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SÉRIE: DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS,
INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS – XX ENDIPE - RIO 2020
O XX Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino (XX ENDIPE – Rio
2020), sob o tema FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e
políticas, organiza seus anais em forma de e-book. Entendemos que essa é uma maneira
de valorizarmos todos os congressistas, professores e professoras que fizeram acontecer
essa vigésima edição, comemorativa do evento.
O ENDIPE, com percurso de aproximadamente quatro décadas e vinte edições,
inscreve-se de modo incisivo na educação brasileira e representa um movimento histórico
e político de luta pela democratização da educação.
A realização do seminário “A Didática em Questão”, em 1982, na PUC-Rio,
referência especialmente significativa da gênese do movimento hoje materializado nos
ENDIPES (Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino), estava marcada pelo
contexto de forte compromisso com a construção dos caminhos de redemocratização da
sociedade brasileira. Para todos os implicados, esta era uma exigência iniludível: articular
os processos educacionais com as dinâmicas de transformação e reconstrução do estado
democrático de direito no país. Além disso, outro foco fundamental foi a superação da
orientação tecnicista então predominante na área didática.
Contexto semelhante, retorna nos primeiros vinte anos do século XXI e nos
desafia, mais uma vez, a buscar sentidos para que a democratização da educação pública
no Brasil não retroceda, e que os avanços e conquistas do século XX permaneçam e se
façam presentes para a sociedade brasileira.
Acreditamos que os trabalhos aqui compilados, elaborados a partir de pesquisas,
estudos e experiências de professoras e professores de todo o Brasil, nos concedem pistas
importantes

para

pensarmos

os

FAZERES-SABERES

PEDAGÓGICOS,

as

insurgências, práticas e políticas possíveis para (re)construirmos a educação brasileira,
especialmente a educação pública, em momento tão crítico, não somente pelas questões
seríssimas de saúde pública que estamos vivendo com a pandemia da Covid -19, mas
porque vivemos, desde há alguns anos, o avanço de um neoconservadorismo nos planos
político e ético, afetando sobremaneira o papel social da educação escolar e o lugar da
escola, das professoras e professores. Tal neoconservadorismo acirra as desigualdades, as
discriminações, as violências com as minorias, que não são minoria e, portanto, não

reconhece a diferença como potência para o processo educacional e para a formação
cidadã e ética das pessoas.
No plano pedagógico podemos dizer que vivemos um contexto marcado por um
neotecnicismo, não aquele dos anos 70 do século XX, mas novamente um retorno à
crença de que as técnicas e as tecnologias garantem uma maior qualidade à educação.
Nesse aspecto, atravessamos um momento de grandes tensões devido à necessidade de
fechamento das escolas para que o isolamento social pudesse conter o avanço da
pandemia. Se, por um lado, a implementação do ensino remoto no Brasil é vista com
bons olhos por aqueles que querem lucrar com a educação, especialmente no ensino
superior, por outro lado, são as tecnologias e o ensino remoto que têm nos aproximado e
nos possibilitado o encontro no/do olhar, no/do escutar com nossos estudantes. Uma
relação bastante complexa e que mereceu grande problematização no XX ENDIPE – RIO
2020.
Ainda considerando esse complexo e difícil contexto, as políticas neoliberais, cuja
forte ênfase na meritocracia e na disseminação do discurso de que as escolas seriam
melhores se fossem gerenciadas tal como empresas, vêm travestidas como redentoras da
educação, com os conceitos de vouchers, escolas charters, teste de larga escala
amplamente disseminados, numa franca ofensiva de privatização da educação pública. O
momento é desafiador. Os painéis e pôsteres presentes nesse e-book nos desafiam a
pensar toda a complexidade que se coloca para a educação e os processos educativos
hoje.
Nessa perspectiva, a XX edição do ENDIPE se propôs a promover um amplo
diálogo com os diferentes atores sociais; visibilizar e socializar práticas educativas
insurgentes; valorizar a profissão docente e favorecer a superação do “formato escolar”
dominante no sentido de se REINVENTAR A ESCOLA.
Muitos são os nossos desafios neste momento sombrio que estamos vivendo. No
entanto, juntos/as, fomos chamados/as a resistir, insurgir e criar espaços de diálogo
orientados a construir processos educativos que fortaleçam a democracia, a justiça e a
solidariedade no nosso país.
Esperamos que, quase quarenta anos depois, esse XX ENDIPE também fique
marcado, pelo forte compromisso com a construção dos caminhos de redemocratização
da sociedade brasileira. Uma marca não só do primeiro, mas de todos os ENDIPES que se

sucederam. Que consigamos, como sempre, articular os processos educacionais com as
dinâmicas de transformação e reconstrução do estado democrático de direito no país.
Assim se pretende esse e-book, tecido em torno de DIDÁTICA(S) ENTRE
DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS.
Claudia Fernandes
Giseli Barreto da Cruz
Vera Maria F. Candau
Coordenadoras do XX ENDIPE - RIO 2020 e da Série
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BREVE RETROSPECTIVA HISTÓRICA DOS ENDIPES
Maria Isabel de Almeida1
Na virada dos anos de 1970 para 1980, quando a sociedade brasileira já
manifestava sinais mais contundentes de oposição à ditadura militar que se instalara em
1964, um grupo de educadores brasileiros deu início a um movimento que acabou por
expressar, no campo educacional, os mesmos anseios de mudança, presentes na sociedade
da época. Envolvidos com as práticas de ensino e com a didática, esses educadores
reuniram-se em 1979 no 1º Encontro Nacional de Prática de Ensino e em 1982 no 1º
Seminário A Didática em Questão, dando início a um processo de questionamento dos
fundamentos, das concepções, das orientações políticas e dos modos como a educação era
então praticada em nossas escolas. Em razão da proximidade de propósito entre esses
dois movimentos, consolidada ao longo da realização de três encontros em cada uma
destas áreas, em 1987 eles se fundiram e deram origem a um encontro único, que foi
denominado de IV ENDIPE. Desde então a didática e as práticas de ensino têm sid o alvo
de discussões bianuais que congregam pesquisadores, especialistas, dirigentes
educacionais, professores e estudantes dos mais distintos espaços do país e do exterior.
O ENDIPE se consagrou ao longo dos seus aproximados 40 anos de existência
como um espaço plural de discussões acerca dos estudos, das pesquisas e das
experiências a respeito dos processos educacionais em todos os níveis de ensino. É hoje
um evento muito significativo no cenário nacional e suas contribuições têm sido
referência para o avanço da produção de conhecimento sobre os fenômenos educacionais
e para a formulação de propostas educacionais inovadoras.
Os 20 Encontros realizados até este momento têm permitido acompanhar as
tendências educacionais das quatro últimas décadas, seus impactos nas escolas e nas
práticas docentes, num movimento dialético com interferências concretas nos processos
de ensino e aprendizagem. Eles têm sido efetivos espaços de convivência, intercâmbio e
diálogo entre pessoas preocupadas com o entendimento e a transformação dos processos
educacionais e das práticas pedagógicas.
A expressão desse vigoroso movimento, resultante do envolvimento e
compromisso das forças mais atuantes do campo educacional brasileiro, é evidenciada

Histórico elaborado por ocasião do XVI ENDIPE, rea lizado no ano de 2012, na cidade de Campinas/SP e
atualizado em 2020 por ocasião da vigésima edição.
1

pelo quadro cronológico da realização dos ENDIPES e reforçada pelos temas que os
orientaram.
Ano

2020
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Universidade Federal de
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Universidade de São Paulo
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Vieira (UNOCHAPECÓ), Maria dos Anjos Lopes Viella (IFSC), Robson Olivino Paim (UFFS)
e Rosa Elisabete Militz Wypyczynski Martins (UDESC)
15. FORMAÇÃO COM PROFESSORES: A ESCOLA COMO ESPAÇO DE AÇÃO, REFLEXÃO E
TRANSFORMAÇÃO – 339
Andréia Mendes dos Santos (PUCRS), Glaé Corrêa Machado (Uniasselvi RS), Diogo
Silveira Heredia y Antunes (PUCRS) e Renata Santos da Silva (SMED POA)
16. FORMAÇÃO CONTINUADA CENTRADA NA ESCOLA: PERCEPÇÃO DOS DOCENTES DA
REDE MUNICIPAL DE FORTALEZA – 370
Petrônio Cavalcante (UNILAB), Andréa da Costa Silva (UECE), Francione Charapa Alves
(UFCA) e Maria Socorro Lucena (UECE)
17. FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA: PERCEPÇÕES,
CONTRIBUIÇÕES E PRÁTICAS – 378
Francy Sousa Rabelo (UECE/UFMA), Maria Socorro Lucena Lima (UECE), Luciana
Rodrigues Leite (UVA), Nairley Cardoso Sá Firmino (INTA), Francisco Jeovane do
Nascimento (ELBF/SEDUC/CE), Eliziane Rocha Castro (UECE), Romaro Antonio Silva
(IFAP) e Regiane Rodrigues Araújo (UFC)

18. FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA ESCOLA: PRÁTICAS FORMATIVAS
NO CONTEXTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SALVADOR/BA – 408
Islana de Oliveira Silva (UFBA)
19. FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: PERSPECTIVAS E DESAFIOS
CONTEMPORÂNEOS – 416
Amanda Cristine Corrêa Lopes Bitencourt (UFRJ), Matheus Carvalho do Nascimento
(UFF), Gisela Guedes Duarte Silva de Oliveira (SME), Jane do Carmo Machado (DEP-UA),
Gessiedna Pereira de Souza Silva (UCP), Dayse Martins Hora (UNIRIO) e Josely Ferreira
Ribeiro (UCP)
20. FORMAÇÃO CONTINUADA E O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DOS
ESTUDANTES – 446
Rosângela de Amorim Teixeira de Oliveira (IFC – Campus Blumenau), Lucas Martini (IFC Campus Camboriú) e Maria Carolina Zimpel (IFC- Campus Camboriú)
21. FORMAÇÃO CONTINUADA: PROPOSTAS E NECESSIDADES FORMATIVAS EM
DIFERENTES CONTEXTOS – 454
Antonio Marcos da Cruz Lima (PPGEdu/UFMT), Fernanda de Mello Cardoso (SEDUC/MT),
Rosângela Henrique da Silva Farias (SME/GO), Andreia Cristiane de Oliveira
(PPGEdu/UFMT) e Ester Landvoigt da Silveira (SEDUC/MT)
22. FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EDUCAÇÃO HISTÓRICA NO ALTO SERTÃO BAIANO:
VIVÊNCIAS E (RE) EXISTÊNCIAS – 487
Giane Araújo Pimentel Carneiro (UNEB, Campus XII) e Joseni Pereira Meira Reis (UNEB,
Campus XII)
23. FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM DIÁLOGO: ESCOLA E UNIVERSIDADE COMO
ESPAÇOS FORMATIVOS – 494
Aline Cleide Batista (UFPB), Evelyn Fernandes Azevedo Faheina (UFPB), Maria Aldecy
Rodrigues de Lima (UFAC e GEPED) e Andréia Kely Araújo da Silva (Escola Estadual
Presidente Café Filho)
24. FORMAÇÃO DE PROFESSORES INICIAL E CONTINUADA: VISÕES E ELEMENTOS
SALUTARES AO DEBATE – 529
Nájela Tavares Ujiie (UTF-PR / UNESPAR-Paranavaí), Caroline Elizabel Blaszko (PUC-PR
/UNESPAR-União da Vitória), Ana Lúcia de Araújo (Timon-MA/PUC-PR), Cátia Alire
Rodrigues Arend da Silva (PUC-PR) e Evelise Maria Labatut Portilho (PUC-PR)
25. FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA CONTEMPORANEIDADE: A ESCOLA COMO LÓCUS
DE FORMAÇÃO – 560
Ana Patrícia da Silva (CAp UERJ), Rosineide Freitas (UERJ), Janaína da Silva Ferreira
(UNESP/RC), Amanda Moreira da Silva (CAp UERJ), Ana Patrícia da Silva (CAp UERJ),
Gabriela Aragão Souza de Oliveira (CAp UERJ), Márcia Miranda (CAp UERJ/UNISUAM) e
Sidnei Jorge Fonseca Junior (CAp UERJ/ UNIABEU)

26. FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CENÁRIO ATUAL: ESTRATÉGIAS E INSURGÊNCIAS
– 592
Karina de Oliveira Santos Cordeiro (UFRB), Anderson Silva Pereira (UFBA), Livia Karen
Figueredo de Jesus (UFBA), Rafaela Sousa Guimarães (UFRB) e Sirlândia Reis de Oliveira
Teixeira (UFRB)
27. FORMAÇÃO DE PROFESSORES: COTIDIANO, DESAFIOS E PERSPECTIVAS – 623
Sandra Madalena Valentim de Souza (UFES) e Jardel da Silva Rocha (UFES)
28. FORMAÇÃO DE PROFESSORES: POR ENTRE SABERES, CULTURAS E RESISTÊNCIAS –
630
Liziani Mello Wesz (IFMT), Rudinei Itamar Tamiosso Wesz (IFMT), Laudinéa de Souza
Rodrigues (SEDUC/MT), Dulcilene Rodrigues Fernandes (SEMED/Roo), Ana Paula Werle
(SEMED/Roo), Evandro Salvador Alves de Oliveira (UNIUBE/UNIFIMES) e Guilherme
Sousa Borges (UFU/UNIFIMES)
29. FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PROBLEMATIZAÇÕES, DIÁLOGOS, E PRÁTICAS DE
ENSINO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 663
Wanderléa Pereira Damásio Maurício (USJ/SC – SED-SC), Simone Ballmann de Campos
(CEMJ – USJ/SC), Rute da Silva (UFSC- USJ_SC) e Vera Regina Lucio (FMP – USJ/SC)
30. FORMAÇÃO DOCENTE E A CONSTITUIÇÃO DE SABERES-FAZERES PEDAGÓGICOS NO
BRASIL E EM MOÇAMBIQUE – 694
Michelle Melina Gleica Del Pino Nicolau Pereira (UNICSUL), Daniela Santiago de Lima
(UNICSUL), Patrícia Tanganelli Lara (PMSP), Mirian Célia Castellain Guebert (PUCPR)
31. FORMAÇÃO DOCENTE EM GOIÁS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A
UNIVERSIDADE E PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA – 727
Yara Fonseca de Oliveira e Silva (UEG), Luciana Ribeiro Alves Vieira (SME/CMEI
Anápolis), Maria José do Nascimento (CEJA ARCO IRIS/SEDUC) e Nelson Carneiro Júnior
(CEJA/PRISIONAL/SEDUC e PUC/GO)
32. FORMAÇÃO DOCENTE: DESAFIOS E POTENCIALIDADES NA PRÁTICA REFLEXIVA –
757
Jaiane Araújo de Oliveira (IFCE/Crateús), Joseane Abílio de Sousa Ferreira (UERN) e
Leilson Barros Oliveira (SEDUC/CE)
33. FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES EM PROL DE UMA PRÁTICA
DE ENSINO MAIS EFETIVA E AFETIVA NA EDUCAÇÃO BÁSICA – 783
Daniela Perri Bandeira (FaE/UEMG), Andrea Cristina Ulisses de Jesus (FaE/UEMG),
Luciano Andrade Ribeirovi (UNA), Ivane Perotti (UEMG) e Maria Carolina da Silva
Caldeira (CP/UFMG)
34. FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES: REFLEXÕES EM DIFERENTES
CONTEXTOS – 815
Vanda Moreira Machado Lima (FCT/UNESP/Presidente Prudente), Fernando Mackenzie
Gimo (IFPM/Moçambique), Tiago Rufino Fernandes (PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS/SP) e Maria Isabel de Almeida (FEUSP/SP)

35. NECESSIDADES FORMATIVAS DOCENTES: UM PANORAMA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
EM GOIÁS – 843
Anair Araújo de Freitas Silva (SEDUC/GO - GEPDEBS/UFU), Fernanda Barros Ataídes
(GEPAE/UFU), Ivana Ferreira dos Santos (GEPDEBS/UFU) e Vanessa T. Bueno Campos
(GEPDEBS/FACED/PPGED/UFU)
36. O CONTEXTO E OS SUJEITOS: UMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES
MUNICIPAIS NO SEMIÁRIDO BAIANO – 852
Luis Eduardo Dias Gaui (PPGE/ UFRJ)
37. PASSOS E IMPASSES DO ACESSO E DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: TRAJETÓRIAS
EM TRÊS INSTITUIÇÕES DE MINAS GERAIS – 860
Vicente Batista dos Santos Neto (IFTM), Raquel Silva Borges (UFU), Maria Célia Borges
(UFU), Adrinelly Lemes Nogueira (PMU) e Josenilda de Souza Silva (UFU)
38. PROFESSOR REFLEXIVO: UM CONCEITO POLISSÊMICO NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES – 891
Fernanda Sampaio de Almeida (UFES) e Marcela Constantino Sotta (UFES)
39. REGISTRO E FORMAÇÃO DOCENTE: INTERLOCUÇÕES ENTRE PRÁTICAS NA
EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR – 901
Patrícia Pereira Cava (UFPEL), Marta Nörnberg (UFPEL), Roseli de Fátima Rech Pilonetto
(UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão) e Sílvia Nilcéia Gonçalves (SME Porto Alegre)
PARTE II
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40. A CONSTRUÇÃO DA FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE: TRAJETÓRIAS
MNEMÔNICAS DOS RESIDENTES DOCENTES EGRESSOS DE HISTÓRIA DA BAIXADA
FLUMINENSE (2013-2017) – 935
Pedro Henrique Borges Augusto (UFRRJ)
41. A CONTRIBUIÇÃO DO PIBID NA FORMAÇÃO INICIAL DE DOCENTES DE PEDAGOGIA
– 942
Edison Guella Fernandes (IFRS)
42. A EXPERIÊNCIA DO PIBID NA FORMAÇÃO DOCENTE: DIÁLOGOS E INSURGÊNCIAS –
950
Luciene Cerdas (UFRJ), Eliane Cerdas (UEMS), João Mianutti (UEMS) e Gabriel Murillo
Rocha da Cruz (COLUNI/UFF)
43. A FORMAÇÃO DOCENTE E SUAS ARTICULAÇÕES NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS: MAIS EDUCAÇÃO MAIS ALFABETIZAÇÃO E AVALIAÇÃO EXTERNA – 979
Gláucia Fabri Carneiro Marques (SE/JF), Mônica Jacomedes (CSA/JF), Tatiane Gonçalves
Moraes (Stella Matutina), Rosângela Veiga Júlio Ferreira (C.A. JOÃO XXIII/UFJF) e Luís
Antônio Fajardo Pontes (CAEd/UFJ)

44. A FORMAÇÃO DOCENTE EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E AS EXPERIÊNCIAS DOS
BOLSISTAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DO PIBID – 1011
Jane Herber (UNIVATES)
45. A IMPORTÂNCIA DO PIBID NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA NO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DO IF BAIANO CAMPUS
GUANAMBI – 1018
Carlito José de Barros Filho – IF Baiano
46. A RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA COMO PROPOSTA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO
CURSO DE PEDAGOGIA – 1026
Juliana Telles Faria Suzuki (UENP) e Sandra Regina dos Reis (UENP)
47. A RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS
(IEAR-UFF): CONTRIBUIÇÕES E PERSPECTIVAS PARA A FORMAÇÃO DOCENTE – 1033
Maína Bertagna (IEAR-UFF) e Daniel Luiz Poio Roberti (IEARUFF)
48. A UNIDADE TEORIA E PRÁTICA NA PROPOSTA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA DE
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA/CAPES À LUZ DO EDITAL Nº 06/2018 – 1041
Beatriz Prado (UNISANTOS) e Valdilene Zanette Nunes (UNISANTOS)
49. ABORDAGEM DOS DIFERENTES ASPECTOS RELACIONADOS À MACONHA EM UM
MODELO DE ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES NO PIBID – 1048
Luiz Gustavo Ferreira (FC/UNESP Bauru)
50. COLABORAÇÃO E MOMENTOS DE COMPARTILHAMENTO NO PIBIDINGLÊS NA
CONCEPÇÃO DE SEUS PIBIDIANOS – 1055
Luciana Cabrini Simões Calvo (UEM)
51. COMPLEXO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UFRJ: TESSITURAS E
REINVENÇÕES POSSÍVEIS NA FORMAÇÃO DOCENTE – 1062
Viviane Lontra (PPGE UFRJ)
52. CON MIRADA EXTRANJERA: LOS EFECTOS DEL PIBID EN LA FORMACIÓN DECENTE.
OPORTUNIDADES PARA COOPERACIÓN Y TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTOS EN
EDUCACIÓN – 1070
Mariel Ruiz (UNLu/UNAHUR)
53. CONSTRUIR POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE DESDE A
EDUCAÇÃO BÁSICA – 1079
Mairce Araújo (FFP UERJ), Geisi Nicolau (CREJA/SME-RJ), Daniel de Oliveira (CREJA/SMERJ; FFP-UERJ), Isabele Cristina Fonseca Ramos (FFP-UERJ), Danusa Tederiche Borges de
Faria (FFP-UERJ), Alessandra da Costa Abreu (UERJ) e Regina Aparecida Correia Trindade
(FFP-UERJ)
54. CONTRIBUIÇÕES DO PNAIC PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES
ALFABETIZADORES EM PATU/RN – 1110
Iure Coutre Gurgel (UERN)

55. DESAFIOS E PERSPECTIVAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA DE PROFESSORES NO RJ – 1118
Warley da Costa (UFRJ), Pedro Henrique Borges Augusto (SEMED Japeri), Patrícia Bastos
de Azevedo (UFRRJ) e Maria Aparecida da Silva Cabral (FFP/UERJ)
56. DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS INCLUSIVAS NO ENSINO DE BIOLOGIA NO
CONTEXTO DO PIBID UFRJ MACAÉ – 1146
Teo Bueno de Abreu (UFRJ)
57. ENCONTROS FORMATIVOS COM BOLSISTAS DO PIBID EM UMA IES PÚBLICA: A
FORMAÇÃO COMO EXPERIÊNCIA – 1154
Tânia Maria de Sousa França (UECE/FECLI)
58. EXPERIÊNCIA PILOTO: O COMPLEXO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM AÇÃO
EM SEIS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO PARCERIAS, DIÁLOGOS E HIBRIDISMOS POSSÍVEIS – 1161
Joyce Diniz de Abreu Teixeira (UFRJ), Priscila de Melo Basílio (UFRJ) e Silvia Helena
Ferreira da Silva (UFRJ)
59. FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES: A EXPERIÊNCIA DA
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA – 1169
Narjara Peixoto Xavier Bezerra (URCA)
60. FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA EM EDUCAÇÃO FÍSICA: CONTRIBUIÇÕES DO
PIBID – 1177
Marina Ferreira de Souza Antunes (UFU)
61. LUGAR DE ADULTO É NO CHÃO: AFETOS, SENTIDOS E MARCAS DOS PERCURSOS
PIBIDIANOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL – 1185
Bruna Fonseca Teixeira (UNIRIO), Jeane de Araujo Silva (UNIRIO) e Juliana Braga de
Oliveira (UNIRIO)
62. MOTIVAÇÕES E EXPERIÊNCIAS SIGNIFICATIVAS VIVENCIADAS POR ACADÊMICOS
NO PIBID-INGLÊS – 1191
Josimayre Novelli (UEM)
63. O APOIO AO DOCENTE EM INÍCIO DE CARREIRA: O PROGRAMA RESIDÊNCIA
DOCENTE DO COLÉGIO PEDRO II – 1199
Jorge Marques (CPII), Amanda Oliveira Rabelo (UFF), Ana Maria Ferreira da Costa
Monteiro (UFRJ), Luisa Azevedo Guedes (CPII)
64. O FAZER PEDAGÓGICO DE LICENCIANDOS DO PIBID EM UMA SALA BILÍNGUE PARA
ALUNOS SURDOS – 1221
Erica Ap. Garrutti-Lourenço (UNIFESP) e Larissa Daniele de Jesus Coelho (SMEG)
65. O LUGAR DA EXPERIÊNCIA E DA FORMAÇÃO NO CENÁRIO DO PROGRAMA
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNEB, CAMPUS VXI-IRECÊBA – 1229
Núbia Pereira Paiva (FACED/UFBA)

66. O OLHAR DE PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA SOBRE O PROGRAMA DE
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO DOCENTE – 1238
Magna Melo Viana (EMVJFC) e Sandra Alves de Oliveira (UNEB, CMAJO)
67. O PAPEL DO PIBID NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA:
TENDÊNCIAS APRESENTADAS NOS ANAIS DO ENPEC NO PERÍODO DE 2009 A 2019 –
1247
Juliana Brandão de Souza (SEC Bahia e UESC) e Viviane Borges Dias (UESC)
68. O PIBID E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL: ENTRE
RELATOS E REFLEXÕES – 1255
Daniela de O. Guimarães (UFRJ), Deise Arenhart (UFRJ), Débora de Lima do Carmo
(UNIRIO), Aline Buy dos Santos (CPII), Amanda Santos de Lima (CPII), Camila da Silva
Perrotta (CPII), Liana Pereira Borba dos Santos (CPII)
69. O PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NO BRASIL E SUA IMPLANTAÇÃO NO
CURSO DE PEDAGOGIA DA UESPI – 1288
Ellington da Silva Souza (UESPI) e Fabricia Pereira Teles (UESPI)
70. PARCERIA UNIVERSIDADE-ESCOLA: POSSIBILIDADES DE FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA DE PROFESSORES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS PIBID E PNAIC – 1295
Jacicleide Ferreira Targino da Cruz Melo (UFRN), Francisca Edilma Braga Soares
Aureliano (UERN), Suenyra Nóbrega Soares (DIREC/SEE/RN) e Carla Dutra Moura (E. E.
Dr. Xavier Fernandes)
71. PERSPECTIVAS DA FORMAÇÃO INICIAL NO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
PELA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – 1326
Mirtes Ribeiro de Lira (UPE/MATA NORTE)
72. PIBID, FORMAÇÃO DOCENTE E EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS – 1335
Iure Coutre Gurgel (UERN), Midiã Ízlia Praxedes dos Santos (SEEC/RN) e Maria Ghisleny
de Paiva Brasil (UFERSA)
73. PIBID: A DOCÊNCIA A PARTIR DO OLHAR DOS GRADUANDOS EM LETRAS – 1364
Francisco Wilson de Souza Santos (IFCE), Luis Fernando de Oliveira Lopes (IFCE) e
Alisandra Cavalcante Fernandes de Almeida (IFCE)
74. POLÍTICAS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES: UM DEBATE
SOBRE SUAS ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO E SEUS EFEITOS – 1372
Talita da Silva Campelo (SME - PMDC), Marize Peixoto da Silva Figueiredo (UERJ/FEBF),
Diego Ferreira (Universidade de Lille-França), Samara Andrade da Costa (FEBF/UERJ) e
Sonia Regina Mendes dos Santos (UNESA)
75. PRÁTICAS DE ENSINO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DOCENTE DO COLÉGIO
PEDRO II: A FORMAÇÃO DOCENTE A PARTIR DO DIÁLOGO ENTRE PROFESSORA
SUPERVISORA E PROFESSORES RESIDENTES – 1406
Cristina Souza de Macedo Zappa (CPII)

76. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EXERCÍCIO PARFOR- UNEB:
CENÁRIO E CONTRIBUIÇÕES – 1413
Mônica Moreira de O. Torres – MPIES-UNEB-SEC
77. PROGRAMA INSTITUCIONAL RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: UM PANORAMA GERAL –
1421
Maria Jucimeire dos Santos (UFRN) e Halana Garcez Borowsky (UFRN)
78. PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: A PORTA DE ENTRADA NO PARFOR UFC NO
MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE – 1430
Maria Gleice Rodrigues (UFC), Mary Helen Aragão Sousa (FIED), Maria Noraneide
Rodrigues do Nascimento (UFC) e Ana Kilvia Oliveira Lopes (UFC)
79. REFLEXÕES SOBRE A DOCÊNCIA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES:
NARRATIVAS DE UMA PIBIDIANA SOBRE A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE –
1438
Fernanda de Jesus Santos Brito (UNIMEP) e Luciana Haddad Ferreira (UNIMEP)
80. RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA E EDUCAÇÃO DO CAMPO: CONSIDERAÇÕES
PRELIMINARES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS RESIDENTES DA UTFPR-DV – 1446
Luciana Boemer Cesar Pereira (UTFPR)
81. TRAÇOS DE AUSCULTA NA FORMAÇÃO DOCENTE: REFLEXÕES SOBRE A RELAÇÃO
PIBID-ESCOLA – 1453
Aline Cassol Daga Cavalheiro (UFFS) e Cristiane Horst – (UFFS)
82. UM ESTUDO SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA A INSERÇÃO E ATUAÇÃO
PROFISSIONAL DE PROFESSORES INICIANTES – 1462
Maria Mikaele da Silva Cavalcante (UECE)
PARTE III
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83. A COMPREENSÃO DO PSPN: AS LUTAS PRESENTES NA LEGISLAÇÃO PELO TEMPO E
PELA FORMAÇÃO DOCENTE – 1470
Juliana Godói de Miranda Perez Alvarenga (UFF)
84. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR-TUTOR: O QUE REVELAM OS CURRÍCULOS
ACADÊMICOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA E LETRASPORTUGUÊS – 1477
Flavia Giffoni de Abreu dos Santos (FACESG)
85. A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES NO CONTEXTO DAS REFORMAS
EDUCACIONAIS – 1486
Daiane Scopel Boff (IFRS) e Henri Luiz Fuchs (IFRS)

86. A RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA NO CONTEXTO DA BNC - FORMAÇÃO: A
CENTRALIDADE DA PRÁTICA NA FORMAÇÃO DOCENTE – 1494
Lucenilda Sueli Mendes Cavalcante Abreu (UEMA/ UFPA) e Ana Claudia Ferreira Rosa
(IFTO/UFPA)
87. BASE DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO: UMA ANÁLISE DO
CONHECIMENTO, DA PRÁTICA E DO ENGAJAMENTO PROFISSIONAL NA ESCOLA – 1502
Renata Frigeni Stein (UNESP- RC)
88. FORMAÇÃO DE PROFESSORES E POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL: ENTRE OS
CONCEITOS E AS LEIS – 1510
Fernanda Souza da Silva (UEA), Monica Silva Aikawa (UEA) e Nataliana de Souza Paiva
(UEA)
89. FORMAÇÃO DOCENTE EM FOCO: UMA ANÁLISE DAS NOVAS DIRETRIZES
CURRICULARES NACIONAIS PARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO DOCENTE – 1518
Lorrane Stéfane Silva (UFU) e Maria Clementina de Jesus (UFU)
90. FORMAR EDUCADORES EM DIREITOS HUMANOS: ANÁLISE CURRICULAR DAS
LICENCIATURAS OFERTADAS POR INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR –
1526
Daiane da Luz Silva (UFBA)
91. O CURRÍCULO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A PRÁTICA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA: UMA REFLEXÃO SOBRE AS LACUNAS NA FORMAÇÃO PELOS CURSOS DE
LICENCIATURA DA REDE PRIVADA NO RIO DE JANEIRO – 1534
Gabriela Miceli Sucupira de Melo – SEEDUC/RJ
92. OS CONTEXTOS DE INFLUÊNCIAS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NAS NOVAS
POLÍTICAS CURRICULARES – 1542
Marcio Vila Flor (SEC- BA) e Elisio José da Silva Filho (IF Baiano)
93. POLÍTICAS CURRICULARES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
ALFABETIZADORES: SUBJETIVIDADE E CAMPOS DE ENFRENTAMENTOS – 1549
Ana Paula Simões da Mota (PROPED/UERJ)
94. POLÍTICAS DE FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: O CURRÍCULO E A EDUCAÇÃO
DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS – 1555
Mateus Augusto Almeida Martins (UFES)
95. POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA FORMAÇÃO DOCENTE: UMA ANÁLISE DO PLANO
NACIONAL DA EDUCAÇÃO - PNE 2014-2024 E DA NOVA POLÍTICA NACIONAL DE
FORMAÇÃO DE PROFESSORES – 1563
Simone Santos Silva (UNEB)
96. REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE A PARTIR DO DIÁLOGO ENTRE
DISCIPLINAS DO CURRÍCULO ESCOLAR – 1571
Karine de Oliveira Bloomfield Fernandes (COLUNI/UFF) e Gisele dos Santos Miranda
(COLUNI/UFF)

PARTE IV

PEDAGOGIA, DIDÁTICA E CURSOS DE LICENCIATURA
97. A DIDÁTICA COMO ESPAÇO PRIVILEGIADO NA FORMAÇÃO DOCENTE – 1577
Rejane Amorim (FE/UFRJ), Ligia Karam (FE/UFRJ), Maíra Freitas (CApUERJ), Paula da Silva
Vidal Cid Lopes (FE/UERJ), Maria Letícia Cautela de Almeida Machado (FE/UERJ) e Bianka
Pires André (UENF)
98. A DIDÁTICA E SUAS MULTIDIMENSÕES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: LÚDICA,
POLÍTICA, POÉTICA E ESTÉTICA – 1609
Jilvania L S Bazzo (UFSC), Bernadete Porto (UFCE), Rosimeri Jorge da Silva (EEB Jurema
Cavallazzi) e Lara Rodrigues Pereira (UFSC)
99. A DIDÁTICA EM POLÍTICAS E PRÁTICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE: (RE)INVENÇÕES
CRÍTICO INVESTIGATIVAS – 1643
José Leonardo Rolim de Lima Severo (UFPB), Selma Garrido Pimenta
(FEUSP/UNISANTOS), Rosana Aparecida Ferreira Pontes (UNISANTOS), Ananda Luz Sena
(Escola Presidente Kennedy), Adrián Baeza Araya (Uchile) e Marcela Gaete Vergara
(Uchile)
100. A FORMAÇÃO CULTURAL ENQUANTO UM SABER DOCENTE: PASSOS DE UMA
EXPERIÊNCIA DE (TRANS)FORMAÇÃO – 1675
Daniele Gomes da Silva (UFRJ)
101. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS E A PRÁTICA DOCENTE: REFLEXÕES SOBRE
EDUCAÇÃO, DIDÁTICA E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESDE A EDUCAÇÃO INFANTIL
– 1684
Núria Hanglei Cacete (USP), Fabíola Alice dos Anjos Durães (USP), Cleberson Henrique de
Moura (USP), Marilha da Silva Bastos (SME/CE), Tânia Maria de Sousa França (UECE),
Charmenia Freitas de Sátiro (UFC) e Leandra Fernandes do Nascimento (SEDUC/AM)
102. A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL: IMPLICAÇÕES
PARA A PRÁTICA DOCENTE – 1716
Eliane Cerdas (UEMS)
103. A INTERDISCIPLINARIDADE COMO ELEMENTO NORTEADOR NA FORMAÇÃO DE
PEDAGOGOS – 1724
Genilda Maria da Silva (UPE)
104. A PEDAGOGIA DO SI: ELEMENTOS PARA UMA TEORIA DOS PROCESSOS
COGNITIVOS DAS EMOÇÕES NA FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES – 1732
Thaiany Guedes da Silva (UFAM) e Karolayne Êndrea Oliveira Peixoto (SEDUC/UFAM)
105. ABORDAGEM HISTÓRICO-CULTURAL E A TEORIA DESENVOLVIMENTAL EM
DIVERSOS CONTEXTOS – 1740
Marilene Marzari (UFMT/CUA), Hidelberto de Sousa Ribeiro (UFMT/CUA), André Luiz
Fernandes de Oliveira (SEDUC/MT), Sandra Maria Araújo (SEDUC/MT), Ismael Donizete

Cardoso de Moraes (UFG/GO), Gláucia Cristina Nogueira (SME/MT), Eliane Pereira
Campos Silva (SEDUC/MT), Victor Alves Santos (UFMT/CUA), Luciene de Morais Rosa
(CEFAPRO/MT), Edmara da Costa Castro Dallabrida (CEFAPRO/MT), Eulália Gonçalves
Souza Oliveira (CEFAPRO/MT) e Luciana Akeme Sawasaki Manzano Deluci
(CEFAPRO/MT)
106. APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E SUA RELAÇÃO COM OS ASPECTOS COGNITIVOS
E AFETIVOS - UMA TRAJETÓRIA EM CONSTRUÇÃO – 1772
Elisete Gomes Natário (UNIMES), Maria da Graça Pimentel Carril (UNIMES), Sandra
Oliveira Perez Tarricone (UNIMES), Irene da Silva Coelho (UNIMES), Elines Saraiva da
Silva Gomes (PMG), Janaina de Araújo Bueno (PMS), Ana Dina Araújo (UNISANTOS),
Marly Saba Moreira (UNISANTOS), Sirlei Ivo Leite Zoccal (UNISANTOS) e Estéfane Cliquet
(UNISANTOS)
107. CONHECIMENTO ESPECIALIZADO REVELADO POR FUTUROS PROFESSORES SOBRE
AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DA VISUALIZAÇÃO – 1799
Débora Mares Meireles (UNICAMP)
108. CURSOS DE LICENCIATURA: TENSÕES ENTRE CURRÍCULO FORMAL E VISÃO DOS
FORMADORES – 1807
Walêska Dayse Dias de Sousa (UFTM)
109. CURSOS DE PEDAGOGIA: INOVAÇÕES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES – 1814
Marineide de Oliveira Gomes (Universidade Católica de Santos/SP e GEPEFE - FE- USP),
Cristina Cinto Araújo Pedroso (USP– Ribeirão Preto), Umberto Andrade Pinto (UNIFESP
campus Guarulhos e GEPEFE – FE – USP), Isaneide Domingues (Secretaria Municipal de
Educação – SP) e Valeria Bellettati (GEPEFE- FE -USP)
110. DIDÁTICA, FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: EXPERIÊNCIAS DE
ENSINO NA ESCOLA E NA UNIVERSIDADE – 1846
Cicera Sineide Dantas Rodrigues (URCA), Maria Gislayne Borges Maia (URCA), Luiz Carlos
Carvalho Siqueira (URCA), Eunice Andrade de Oliveira Menezes (UFCA), Iany Bessa Silva
Menezes (UNICHRISTUS), Ana Maria do Nascimento (SME) e Maria Aparecida do
Nascimento (SME)
111. DIDÁTICA E FORMAÇÃO DOCENTE: UMA DISCUSSÃO À LUZ DA TEORIA DA
ARGUMENTAÇÃO – 1869
Clara Corrêa (CPII / UNESA), Helenice Maia (UNESA), Helen Silveira Jardim de Oliveira
(CPII / UFRJ) e Carolina de Castro Nadaf Leal (CPII)
112. DIDÁTICA, PARA QUE TE QUERO?! – 1902
Amélia Escotto do Amaral Ribeiro (UERJ/FEBF), Angélica Silvestre Pereira Ferreira
(UERJ/FEBF), Isis da Silva Limas Damasio (UERJ/FEBF), Marcelle Pereira Rodrigues (SME
de Duque de Caxias/RJ), Alessandra Ribeiro Baptista (ECEMAR), Izabel Cristina Costa de
Faria (FEBF/UERJ), Tatiane Felix Guimarães (FEBF/UERJ), Laís Ribeiro Canuto
(FEBF/UERJ), Magda Cristina Dias de Lucena (SME de Duque de Caxias/RJ) e Hector
Renan da Silveira Calixto (UFOPA)

113. DIDÁTICAS NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: REFLEXÕES E BUSA DE
CAMINHOS PARTINDO DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA – 1936
Jacqueline Márcia Leal da Silva (Secretaria de Educação do Estado da
Bahia/Universidade do Estado da Bahia)
114. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE APRENDIZAGEM DE PROFESSORES DE PSICOLOGIA
DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA – 1944
Cristiane de Carvalho Guimarães (UNESA)
115. FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CURSO DE PEDAGOGIA: UM ESTUDO SOBRE OS
EGRESSOS DESTA LICENCIATURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA
– 1952
Thayná Guedes Assunção Martins (UEMA) e Mary Gracy e Silva Lima (UEMA)
116. FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL: VISIBILIZANDO PERCURSOS EDUCATIVOS EM
DIÁLOGO COM AS COMPLEXIDADES DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA – 1959
Leomar Peruzzo (UFPR), Luciane Schulz (FURB), Érica Monteiro (SED/SC), Carla Carvalho
(FURB) e José Inacio Sperber (FURB)
117. FORMAÇÃO INICIAL NO CURSO DE PEDAGOGIA: EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS E
DESAFIOS DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – 1990
Suzana dos Santos Gomes (UFMG), Heloisa Irie Saito (UEM), Marijane Zanotto
(UNIOESTE), Valdriano Ferreira do Nascimento (UECE), Isabel Maria Sabino de Farias
(UECE), Elvenice Tatiana Zoia (UNIOESTE/UEM) e Maria Aparecida Calixto Faria (EMEEFL)
118. FORMAR PROFESSORES E SEUS MÚLTIPLOS OLHARES SOBRE O BRINCAR E
BRINQUEDOTECA – É POSSÍVEL? – 2024
Matheus Pinheiro da Silva de Sousa (CNEC), Ana Lucia Tavares Barbosa (CNEC) e Sônia
Aprígio dos Santos (CNEC)
119. LICENCIADO SIM, PROFESSOR NÃO! MOTIVOS QUE ME LEVAM A QUERER OU A
DESISTIR DA DOCÊNCIA – 2031
Rosa Martins Costa Pereira (IFRO), Luana Karolyne Sobralino Lemos (IFRO), Luanny
Lobato Bentes (IFRO)
120. ONTEM, HOJE E AMANHÃ: A CONSTITUIÇÃO DA DOCÊNCIA COM BASE NAS
EXPERIÊNCIAS DE DISCENTES DE UM CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES
– 2038
Danielle Dias da Costa (UEAP) e Melanie Nascimento de Souza Barbosa (UEAP)
121. O QUE UM PROFESSOR PRECISA SABER? A CONTRIBUIÇÃO DA FORMAÇÃO
INICIAL NA CONSTRUÇÃO DOS SABERES DOCENTES NA PERSPECTIVA DOS
LICENCIANDOS NO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS CENTRO –
2046
Christiane Menezes Rodrigues (IFF), Luiza Rodrigues da Cruz (IFF), Michelle Siqueira
Azevedo (IFF) e Yuri Martins Robaina (IFF)

122. OS SENTIDOS SOBRE DIDÁTICA CONSTRUÍDOS COMO DISCIPLINA NO ENSINO
SUPERIOR: EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS E REFLEXÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL
DOCENTE – 2053
Tamires Barros Veloso (UFPE) e Lucinalva Andrade Ataíde de Almeida (UFPE)
123. PEDAGOGIA, FORMAÇÃO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS – 2061
Angela da Costa Soares (SME Volta Redonda), Lívia da Silva Queiroz (UFRJ) e Sylvia
Soares de Souza (IBC)
124. REFLEXÕES SOBRE DIDÁTICA REALIZADAS POR LICENCIANDOS EM ENFERMAGEM
QUE VIVENCIAM O CICLO PEDAGÓGICO EM SUA FORMAÇÃO – 2093
Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves (EERP/USP), Luciane Sá de Andrade (EERP/USP) e
Marta Angélica Iossi Silva (EERP/USP)
125. RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ENSINO DE DIDÁTICA NAS LICENCIATURAS:
DESAFIOS E POSSIBILIDADES – 2100
Cacia Cristina França Rehem (UESB) e Eliana de Fátima Souza Salomon (Unifei)
126. EDUCAÇÃO INOVADORA, FORMAÇÃO DOCENTE, METODOLOGIAS ATIVAS E
CARACTERÍSTICAS DISCENTES DO SÉCULO XXI: REFLEXÕES E IDEIAS – 2108
Ana Lucia Guimarães (UNISUAM/FAETEC-UNISUAM/ FAETEC)
127. SABERES DOCENTES: DESAFIOS NA LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO – 2116
Adão Caron Cambraia (IFFAR), Pauleany Simões de Morais (IFRN/IFBA) e Wilk Oliveira
(USP)
128. TESSITURAS DE ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES –
DA TEORIA ÀS PRÁTICAS DOCENTES: OLHARES SOBRE EXPERIÊNCIAS DOCENTES EM
CURSOS DE LICENCIATURA E EDUCAÇÃO BÁSICA – 2123
Luis Távora Furtado Ribeiro (UFC), Josefa Jackline Rabelo (UFC), Lenha Aparecida Silva
Diógenes (SEEB Ceará), Samara Mendes Araújo Silva (UFPR), Tânia Maria Rodrigues
Lopes (UECE) e Francisco Mirtiel Frankson Moura Castro (UECE)
129. TRAÇANDO A IDENTIDADE ESTUDANTIL DOS INGRESSOS NOS CURSOS DE
LICENCIATURA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
AMAPÁ - IFAP: OS DESAFIOS AO ACESSO NO ENSINO SUPERIOR NO EXTREMO NORTE
DO BRASIL – 2151
Romaro Antonio Silva (IFAP) e Francisco Jeovane do Nascimento (SEDUC/UECE)
PARTE V
PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA E DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
130. A DIDÁTICA E A FORMAÇÃO DOCENTE: CONHECIMENTOS E EXIGÊNCIAS PARA
INGRESSO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO – 2158
Marcoelis Pessoa de Carvalho Moura (UFPI) e Maria da Glória Carvalho Moura (UFPI)

131. AS CONTRIBUIÇÕES DA PEDAGOGIA FREINET PARA A CONSTRUÇÃO DA
DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR – 2166
Marcio Bernardino Sirino (UCB)
132. COMPREENDENDO O ENSINAR POR FORMADORES/AS DE PROFESSORES/AS NO
ENSINO SUPERIOR – 2174
Raimunda de Fátima Neves Coêlho (UFCG)
133. DIDÁTICA, FORMAÇÃO E DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR – 2182
Kalline Pereira Aroeira (UFES; GEPEFE/FEUSP), Lenilda Rêgo Albuquerque de Faria
(UFAC; GEPEFE/FEUSP) e Alda Roberta Torres (IFPS; GEPEFE/FEUSP)
134. DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA E PRÁTICAS INSURGENTES: DIÁLOGOS, MEMÓRIAS,
POLÍTICAS E TENSÕES DA/NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES – 2212
Grace Gotelip Cabral (UFAC), Fernanda Quaresma Silva (ESEBA UFU), Vanessa T. Bueno
Campos (UFU), Maria Marina Dias Cavalcante (UECE) e Maria de Fátima Cavalcante
Gomes (UECE)
135. DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA SITUADA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UM
ESTADO DA QUESTÃO – 2242
Maria Glaucilene Sousa Vasconcelos (FACEDI/ UECE), Rachel Rachelley Matos Monteiro
(PPGE/UECE) e Sarah Bezerra Luna Varela Machado (FACEDI/ UECE)
136. FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS NO ENSINO SUPERIOR: A DIDÁTICA NA SALA DE
AULA DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS – 2250
Katiene Nogueira da Silva (FE/USP), Bruno do Nascimento Sá (Colégio Brasília de São
Paulo) e Juliana de Souza Silva (Centro Universitário Sumaré)
137. FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR EM SAÚDE: REFLEXÕES
SOBRE O BACHARELADO DE GASTRONOMIA EM DUAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
BRASILEIRAS – 2273
Isis Fonseca Sá (UFRJ)
138. FORMAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DE PROFESSORES E A DOCÊNCIA
UNIVERSITÁRIA – 2281
Gean Breda Queiros (UFES) e Kalline Pereira Aroeira (UFES)
139. FORMAÇÃO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO: MAPEAMENTO DOS TRABALHOS
NO BANCO DE DADOS DA CAPES – 2288
Renata Veiga de Miranda (UFOP) e Celia Maria Fernandes Nunes (UFOP)
140. PESQUISA E TRABALHO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR MILITAR – 2296
Deise Becker Kirsch (AFA/UNIFA)
141. PROFESSORES RESILIENTES: A RELAÇÃO ENTRE FORMAÇÃO E HISTÓRIA DE VIDA
EM UM PROJETO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR RUPTURANTE – 2304
Douglas Ortiz Hamermüller (UFPEL)

142. RACIONALIDADE DOCENTE E RACIONALIDADE DISCENTE NO PROCESSO DE
ENSINO E APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR: REFLEXÕES NA E PARA A ATIVIDADE
EDUCATIVA – 2312
Juliana Tiburcio Silveira Fossaluzza (IFSP)
143. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES DE PEDAGOGIA SOBRE INOVAÇÃO
PEDAGÓGICA – 2320
Silvio Duarte Domingos (UNESA)
PARTE VI
PEDAGOGIA INSTITUCIONAL E FORMAÇÃO DOCENTE EM ESPAÇOS ESCOLARES E NÃO
ESCOLARES
144. A CONCEPÇÃO DA PEDAGOGIA SOCIAL E A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO PARA
ATUAR EM CONTEXTOS NÃO ESCOLARES: UMA ANÁLISE DA FORMAÇÃO INICIAL NO
PROGRAMA CURRICULAR DA UNICENTRO/PR – 2327
Kauana de Fatima Zbuinovicz (UNICENTRO/PR) e Suzete Terezinha Orzechowski
(UNICENTRO/PR)
145. A FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICAS EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS – 2336
Simone Beatriz Reckziegel Henckes (UNIVATES); Carla Heloisa Schwarzer (UNIVATES);
Jacqueline Silva da Silva (UNIVATES); Andreia Aparecida Guimarães Strohschoen
(UNIVATES)
146. A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR – 2345
Francisca Mirna Santos Fonseca (UPAP) e Maria Áurea Sousa de Santana (UPAP)
147. A POÉTICA DOS ESPAÇOS: A FORMAÇÃO DOCENTE EM DIÁLOGO COM MUSEUS E
INSTITUIÇÕES CULTURAIS – 2354
Greice Duarte de Brito Silva (COLUNI UFF), Simone Bibian (MNBA) e Luciana Esmeralda
Ostetto (FEUUF)
148. AS ATRIBUIÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NO
ENSINO MÉDIO TÉCNICO INTEGRADO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO AMAZONASIFAM - CAMPUS PARINTINS – AM – 2381
Leandro Pereira de Oliveira (IFAM) e Augusto José Savedra Lima (IFAM)
149. ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: UMA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
DE CARAMBEÍ-PR – 2389
Keila Santos (UEPG) e Simone Regina Manosso Cartaxo (UEPG)
150. CONHECIMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO E DISCIPLINAR PARA ATUAÇÃO DO(A)
PEDAGOGO(A) NA ESCOLA – 2397
Najla Almeida Marques Pereira (SME Fortaleza) e Thaís de Sousa Florêncio (UECE)

151. CONTRIBUIÇÕES DO GESTOR ESCOLAR NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS
PROFESSORES EM UMA COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM – 2404
Márcia Tostes Costa da Silva (UPM), Maria da Graça Nicoletti Mizukami (UPM), Damaris
Oliveira Galli (EMEIDT) e Maria de Fátima Ramos de Andrade (UPM)
152. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO NA ESCOLA (RE)CONSTRUÍDAS EM
MEMORIAIS – 2412
Adriana Mota Ivo Martins (PROMESTRE/UFMG)
153. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: EM QUE CONSISTE? – 2420
Lisley Cristina Gomes da Silva (UNISANTOS)
154. DESAFIOS DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE GESTORES ESCOLARES: QUE
SABERES SÃO NECESSÁRIOS? – 2428
Silvina Julia Fernández (FE-UFRJ), Valéria do Nascimento Querido (SME-RJ), Patricia
Regina Santos Garcia (SME –RJ), Adriana Alvares Dias Gomes Monteiro (SME –RJ) e Neli
dos Santos Conceição Gomes (SME - Prefeitura de Tanguá)
155. DILEMAS E DESAFIOS DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO DOCENTE: ALGUNS
ESTUDOS QUE FOCALIZARAM A GESTÃO ESCOLAR – 2458
Sandra Maria Sanches (PMSP/SME), Marcio Antonio M. Bezerra (Coletivo de Educadores
Perus/Pirituba), Maria Helena Bertolini Bezerra (CENPEC) e Adriano Borba Correa
(PUC/SP – PEPG: EHPS)
156. FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO DAS ATIVIDADES SINDICAIS – 2489
Vanessa Cristina Meneses Fernandes (UFBA)
157. FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PEDAGOGO ESCOLAR: TENSÕES E
PERSPECTIVAS NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – 2495
Maria José da Silva Fernandes (UNESP), Ana Paula Souza Brito (Prefeitura Municipal de
Sorocaba/ UNIP/Sorocaba), Rebeca Franciele Vera de Andrade (Prefeitura Municipal de
Lençóis Paulista), Aline Diniz de Amorim (UNESP) e Noeli Prestes Padilha Rivas (USP)
158. O PROGEPE E A FORMAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR EM PERNAMBUCO – 2526
Paula Rejane Lisboa da Rocha (SEE/PE)
159. O TRABALHO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES: COMPROMISSO, PRÁTICAS E DESAFIOS – 2534
Rita Buzzi Rausch (FURB/UNIVILLE), Isabela Cristina Daeuble Girardi (FURB e SME de
Blumenau), Maria Iolanda Fontana (UTP), Andresa Cristina Pisa Costa (SME/Curitiba),
Franciele Stefanelo (SME de Ponta Grossa/UEPG) e Susana Soares Tozetto (UEPG)
160. PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
CARIACICA: COMPREENSÃO E AÇÃO DOS GESTORES ESCOLARES – 2567
Walk Loureiro (FIOCRUZ/FAVI)
161. PROGRAMA ENSINO INTEGRAL – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO
PAULO: CARACTERÍSTICAS DAS FUNÇÕES DE PROFESSOR COORDENADOR GERAL E
PROFESSOR COORDENADOR DE ÁREA DO CONHECIMENTO – 2574
Adriana Locatelli França (UNESP) e Renata Portela Rinaldi (UNESP)

162. TENDÊNCIAS E DESAFIOS DO TRABALHO DE PROFESSORES E COORDENADORES
PEDAGÓGICOS: MUDANÇAS E DESAFIOS – 2582
Rodnei Pereira (USCS), Walkiria de Oliveira Rigolon (SEDUC/SP) e Lisandra Príncepe
(UNIP)
PARTE VII
PRÁTICAS DE PESQUISA E EXTENSÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
163. A BRINQUEDOTECA UNIVERSITÁRIA COMO LÓCUS DE PRÁTICAS DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO – 2614
Marly Saba Moreira (UNISANTOS) e Rosana Aparecida Ferreira Pontes (UNISANTOS)
164. A CULTURA DA PESQUISA COMO INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO CULTURAL E
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL – 2620
Neusely Fernandes Silva-Speakes (Prefeitura Municipal de Vitória-ES), David Budeus
Franco (IFTM) e Maria Aparecida Alves S. Montero (PUCSP)
165. A DIDÁTICA DO ENSINO COM PESQUISA NA FORMAÇÃO INICIAL DE
PROFESSORES(AS) DO CURSO DE PEDAGOGIA – 2644
Adketlen Queiroz Pinto (UFAM)
166. A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES EM UMA PERSPECTIVA DE
COLABORAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADE E ESCOLA BÁSICA. A CONSTITUIÇÃO DO
CONCEITO DE PESQUISA-FORMAÇÃO POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – 2652
Thais da Costa Motta Rocha (UFRJ), Jane Marchon Cordeiro Celestino (UERJ-FFP) e
Gabriela Alves de Souza Vasconcelos dos Reis (SECTUR)
167. A FORMAÇÃO CONTINUADA SOB OS OLHARES DOS PROFESSORES E
PESQUISADORES: ENTRE PRODUÇÕES ACADÊMICAS E PRÁTICAS FORMATIVAS – 2660
Juverci Fonseca Bitencourt (SEME/PMV), Liliane da Silva Costa (PMS) e Silvana Ventorim
(PPGE/UFES/NEPE), Cláudia Simões Mariano (Sedu) e Cláudio Alves Pereira (IFMG/UFES)
e Fernanda Astori Bindaco da Silva (Sedu/UFES/NEPE)
168. A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL E DA EDUCAÇÃO
CONTEXTUALIZADA PARA FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE – 2691
Ianca da Silva Barros (FAEC/UECE), Francisca Susani Alves da Costa (FAEC/UECE0 e Thaís
Christine Loiola da Silva (FAEC/UECE)
169. A LEITURA E A ESCRITA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: EXPERIÊNCIAS DE UM
PROGRAMA DE ENSINO E EXTENSÃO – 2699
Danuse Pereira Vieira (UFF; SEEDUC-RJ), Jéssica do Nascimento Rodrigues (UFF), Diego
da Silva Vargas (UNIRIO), Fabiana Esteves Neves (UFF), Marcus Vinicius Brotto de
Almeida (IFRJ), Maria Izabel Pantaleão (Bebel Pantaleão Oficina de Textos), Elisa
Bragança Curi Magalhães de Souza (Bebel Pantaleão Oficina de Textos) e Nadja Pattresi
de Souza e Silva (UFF).

170. A PÓS-GRADUAÇÃO COMO AMBIENTE DE FORMAÇÃO DOCENTE – 2731
Helena Rodrigues de Oliveira Marques Ferreira (UCB)
171. A RELAÇÃO UNIVERSIDADE–ESCOLA E O PAPEL DA EXTENSÃO NA FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL – 2739
Ana Sheila Fernandes Costa (UnB), Deise Ramos da Rocha (UFPel), Marina Margarita
Martin Catoira (UnB), Ana Sheila Fernandes Costa (UnB), Tatiane Cristina Maurício
Emerick (SEED-DF), Bianca Resende Monteiro (UnB), Érica Nayara Paulino Melo – (UnB)
e Emanoela Galvão Vilas Boas Fonseca (UnB)
172. A RELEVÂNCIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO E NA PRÁTICA
DOCENTE –EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA – 2771
Amanda de Mendonça Araújo (UVA) e Thaís Arruda Rodrigues (UVA)
173. ACOLHENDO OUTROS CONHECIMENTOS NA FORMAÇÃO DOCENTE – 2779
Virginia Maria Barcellos (ISAT)
174. AS OCUPAÇÕES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE NITERÓI EM 2016: LEGADOS
FORMATIVOS NA VOZ DOS PARTICIPANTES – 2788
Keyla Gomes Veloso (PPGEd/UFF)
175. CARTOGRAFIAS DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM REDE COLABORATIVA: A
IMPORTÂNCIA DO OLHAR DO OUTRO – 2795
Váldina Gonçalves da Costa (UFTM), Fernanda Borges de Andrade (UFTM), Tálita Larine
Rosa (UFTM), Ana Lúcia Gomes da Silva (UNEB), Fernando Macedo da Silva (UNEB),
Fábia Alves de Lima (UNEB), Patrícia Ferreira dos Santos (Gabarito/Uberaba), Lucas da
Nóbrega Gerolin (Academia Preparatória/Uberaba) e João Marcos Vieira Moreira
(CNEC/Uberaba)
176. COMPOSIÇÕES DE EXPERIÊNCIAS DOCENTES (AUTO)FORMATIVAS ENTRE CUIDAR,
EDUCAR E INFORMAR – 2829
Clara Maria Miranda de Sousa (UNIVASF/UPE), Marcelo Silva de Souza Ribeiro
(UNIVASF/UPE) e Lucinalva de Almeida Silva (UPE)
177. CONCEPÇÕES DE UM GRUPO DE PROFESSORAS DE ESCOLAS PÚBLICAS DOS ANOS
INICIAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA – 2862
Carolina Puras da Rocha Amorim (UFSCar)
178. CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NA UNIVERSIDADE PARA A
FORMAÇÃO NAS LICENCIATURAS – 2870
Vânia Galindo Massabni (ESALQ/USP), Luca Pinto Marson (ESALQ/USP), Simone Regina
Manosso Cartaxo (Rede Municipal de Educação- Curitiba/UEPG), Keila Santos (UEPG),
Denise Puglia Zanon (UEPG) e Josemary Scos (Rede Municipal de Educação - Ponta
Grossa)

179. 'CONVERSAS’ COMO METODOLOGIA DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO: ENTRE
MEMÓRIAS, REDES EDUCATIVAS E PERSONAGENS CONCEITUAIS – 2902
Rosa Helena Mendonça (UERJ/ProPEd), Rossana Maria Papini (UFF), Rebeca Silva
Brandão Rosa (PCRJ / UERJ) e Joana Ribeiro dos Santos (PCRJ / SEEDUC-RJ/ UERJ)
180. (DIS)POSIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOCENTE: UM OLHAR SOBRE A FORMAÇÃO
DE PROFESSORES E A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CONTEXTO DO CURSO DE
PEDAGOGIA DA UFRJ – 2933
Roberta Pereira de Paula Rodrigues (UFRJ)
181. D‘O QUE ESTÁ ESCRITO EM MIM’: MEMÓRIAS FORMATIVAS INSCRITAS NOS
CADERNOS REFLEXIVOS DA LEC/UFRRJ – 2940
Fabrícia Vellasquez Paiva (UFRRJ)
182. ENSINO POR INVESTIGAÇÃO: UMA MIRADA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR E O
SABER DOCENTE – 2948
Graciene Pires do Nascimento da Silva (UESB)
183. ENTRELAÇOS DA PSICOLOGIA E DA PEDAGOGIA: CENAS DE UMA PESQUISA – 2956
Lilian Vegini Baptista (UNIVILLE), Aliciene Fusca Machado Cordeiro (UNIVILLE), Allan
Henrique Gomes (UNIVILLE) e Jeferson Andrade (UNIVILLE)
184. EPISTEMOLOGIAS DE FORMAÇÃO DOCENTE: QUESTÕES METODOLÓGICAS – 2964
Maria Amélia Santoro Franco (UNISANTOS), Carline Santos Borges (IFES /Campus Serra),
Sueli Lima Moreira (FFP/UERJ), Carla Marcelle Silva Gonçalves (FFP/UERJ), Larissa Lopes
de Oliveira (FFP/UERJ), Ruth Ramiro (SEMED), Mariangela Lima de Almeida (UFES),
Maria José Carvalho Bento (UFES) e Rafael Carlos Queiroz (UFES)
185. ESCOLA NORMAL NA PROVÍNCIA DO CEARÁ: TRAÇOS BIOGRÁFICOS E
PROFESSORES PROTAGONISTAS, EM PARTICULAR, JOSÉ DE BARCELOS (1843-1919) –
2996
Adriana Madja dos Santos Feitosa – UFC
186. EXPERIÊNCIA, MEMÓRIA E NARRATIVA DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO – 3004
Everardo Paiva de Andrade (UFF), Beatriz de Oliveira Paes (UFF), Jean Henrique de
Macedo Viana (UFF), João Augusto Galvão Rosa Costa (SME Duque de Caxias), Cristóbal
Julià (UFF), Pedro Alves Castro (UFF) e Marlon Messias Santana Cruz (UNEB / UESB)
187. EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS VIVENCIADAS POR UM LICENCIANDO NO CONTEXTO
DE UM PROJETO DE EXTENSÃO – 3034
Acássio Paiva Rodrigues (UVA) e Eliziane Rocha Castro (PPGE – UECE)
188. GRUPO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE (GEEC):
AMPLIANDO A FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE NO IFMG - CAMPUS BAMBUÍ – 3041
Luciana da Silva de Oliveira (IFMG – Campus Bambui), Rafaela Caroline da Silva (IFMG –
Campus Bambui), Gabriel César Ferreira (IFMG – Campus Bambui) e Gabriel de Castro
Faria (IFMG – Campus Bambui)
189. HISTÓRIA DE VIDA E IMAGENS: ATRAVESSAMENTOS TRANSDISCIPLINARES – 3047
Clarissa Moura Quintanilha (UERJ)

190. LETRAMENTO ACADÊMICO-CIENTÍFICO: PRÁTICAS SOCIAIS DE “ESCRITAS”
INTRÍNSECAS À FORMAÇÃO DOCENTE – 3054
Elienaia Barros da Cunha (UFF) e Dionelle Araújo (UFF)
191. HISTÓRIA ORAL, MEMÓRIA E EDUCAÇÃO FÍSICA: EXPERIÊNCIAS DE FORMAÇÃO E
ATUAÇÃO DOCENTE– 3062
Marlon Messias Santana Cruz (UNEB/UESB/UniFG)
192. MEMORIAL FORMATIVO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – 3069
Alessandra Cristina Raimundo (SME-RJ)
193. MEMÓRIAS AFETIVAS E REFLEXIVAS SOBRE (AUTO) FORMAÇÃO, FORMAÇÃO E
PRÁTICA DOCENTE – 3077
Ana Paula Martins Farias Vasconcelos (UNILAB) e Eunice Andrade de Oliveira Menezes
(UFCA)
194. MEMÓRIAS DE PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: A CONSTRUÇÃO
VIVA DO FAZER PEDAGÓGICO NAS NARRATIVAS DOS ESTUDANTES DE PEDAGOGIA DA
GRADUAÇÃO DA UFRRJ – 3085
Renata Melo Rocha (UFRRJ)
195. MESTRADOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO E A APROXIMAÇÃO UNIVERSIDADE E
ESCOLA BÁSICA: A PESQUISA DA PRÁTICA COMO EXPERIÊNCIA FORMATIVA – 3093
Laurizete Ferragut Passos (PUC-SP), Maria de Fátima Ramos de Andrade (USCS), Ana
Sílvia Moço Aparício (USCS), Carla Patricia Ferreira da Conceição (Professora da Rede
Municipal de Santo André), Helga Porto Miranda (PUC-SP) e Adriana Teixeira Reis (FICS)
196. METODOLOGIAS DE PESQUISA E ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DOCENTE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL: ENCONTRO, DIÁLOGO E ESCUTA NAS RELAÇÕES EDUCACIONAIS
– 3126
Niqueli Streck Machado (UFRGS), Clarice de Campos Bourscheid (UFRGS), Maria Carmen
Silveira Barbosa (UFRGS), Felipe Gustsack (UNISC), Ana Cristina Swarowsky Knipphoff da
Cruz (CMSL), Tatiana Rodrigues da Rocha (CMSL) e Simone do Nascimento Nogueira
(UNISANTOS)
197. NARRATIVA DE EXPERIÊNCIAS DO VIVIDO: HISTÓRIAS DE VIDA DE PROFESSORES
DA EDUCAÇÃO PRISIONAL – 3159
Amanda Oliveira de Almeida (UFPA) e Orlando Nobre Bezerra de Souza (UFPA)
198. NARRATIVAS DOCENTES NO ENDIPE: O ENSINO MÉDIO EM QUESTÃO – 3167
Nízia Ponte (UNIRIO)
199. NARRATIVAS DOCENTES: PERSPECTIVAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DA FORMAÇÃO –
3174
Adriana Ralejo (Editora Positivo), Mariana de Oliveira Amorim (SME RJ), Camile Jantalia
Barbosa (UFRJ) e Marcelo Teixeira Coelho (PUC RJ)

200. NARRATIVAS FORMATIVAS EM CENÁRIO DE CRISE: (RE)INVENTANDO CAMINHOS
QUE (DES)FORMAM E CORAZONAM – 3205
Adrianne Ogêda (UNIRIO), João Paulo Rangel (UNIRIO/ EDEM), Michelle Dantas Ferreira
(UNIRIO/SME), Celso Sánchez (UNIRIO), Tiago Ribeiro (INES0, Camila Machado de Lima
(CPII), Carmen Sanches Sampaio (UNIRIO), Flávia Castilho (COLUNI/UFF), Iduína Chaves
(UFF) e Marcio Mori (UniCarioca)
201. NO LIMIAR DA EDUCAÇÃO: EXPERIÊNCIAS EXTENSIONISTAS NA CONSTRUÇÃO DE
PRÁXIS DOCENTE – 3232
Maria de Lourdes de Melo Pinto (ISERJ), Daniele Xavier de Oliveira (UERJ) e Rowena da
Silva Coutinho (ISERJ)
202. O GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO COLABORATIVA
– 3240
Líviam Santana Fontes (UNB; UEG), Ana Paula de A. S. Magalhães (UEG), Dalva Eterna
Gonçalves Rosa (FE/UFG), Dalva Eterna Gonçalves Rosa (UFG), Alyson Fernandes de
Oliveira (IFG/Anápolis), Bruna Cardoso Cruz (PPGECM/UFG), José Firmino de Oliveira
Neto (UFG), Regina Alves Costa Fernandes (UFG) e Ana Karine Moreira da Silva (UFG;
SEDUC)
203. O GRUPO FOCAL COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A
CONSTRUÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO – 3268
Ruth Cristina Soares Gomes Araújo (UEA), Clodoaldo Pires Araújo (UEA) e Evandro
Ghedin (UFAM)
204. O MÉTODO AUTOBIOGRÁFICO NA PESQUISA COM PROFESSORAS INICIANTES DE
EDUCAÇÃO INFANTIL – 3277
Patricia Batista Schunk (USAL)
205. OS ALUNOS DA EJA ENQUANTO REFERÊNCIAS VIVIOGRÁFICAS: RELATOS DE UMA
DOCENTE SOBRE AS NARRATIVAS DE MEMÓRIAS DISCENTES QUE BROTAM DO
LITERÁRIO – 3286
Laís Lemos Silva Novo Pinheiro (UERJ/FFP)
206. OS DESAFIOS EM SER-PROFESSOR DE CLASSES HOSPITALARES NO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO: RELATOS A PARTIR DE UM CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA –
3294
Ana Karyne Loureiro Furley (UFES)
207. PERSPECTIVAS DE FORMAÇÃO DOCENTE: OLHARES INVESTIGATIVOS NA
PESQUISA EM EDUCAÇÃO – 3302
Rosimeyre Vieira da Silva (IFPI), Simone de Jesus Sena da Silva Sousa (UFPI) e Waldirene
Pereira Araújo (IFMA)
208. PESQUISA DOCUMENTAL NA EDUCAÇÃO: ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS DE
FORMAÇÃO DOCENTE – 3330
Maria Cristina Dancham Simões (PUC-SP e UNIP/Sorocaba), Juarez B. de Oliveira (SEESP) e Maria das Graças Amorim de Almeida (SME de Igarapé do Meio – MA, SME de
Monção – MA e UEMA)

209. PESQUISAFORMAÇÃO E AUTORIA DOCENTE: TESSITURAS DIALÓGICAS A PARTIR
DE PROCESSOS FORMATIVOS, EXPERIÊNCIAS LITERÁRIAS E NARRATIVAS – 3360
Jacqueline Martins da Silva (UFF/GEPPROFI)
210. PESQUISAR COM: PRODUÇÕES SULEARES NA DESINVIBILIZAÇÃO DE SABERES
SUPRIMIDOS, SILENCIADOS E MARGINALIZADOS EM ALGUMAS ESCOLAS PÚBLICAS NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 3368
Soymara Vieira Emilião (PROPED – UERJ), Simone Alencastre (FFP/UERJ) e Nathalia
Botelho (FFP/UERJ)
211. PESQUISAS E PRÁTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: DESAFIOS E
POSSIBILIDADES – 3376
Márcia de Souza Hobold (UFSC), Juliano Agapito (SME/Joinville), Zenira Maria
Malaccone Signori (UFSC), Márcia de Sousa Hobold (UFSC), Giovanna O. de O. Martin
Franchi (UFSC), Francine de Paulo Martins Lima (UFLA), Ana Maria Gimenes Corrêa Calil
(UNITAU), Ana Lúcia Madsen Gomboeff (PUC-SP) e Gabriela de Castro Loech Amorim
(UNITAU)
212. PESQUISASPRÁTICAS VAGA-LUMES: FUGAS E TÁTICAS DE SOBREVIVÊNCIA NO
TÚNEL SOMBRIO DAS POLÍTICAS HEGEMÔNICAS – 3408
Viviane Lontra (PPGE-UFRJ e Cap UFRJ), Soymara Emilião (ProPEd/UERJ, SME e FME
Niterói/RJ), Nathalia Botelho (SME de Duque de Caxias) e Simone Alencastre (PPGedu FFP –UERJ CAp/UFRJ)
213. POTENCIAL FORMATIVO DA JORNADA PEDAGÓGICA: APRENDIZAGENS
COLABORATIVAS NO/DO COTIDIANO DA PROFISSÃO DOCENTE – 3439
Fabrício Oliveira da Silva (UEFS), Charles Maycon de Almeida Mota (SME/Várzea do
Poço) e Patrícia Júlia Souza Coelho (UNEB - DEDC- Campus XI)
214. PRODUZINDO MEMÓRIAS E NARRATIVAS DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL:
CAMINHOS METODOLÓGICOS DE UMA PESQUISA – 3472
Juliana Vieira Walter Bitencourt (UFF e SME Maricá-RJ)
215. RODAS DE CONVERSA E NARRATIVAS DE EXPERIÊNCIAS NA FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES: EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO – PRÁTICA DA ÉTICA E
EXERCÍCIO DA CIDADANIA – 3480
Valéria Machado Duarte Grafanassi (SME Cachoeiro de Itapemirim/ES) e Letícia de
Oliveira Castro (SME Cachoeiro de Itapemirim/ES)
216. SABERES-FAZERES PEDAGÓGICOS NA PARCERIA ENTRE ESCOLA E UNIVERSIDADE:
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – 3488
Priscila Andrade Magalhaes Rodrigues (UFRJ), Maria Ignez Ferreira Campos
(CEIAM/UERJ), Ellen Rezende de Oliveira (UFRJ), Letícia Oliveira Souza (UFRJ), Patrícia
Fortuna (CEJK/ UFF), Eduardo Alves Inez (CEABG/UFRJ), Jussara Bueno de Queiroz
Paschoalino (UFRJ), Luana Vieira de Almeida Silva Miceli (UFRJ), Thaís Yunes Pereira
(UFRJ), Izabel Cristina de Souza (UNIRIO) e Paula Victória Caldeira Vargas (UFRJ)

217. TRAÇANDO FORMAÇÕES EM CIRANDAS: QUANDO AS CONVERSAS CRIAM E
RECRIAM SABERESFAZERES NOS COTIDIANOS – 3520
Luziane Patricio Siqueira Rodrigues (UERJ/FFP e FME/Niterói)
218. TRAJETÓRIA PROFISSIONAL DOCENTE: NARRATIVAS DE PROFESSORAS
APOSENTADAS – 3529
Ariadne Cristiane Fantoni Silva (UFMG)
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219. A FORMAÇÃO DOCENTE PARA AVALIAR: DESAFIOS E POSSIBILIDADES – 3537
Gilcéia Leite dos Santos Fontenele (SEEDF)
220. A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO A PARTIR DOS PROJETOS
DIDÁTICOS: DA SALA DE AULA A OUTROS ESPAÇOS – 3545
Silene Brandão Figueiredo (UNEB)
221. A PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA NA FORMAÇÃO CONTÍNUA: PARA ALÉM DA
DIMENSÃO TÉCNICA – 3550
Walkíria de Jesus França Martins (UFMA)
222. APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E ESTRATÉGIAS PARA A PRÁTICA DOCENTE EM
SALA DE AULA – 3558
Elines Saraiva da Silva Gomes (UNIMES), Elisete Gomes Natário (UNIMES) e Maria da
Graça Pimentel Carril (UNIMES)
223. AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA
ÁREA DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE – 3566
Maria Elizabeth Batista Moura Diniz (CPII), Katia Regina Xavier da Silva (CPII), Bruno dos
Santos Gouvêa (CPII), Thaís Porto Amadeu (UERJ) e Jussara Cristina Barboza Tortella
(PUC-CAMPINAS)
224. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E LIVROS DIDÁTICOS EM UMA ABORDAGEM
CRÍTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES – 3597
Heli Sabino de Oliveira (UFMG), Silvia Conceição Rocha Manoel (EMEI Santa Isabel),
Marcos Evangelista Alves (SMED), Sandra Medina de Souza (SMED), Walesson Gomes da
Silva (UEMG) e Ângela Imaculada L. de Freitas Dalben (UFMG/SMED)
225. AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E FORMAÇÃO DOCENTE: CARACTERÍSTICAS E
CONTRIBUIÇÕES – 3631
Pâmela Félix Freitas (USP e Université de Montréal), Valéria Aparecida de Souza Siqueira
(USP), Ocimar Munhoz Alavarse (USP), Gladys Rocha (UFMG), Raquel Márcia Fontes

Martins (UFMG), Ailton Carlos Santos (REE-SP) e Érica Maria Toledo Catalani (Cenpec e
RME-SP)
226. DIÁLOGOS E SABERES NA FORMAÇÃO DOCENTE: TIPOLOGIA, INCLUSÃO E O
LÚDICO-SENSÍVEL NA CIBERCULTURA – 3664
Marcos Gilberto Dos-Santos (IFBA), Fernanda Almeida Pereira (UFBA), Marilete Calegari
Cardoso (UESB), Socorro Aparecida Cabral Pereira (UESB), Rosangela Alves de Oliveira
Santos (UESB), Maria Vitória da Silva (UESB), Genigleide Santos da Hora (UFBA/FAPESB)
e Theresinha Guimarães Miranda (UFBA)
227. DIFICULDADES, IMPEDIMENTOS E POSSIBILIDADES VIVIDOS/SENTIDOS POR UMA
PROFESSORA NA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DOCENTE – 3700
Wanessa Lopes de Melo (IFAL), Elaine de Holanda Rosário (SEMED) e Helisabety Barros
Mendes de Melo (IFAL)
228. EDUCAÇÃO E CRIATIVIDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA – 3707
Antônia Pereira Veloso (URCA) e Elder Luis do Nascimento Gomes (URCA)
229. ENGAGEMENT ESTUDANTIL COMO FATOR MOBILIZADOR DA APRENDIZAGEM E
DA PERMANÊNCIA NO SISTEMA EDUCACIONAL – 3715
Zoraia Aguiar Bittencourt (UFFS), Fernanda Marquezan (UFN) e Michele Martelet
(E.M.E.F. Fontoura Ilha)
230. LAZER E EDUCAÇÃO: SABERES E FAZERES NA PRÁTICA PEDAGÓGICA – 3738
Marcela Gomez Alves da Silva (UNISAGRADO) e Daniela Fernanda Horácio (UNESP)
231. O PAPEL DO PROFESSOR ORIENTADOR NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE
PERNAMBUCO – 3746
Jacineide Gabriel Arcanjo (SEEPE)
232. O PROFESSOR REFLEXIVO FRENTE AO PROCESSO DE ENSINO DO ESTUDANTE –
3754
Nêmora Francine Backes (ULBRA)
233. O QUE A GENTE FEZ É O QUE FAZEM COM A GENTE, NÉ, PROFESSORA? NÃO É
ASSIM QUE TEM QUE FAZER? – 3763
Mônica Machado Neves Ramos (IFFluminense)
234. O VÍNCULO AFETIVO NA RELAÇÃO ENTRE PROFESSOR E ALUNO VIVIDO NO
SETTING DA PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL, UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO
DOCENTE EM CONTEXTO – 3771
Priscila Barros de Freitas (UECE) e Kessiane Fernandes Nascimento (UECE)
235. PLANEJAR AS AULAS DA PÓS-GRADUAÇÃO, POR MEIO DA PEDAGOGIA DOS
MULTILETRAMENTOS, PARA O REPENSAR E O TRANSFORMAR AS PRÁTICAS DOS
PROFESSORES – 3779
Andrea G. do P. Amorim (PUC SP)

236. RELEXÃO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA AVALIATIVA
NA FORMAÇÃO PARA A DOCÊNCIA – 3787
Dayse Lago de Miranda (UNEB)
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DOCENTES
237. A ALTERIDADE COMO ESTRATÉGIA À NECESSÁRIA ARTICULAÇÃO ENTRE O
CIENTÍFICO E O PEDAGÓGICO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 3795
Mônica Maria Baruffi (FURB)
238. A EDUCAÇÃO INTEGRAL, INTEGRADA E INTEGRADORA: INTEGRANDO SABERES,
FORMANDO PESSOAS – 3803
Regina Célia Cola Rodrigues (PMSP/SME), Márcia de Castro Calçada Kohatsu
(PMS/UNIP/UNIMES/PUC/SP), Miriam Marcolino dos Santos (PUC/SP) e Emanuel da
Conceição Pinheiro Junior (PUC/S
239. A FORMAÇÃO DOCENTE EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA EM
DIÁLOGO COM A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS – 3809
Elcimar Simão Martins (UNILAB), Maria Cleide da Silva Ribeiro Leite (IFCE), Aldieris Braz
Amorim Caprini (IFES), Raphael Secchin de Andrade (EAMES), Elisangela André da Silva
Costa (UNILAB) e Eisenhower Souza Costa (SEDUC)
240. A PEDAGOGIA DE PAULO FREIRE COMO REFERÊNCIA PARA UM TRABALHO
DIÁLOGICO NA DIDÁTICA – 3842
Sérgio Pereira Nogueira Júnior (UNISANTOS)
241. CONSTRUINDO UMA PRÁXIS PEDAGÓGICA MULTICULTURAL NA ESCOLA RACHEL
DE QUEIROZ – 3849
Emanuel Andrade Leite (UNILAB) e Michele Abreu Andrade (UECE)
242. DIDÁTICA, INTERDISCIPLINARIDADE E ADAPTAÇÕES – 3857
Eliane Brunetto Pertile (IFPR) e Márcia Aparecida Barbosa (IFPR)
243. FORMAÇÃO DE PROFESSOR E DIVERSIDADE: ESTRATÉGIA DE ENSINO UTILIZADA
PELO PROFESSOR PARA TRABALHAR COM O TEMA DIVERSIDADE NO CURSO DE
PEDAGOGIA DA FACULDADE UNINSASSAU – 3865
Marcolino Sampaio dos Santos (UNINASSAU/UNEB) e Jaciara de Oliveira Sant´Anna
Santos (UNEB)

244. FORMAÇÃO DE PROFESSORES (AS) EM UMA ABORDAGEM DIALÓGICA: ENSINO E
APRENDIZAGEM COM BASE EM COMPROMISSO CIENTÍFICO E ÉTICO NA EDUCAÇÃO –
3873
Fabiana Marini Braga (UFSCar), Raquel Moreira (SME/São Carlos) Vanessa Gabassa
(UFG) e Eglen Sílvia Pipi Rodrigues (UFMT)
245. FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EQUITATIVAS:
PROBLEMATIZANDO AS RELAÇÕES DE GÊNERO NOS ESPAÇOS ESCOLARES – 3903
Pedro Paulo Souza Rios (UNEB), Alane Martins Mendes (SEMEC), Rosilaine Moreira do
Nascimento (UNEB) e Laise de Souza Nascimento (UNEB)
246. FORMAÇÃO DOCENTE: DESAFIOS PARA UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA – 3936
Gustavo Pinto Alves da Silva (SME / UFRRJ)
247. FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE PARA A DIVERSIDADE: EXPERIÊNCIAS NA
EDUCAÇÃO BÁSICA E NO ENSINO SUPERIOR – 3945
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A coletânea a seguir é constituída por artigos que, reunidos, nos permitem ter um panorama
acerca das temáticas discutidas no XX ENDIPE – Rio 2020, no âmbito do eixo I, dedicado à
formação docente. Os textos foram escritos antes do marco biológico e histórico que nos desafia - a
Pandemia da Covid-19 - e têm em comum o foco em questões que se referem à formação de
professoras e de professores atravessada por modos de ser e de fazer até então predominantes.
Em decorrência das vicissitudes acarretadas pela referida pandemia, supomos que estes
trabalhos adquirem significado ainda mais especial por suscitarem reflexões, neste “entre-lugar”,
marcado por restrições no contato físico e pela necessidade de projetarmos novas possibilidades
para o “pós-pandemia”.
Cabe esclarecer que, esse eixo temático prioriza as políticas de formação docente e os
desafios de sua implementação, permanência e consolidação; as concepções de formação de
professores; a formação centrada na escola e espaços colaborativos de formação; a formação inicial
e continuada; os estágios curriculares e parcerias com as escolas; as didáticas nos cursos de
formação de professores; as estratégias formativas e mediações didáticas; a formação presencial,
semipresencial e a distância; as narrativas: investigação e formação de professores; metodologias e
práticas curriculares de formação docente.
Vimos, no campo das políticas ligadas à formação docente que, os últimos 40 anos foram
cenário de muitas lutas que resultaram em uma crescente preocupação em consolidar a formação e
valorizar o magistério. Constata-se, contudo, que, desde 2018, uma onda conservadora que se aliou
ao ultraliberalismo, não apenas no contexto nacional, intensificou a proliferação de discursos
demeritórios sobre a docência e sobre a escola, sobretudo quando dirigidos à Educação Pública.
Esse contexto vem trazendo graves implicações que atingem desde a revogação das diretrizes para a
formação de professores (RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 02 DE 2015) até a instituição de novas
diretrizes que expressam a adesão à políticas de precarização da formação, controle sobre a
docência e centralização curricular. Entre outros aspectos, esses processos vulnerabilizam a
docência e a formação, na contramão de investimentos históricos do campo.
Podemos inferir com isso, que há uma concepção de escola, de aluno, de professor e de
sociedade alinhada a uma perspectiva eficientista que se afasta de um Estado Social de Bem-Estar
que, entre outros aspectos, prima pela convivência na diversidade e na diferença cultural.
Evidencia-se, nas recentes diretrizes, uma perspectiva tecnicista, quase um retorno à década de
1970.
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Reafirmar a preponderância das pesquisas e ações desenvolvidas em torno da formação de
professores em uma perspectiva crítica, é, assim, algo a ser feito nesses tempos, mais do que nunca.
Trazer nesse conjunto de textos aquilo que o campo vem produzindo, nos dá a dimensão da
multiplicidade de respostas e de interrogações que as escolas, universidades, professores,
pesquisadores e demais profissionais envolvidos com a educação vêm tecendo frente a esses
processos.
O XX ENDIPE – Rio 2020 teve 1.942 trabalhos submetidos, sendo 814 (quase a metade)
endereçada ao eixo 1. Mediante avaliação pelo Comitê Científico com a colaboração de um corpo
de pareceristas de diferentes localidades do Brasil, 1.347 textos foram selecionados para comporem
a programação do evento, sendo 588 com inscrição nesse eixo, dos quais 152 painéis, com três
trabalhos cada um, e 369 pôsteres. Diante do acervo e da importância de visibilizar as temáticas
contempladas, foram organizados dois volumes com foco na formação docente.
Compreendendo que toda classificação é arbitrária e que os diversos trabalhos que compõem
cada volume poderiam estar associados a diferentes categorias, os capítulos foram organizados em
partes com trabalhos apresentados nas modalidades de Pôster e Painel, de acordo com as principais
temáticas abordadas.
O primeiro volume é composto de 11 partes. As 3 primeiras abarcam 96 capítulos relativos à
formação docente sob diferentes enfoques, sendo a primeira delas, com 39 capítulos, denominada
Perspectivas de formação inicial e continuada de professores. Nesta seção, os autores
abordam questões que se referem às aprendizagens dos professores, aos saberes que
produzem e ao trabalho que realizam, dentre outros.
Por sua vez, as duas partes seguintes, intituladas Políticas públicas e institucionais de
formação de professores e Textos legais e curriculares em formação de professores abrangem 43
e 14 capítulos, sucessivamente, cujo teor enfoca programas governamentais como o Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e o Programa de Residência Pedagógica
(PRP).
Com centralidade no debate que trata da Pedagogia em diferentes campos de atuação, as
partes IV, V e VI abrangem 33, 14 e 19 capítulos, respectivamente, totalizando 66 textos
distribuídos entre as seções Pedagogia, Didática e cursos de licenciatura; Pedagogia universitária
e docência no ensino superior; Pedagogia institucional e formação docente em espaços escolares
e não escolares.
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Embora apresentem aspectos distintos, entre si, as duas partes subsequentes (VII e VIII) têm
em comum a análise de informações relativas ao diálogo promovido entre escola e universidade.
Por esse motivo, foram nomeadas Práticas de pesquisa e extensão na formação de professores
(com 56 capítulos); Formação de professores: universidade e escola, sujeitos e fazeres-saberes
pedagógicos (18 capítulos).
Incitados por temáticas que articulam Diversidade, interdisciplinaridade e dialogicidade
nos fazeres-saberes docentes, a nona parte desta coletânea contempla 18 capítulos que ampliam o
debate em torno da formação de professores, por meio da abordagem de temas como educação
antirracista, relações de gênero e as contribuições de Paulo Freire.
A décima seção, denominada Metodologias e estratégias de formação docente, reúne 11
capítulos que têm em comum aspectos metodológicos que variam entre a adoção de casos de ensino
na formação de professores e o trabalho com metodologias ativas nesse contexto.
Por fim, este volume traz em sua última parte 22 capítulos de natureza bibliográfica que
reunidos originaram a seção Didática e formação de professores nas revisões de literatura.
O segundo volume é composto de 16 partes. Nas partes de I a III, estão reunidos os
trabalhos que tratam de questões relativas à docência, em toda a sua complexidade. A primeira,
Profissão docente: identidade e desenvolvimento profissional, reúne 33 textos que buscam discutir
as especificidades dessa profissão e a constituição de uma identidade profissional. Inserção,
indução e socialização profissional docente, constitui o segundo eixo e reúne 23 trabalhos que têm
por principal foco a etapa do ingresso na carreira do magistério, com seus desafios e possibilidades
de apoio e acompanhamento profissional. Na terceira parte, Formação, trabalho e saber docente,
estão agrupados 14 textos que tratam do trabalho no magistério e suas condições e da construção
dos saberes docentes.
A parte IV, Formação docente e inclusão educacional, reúne 8 trabalhos que abordam
questões relativas à inclusão escolar em suas diferentes especificidades. Na quinta parte, Formação
docente e tecnologias educacionais, estão agrupados 7 trabalhos que têm por foco as concepções
de inovação e tecnologias e seu uso na educação, assunto que tem ganhado destaque, sobretudo, em
tempos de pandemia.
A partir da parte VI, estão reunidos os trabalhos que têm por foco o ensino nas diferentes
etapas e modalidades da educação nacional. Esses trabalhos abordam diferentes dimensões da
formação docente em articulação com as Práticas de ensino em educação infantil, sendo esta a
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parte VI, com 17 trabalhos; em Alfabetização, leitura e escrita, parte VII, que reúne 21 trabalhos;
em Matemática, parte XI, que reúne 21 trabalhos; em História, Geografia e Filosofia, parte XII,
com 10 trabalhos; em Ciências da Natureza, parte XIII, que reúne 20 trabalhos que têm como foco
o ensino da Biologia, Física e Química; em Artes e Educação Física, parte XIV, onde se encontram
agrupados 14 trabalhos voltados para o ensino das diferentes linguagens artísticas e da Educação
Física; e em Línguas estrangeiras, parte XV, com 4 trabalhos. Abordam ainda questões referentes
aos estágios docentes em diferentes áreas do conhecimento, parte XVI, Formação docente, estágios
e práticas de ensino, com 23 trabalhos.
Reúne também 7 trabalhos que têm por foco a formação de professores para atuação no
Ensino Médio e educação profissional, parte VIII; 6 trabalhos que abordam as práticas de ensino
na EJA, parte IX; e outros 6 trabalhos que têm como tema central a Educação do campo,
compondo a parte X.
Considerando que o eixo 1 foi aquele que recebeu um número mais elevado de trabalhos,
tendo 521 painéis e pôsteres aprovados para apresentação e publicação, podemos afirmar que nos
dois volumes desse e-book se encontram uma significativa amostra das pesquisas e discussões
realizadas no campo da formação de professores e professoras do Brasil e de sua produção, o que
pode contribuir para ressignificar a formação docente em nosso País.

Giseli Barreto da Cruz
Carmen Teresa Gabriel
Mônica Vasconcellos
Patricia Bastos de Azevedo
Organizadoras do Volume 1

Maria das Graças Chagas de
Arruda Nascimento
Alexandra Garcia
Graça Regina Reis
Naiara Miranda Rust
Victor Giraldo
Organizadores do Volume 2
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A aprendizagem de professores apresenta-se como um tema de crescente interesse no campo
da formação de professores, sobretudo em estudos internacionais (OPFER; PEDDER, 2011;
HORN; LITTLE, 2017). Dentre os estudos nacionais, Mizukami et al (2010) denominam o
processo de aprender a ensinar como aprendizagem da docência. Argumentam que esta é uma tarefa
complexa que não se conclui após os estudos formais, mas se inter-relaciona às situações práticas e
efetivamente problemáticas que acontecem na trajetória profissional.
Alguns estudos internacionais (THACKER, 2015; HORN; LITTLE, 2017), articulados à
temática da aprendizagem no trabalho nos campos da antropologia e sociologia, procuram entender
as aprendizagens específicas que se realizam no contexto profissional do professor. Nessa
orientação, investigam as diferenças dessas aprendizagens daquelas constituídas nos espaços
educativos formais e como se relacionam ao desenvolvimento da ação profissional. No campo da
formação de professores, autores como Borko (2004) e Opfer e Pedder (2011) ressaltam que
conhecer como se realizam essas aprendizagens, além da elaboração de representações complexas
sobre esse processo, é importante à organização de contextos que as promovam.
Neste trabalho apresentamos uma pesquisa de doutorado em andamento que tem por
objetivo compreender as aprendizagens do professor no contexto da sua ação pedagógica.
Entendemos a ação pedagógica como as ações dos professores orientadas a favorecer o processo
educativo dos estudantes. Alguns exemplos do que consideramos ações pedagógicas são as relações
sociais na escola, entre professores e estudantes, funcionários, equipe gestora e entre os próprios
professores; o planejamento pedagógico; realização de atividades diversas com os estudantes e na
escola; a avaliação do processo educativo; reuniões com as famílias, além de outras. Entendemos
que essas ações não se realizam como mero resultado da aplicação de técnicas e métodos, mas se
configuram subjetivamente nas experiências dos professores nos processos educativos, em
permanente interrelação com os espaços sociais. A aprendizagem do professor como processo da
subjetividade
Apresentamos como base teórica de nossa pesquisa a Teoria da Subjetividade na perspectiva
cultural-histórica (GONZÁLEZ REY, 2003; 2016; GONZÁLEZ REY, MITJÁNS MARTÍNEZ,
2017). Consideramos que a concepção de subjetividade, proposta pelos autores, e o conjunto de
categorias específicas de sua Teoria , abre possibilidades à compreensão da aprendizagem do
professor no contexto da ação pedagógica como processo complexo, constituído de forma singular
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na relação recíproca do indivíduo com os contextos sociais, nos diversos espaços e momentos que
marcam suas experiências de vida.
A subjetividade, como vem sendo desenvolvida na Teoria da Subjetividade, representa uma
dimensão dos processos humanos que não se caracteriza por aspectos nem assimilativos e nem
adaptativos, mas por um nível de criação, que permite transcender esses aspectos, caracterizando a
produção de novas realidades culturais (GONZÁLEZ REY, 2016).
Nesta compreensão, a subjetividade não se refere apenas a características pessoais dos
indivíduos, mas a processos que se configuram de forma recursiva e simultânea nos indivíduos
(subjetividade individual ), nos espaços sociais em que se relacionam (subjetividade social) e nas
ações em que estão implicados (GONZÁLEZ REY; MITJÁNS MARTÍNEZ, 2017). Compreendese assim, que as experiências individuais têm lugar em contextos de subjetividade social, assim
como participam simultaneamente de sua produção. Estes dois níveis da subjetividade tensionam-se
e constituem-se reciprocamente, em processos dinâmicos e imprevisíveis, cada um como parte
essencial do outro (GONZÁLEZ REY, 2016).
As produções subjetivas diante das experiências vividas definem-se pela unidade do
simbólico e do emocional que são os sentidos subjetivos. A produção de sentidos subjetivos
expressa a forma em que os indivíduos e grupos vivenciam suas experiências em diferentes esferas
e momentos da vida. Os sentidos subjetivos que emergem no fluxo das experiências têm existência
efêmera, caracterizada pela transformação de um sentido subjetivo em outro, em um processo sem
fim (GONZÁLEZ REY, 2016).
A categoria sentido subjetivo é de especial importância à compreensão da aprendizagem
como processo subjetivo, pois caracteriza a forma como o atual e o histórico se integram na
experiência do indivíduo, qualificando o nível de envolvimento, implicação e reflexão do aprendiz
na ação de aprender (GONZÁLEZ REY; MITJÁNS MARTÍNEZ, 2017).
Os sentidos subjetivos, procedentes de diferentes experiências sociais e individuais,
constituem núcleos dinâmicos de organização denominadas configurações subjetivas (GONZÁLEZ
REY, 2003). Na subjetividade individual, as configurações subjetivas assumem uma relativa
estabilidade ao expressarem a organização da produção de sentidos subjetivos convergentes perante
as experiências vividas. No curso de viver experiências concretas, no entanto, novos sentidos
subjetivos emergem e se configuram no processo da ação, definindo o que a pessoa sente e gera
nesse processo (GONZÁLEZ REY; MITJÁNS MARTÍNEZ, 2017). A categoria configuração
subjetiva da ação é de especial valor à compreensão da aprendizagem no processo de vivência desse
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processo, rompendo com relações de causalidade entre personalidade e ação e entre indivíduo e
contexto.
Nesta compreensão, adquire especial importância a emergência s indivíduos ou grupos
como agentes ou sujeitos em uma experiência ou trajetória de vida, tomando decisões e gerando
posicionamentos próprios como fontes de sentidos subjetivos que podem abrir novos caminhos em
suas ações. Essas categorias teóricas especificam a condição ativa do indivíduo perante as
experiências de vida (GONZÁLEZ REY; MITJÁNS MARTÍNEZ, 2017).
Na perspectiva da Teoria da Subjetividade a aprendizagem é compreendida como um
processo que se define e qualifica pela produção de sentidos subjetivos pelo aprendiz (MITJÁNS
MARTÍNEZ; GONZÁLEZ REY, 2017). Esses sentidos subjetivos configuram a aprendizagem se
expressando no envolvimento na ação de aprender; em posicionamentos próprios nas diferentes
situações que envolvem esse processo; na utilização de conhecimentos anteriormente constituídos;
na produção de reflexões e ideias. Consideramos, nesse sentido, que a configuração subjetiva da
ação de aprender seja um importante recurso teórico para a compreensão da complexidade da
aprendizagem do professor em suas ações pedagógicas e dos conhecimentos específicos que podem
se produzir nesse processo.
A PESQUISA EM ANDAMENTO: ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS E METODOLÓGICOS
Fundamentamos nosso estudo nas bases epistemológicas e metodológicas desenvolvidas
para a investigação dos processos da subjetividade na perspectiva cultural-histórica: a
Epistemologia Qualitativa e a Metodologia Construtivo-Interpretativa (GONZÁLEZ REY, 2005;
GONZÁLEZ REY; MITJÁNS MARTÍNEZ, 2017).
A metodologia construtivo-interpretativa, como desdobramento da Epistemologia
Qualitativa, orienta-se por três princípios fundamentais: o caráter construtivo-interpretativo do
conhecimento; o reconhecimento do singular como instância legítima para a produção do
conhecimento científico e o caráter dialógico desse processo (GONZÁLEZ REY, 2005;
GONZÁLEZ REY; MITJÁNS MARTÍNEZ, 2017).
O caráter construtivo-interpretativo do conhecimento ressalta que a compreensão da
realidade proposta pela pesquisa tem lugar nas interpretações e construções do pesquisador,
conforme vão se realizando neste processo. A teoria tem o papel de possibilitar o diálogo do
pesquisador com o momento empírico, definindo sua produção intelectual ao longo da pesquisa.
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A legitimação do singular como instância de produção de conhecimento articula-se ao
princípio acima no sentido de que as produções do pesquisador acerca dos casos singulares
contribuem para a elaboração do modelo teórico. O modelo teórico, em seu desenvolvimento,
oferece explicações ao objetivo central da pesquisa, representando o conhecimento elaborado pelo
pesquisador.
O caráter dialógico da pesquisa marca a comunicação e o diálogo como orientadores do
processo investigativo, sendo estes um caminho de implicação dos participantes neste processo. O
espaço interativo e dialógico da pesquisa é essencial a que os participantes se expressem autêntica e
reflexivamente, cabendo ao pesquisador favorecer esse contexto.
Na observância destes princípios, esta pesquisa tem como objetivo central compreender a
configuração subjetiva da ação de aprender do professor na sua ação pedagógica e sua expressão em
aprendizagens específicas.
Esta investigação vem se realizando a partir do estudo de caso de duas professoras de
educação básica de uma rede pública estadual de ensino. A escolha pelo estudo de caso, tal como
compreendido no referencial teórico-epistemológico assumido, justifica-se pela consideração à
possibilidade de produzir inteligibilidade sobre a expressão singularizada da aprendizagem e a
diversidade de formas em que se configura subjetivamente pelos indivíduos.
O processo construtivo-interpretativo

das informações na pesquisa caracteriza-se pela

produção de indicadores e hipóteses pela pesquisadora, no decorrer desse processo. Os indicadores
representam o primeiro momento das construções realizadas sobre as diferentes expressões dos
participantes (gestos, posturas, falas, etc). Ao longo da pesquisa a partir das construções realizadas,
esses significados parciais vão se inter-relacionando em hipóteses. As hipóteses representam os
significados e ideias que se articulam na produção do modelo teórico da pesquisa e que pretende
elaborar respostas ao seu objetivo central (GONZÁLEZ REY; MITJÁNS MARTÍNEZ, 2017).
Até o presente momento , os instrumentos utilizados na pesquisa são: a documentação
pedagógica que tem por objetivo compreender a produção de reflexões e ideias do professor
sobre a ação pedagógica; as dinâmicas conversacionais que, realizadas em momentos formais e
informais da pesquisa, têm o objetivo de conhecer o participante e seu contexto, abrindo um
espaço de reflexão e provocando suas reflexões e posicionamentos acerca de temas que possam
estar envolvidos com suas ações pedagógicas e com as aprendizagens neste processo; a análise
documental de diferentes materiais escritos que envolvam o registro de ações pedagógicas ou se
relacionem a elas, com o objetivo de analisar reflexões ou outras expressões do professor que nos
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oportunizem compreender sua ação pedagógicas; o complemento de frases, instrumento escrito
composto por indutores escritos e incompletos, apresentados em sequência, com o objetivo de
serem complementados pelo participante; referem-se a atividades, pessoas, experiências sobre os
quais queremos que os participantes se expressem abertamente. Tem por objetivo a construção de
indicadores acerca da subjetividade individual dos participantes, de forma relacionada a indicadores
construídos a partir da utilização de outros instrumentos. A observação do cotidiano escolar,
inclui a participação da pesquisadora em diferentes momentos do cotidiano do professor
relacionados à sua ação pedagógica e têm por objetivo a construção de indicadores que possibilitem
caracterizar a ação pedagógica do professor e as aprendizagens que possam estar envolvidas com
este contexto.
RESULTADOS PARCIAIS DA PESQUISA
Neste momento inicial da pesquisa vimos construindo acerca da interrelação entre a ação
pedagógica do professor e sua aprendizagem nesse processo. Nesse sentido, construir sobre a
configuração subjetiva da ação pedagógica do professor vem se apresentando como uma via
importante à compreensão da configuração subjetiva da aprendizagem.
Orientamo-nos neste momento da pesquisa a aprofundar nossas construções sobre a
configuração subjetiva da ação pedagógica das professoras. Este conhecimento, como construído na
pesquisa até o presente momento, vem expressando que a expressão ou não de aprendizagens na
ação pedagógica encontra-se interrelacionado a como essa ação pedagógica se configura
subjetivamente pelas professoras.
Compreendemos que a ação pedagógica se configura subjetivamente pelas professoras na
experiência de ensinar na escola. Dessa configuração subjetiva fazem parte sentidos subjetivos
produzidos pelas

necessidades que se apresentam nas ações pedagógicas; sentidos subjetivos

relacionados com a subjetividade social da escola, sua forma de organização e relações que se
estabelecem neste contexto; além de sentidos

subjetivos associados à história de vida das

professoras, como por exemplo conhecimentos e recursos

desenvolvidos em outras experiências

de vida e que, subjetivados nas ações pedagógicas, tomam parte neste processo.
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CONCLUSÕES
Destacamos a importância da compreensão da aprendizagem do professor nos diferentes
contextos onde possa se expressar, como forma de entendê-la para além da perspectiva de
treinamentos que desconsideram os professores como ativos e geradores em suas ações
profissionais e em outros contextos sociais onde estas se realizam.
Neste sentido, entendemos que a ação pedagógica seja um contexto importante para se
investigar a aprendizagem do professor, a partir de como se expressa singular e diversamente,
relacionada à ação profissional. Ressaltamos as possibilidades desta pesquisa em avançar na
compreensão das características da aprendizagem neste contexto específico: o que o professor
aprende na sua ação como professor e como aprende. Acreditamos que esse conhecimento possa
contribuir para a caracterização de condições favorecedoras da aprendizagem de professores e
assim, ao delineamento de estratégias e espaços sociais promotores deste processo.
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Resumo
Apesar do interesse crescente das pesquisas pela aprendizagem de professores na ação pedagógica,
constata-se a necessidade de representações acerca de como este processo acontece, conhecimento
considerado importante à organização de estratégias e de contextos favorecedores de sua ocorrência.
Nesta perspectiva, o presente trabalho refere-se a uma pesquisa de doutorado em andamento que tem
por objetivo compreender a configuração subjetiva da ação de aprender do professor na ação
pedagógica e sua expressão em aprendizagens específicas. Fundamentamo-nos teoricamente na Teoria
da Subjetividade, perspectiva que concebe a aprendizagem como processo que envolve o aprendiz em
sua condição subjetiva, enfatizando-se o caráter produtivo deste processo. Com base na Epistemologia
Qualitativa e na Metodologia Construtivo-Interpretativa vem-se realizando estudos de caso com
professoras da educação básica de uma rede pública estadual de educação. Os instrumentos de pesquisa
utilizados são as dinâmicas conversacionais; observação do cotidiano escolar; documentação
pedagógica; análise documental de registros da ação pedagógica; complemento de frases. As análises
construtivo-interpretativas da pesquisadora, até o momento, possibilitam compreender que a ação
pedagógica é um processo configurado subjetivamente pela experiência da professora de ensinar,
relacionando-se à expressão de aprendizagens nesse processo. Os resultados parciais da pesquisa
demonstram que este processo se configura subjetivamente pelas necessidades que se apresentam nas
ações pedagógicas; por sentidos subjetivos relacionados com a subjetividade social da escola, sua forma
de organização e relações que se estabelecem neste contexto; além de sentidos subjetivos associados à
história de vida das professoras, que subjetivados nas ações pedagógicas, tomam parte neste processo.
Palavras chave: aprendizagem - professor - ação pedagógica.
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Resumo
Este painel é composto por três artigos que versam sobre a formação do professor e a profissão
docente sob lógicas distintas. O primeiro texto discute a formação e a trajetória de professores
secundaristas em final de carreira, que lecionam em colégios públicos estaduais na região metropolitana
do Rio de Janeiro, com o intuito de compreender a profissionalidade construída nos anos de
magistério, considerando a atividade docente como um dos elementos de construção da identidade
profissional do professor. O segundo trabalho busca investigar, por meio da percepção dos professores
alfabetizadores e dos seus formadores, no estado do Ceará, a influência do Programa de Alfabetização
na Idade Certa (Paic) nas suas práticas pedagógicas. Durante a investigação foi observado que o foco
dos professores se concentrava nos resultados das avaliações externas, tendo em vista a pressão por
resultados, e o baixo grau de discricionariedade e de inovação. O terceiro artigo do painel investiga a
trajetória de formação de professores militantes no espaço sindical, tomando como campo empírico a
Baixada Fluminense, no núcleo Duque de Caxias do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação
do Rio de Janeiro (SEPE-Caxias), a fim de perceber as trajetórias de formação desde a formação inicial
e o ingresso no magistério, passando pela formação no ensino superior e por fim, a formação no
espaço sindical, visando atender uma demanda imposta ao sindicato no contexto das lutas travadas pela
melhoria das condições de exercício da docência. Em todos os trabalhos ficam prementes as tensões no
campo da profissão docente e a perspectiva da formação, em distintos espaços sociais e acadêmicos,
que impacta a trajetória dos sujeitos investigados e a construção da carreira docente.
Palavras-chave: Formação do Professor; Profissão Docente; Professores em final de carreira;
Avaliação externa na alfabetização; Sindicalismo docente.
A FORMAÇÃO E A TRAJETÓRIA DE PROFESSORES SECUNDARISTAS EM FINAL DE
CARREIRA: CONSTRUÇÃO DA PROSSIONALIDADE DOCENTE
Angela Cristina Fortes Iório – CEE-RJ

INTRODUÇÃO
Esse texto é o recorte de uma pesquisa de doutorado, cujos sujeitos da investigação são
dezesseis professores, nove homens e sete mulheres, na faixa etária de 50 a 69 anos de idade, que
lecionavam em escolas públicas da região metropolitana do Rio de Janeiro, em Colégios Estaduais
localizados na zona norte, na zona oeste e no Centro da cidade. O objetivo deste trabalho é pensar a
trajetória docente e os motivos que mantiveram os professores atuando como docentes na rede
pública estadual de ensino do Rio de Janeiro.
A maioria dos docentes residia próximo ao colégio onde lecionava. Todos possuíam nível
superior, professores com Licenciatura Plena nas áreas específicas de suas disciplinas, cursadas em
sua maioria em universidades públicas. Destes, onze professores possuíam pós-graduação, onze a
nível de especialização (lato sensu) e uma professora tinha o curso de mestrado (stricto sensu).
Em relação ao tempo de magistério são distintos, alguns professores tinham mais de trinta e
cinco (35) anos de carreira, outros vinte (20) anos ou mais, e dois (2) professores com mais de 10
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anos de exercício docente, que estavam se afastando da rede estadual de ensino pela aposentadoria
compulsória, pois completariam 70 anos de idade no ano da pesquisa.
Com o intuito de mergulhar em profundidade nas trajetórias dos sujeitos investigados para
perceber os sentidos impressos ao exercício da profissão foi utilizada como metodologia de trabalho
entrevistas semiestruturadas. As entrevistas, por solicitação dos docentes, foram realizadas em
horários livres no seu lócus de trabalho. A seleção dos professores foi realizada a partir de seus
processos de aposentadoria, tendo em vista que se tratavam de professores em final de carreira. Este
foi um requisito para participação na pesquisa.
Essa investigação incide sobre professores licenciados, portanto “especialistas” (GATTI,
2010), que atuam no ensino médio (1ª à 3ª séries), em colégios públicos da rede estadual de ensino
do Rio de Janeiro.
Levantando as raízes etimológicas da palavra profissão, ela é derivada do latim professío, do
verbo profiteri, que significa professar, testemunhar, declarar abertamente. Portanto, profissão
requer um saber que seja legitimamente reconhecido e que possa ser testemunhado socialmente,
assim como, a ciência deve ter seu conhecimento declarado abertamente.
Para fins desta investigação, estou denominando “especialista” (GATTI, 2010) o professor
que leciona os conteúdos específicos de suas disciplinas – educação física, geografia, história,
língua portuguesa, matemática, química, física, etc., portanto diferentes dos professores
generalistas (FORMOSINHO, 2009) ou professores polivalentes (GATTI, 2010). Em oposição,
ainda, aos pedagogos com habilitação em orientação educacional, supervisão educacional,
coordenação pedagógica que também são denominados, muitas vezes, de professor especialista.
UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS PROFESSORES
SECUNDARISTAS, ESPECIALISTAS DE DISCIPLINA
Gatti (2010) evidenciou que, no início do século XX houve uma preocupação em formar
professores para os cursos secundários, visto que a maioria dos docentes que trabalhavam neste
segmento de ensino ainda eram profissionais liberais ou autodidatas, o que levou as universidades,
na década de 30, a ampliar a formação de bacharéis em um ano com disciplinas da área de educação
como complementação para a titulação dos licenciados (formação “3 + 1”). Assim, a licenciatura
habilitaria o professor para trabalhar no ensino “secundário” e se formaria, a partir desse momento,
o professor especialista de disciplina.
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Para esta pesquisadora (ibid: 1358-1359), a constituição do magistério para “o professor
polivalente, para as primeiras séries de ensino, e o professor “especialista”, para as demais séries,
ficou histórica e socialmente instaurada pelas primeiras legislações no século XXI, e é vigente até
nossos dias, tanto nos cursos, como na carreira e salários [...].”
Esse processo de profissionalização dos docentes para o curso secundário consolidou um
novo estatuto ao professor que hoje atua no ensino médio, que se distingue, portanto, dos
profissionais que lecionam em outros segmentos de ensino, como educação infantil e primeiros
anos do ensino fundamental, em que a formação mínima necessária é o Curso de Formação de
Professores, em nível de ensino médio (LDBEN, 1996). A formação acaba por promover clivagens
entre os docentes, em virtude do segmento de ensino em que atuam e, consequentemente, distinções
em termos de condições de trabalho e renda salarial, e, também, em relação ao status e ao prestígio
da profissão (IÓRIO, 2015).
Segundo Dubar (2005), a construção da identidade social é geracional, portanto, cada
geração a constrói a partir das contribuições da geração precedente. Por este ponto de vista, a
identidade social do professor se constrói no contexto histórico-social em que está inserido, mas, é
sustentada pelas contribuições da geração que o precedeu, da história da profissão, da constituição
da mesma e, também, nas distintas instituições formadoras.
Portanto, com relação ao professor licenciado, embora não exista um órgão de classe para o
registro dos profissionais, tampouco um código de ética docente elaborado para tais finalidades – o
exercício do magistério –, existe a obrigatoriedade legal de uma habilitação específica para exercer
a profissão, a Licenciatura Plena concluída em universidades, cujos cursos sejam autorizados.
A profissionalização docente ainda é tema de debate entre muitos pesquisadores com o
intuito de superar o discurso da docência como vocação ou, simplesmente, um ofício (TARDIF,
2013), e garantir-lhe o status de profissão, no sentido de valorizar o trabalho docente, garantindo
melhores condições de trabalho e renda.
APOSENTADORIA, TRABALHO E ENVELHECIMENTO: AS FACES DESSE PROCESSO
A aposentadoria como um rito de passagem exige do sujeito uma retomada de posição
diante da vida, geralmente é um momento atrelado à velhice, e surge trazendo muitos
questionamentos de ordem psicológica, econômica, social, afetiva, física, dentre outras. Entretanto,
não é possível discutir aposentadoria, sem discutir a importância do trabalho para a construção do
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sujeito social. Considerando o trabalho como algo digno, que atribui ao sujeito prestígio, honra,
respeito.
Para ilustrar, podemos nos reportar ao mito de Hefestos (BRANDÃO, 1987), na mitologia
grega, deus do trabalho, artífice habilidoso com o ferro, o bronze e os metais preciosos. Só pelo
trabalho Hefestos adquire prestígio ao fabricar as armas dos deuses e dos heróis gregos, e as mais
lindas e preciosas joias para as deusas e belas mulheres do Olimpo. Hefesto, miticamente,
personifica a honra e o reconhecimento atribuídos ao trabalho, embora não tivesse os atributos da
força e da beleza tão valorizado pelos gregos, esse deus expressa a dignidade e o prestígio que são
atribuídos ao homem pela atividade laboral, a capacidade de criação, de transformação, de produção
de bens.
Na pesquisa realizada por Bosi (2015), o trabalho ocupou boa parte da vida dos sujeitos
entrevistados. Como ela enfatizou em sua investigação, o trabalho estava fundido à própria
substância da vida, com e através do trabalho seus velhos tinham uma relação visceral com a
existência.
Para Beauvoir (1990), o trabalhador aposentado que não vê sentido em sua vida, certamente
teve o sentido de sua vida roubado durante toda a sua existência. Para esta autora, o tempo do
trabalho pode definir o modo como o tempo livre será elaborado na aposentadoria, de acordo com a
maneira como subjetivou o próprio exercício profissional, além de ser uma atividade que agrega
sentidos e possibilidades.
O indivíduo não se torna profissional e nem constrói uma identidade profissional apenas nos
anos de produtividade, outros elementos compõem esse ser profissional, e, certamente, a fase da
pré-aposentadoria, assim como a aposentadoria, é um período de ressignificação da identidade, a
partir de um novo olhar para a profissão.
Percebi que, os professores ao me relatarem suas trajetórias e o sentimento que os dominava
neste momento da vida, ressignificavam suas histórias a partir de suas lembranças, imprimindo
novo sentido aos seus ofícios, reelaborando as experiências vividas. Com certeza, essa conformação
está definindo o novo caminho do ser-professor na aposentadoria.
Para Stano (2005, p. 61-62):
É o registro do passado pela sua desconstrução, para que essa identidade não se
cristaliza em fragmentos de lembranças ou lamentos, mas que se constitua em
movimentos e sons, formas e cores de experiências que podem recolocar o sentido da
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aposentadoria como abrigo e como possibilidade para o ser-no-mundo como projeto
que se faz no envelhecimento.

Ainda para esta autora:
O tempo da aposentadoria iguala todos pela situação de afastamento, porém através do
processo de envelhecimento, as lembranças mantêm e preservam um certo núcleo
identitário daquilo que singulariza o sujeito, ou seja, sua profissão exercida. (Ibi, p.
202)

Podemos afirmar que, o envelhecer, assim como o aposentar-se, a priori, constitui-se de
forma diferenciada por/para cada sujeito, sendo definido por contextos culturais, históricos e sociais
específicos e definidos por subjetividades e pelas formas de ser e estar no mundo.
A partir das narrativas dos dezesseis professores entrevistados foi possível identificar que,
nove professores já estão aposentados em outras matrículas da rede de ensino pública ou privada,
ou do sistema público ou privado em outras profissões.
Concebendo a velhice como categoria social (BOSI, 2015), e situando os sujeitos da
pesquisa como professores residentes em bairros da zona sul, zona oeste (Barra da Tijuca e
Jacarepaguá), e próximos à Tijuca, com nível superior e, alguns, com pós-graduação, servidores
públicos concursados, todos com, no mínimo, duas remunerações salariais mensais, alguns com
uma renda salarial superior a dez salários mínimos, podemos considerá-los pertencentes a um grupo
social com características econômicas e culturais que os distingue na categoria docente.
FORMAÇÃO E TRABALHO DOCENTE
No que se refere à formação, a maioria dos professores tem uma boa formação acadêmica,
treze professores concluíram sua formação em universidades públicas de prestígio social e
acadêmico – USP, UFRJ, UERJ, UFF, UFMG –, onze possuem pós-graduação, todos são
concursados, portanto servidores públicos na rede estadual de ensino, aspectos que os constituem e
os distinguem dos professores pesquisados por Iório e Lelis (2015), e Iório (2012), que
investigaram professores de uma rede privada de ensino do Rio de Janeiro que possuíam uma
trajetória acadêmica e profissional completamente diferente, e que, portanto, trabalhavam em
condições extremamente adversas.
Alguns autores enfatizam a importância de ampliar os estudos sobre desenvolvimento
profissional, no sentido de perceber as práticas pedagógicas e as condições de exercício docente
(FORMOSINHO et al., 2010; FERNANDES, 2008), visto que a atividade pedagógica é um dos
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elementos que incide sobre a satisfação profissional (LESSARD et al., 2010; MAROY, 2002;
TARDIF E LESSARD, 1999). Os estudos vêm avançando no debate das competências necessárias
aos professores na contemporaneidade (PERRENOUD, 2001), atributos não só formativos e
acadêmicos, mas também relacionais. Fatores esses, inerentes à profissão, de caráter intrínseco e
extrínseco.
O protagonismo dos professores promovido através de suas práticas em sala de aula sustenta
o processo de aprendizagem (MARTINEZ, 2010), entretanto precisamos considerar que outros
fatores têm grande relevância nesse processo como a influência dos gestores, o clima escolar, as
relações com alunos e pares. Enfim, o aprendizado da docência requer a construção de uma série de
habilidades, competências (PERRENOUD, 2001), saberes (TARDIF, 2002), que serão configuradas
na identidade profissional do professor e promoverão seu desenvolvimento profissional.
Considerando, para esta análise, uma das dimensões do exercício profissional que é a
atividade docente (TARDIF e LESSARD, 1999), que compreende a prática de sala de aula, o fazer
em aula, a dinâmica pedagógica, um processo que se estabelece também na interação com os
alunos. Alguns professores trouxeram aspectos relacionados à sua prática em sala de aula,
atividades e propostas que visam estimular o aprendizado do aluno, a partir de um estilo próprio e
singular de ensinar.
Levando em consideração que, a escola de massas tem uma série de características, dentre
elas, a heterogeneidade dos alunos (FORMOSINHO, 2009), em virtude das diferentes origens
sociais, econômicas e culturais, alunos com expectativas e projetos de vida e de futuro distintos,
cabe ao professor, atendendo a essa pluralidade social construir uma prática que contemple essa
diversidade, visto que o currículo baseia-se num único modelo para todos os alunos, sem considerar
as características individuais e os conhecimentos adquiridos nas etapas anteriores.
Esse grupo de docentes da rede estadual de ensino está satisfeito com o trabalho que realiza,
possuí autonomia para gerir suas aulas e suas avaliações, e se sente realizado com a profissão que
escolheu.
Certamente, a satisfação profissional, entre outras disposições, está relacionada ao fato de
serem professores licenciados, portanto especialistas (GATTI, 2010). Se repetisse a pesquisa com
os professores pedagogos, que trabalham nos anos iniciais do ensino fundamental, o resultado,
certamente, seria diferente e ilustraria outra realidade. Como definem Pedro e Peixoto (2006), a
satisfação profissional do professor está estreitamente relacionada à autoestima. Enfim, a
autoimagem positiva interfere no sentimento de bem-estar com a profissão.
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Como a pesquisa teve como recorte, investigar professores de uma determinada
metropolitana, urbana, que abarca bairros de classe média e alta, os dados obtidos, decerto, foram
influenciados pelo contexto socioeconômico onde se situam os protagonistas deste trabalho.
As experiências formativas e práticas de cada sujeito desta investigação contribuíram para a
constituição de uma profissionalidade que se consolidou em distintas interações cognitivas,
reflexivas, relacionais, experienciais, no contexto do trabalho – escola –, e da instituição maior à
qual respondem – Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc/RJ).
Essa reflexão assume outros contornos considerando, ainda, a personalidade do professor
(DUBET, 2002). Para este autor, a personalidade do docente, o seu jeito de ser, sua forma de falar,
de interagir, de se expressar, dará contornos ao exercício do magistério, uma profissão que exige
uma interação humana. Compreendendo que, “o trabalho sobre o outro como uma relação entre
indivíduos como um encontro aleatório entre duas pessoas. O profissional da educação é
considerado um sujeito definido por suas qualidades pessoais, por suas convicções, por seu charme,
por sua paciência, por sua capacidade de ouvir o outro – todos esses ingredientes fazem a diferença
e conferem ao trabalho sobre o outro sua característica verdadeiramente humana”. (Ibid, p. 79)
Formosinho reafirma essa reflexão (2009, p. 164):
As diferentes formas dos professores se ligarem ao trabalho têm a ver com os
diferentes percursos de vida de cada um, onde se inclui todo o seu percurso escolar e
académico, as diferentes formações, os diferentes níveis de educação e ensino, bem
como toda a história do grupo socioprofissional.

Já é notório que, a formação está intrinsecamente associada à progressão na carreira e ao
desenvolvimento profissional, e constitui um dos elementos responsáveis pela construção da
identidade profissional. A partir das narrativas dos professores foi possível observar, ainda, que
outros aspectos se somam a essa definição identitária como, os percursos profissionais e
biográficos, as relações intra e extraclasse, o local de exercício docente, a permanência por muitos
anos no mesmo colégio estadual, a vinculação à mesma rede de ensino, a estabilidade e a autonomia
do serviço público, os engajamentos políticos e sindicais, elementos que somados constituem a
profissionalidade destes docentes. Portanto, a profissão precisa ser compreendida a partir das
representações e dos valores construídos na interface entre as dimensões pessoal e profissional e
institucional.
Para Claude Dubar (2005, p. 114), a construção da identidade profissional se constitui “não
só uma identidade no trabalho, mas também e, sobretudo, uma projeção de si no futuro, a
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

62

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

antecipação de uma trajetória de emprego e o desencadear de uma lógica de aprendizagem, ou
melhor, de formação.”.
Como destaca Tardif (2002), os professores são atores que dão sentido e significado aos
seus atos, e vivenciam sua função como uma experiência pessoal, construindo conhecimentos e uma
cultura própria da profissão. O contexto institucional, para este autor, também, é fundamental para a
construção identitária do professor e para a constituição da sua profissionalidade.
CONCLUSÕES
Alguns elementos se constituíram conclusivos na definição da profissionalidade docente do
grupo estudado: a experiência formativa em cursos superiores e de pós-graduação; a estabilidade e

autonomia na rede estadual de ensino, todos são estatutários e possuem plano de carreira no
magistério; estar lotado a, no mínimo, 10 anos no mesmo colégio estadual, o que os permitiu uma
integração maior com seus pares e gestores, e maior adaptação ao clima institucional; o gosto por
trabalhar nos colégios em que estão lotados; o prazer de ministrar o conteúdo da disciplina, por
gostar do assunto, que os moveu à formação – saber disciplinar (TARDIF, 2002); acreditar no
ensino público de qualidade e desejar trabalhar na rede pública como um compromisso social –
priorizar o trabalho na rede pública em detrimento da rede privada; construir uma percepção bem
sucedida da carreira; permanecer no magistério até a aposentadoria.
Além das dimensões estruturais do trabalho docente, centrado no ensino e nos alunos, para
estes professores há que se enfatizar, como alguns salientaram nas entrevistas, a autonomia para
gerir a classe e o conteúdo a ser ensinado.
A dimensão profissional da identidade está condicionada ao ambiente de trabalho (DUBAR,
2005), essa construção identitária não é linear, e constrói-se, desconstrói-se e reconstrói-se durante
toda a trajetória profissional do professor, nas interações e experiências formadoras. Assim, “a
identidade é um produto de sucessivas socializações”. (Ibid, p. 14)
A produção de identidades profissionais confunde-se e sobrepõe-se a um processo largo e
multiforme que abrange toda a vida profissional. As situações de formação profissionais (inicial e
continuada), a internalização dos valores do grupo de referência, enfim, a incorporação da cultura
do magistério, são fatores determinantes na constituição da identidade profissional e na construção
da autoimagem professoral positiva.
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Resumo
Esse artigo é o recorte de uma pesquisa de doutorado, cujo tema versava sobre a formação do
professor, a fim de pensar a trajetória docente e os motivos que mantiveram os professores atuando
como docentes na rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro. A metodologia utilizada foi
entrevista semiestruturada com dezesseis professores, nove homens e sete mulheres, na faixa etária de
50 a 69 anos de idade, todos licenciados, onze com pós-graduação. A maioria tem duas matrículas
como servidores públicos e lecionam no ensino médio em colégios estaduais das zonas sul, norte e
oeste da cidade do Rio de Janeiro, em bairros distintos. Todos os professores estavam em final de
carreira, esse era um requisito necessário aos sujeitos da investigação. A pesquisa tinha como
pressuposto mergulhar em profundidade nas trajetórias dos sujeitos investigados e nos sentidos
imprimidos ao exercício da profissão. Alguns autores se constituíram em interlocutores privilegiados
para a análise e interpretação dos dados obtidos: Claude Lessard, Maurice Tardif e João Formosinho,
pela contribuição ao campo da formação, profissionalização e ação docente; Claude Dubar e François
Dubet, na compreensão da complexidade da profissão docente; Ecléa Bosi e Simone de Beauvoir, nas
reflexões sobre identidade e envelhecimento. Um dos aspectos observados neste estudo foi evidenciar
o impacto da formação na prática, na carreira e na trajetória dos sujeitos investigados. Os professores se
mantiveram no magistério até a aposentadoria e foram se constituindo a partir de distintas situações de
formação profissionais (inicial, continuada e em serviço), na internalização dos valores do grupo de
referência, na incorporação da cultura do magistério, fatores determinantes na construção da identidade
profissional e da autoimagem professoral positiva.
Palavras-chave: Formação de Professores; Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro; Profissão
Docente.
O PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA E A FORMAÇÃO DOCENTE
COM FOCO NOS RESULTADOS: TENSÕES E PERSPECTIVAS
Maria Océlia Mota – PMSJM
Maria Elizabete Neves Ramos – PUC-Rio

INTRODUÇÃO
O presente trabalho é um desdobramento de uma pesquisa de doutorado que investigou a
implementação do Prêmio Escola Nota Dez (PENDez) em oito escolas públicas o estado do Ceará.
O PENDez usa os resultados das avaliações do Sistema Permanente de Avaliação do Estado do
Ceará na Alfabetização (Spaece), realizadas no 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental para premiar
as 150 escolas que obtiverem os melhores resultados na avaliação. Ao mesmo tempo, oferece
auxílio financeiro às 150 escolas que ficaram com os menores resultados. Cada uma das escolas
premiadas precisa desenvolver uma parceria com as 150 escolas com menores resultados no prazo
de dois anos a fim de que estas melhorem seus resultados.
O Spaece-Alfa avalia de forma censitária todos os alunos do 2º ano do ensino fundamental
das escolas públicas estaduais e municipais no estado do Ceará. Trata-se de uma avaliação da
alfabetização, associado ao Programa de Alfabetização na Idade Certa (Paic), em que a formação
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continuada de professores alfabetizadores está presente em um de seus eixos. Como política de
incentivo às ações do Paic, o PENDez foi criado com o objetivo de estimular os gestores municipais
e escolares a melhorarem os resultados dos alunos nas avaliações do Spaece-Alfa.
O principal objetivo desse trabalho é investigar por meio da percepção dos professores
alfabetizadores e de seus formadores se as formações continuadas que ocorrem por meio do Paic
podem influenciar suas práticas pedagógicas fazendo com que eles tenham foco nos resultados das
avaliações do Spaece-Alfa. A pesquisa ancorou-se numa abordagem qualitativa usando como
instrumento de produção de dados, entrevistas semiestruturadas, análise de documentos e revisão de
literatura.
Além dessa introdução, o texto está organizado em mais quatro seções. A próxima seção
apresenta o contexto das avaliações externas no Ceará, assim como o Paic, seus eixos de
sustentação e seus principais agentes burocráticos. Na segunda seção apresentamos os
procedimentos metodológicos da pesquisa. Na terceira seção apresentamos as políticas de
avaliação. Na quarta seção, a percepção dos professores a respeito das possíveis influências das
formações do Paic nas suas práticas pedagógicas; e, por fim, as conclusões da pesquisa.
DO SPAECE AO PAIC – UM LONGO CAMINHO
O Ceará investiu em políticas próprias de avaliação externa desde o início da década de
1990 que foram sendo aprimoradas com o passar dos anos. Os resultados de avaliações externas
como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e o Spaece despertaram a atenção das
autoridades e pesquisadores para o fraco desempenho do estado retratados pelos baixos indicadores
de qualidade e eficiência da educação básica, ao mesmo tempo em que a sociedade clamava por
mudanças. Em 2007, a alfabetização passa a ser considerada uma prioridade no estado, e a
Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Seduc) ampliou a avaliação externa do Spaece para o
2º ano do ensino fundamental, criando uma avaliação da alfabetização - o Spaece-Alfa.
As experiências desenvolvidas em políticas públicas fundamentadas no pacto de
colaboração entre estado e município foram fundamentais para a implementação em 2007 do Paic,
planejado com o objetivo de alfabetizar todos os alunos da rede municipal até o 2º ano do ensino
fundamental. O Paic investe em ações sistêmicas e articuladas, e foi pensado inicialmente em cinco
eixos: 1) Gestão da Educação, 2) Avaliação Externa, 3) Alfabetização, 4) Educação Infantil, 5)
Literatura Infantil e Formação do Leitor. Em 2015 o eixo da Alfabetização foi substituído pelos
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eixos do Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II. Para o escopo desse trabalho focaremos
nos três eixos ligados à formação continuada dos professores alfabetizadores.
O eixo da Alfabetização tem como objetivo oferecer assessoria técnico-pedagógica aos
municípios no sentido de promover a implementação e implantação de propostas didáticas que
garantam a alfabetização eficiente das crianças matriculadas no 2º ano do ensino fundamental da
rede pública de ensino. O Paic investiu fortemente na formação de professores alfabetizadores
multiplicadores do 1º ano; formação direta aos professores do 1º ano dos municípios com menores
proficiências nos resultados do Spaece-Alfa; fortalecimento do processo de acompanhamento
pedagógico aos encontros de formação de professores do 1º ao 5º ano; entre outras estratégias.
O eixo da Gestão Municipal tem o objetivo de “promover o fortalecimento institucional dos
sistemas municipais de ensino, envolvendo assessoria técnica para a estruturação de modelo de
gestão focado no resultado da aprendizagem” (CEARÁ, 2015), é responsável por uma série de
ações que faz com que os outros eixos aconteçam. Dessa forma, seus objetivos específicos
abrangem uma gama de atividades que são imprescindíveis para o bom desenvolvimento do Paic,
no apoio à estruturação e à implantação de uma política municipal. O eixo da Gestão Municipal fica
responsável por alinhar as ações das Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação
(Crede) com as das Secretarias Municipais de Educação (SME) e as escolas por meio do gerente do
Paic e de sua equipe. Cada uma das Crede é formada por um conjunto de municípios e cada
município possui um gerente do Paic, que coordena sua equipe.
Nas Secretarias de Educação dos municípios há uma sala da equipe do Paic e um espaço
para os encontros semanais de formação com os professores. Os gerentes do Paic são os
responsáveis por fazer as formações e acompanhar se as ações propostas nos encontros estão sendo
colocadas em práticas pelos professores nas suas práticas em sala de aula. Os gerentes municipais
por sua vez, também tem um encontro mensal na Crede para dar um feedback de seus municípios,
tirar dúvidas e participar de encontros com o gerente regional e sua equipe.
O eixo da avaliação externa tem como objetivo difundir uma cultura de avaliação
educacional nos municípios cearenses de forma que se tenha um trabalho alinhado à importância de
se diagnosticar a situação de aprendizagem da leitura, da escrita e compreensão textual dos alunos
das séries iniciais das redes municipais de ensino, e de oferecer subsídios para que as Secretarias de
Educação desenvolvam uma gestão focada na aprendizagem dos alunos, fornecendo elementos para
que, ao conhecer esta realidade, programe políticas para elevar a qualidade do ensino ministrado
nas séries iniciais. (http://www.paic.seduc.ce.gov.br)
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Essas ações são de responsabilidade da equipe do Paic, que é coordenada pelo gerente
municipal. Eles são os principais intermediadores na implementação da maioria das ações do
programa. Por meio das formações, a equipe orienta professores e gestores quanto a uso dos
descritores e habilidades do Spaece-Alfa.
O Spaece-Alfa consiste numa avaliação anual e censitária, para identificar e analisar o nível
de proficiência em leitura dos alunos do 2º ano do ensino fundamental das escolas da rede pública
(estaduais e municipais), e que possibilita a construção do IDE-Alfa, um indicador de qualidade
envolvendo habilidades em leitura de cada aluno e que permite estabelecer comparações com os
resultados das avaliações realizadas pelos municípios e pelo Governo Federal (CEARÁ, 2012).
Os resultados do Spaece-Alfa determinam quais escolas serão premiadas ou apoiadas no
PENDez. “O Spaece Alfa avalia somente leitura e tem seus resultados expressos em níveis de
proficiência, utilizando para isso a Teoria de Resposta ao Item (TRI) e a escala de desempenho da
Provinha Brasil” (CEARÁ, 2012, p. 119). A prova é realizada uma vez ao ano, no mês de
novembro. Os seus resultados são divulgados em meados do ano seguinte ao da aplicação. Com
base nessas avaliações as 150 escolas com melhores resultados serão premiadas e as 150 escolas
com resultados menores serão apoiadas. Para implementar o programa, a Seduc criou uma
Coordenadoria de Cooperação com os Municípios (Copem). Esse órgão é específico para facilitar a
comunicação entre a Seduc e os municípios. Para a ampliação regional da Copem foram
implantadas, nas 20 Credes, as Células de Cooperação com os Municípios (Cecom) Cada Cecom é
dirigida por uma gerente regional, um coordenador e sua equipe. Essas células são responsáveis por
capacitar os formadores da equipe do Paic nos municípios, pela gerência do transporte escolar e
pela aplicação das avaliações externas nacionais e estaduais (Prova Brasil, ANA, Spaece, SpaeceAlfa). A equipe da Cecom é responsável por um conjunto de ações nos municípios que compõem
cada uma das Crede.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa tem como aporte teórico-metodológico os modelos analíticos de implementação
de políticas públicas na perspectiva dos Burocratas de Nível de Rua, identificados por Lipsky
(1980), como os agentes responsáveis pela implementação (professores, médicos, policiais, agentes
de saúde etc.) que fazem a entrega da política aos seus usuários. Nesse sentido, toda implementação
de política pública é vista como um processo de interação entre os diversos atores envolvidos.
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Para Lotta e Pavez (2009, p. 6), a política pública, ao longo do processo de formulação e
adaptação “vai passando por uma cadeia de atores que transformam, adaptam, interpretam e criam
novas regras que vão transformando as políticas centralmente definidas”. Essas transformações,
segundo as autoras, são consequência do próprio processo que liga a formulação à implementação e
está desligada da ideia de erros ou interesses escusos dos atores. Qualquer processo de análise e
avaliação de políticas públicas, na visão das autoras, “deveria olhar para o que de fato acontece na
implementação a fim de compreender como os programas são realizados e quais são seus resultados
reais” (LOTTA E PAVEZ, 2009, p.7).
O campo das análises de políticas públicas lança luz também sobre uma dimensão
interpretativa e cognitiva de produção de sentido dos atores envolvidos com relação à política, o
que remete ao seu entendimento e à sua própria vivência organizacional (CAPELLA, 2016; LIMA;
D'ASCENZI, 2013). Para Yanow (1996) todo o policy process é concebido como processo
discursivo e interpretativo. Deriva dessa concepção a proposta de análise da implementação da
política sob a perspectiva interpretativa, a partir do estudo das diferentes visões dos atores sobre sua
prática social e das influências das diferentes interpretações no processo de implementação. Esses
estudos em particular destacaram a importância da assimilação discursiva da formulação pelos
implementadores, para os quais os significados da política importam e cuja interpretação não
depende apenas do que a política significa, mas também de como a política significa.
Para a construção dos dados da pesquisa foram realizadas pesquisa bibliográfica e
documental e entrevistas semiestruturadas com os professores do 2º ano, coordenadores, diretores e
gestores municipais. A pesquisa foi realizada em oito escolas parceiras no PENDez, que formavam
quatro pares no estado do Ceará. Mas, para o escopo desse trabalho, apenas as entrevistas realizadas
com os professores e gerentes do Paic foram utilizadas. A seleção dos entrevistados considerou o
seguinte critério: i) que fossem professores e gestores que estivessem atuando na escola selecionada
pela pesquisa, no ano em que a escola foi premiada e/ou apoiada e que tivessem permanecido na
escola durante a vigência do prêmio e/apoio. Para a seleção das escolas, os critérios foram: i) que
pertencessem a mesma Coordenadoria Regional de Educação (Crede); ii) que estivessem situadas
na zona urbana e com uma proximidade que facilitasse o deslocamento da pesquisadora na
realização do trabalho de campo.
Dessa forma, entendendo o processo de implementação da política como um processo de
interação entre os diversos atores envolvidos, esse artigo tem como objetivo investigar as
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implicações das avaliações externas na prática pedagógica dos professores alfabetizadores a partir
de sua percepção.
AS POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO
As avaliações padronizadas têm sido ressignificadas pelas políticas de accountability. Desta
maneira são colocados “como responsáveis pelo desempenho dos estudantes não apenas estes
próprios, mas também, professores, diretores, gestores escolares e municipais” (FERNANDES E
GREMAUD, 2009, p. 8). Segundo os autores, “o potencial das políticas de accountability depende
da sua capacidade em induzir mudanças nos procedimentos adotados a fim de melhorar o ensino e
que quando prêmios e sanções são atrelados aos resultados, o cuidado deve ser redobrado”.
Entre os diversos usos das avaliações em larga escala no Brasil, Brooke e Cunha (2011)
criaram sete categorias de análises dos usos dessas políticas, entre as quais os autores consideraram
que o PENDez pode se enquadrado em três delas: a) como uma ferramenta de controle e gestão,
pois a premiação está vinculada aos resultados da prova de língua portuguesa do Spaece-Alfa, o que
fortalece, valoriza e amplia o trabalho realizado pelas escolas na área da alfabetização; b) para
alocação de recursos, um dos aspectos que mais expressa a relação entre avaliação e gestão
educacional no Prêmio Escola Nota Dez; e, c) como política de incentivo salarial, que pode induzir
uma maior preocupação do professor com os resultados dos alunos e também contornar o risco das
escolas focarem seus esforços nas séries que serão premiadas, descuidando das demais.
Machado e Miranda (2012, p.14) defendem que as políticas de avaliação e de
responsabilização, com vistas à melhoria da qualidade nas redes de ensino, se apresentam como
importantes aparatos da gestão educacional. Contudo, reconhecem que essas políticas podem
aumentar ainda mais as pressões e as exigências por resultados sobre a gestão da escola (nível
micro), por parte do nível macro do sistema.
Shiroma e Evangelista (2011, p.127), compreendem as questões relativas à avaliação e à
responsabilização pelos resultados educacionais nas políticas para professores como novos modos
de governar a educação. Para essas autoras “publicar resultados de avaliações sem considerar as
condições em que foram produzidos conduz a análises equivocadas sobre os fatores que interferem
na relação ensino-aprendizagem”, e que acabam por responsabilizar os docentes pelos resultados
insatisfatórios dos alunos, sem considerar que esses resultados também são sociais.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

70

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

PERCEPÇÕES SOBRE AS FORMAÇÕES
No recorte desse trabalho utilizamos as entrevistas realizadas com onze professores
alfabetizadores e gerentes municipais atuantes nas oito escolas selecionadas para a pesquisa.
Considerando o papel desempenhado por esses agentes no trabalho cotidiano de sala de aula, não
poderíamos deixar de ouvi-los, para conhecer suas percepções a respeito das possíveis influências
das avaliações externas em seu cotidiano escolar. Afinal, eles estão em contato direto com os
beneficiários da política, que são os alunos e responsáveis.
Os professores têm um encontro mensal para planejamento e formação com a equipe do
Paic na SME. Estes são momentos em que os docentes levam suas dúvidas e dificuldades para
compartilhar com os formadores e colegas e em que ocorrem trocas de experiências exitosas entre
os professores. Eles também têm direito a um terço da carga horária do trabalho para estudo e
planejamento, e se encontram com a coordenadora uma vez por semana para esta atividade.
São muitas as atribuições da equipe do Paic em cada município. Entre elas estão, como
vimos, as formações na SME, as visitas e o acompanhamento das escolas. A rotina da equipe está
ligada principalmente aos momentos de formação, inclusive nas visitas às escolas, quando estes
agentes avaliam também o trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor, como retrata a gerente
do Município Premiado 2 (MP2):
No MP2, os formadores têm um momento mensal de formação com os professores,
depois eles fazem um acompanhamento na escola para saber como está sendo
realizada a rotina. As visitas nas escolas são realizadas de forma intercalada, porque
como a rotina é unificada, acredita-se que se está sendo realizado trabalho semelhante
nas demais, até porque é um suporte para que o professor prepare a formação do mês
seguinte. Bimestralmente, a equipe faz o acompanhamento com os alunos [...], eles
fazem o diagnóstico de escrita, das competências e habilidades de matemática e de
leitura. É chamado aluno por aluno e anotado o rendimento de cada aluno. Depois, é
montado um gráfico apresentado na formação seguinte para saber como foi o
rendimento, as turmas que tiveram um bom rendimento e as que não tiveram. A partir
daquele momento, passa a ter um acompanhamento mais focado. (Gerente do
Município Premiado 2)

As atividades realizadas pela equipe do Assaré também o são pela equipe do Município
Premiado 1. Além disso, os coordenadores das escolas também fazem o trabalho de diagnóstico.
Em seguida, os resultados são confrontados com aqueles identificados pelas equipes de cada
município.
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O depoimento da gerente do MP2 expressa a importância que as formações alcançaram no
âmbito da própria escola e fora dela. Nesses encontros, a equipe do Paic constrói uma relação de
confiança com os professores e consegue passar os fundamentos e objetivos da política. Olhando
esses agentes pela perspectiva relacional, podemos percebê-los como parte de um grupo que
compartilham conhecimentos, experiências e objetivos em comum, porém também participam de
disputas com outros grupos dentro ou fora de seu contexto institucional.
Segundo a Gerente do Município Premiado 2, quando visitam as escolas, as formadoras
verificam se as professoras estão cumprindo as rotinas. Elas também auxiliam nos dias de estudo e
tiram as dúvidas das professoras. Das visitas surgem temas, que são incorporados pela equipe nas
formações, dando, assim, um retorno imediato aos professores.
A professora 2, da EA2, diz que a cobrança maior é a da SME. Em relação à escola, ela diz
ter apoio da gestão. Outra professora da mesma escola também percebe de forma positiva o
acompanhamento da equipe do Paic.
Sempre estávamos recebendo visitas para acompanhamento, para ver como
estávamos. Do pessoal da parte pedagógica da SME tinha quem passava todo o
expediente aqui conosco, acompanhando o reforço na própria sala de aula, vendo
como é que a gente estava trabalhando. Se, por acaso, eles percebessem que a gente
estava trabalhando fora do que era para ser eles nos chamavam para conversar e
orientar, dar sugestões. (Professor 2 Escola Apoiada 2)

Na percepção dessa professora, o que acontecia, de fato, era um acompanhamento com o
objetivo de ajudar a escola a se recuperar. Quando afirma “se por acaso eles percebessem que a
gente estava trabalhando fora do que era para ser, ele nos chamava para conversar e orientar, dar
sugestões”, ela também está falando, talvez sem percebê-lo, da regulação e do controle, pela SME,
das ações dos professores na implementação da política. Dito de outra forma, o relato informa sobre
práticas de regulação e controle adotadas, na mediação da política.
Os coordenadores e agentes do Paic, como mediadores da política, desempenham o papel de
acompanhar sua implementação pelos agentes da ponta, os burocratas de nível de rua, para se
certificarem que as normas estão sendo seguidas. Quando algum agente foge à regra estabelecida,
eles intervêm junto aos professores, por meio de conversas e orientações, para garantir que as
diretrizes sejam cumpridas.
A coordenadora da EP2 fala sobre a rotina da equipe na escola. Ela ressalta a ênfase dada ao
trabalho focado nos descritores. Trata-se, de um reflexo do alinhamento entre as formações e as
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avaliações do Spaece. Influenciados por esse acompanhamento, os agentes da escola trabalham para
que os descritores estejam na mente de professores e alunos.
Eles aplicavam um diagnóstico com os alunos, assistiam as nossas aulas, viam como
estávamos trabalhando os descritores em sala, realizavam perguntas aos alunos sobre
nosso relacionamento com os alunos, sobre o conteúdo em si. Você fica com os
descritores em mente, deixando a sala de aula com um ambiente alfabetizador, sempre
desenvolvendo os descritores, para que quando a equipe do Paic chegar, os alunos
saibam responder. (Coordenador Escola Premiada 2)

Segundo o Gerente da Escola Premiada 1, os professores e coordenadores preenchem uma
planilha com os resultados de diagnósticos realizados com a turma. Eles recolhem, fazem uma
tabulação com o desempenho de cada aluno e os níveis de cada turma. Depois trazem os resultados
para as escolas. Em seguida, mostram o desempenho das turmas para os professores e
coordenadores. Por fim, eles buscam juntos alguma estratégia de intervenção.
No contexto do Paic e do PENDez, a intervenção no trabalho do professor ocorre de duas
formas: indiretamente, por meio das formações; e diretamente, por meio do acompanhamento
realizado na sala de aula. De tanto usarem os simulados, professores e alunos passam a assimilar
muito bem os descritores. A professora 2 relata uma situação da proximidade dos alunos com os
descritores:
Agora tem mais usos de simulados. Quando faço alguma avaliação, é sempre em cima
dos descritores. Esse ano nós tivemos uma situação problema, o próprio aluno falou: Tia faz igual o do Spaece, com as opções! Eu acredito que de tanto a gente passar
simulado, eles já estão familiarizados. Eu tive uma aluna este ano que ela mesma
produziu o texto com a história dela e do irmão e fez a interpretação textual. Eu fiquei
surpresa com a habilidade dela. Ela tem oito anos. Então, isso que nos deixa
motivados a trabalhar cada vez mais. (Professor 2 Escola Premiada 3)

Os professores e os alunos terminam aderindo às condicionalidades geradas pela política.
Dessa forma, as normas organizacionais, formais e informais, do PENDez incentivam determinados
comportamentos dos agentes e do público por eles atendido. As visitas da equipe do Paic e o
acompanhamento dos coordenadores e diretores fazem parte dessa prestação de contas, na qual o
professor tem que justificar seu trabalho e explicar por que alguns alunos obtiveram êxito na
aprendizagem e outros fracassaram.
As políticas de incentivo, como o PENDez, ao mesmo tempo que são criadas para
potencializar os efeitos do Paic e fazer com que os professores, gestores educacionais e públicos
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tenham mais interesse em melhorar os resultados dos alunos nas avaliações externas, também
termina por provocar outros impactos na atuação e percepção dos agentes escolares. Nesse
contexto, os mais afetados são os professores, por serem os agentes que estão na linha de frente das
políticas (LIPSKY, 1980) por trabalharem diretamente em contato com os usuários dos serviços
públicos.
CONCLUSÕES
Os relatos dos diferentes agentes indicam que o trabalho pedagógico vem se fortalecendo
cada vez mais com foco nos descritores das avaliações do Spaece, tanto nas escolas premiadas
como nas apoiadas. Como a literatura estrangeira e brasileira (AFONSO, 2009. RAVITCH, 2011.
FREITAS, 2013) recorrentemente mostra, há riscos de que as avaliações externas possam contribuir
com a possibilidade de desvirtuar o currículo escolar, ao privilegiar os conteúdos avaliados e
secundarizar outras aprendizagens e conhecimentos diversificados e importantes para a educação de
crianças e jovens.
A pesquisa apontou que o campo de atuação dos professores é muito limitado e regulado
pelas normas da política, sobrando muito pouco espaço para o uso de sua autonomia. Tanto nas
escolas premiadas, como nas escolas apoiadas existe um acompanhamento sistemático da equipe do
Paic junto ao trabalho do professor alfabetizador no cotidiano escolar. Dependendo da escola, esse
acompanhamento é visto como apoio ou como fiscalização do trabalho pedagógico do professor.
A política de responsabilização pode levar ao discurso da excelência. Este, segundo Afonso
(2009, p. 87), “é também um discurso moral que culpabiliza os indivíduos pela crise e pelo fracasso
das instituições, ao mesmo tempo em que apela a que esses mesmos indivíduos sejam mais
produtivos e mais responsáveis”.
Nesse cenário, as avaliações externas se mostram úteis e necessárias para que os governos
formulem políticas públicas com base no diagnóstico de seus resultados. Todavia, ao chegar ao
chão da escola, as políticas são resinificadas e sofrem inúmeros desdobramentos e usos pelos atores
escolares, embora tenha baixo nível de inovação.
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Resumo
O objetivo desse trabalho é investigar por meio da percepção dos professores alfabetizadores e dos seus
formadores se as formações continuadas que ocorrem por meio do Programa de Alfabetização na Idade
Certa (Paic) podem influenciar as práticas pedagógicas desses profissionais fazendo com que eles tenham
foco nos resultados das avaliações externas. O Paic é um programa de alfabetização implementado no
estado do Ceará, que tem entre suas ações, o Prêmio Escola Nota Dez (PENDez), que é uma política de
incentivo com o objetivo de estimular os gestores municipais e escolares a melhorarem os resultados dos
alunos nas avaliações do Spaece-Alfa. O Ceará investiu em políticas próprias de avaliação externa desde o
início da década de 1990, e os resultados das avaliações do Sistema Permanente de Avaliação do Estado do
Ceará na Alfabetização (Spaece), realizadas no 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental servem de parâmetro
para o PENDez. A pesquisa ancorou-se numa abordagem interpretativista para analisar as percepções dos
atores envolvidos na implementação do Paic, que tem entre seus principais eixos as atividades formativas e
de monitoramento. Como instrumento de produção de dados a pesquisa envolveu entrevistas
semiestruturadas, análise de documentos e revisão de literatura. Os resultados das entrevistas revelaram que
os professores e gestores se sentem pressionados de alguma forma pelos resultados das avaliações, e as
conclusões apontam para o fato de que o Paic é uma política implementada de maneira padronizada, por
professores com baixo grau de discricionariedade e com resultados bastante previsíveis, com baixo nível de
inovação.
Palavras-chave: Avaliação externa na alfabetização; Formação docente; Paic; Spaece.
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INTERRELAÇÕES ENTRE FORMAÇÃO E MILITÂNCIA SINDICAL DOCENTE
Marluce Souza de Andrade – PMDC

INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta o recorte de uma pesquisa realizada no âmbito do doutorado, entre os
anos de 2015 e 2017, na qual investigou-se a formação do professor no espaço sindical, tomando
como campo empírico o núcleo Duque de Caxias do Sindicato Estadual dos Profissionais da
Educação do Rio de Janeiro (SEPE-Caxias). Durante esse período foram realizadas observações nos
fóruns ordinários e extraordinários deste sindicato. Também foram entrevistados 15 professores de
diferentes segmentos com mais de 5 anos de militância junto ao SEPE/Caxias, os quais relataram
sua origem social, trajetória de formação, ingresso na docência e sua experiência sindical. Nesse
artigo destacamos a trajetória de formação desses sujeitos desde a escolha pelo magistério até a
formação no espaço sindical.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA
Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa, cujos referenciais teóricos metodológicos se
situam no entrecruzamento dos campos da pesquisa sobre formação, trabalho e sindicalismo
docente.
O olhar sobre o movimento sindical está direcionado para a formação proporcionada por
essa organização política. Portanto, a questão base que guia o trabalho é o aspecto formativo do
espaço sindical, que se desdobra nas seguintes perguntas: Como o sindicato contribui para o
crescimento do professor? Que marcas identitárias esse espaço de socialização deixa em seus
participantes? Como as experiências individuais e coletivas vividas no movimento sindical refletem
sobre a trajetória dos professores?
Diante de uma literatura que aponta para a complexidade do trabalho docente (Lantheaume
2012), o isolamento profissional e a desprofissionalização do professor (Demailly, 2013), buscamos
olhar para a associação sindical como uma possibilidade de pensar a formação do professor.
A partir da trajetória de vida, Silva (2012) analisou como um grupo de professores
constituiu uma identidade profissional intimamente vinculada ao movimento sindical,
possibilitando, inclusive, que alguns deles tenham se transformado em liderança dentro desse
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movimento. De semelhante modo, na presente pesquisa procuramos compreender as influências da
participação sindical em sua formação.
Em “O recurso às histórias de vida para o estudo de trajetórias profissionais”, Lelis &
Nascimento (2010) analisam a fecundidade das histórias de vida como fonte para as pesquisas sobre
trabalho docente e formação de professores. Esse procedimento metodológico propiciou que “um
conjunto de dimensões da vida dos professores aparecesse e ajudasse a entender seus habitus
profissionais, suas formas de comunicação pedagógica, seus processos de socialização [...].” (p. 91).
As autoras trazem a importância do uso dessa ferramenta metodológica e a sua
potencialidade para o campo das ciências sociais sem, contudo, deixar de apresentar as principais
críticas ao uso desse recurso.
Por tratar da “subjetividade, memória, discurso e diálogo” a história de vida pode ser
entendida como estritamente relativa ao indivíduo, mas de acordo com Lelis & Nascimento (2010,
p. 93), “as narrativas, embora feitas por indivíduos, evidenciam mais que elementos da existência
individual, pois através delas é possível captar as relações do narrador com os membros do seu
grupo social, profissão, sua sociedade [...].”.
Dentro de um contexto de desprestígio social da profissão docente, as autoras consideram
importante tomar a história de vida do professor como forma de valorizar sua trajetória pessoal e
profissional, entendendo que estão mutuamente relacionadas. Para Lelis & Nascimento, 2010, p. 97:
“valorizar o papel do professor na construção de uma nova escola implica considerar a história de
vida como um dos caminhos para construir um “outro” conhecimento acerca dos professores [...].”.
A partir da afirmação de que as “histórias de vida dos professores apontaram para os modos
de ensinar em sala de aula”, tentamos considerar tanto as trajetórias de vida dos professores no que
diz respeito à chegada ao movimento sindical – influências familiares, sociais e profissionais –
quanto o aspecto formativo dessa participação. Ainda segundo as autoras, o “capital pedagógico” é
elaborado no percurso profissional, incluindo ideias, valores, saberes e práticas que os professores
vão construindo ao longo de sua vida.
Outra questão a qual tentamos captar nas entrevistas foi o significado da experiência sindical
para os sujeitos da pesquisa e o que mudou em suas vidas profissionais a partir da aproximação com
o sindicato. Utilizando os termos de Ferreira (2008), é importante examinar se a atividade sindical
pode ser vista como um “motor” que impulsiona o professor para a busca de sua profissionalidade.
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A escolha dos 15 entrevistados, Armanda, Galeano, Cora, Tarsila, Nise, Mário, Rosa, Elis,
Clarice, Dandara, Cecília, Olga, Francisca, Zilda e Frida foi baseada nas observações feitas ao
longo do trabalho de campo junto ao sindicato. Foram eleitos os sujeitos que tinham uma
participação contínua e significativa no sindicato. Também aqueles que tinham uma atuação
histórica dentro do Sepe/Caxias, principalmente no que diz respeito à formação. Por uma questão de
ética e respeito aos participantes da pesquisa, preservo seu anonimato substituindo seus nomes por
outros de natureza fictícia.
Buscamos ponderar certos critérios que permitissem que o conjunto de entrevistados
contemplasse, minimamente, a diversidade dos participantes no movimento sindical, com pessoas
de diferentes funções na rede, professores dos anos iniciais e finais do ensino fundamental,
orientadores pedagógicos e educacionais (Kaufmann, 2013).
Para apresentação dos resultados, subdividimos as sessões do trabalho levando em conta a
formação inicial e o ingresso no magistério; a formação superior e a formação no espaço sindical.
1. Ingresso no magistério, a escolha pela docência e a formação inicial: nos relatos
aparecem diferentes percursos de entrada no magistério, tanto no que diz respeito às motivações
para a escolha da profissão, quanto ao curso de formação frequentado.
De um modo geral, as principais motivações para a escolha do magistério estavam
relacionadas à origem social dos indivíduos que lhes impunha a emergência da remuneração para
sustento próprio e das suas famílias. Nesse contexto, o curso Normal atendia essas expectativas,
pois permitia a profissionalização de nível médio e o acesso a uma profissão dita “flexível e
acessível” quanto ao horário e o mercado de trabalho, inclusive podendo ser exercida na
informalidade.
Nessas trajetórias, fica aparente o quadro da fragmentação do magistério, pela permanência
da formação de professores em nível médio e sua coexistência com outras formas de ingresso na
docência, seja nas licenciaturas ou nos cursos de complementação pedagógica.
É possível listar uma série de aproximações entre as trajetórias dos entrevistados: 1) quase
todas de ascensão social em relação à escolarização, ocupação e remuneração dos pais; 2) para
maior parte dos entrevistados a docência não foi uma escolha deliberada, mas um caminho possível
a ser seguido; 3) a formação inicial se deu concomitante ao trabalho ou em função dele; 4) a relação
com o magistério foi ressignificada a partir de determinadas experiências de formação e de
docência.
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Para além dessas convergências, é possível apontar algumas distinções entre os percursos de
formação e a forma como são relatados pelos narradores.
A primeira questão a destacar é a maneira como cada professor conta sua história e
ressignifica seu ingresso na docência. Os relatos vão da mais insistente resistência, até certa
idealização da docência. Passando também por abordagens mais críticas ou realistas, como os
relatos de Rosa e Cora, que aproveitam a entrevista para fazer uma análise de seu percurso no
magistério a partir de sua condição social, apontando, inclusive, as dificuldades enfrentadas, as
restrições de seu campo de possibilidades e readaptações de projetos em função dele.
A segunda questão são as diferentes formações iniciais que propiciaram o ingresso na
docência. Curso noturno, no caso de Mário; curso de complementação pedagógica de nível médio
em módulos, nas trajetórias de Nise, Cora e Elis – destas duas últimas, semipresencial; curso
Normal na rede privada, para Clarice e Frida; rede pública e privada para Francisca. Colégio
estadual, no caso de Galeano; e curso Normal “tradicional”, em institutos de educação, na formação
de Rosa, Cecília, e Tarsila, tendo esta última se submetido à prova para ingresso.
Apenas as professoras Zilda e Armanda não ingressaram no magistério por formação de
nível médio. Armanda relata ter sentido falta, ao iniciar na docência, das habilidades de “caráter
técnico” que, segundo ela, poderia ter aprendido no curso Normal:
Eu não fiz o Normal, aí eu senti um impacto muito grande. Porque as questões
burocráticas do dia a dia, na faculdade a gente não vê. A faculdade, ela tem um perfil
mais reflexivo de questionador das metodologias e não estudar metodologias, então, a
gente tem mais um... Pelo menos na minha formação. O caráter era mais de reflexão
sobre as questões da educação do que estudar a própria metodologia. Então, eu senti
esse impacto. (Armanda).

As Escolas Normais foram criadas no século XIX, destinadas à formação de professores de
“primeiras letras”, inaugurando o que seria uma formação específica para o professor, quando ainda
o acesso à escolarização era bem escasso no país. Já nas primeiras décadas do século XX, com o
início da industrialização no país, pensou-se em novos modelos de formação para o professor. Ao
longo das décadas, se deram diversas discussões sobre a habilitação para o magistério de nível
médio, que no bojo da elaboração das leis nº 4.024/61, nº 5.540/68, nº 5.692/71, nº 7.044/82 e nº
9.394/96 “nortearam a estrutura curricular dos cursos de formação de professores”. (Gatti &
Barretto, 2009, p. 38).
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Em 1971, a lei nº 5.692 reformou a educação básica no Brasil e com ela a formação do
professor de nível médio, sendo extintas as Escolas Normais e a formação que a elas cabia passa a
ser realizada sob forma de uma habilitação do ensino de 2º grau, chamada magistério. “Com essa
mudança, a formação perde algumas de suas especificidades, dado que sendo uma habilitação entre
outras, deveria ajustar-se em grande parte ao currículo geral do ensino de segundo grau.” (Gatti &
Barretto, 2009, p. 38).
Em 1982, uma nova lei foi aprovada, mantendo a formação na Habilitação Magistério,
porém com a introdução de outras opções formativas para os docentes do ensino fundamental, como
as chamadas licenciaturas curtas, houve “contraposições de acadêmicos e entidades coorporativas, o
que levou o então Conselho Federal de Educação (CFE), alguns anos depois, a emitir orientações
normativas para tornar progressivamente plenas essas licenciaturas curtas.” (Gatti & Barretto, 2009,
p. 40).
Com a lei nº 9.394/96, novas alterações ocorreram no âmbito da educação nacional, no
entanto, as mudanças na formação de professores se dariam lentamente:
A estrutura curricular dos cursos de formação de professores ficou ainda com a marca
da legislação anterior por um período relativamente longo, iniciando-se as primeiras
adaptações de currículo a partir de 2002, quando as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação de Professores são promulgadas, e nos anos subsequentes, quando
diretrizes curriculares para cada curso de licenciatura passam a ser aprovados pelo
Conselho Nacional de Educação. (Gatti & Barretto, 2009, p. 42).

Considerando que os depoentes cursaram a formação inicial para o magistério entre os anos
1970 e 2000, em diferentes instituições, pode-se dizer que a educação recebida por eles sofreu as
influências dessas reformas na formação de professores.
2. A formação superior e militância: pelos relatos dos entrevistados, ficou claro que após
o curso Normal, eles buscaram uma formação no ensino superior. Todos possuem licenciatura,
exceto Mário que estava com o curso de graduação em Pedagogia em andamento. Muitos cursaram
também a especialização. Tarsila, Clarice e Zilda, são mestres em Educação.
É interessante também destacar a rede e instituição onde o curso superior foi realizado: 10
entrevistados cursaram a graduação em universidades públicas: Armanda, Cora, Nise, Mario,
Clarice, Cecília, Zilda e Frida estudaram na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj),
Dandara na UFF e Tarsila na Unirio; 5 deles se formaram em universidades privadas: Galeano,
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Rosa e Elis, na Fundação Educacional de Duque de Caxias (Feuduc); Olga na Associação de Ensino
Superior de Nova Iguaçu (Unig) e Francisca na Universidade Gama Filho (UGF).
Portanto, dois aspectos nos chamam a atenção sobre a formação superior desses professores
militantes: a permanência dessa alternância pública/privada observada no processo de escolarização
dos narradores e o quantitativo de ex-alunos de determinadas universidades – dos 15 entrevistados,
8 estudaram na Uerj, 5 deles no campus da Baixada Fluminense; 3 estudaram em uma universidade
privada do município de Duque de Caxias, a Feuduc.
Em um primeiro olhar, seria possível entender que a procura por universidades na Baixada,
mais especificamente em Duque de Caxias, estaria associada à proximidade do domicílio e/ou local
de trabalho dos sujeitos, já que, conforme relatou Nise, muitos deles tiveram poucas opções diante
de suas condições materiais de existência.
No entanto, a quantidade de ex-alunos da FEBF/Uerj e Feuduc no movimento sindical
também pode estar relacionada ao histórico dessas instituições junto aos movimentos sociais da
cidade. Ao longo das observações, foi possível perceber uma relação de proximidade dessas
faculdades com o movimento sindical de Duque de Caxias, especialmente a FEBF. Em ambas há
determinados núcleos (professores e grupos de pesquisa) que realizam uma articulação entre o
saber/espaço universitário e os professores do município e, por conseguinte, o seu sindicato.
A FEBF, “representação da Uerj na Baixada Fluminense”, foi a primeira universidade
pública a se instalar no município. Inicialmente ligada ao curso de Formação de Professores para o
Ensino Normal e funcionando nas dependências do Instituo de Educação Governador Roberto
Silveira (IEGRS), o único curso oferecido era o de graduação em pedagogia. Só após a Reforma do
Ensino Superior de 1968, a Reforma do Ensino de 1º e 2º graus de 1971 e a fusão dos estados do
Rio de Janeiro e da Guanabara é que o curso foi incorporado à Uerj.
Nas memórias de Clarice como estudante da Uerj aparece o período de transição entre a
vinculação com a Secretaria de Estado de Educação e o primeiro concurso docente como unidade
independente:
Eu entrei na FEBF num período em que ela ainda não era Unidade Universitária, a
nossa gestão no centro acadêmico teve isso como principal bandeira e a gente
conseguiu conquistar nesse período. Mas foi um período de transição na organização
da futura unidade, quando começaram a chegar os primeiros professores da Uerj. Ela
começou com o quadro do Estado. Só depois é que chegaram os professores
concursados da Uerj. [...] E peguei os primeiros professores concursados, que em sua
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

81

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

maioria estavam vindo com muito gás, vindo com muita identificação com as questões
da Baixada. Então, eu tive professores muito bons, logo no primeiro ano. (Clarice).

Os laços da universidade com o sindicato ficam aparentes não apenas nos depoimentos dos
professores militantes, que estudaram na instituição em diferentes fases da sua história, mas
também nas observações realizadas. Uma série de atividades sindicais e formativas são
desenvolvidas em conjunto com esta instituição, inclusive seu espaço foi bastante utilizado para
realização de assembleias, conselhos e debates, durante a greve estadual e municipal do ano de
2016, e o adiamento do início do segundo semestre letivo de 2016.
Assim, as inter-relações com essa instituição tem natureza material e acadêmica. Material,
porque em uma “via de mão dupla” a FEBF cede ao sindicato seu espaço (são usadas as salas,
auditório e pátio) com condições e recursos adequados para a realização de palestras, plenárias e
conselhos (a sede do núcleo sindical é pequena). O sindicato, por sua vez, contribui com a
universidade, ao divulgá-la aos professores do município e à população com quem eles têm contato
e influência (alunos e família). Acadêmica porque a FEBF vem contribuindo com o movimento
sindical na cidade ao promover palestras, cursos e eventos em conjunto com o sindicato, onde estão
presentes tanto os professores da universidade quanto os professores da rede em um intercâmbio de
ideias.
Mário, como aluno do curso de pedagogia na FEBF e diretor sindical, se intitula “um
estudante-militante”, pois sempre aproveita o espaço das assembleias e demais plenárias para
divulgar os cursos e eventos desenvolvidos pela faculdade. Para ele, essa é uma forma de resistência
ao declínio da instituição, que vem sofrendo baixas de alunos pelos transtornos causados a partir da
“crise” do Estado do Rio de Janeiro, colocando em risco o futuro da Uerj e mais especificamente a
própria existência da Unidade de Formação de Professores da Baixada Fluminense (FEBF).
FORMAÇÃO NO ESPAÇO SINDICAL
Nos relatos, sobressaiu a origem humilde e pouco escolarizada e politizada das famílias
desses sujeitos. A inserção deles na militância ocorreu via redes de sociabilidade, como grupos de
jovens e participação nas comunidades eclesiais de base. Além disso, a universidade, a associação
de moradores e o partido político aparecem como pontes de aproximação com o sindicato. Mediante
crescente atuação junto ao movimento sindical, os sujeitos relataram construir novos olhares para a
docência e para a sociedade, contribuindo para a construção de uma identidade docente mais crítica.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

82

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

A partir dos relatos e das observações realizadas junto ao núcleo Sepe/Caxias identificamos
dois tipos de formação. Aquela que se dá no dia a dia entre os pares e aquela que é previamente
organizada em função de um objetivo.
A primeira, a qual chamamos de “formação político-sindical” se dá no cotidiano do
movimento sindical, pela troca entre pares ao longo de reuniões, conselhos, assembleias, atos e toda
organização sindical.
Nesse sentido, a fala de Galeano ressalta a importância formativa da participação nas
atividades promovidas pelo sindicato, inclusive ações usuais do movimento de greve, como a
“corrida às escolas”, na qual membros do sindicato, diretores e professores vão até as escolas
convencer os colegas a aderirem à greve:
Esse nosso movimento mais geral da greve, de correr escola, de representante, de…
Essa estrutura, pra mim, ela é extremamente importante no processo de formação,
ninguém passa por uma greve e que se envolva, sai da mesma forma. Não estou
falando aquele que fica lá na periferia, lá na escola, mandou parar, o cara parou, mas
quem veio pra assembleia, fala, que olha, que ouve de um, que sente emoção, se
emociona, que xinga aquele que tá falando, essas pessoas, elas de alguma forma
sofrem algum tipo de mudança. [...] Como é que você vai ver isso? As pessoas vindo
para a direção do SEPE, compondo o conselho de representantes... Então, você vê que
as pessoas vão tendo um nível de engajamento maior. A gente de Caxias, aqui, sempre
teve, além de permanecer uma galera boa antiga, a gente sempre tem um contingente
de pessoas novas na direção... (Galeano).

Essa formação tem características político-ideológicas, pois está ligada ao conhecimento dos
direitos, participação e interação com a sociedade, conscientização enquanto categoria docente, e
luta de classes.
Quando eu digo que o movimento sindical foi que me deu, assim, uma formação, é
porque me forçava à leitura, eu tinha que ler. Uma sindicalista que defende os
interesses da classe trabalhadora, que faz greve, ela tem que saber a origem desses
movimentos. Aí, você vai estudar Revolução Russa, Revolução Francesa, descobre
que houve a comuna de Paris, que quase ninguém fala dela, que foi um patrimônio
pequeno, minúsculo em tempos, mas grandiosíssimo. Enfim, vai lendo, descobre que
existe educadores russos, comunistas. Era isso, eu procurava isso. (Olga).
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Na linha do que coloca Olga, Clarice ressalta o quanto a militância sindical a instigou a
estudar, buscar se aprimorar para exercer melhor a militância. O conhecimento adquirido contribuiu
para o seu fazer na escola.
O sindicato me obrigou muito a estudar. Fui fazer o mestrado, por causa do sindicato.
[...] Então, foi isso, ter que ir para a mesa de negociação... Ter que saber falar, me
obrigou a estudar muito. O que eu acho que também se refletiu... Me ajudou no
trabalho como orientadora na escola, o que me ajudou também no trabalho como
professora... É óbvio que eu não sou a mesma pessoa. Assim, eu acho que a
experiência do sindicato é uma experiência necessária... Algum nível de participação
no sindicato. (Clarice).

O segundo tipo de formação observada é chamada aqui de “formação político-pedagógica”.
Ela segue um objetivo específico, quase sempre pedagógico ou funcional. Visa atender uma
demanda imposta ao sindicato no contexto das lutas travadas pela melhoria das condições de
exercício da docência.
Para sua execução, recorre-se ao intercâmbio entre instituições, buscando a ajuda de
especialistas acadêmicos, trazendo assim, certa carga hierárquica à formação do ponto de vista do
“saber científico”. Por outro lado, aproveita-se também a experiência profissional, acadêmica e de
diferentes militâncias dos próprios professores da rede municipal em articulação com seus outros
vínculos institucionais.
Por outro lado, a descontinuidade das ações, a falta de aprofundamento em determinados
temas e a rotatividade dos participantes são desafios presentes no processo de consolidação da
formação no espaço sindical, tais como os problemas apresentados por Pereira (2010) sobre a
formação continuada.
Frida aponta o desafio que o quadro atual de retirada de direitos e intensificação da
precarização da docência traz ao sindicato enquanto instância formativa, tanto em termos de
organização, quanto de motivação do corpo docente:
Sempre tem gente da categoria que fala: “Eu quero saber de formação?! A gente está
sem salário, eu quero saber do salário!” [...] Nesse momento, você fica o tempo todo
tendo que correr atrás dos ataques do governo e a gente não está conseguindo fazer
isso [oferecer discussões sobre a concepção pedagógica da rede] porque já fizemos
muito isso em outras épocas... Hoje, eu acho, que a gente tem essa debilidade porque a
gente está o tempo todo tendo que apagar incêndio. (Frida).
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A despeito das dificuldades apontadas, para Frida, o caminho é a união com os demais
movimentos e instituições educativas da cidade. Formar alianças na busca por afirmar o caráter
formativo da entidade: “[...] acho que a gente tem que tentar trabalhar nessa coisa… de estar
fazendo formação política, de está trazendo a academia. A gente tem que brigar muito...”
CONCLUSÕES
A partir da análise da história de vida dos professores militantes e sua trajetória de
formação, é possível chegar a algumas conclusões. Primeiro que os processos de escolha pelo
magistério e formação inicial são entremeados por questões de natureza sócio econômica, entre elas
a necessidade de absorção pelo mercado de trabalho, muitas vezes anterior à formação necessária
para tal.
Em segundo lugar, a chegada ao ensino superior representa para membros de famílias menos
politizadas a possibilidade de uma formação mais crítica e um maior envolvimento com questões
políticas para além da formação profissional, principalmente, quando se trata de instituições que
buscam o entrelaçamento com outros movimentos sociais militantes da cidade.
Uma terceira questão seria a respeito da formação na e para a militância. Na trajetória dos
sujeitos, o movimento sindical docente tanto contribuiu para formação político-sindical,
retroalimentando o próprio movimento, quanto para a formação político-pedagógica, reverberando
no trabalho desenvolvido na escola.
Em tempos de desvalorização do magistério e despolitização da educação, é fundamental
estarmos atentos aos espaços de formação crítica do professor, tendo em vista que esse processo se
dá para além da formação inicial e origem familiar dos indivíduos. Nesse sentido, o espaço sindical
pode ampliar os horizontes políticos e pedagógicos da categoria docente.
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Resumo
Este artigo apresenta uma pesquisa realizada no âmbito do doutorado, entre os anos de 2015 e 2017, na
qual investigou-se a trajetória de formação de professores militantes no espaço sindical, tomando como
campo empírico o núcleo Duque de Caxias do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do
Rio de Janeiro (SEPE-Caxias). Como caminho metodológico, optou-se por um cruzamento de dados
obtidos a partir de observações e entrevistas. As observações se deram nos fóruns ordinários e
extraordinários do SEPE-Caxias, atentando-se para a pauta, formato e conteúdo das reuniões. As
entrevistas foram realizadas com 15 professores, diretores e membros da base deste sindicato, versando
sobre família, formação e profissão docente. Nesse recorte, enfocamos as trajetórias de formação desde
a formação inicial e ingresso no magistério, passando pela formação no ensino superior e por fim, a
formação no espaço sindical. Destacou-se o desenvolvimento de dois tipos de formação junto ao
espaço sindical. Aquela que se dá no dia a dia entre os pares e aquela que é previamente organizada em
função de um objetivo. A primeira, a qual chamamos de formação político-sindical, se dá no cotidiano
do movimento sindical, pela troca entre pares ao longo de reuniões, conselhos, assembleias, atos e toda
organização sindical; a segunda, a qual denominamos político-pedagógica, segue um objetivo específico,
quase sempre pedagógico ou funcional visando atender uma demanda imposta ao sindicato no
contexto das lutas travadas pela melhoria das condições de exercício da docência. Também foram
destacadas as interrelações do sindicato com outras instituições formativas como a universidade.
Palavras-chave: Formação; Formação político-sindical; Formação político-pedagógica; Sindicalismo
docente; Trajetória de vida.
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INTRODUÇÃO
A educação contemporânea é marcada por transformações, sob elevada influência do avanço
tecnológico. A concepção acerca da importância da educação para o desenvolvimento da sociedade,
aumentam as exigências impostas aos professores. A ação docente para atender as transformações
sociais nas escolas, são modificadas em suas concepções e suas formas de construção do saber.
Vivemos em um processo dialético entre teoria e prática, pensamento e ação em busca constante de
transformar a realidade. Nessa conjuntura urge a necessidade em pesquisar, estudar, descobrir,
conhecer, para assim aprimorar a práxis pedagógica.
Segundo Pimenta e Lima (2006), “a atividade docente é a práxis”, que por sua vez, é a
reflexão da ação, assim, o conceito de práxis é aprimorado de acordo com quem a desenvolve. Daí a
importância da formação docente, no sentido de superar a dicotomia entre teoria e prática, tendo
como objetivo primordial o exercício da práxis. Frente ao exposto, este estudo objetiva analisar os
limites e possibilidades da práxis como fenômeno da formação docente, e assim, compreender os
aspectos relevantes que influenciam na prática pedagógica.
Atualmente nos questionamos e nos deparamos com análises em busca de compreender
como ocorre a formação docente. Portanto, com o desejo de analisar a formação docente e suas
contribuições para a práxis, surgem as questões norteadoras desta pesquisa: como a práxis
pedagógica contribui para a formação continuada do docente? As formações contribuem apenas na
produção de saberes?
Visando atingir o objetivo proposto e solucionar os problemas destacados, o presente estudo
se respalda em uma pesquisa qualitativa de natureza bibliográfica, pois objetiva a compreensão dos
processos em que se desenvolve o objeto de estudo. (MARCONI; LAKATOS, 2003). Implica em
vasta leitura sobre o assunto em pesquisa, embasada em autores como: Gatti (2010), Pimenta e
Ghedin (2010), Pimenta (2011), entre outros, visando uma análise sobre o assunto sob diferentes
autores.
Entendemos que a formação de professores deve propiciar situações que viabilizem uma
reflexão para a tomada de consciência na práxis pedagógica com um planejamento educacional
reflexivo, atraente, lúdico, dinâmico, onde, a formação docente, seja considerada a base da pesquisa
no campo educacional, condutora da aprendizagem ao coletivo.
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FORMAÇÃO DOCENTE: TESSITURAS TEÓRICAS
A formação do professor objeto de estudo dessa pesquisa, vislumbra minimizar dificuldades
e dilemas, na busca de contribuir com o desenvolvimento pessoal e profissional, em vista de tornálos mais conscientes de sua atividade. O conceito de professor reflexivo na formação de professores
é apontado por Pimenta (1997) ao colocar que as abordagens sobre o professor reflexivo:
[...] entendem que as transformações das práticas docentes só se efetivam na medida
em que o professor amplia sua consciência sobre a própria prática. O alargamento da
consciência, por sua vez, se dá pela reflexão que o professor realiza na ação. Em suas
atividades cotidianas, o professor toma decisões diante de situações concretas com as
quais se depara. A partir das quais constrói saberes na ação. Mas sua reflexão na ação
precisa ultrapassar a situação imediata. Para isso é necessário mobilizar a reflexão
sobre a reflexão na ação. (PIMENTA, 1997, p. 23).

Nesse sentido, percebemos a importância da pesquisa na formação dos professores, pois é na
reflexão acerca da ação docente que se dá a produção de saberes pedagógicos.
Ao construir uma crítica sobre o professor reflexivo, Pimenta e Ghedin (2010) consideram
que esse conceito serviu como base para o movimento de valorização da formação e da
profissionalização dos professores em vários países, desde a década de 1990. Consideram esse
processo importante para analisar de forma crítica, numa perspectiva emancipatória, a formação e a
ação docente aqui propostas.
Pimenta e Lima (2006), discorrendo sobre a dinâmica da formação contínua de professores,
apontam que é um movimento com práticas reflexivas, um movimento metodológico e uma política
de desenvolvimento profissional. Desse modo, deve estar alicerçada sobre o contexto de uma forte
política nacional de formação de professores.
Nessa perspectiva, torna-se imprescindível a execução das políticas para a formação de
professores, objetivando a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. Entretanto, o
professor precisa ter consciência da importância do conhecimento teórico adquirido em sua
formação, pois:
[...] o papel da teoria é iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para a análise e
investigação que permitam questionar as práticas institucionalizadas e as ações dos
sujeitos e, ao mesmo tempo, coloca elas próprias em questionamento, uma vez que as
teorias são explicações sempre provisórias da realidade. (PIMENTA; LIMA, 2006, p.
12).
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O conhecimento adquirido na formação, por sua vez, deve ter como referência fundamental
a ação docente, provocando uma reflexão acerca dos desafios e necessidades que são diferentes
diante a realidade de cada professor.
A PRÁXIS COMO FENÔMENO DA FORMAÇÃO DOCENTE
Ao longo da trajetória da formação docente no Brasil as questões inerentes à dicotomia
entram a teoria e a prática sempre foram objetos de discussões tanto de profissionais como de
estudantes. A concepção de Pimenta (2011) contribui para esse debate quando a autora afirma que
“a atividade docente é a práxis” (PIMENTA, 2011, p. 83). Entendemos assim que os processos de
ensino e aprendizagem que são inerentes à atividade docente pressupõem uma preparação,
sistematização e antecipação das atividades, bem como uma reflexão posterior acerca do que foi
feito.
Nesse sentido, o educador transforma a sua prática, a partir do momento que assume a
responsabilidade de planejá-la e entendê-la como uma atividade sistemática e científica. Quando
através da elaboração contextualizada, passa a pensar nos resultados modificadores trazidos através
da aprendizagem atrelada ao processo de autonomia e conscientização do sujeito, configurando
assim, a essência da atividade pedagógica. Esse patamar é alcançado através de uma rotina continua
e sistematizada de estudos, com base fundamentada nas necessidades do educando, bem como do
contexto social em que este está inserido.
Com a práxis sendo entendida como fenômeno da atividade docente, essencialmente, as
particularidades e necessidades do sujeito aprendiz serão contempladas nas ações docentes. Sobre
isso (PIMENTA, 2011, p.83) afirma que “a essência da atividade prática do professor é o ensino e
aprendizagem, ou seja, é o conhecimento técnico prático de como garantir que a aprendizagem se
realize como consequência da atividade de ensinar”. Portanto, deve haver uma recíproca na
construção de conhecimento, sendo necessário aproveitar esse saber que o aluno traz e deixar
expressar, não o intimidar ou podar sua reflexão. É pertinente que o docente incentive a troca de
experiências e faça dessa socialização uma adaptação para a aprendizagem.
Salienta ainda que a compreensão do conceito de práxis perpassa pelo “entendimento da
indissociabilidade entre teoria e prática” (PIMENTA, 2011, p. 86). Assim a prática e a teoria são
dependentes um do outro e correspondem a uma única unidade, que consistem em pensar antes de
agir e posteriormente refletir sobre essa atividade que foi previamente pensada. No cotidiano
escolar é imprescindível que o educador provoque no seu aluno o desejo de se posicionar diante dos
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fatos, buscando sempre um vínculo entre as vivências do alunado, as áreas de conhecimentos e as
reflexões sobre os mesmos.
De acordo com Pimenta (2011, p.86) “práxis é a atitude teórica prática humana de
transformação da natureza e da sociedade”. Assim, o docente tem o compromisso de mediar a
aprendizagem, ajudar o aluno a sair do senso comum e assumir um papel de transformador do
conhecimento, deixando o vício do tradicionalismo e mediando uma aprendizagem reflexiva e
construtiva. A autora salienta ainda que práxis não é sinônimo de atividade como é usualmente
rotulada e sim consiste em um processo contínuo e simultâneo entre pensar e agir, teoria e prática.
Dessa forma, é tarefa dos educadores ajudar os alunos a construírem conhecimentos e dar
oportunidade para valorizá-los. Além disso, Freire (1996) aponta que é necessário desenvolver um
pensamento crítico sobre a aprendizagem, pois a teoria está de mãos dadas com a prática.
As salas de aulas refletem as mudanças que a globalização e o progresso tecnológico,
característicos da sociedade contemporânea, impõem sobre a sociedade e sobre o perfil dos alunos,
restando aos docentes à necessidade de atualização e formação constantes (LIBÂNEO, 2004).
Ressaltamos Gatti (2010), que chama a atenção para dificuldades que os professores
enfrentam para dar seguimento a esta formação continuada, entre elas as de cunho financeiro e de
disponibilidade, já que muitos professores precisam buscar outras atividades para complementar
suas rendas. A autora destaca ainda que, muito além de apenas uma questão financeira, a relação
entre remuneração e desempenho profissional está associada à autoestima, portanto um fator
intrínseco, que pode interferir sobre seu trabalho. Nunes e Oliveira (2017) ressaltam a busca
permanente pelo desenvolvimento profissional como sinal dos tempos atuais vividos.
Veiga et al (2005) refletem sobre a importância da capacitação dos professores para o
rendimento escolar dos alunos. Apontam que as propostas de capacitação docente têm apresentado
baixa eficácia por inúmeras razões: tais como a descontinuidade de ações, a desarticulação entre
teoria e prática, o excesso de aspectos normativos, a dissociação entre a formação e as demais
dimensões da profissão docente, como salários, condições de trabalho etc.
De acordo com Nóvoa (2017), a formação continuada desenvolve-se através da reflexão
compartilhada entre os professores, no espaço da profissão, e com o objetivo de compreender e
aprimorar o trabalho docente. António Nóvoa conclui com a reflexão de que há um caminho de mão
dupla entre formação e profissão docentes:
Não pode haver boa formação de professores se a profissão estiver fragilizada,
enfraquecida. Mas também não pode haver uma profissão forte se a formação de
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professores for desvalorizada e reduzida apenas ao domínio das disciplinas a ensinar
ou das técnicas pedagógicas. A formação de professores depende da profissão
docente. E vice-versa. (NÓVOA, 2017, p. 1131).

Entendemos que “[...] formação contínua é o processo de articulação entre o trabalho
docente, o conhecimento e o desenvolvimento profissional do professor, enquanto possibilidade de
postura reflexiva dinamizada pela práxis.” (LIMA, 2001, p. 45). Desta forma, se faz necessário
analisar o que se entende como carreira docente, formas de valorizá-la e de que forma influencia no
desempenho docente.
Como coloca Vázquez (1977), sem refletir a compreensão da prática, a racionalidade da
mesma permanece oculta, pois sabemos que a prática não fala por si mesma, exigindo assim, uma
relação teórica, que por sua vez, é a compreensão da práxis.
Assim, a negação da práxis é negar sua própria formação em nome de um conhecimento
altivo e fechado na formação acadêmica, pois o ativismo dispensa a reflexão de sua prática já que a
reprodução é o que interessa, portanto não há a retroação da ação, pois, se a ação é estritamente
profissional, basta para a atividade educacional, desvinculando o sujeito do ativismo na prática.
Logo, o ativismo é treinamento e não formação. Assim: “compreende-se portanto que a principal
tarefa do educador dotado de consciência crítica seja o incessante combate a todas as formas de
alienação que afetam a sua sociedade, particularmente aquelas que imperam no terreno da
educação.” (VIEIRA PINTO, 1982, p. 54).
Assim a práxis pode estar inclinada ao ativismo ou ao pragmatismo. No entanto é necessário
lembrar que a práxis não é prática, mas necessita desta para se concretizar.
CONCLUSÕES
Diante estudo proposto, nos remetemos a importância em ser pesquisador da própria ação,
tendo a práxis como espaço para reflexão. A competência da sabedoria prática é uma virtude,
quando consideramos que, a formação docente deve e merece ser compreendida como estado da
arte para o docente. Nesse sentido corrobora Lima (2001, p. 45): “A formação contínua é o processo
de articulação entre o trabalho docente, o conhecimento e o desenvolvimento profissional, enquanto
possibilidade de postura reflexiva dinamizada pela práxis.”
A medida em que desenvolvemos a práxis, tendemos a valorizá-la e, consequentemente a
transformá-la em sólida formação teórica e de uma reflexão crítica sob a ação pedagógica.
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Acreditamos que a formação continuada deve ter como referência fundamental o saber docente, a
práxis docente e o desenvolvimento pessoal e profissional mediante a perspectiva crítico-reflexiva.
Assim se constroem os saberes da prática docente.
Assim, práxis é a interação existencial entre subjetivação e objetivação, entre teoria e
prática, entre consciência e ação, entre pensamento e ato, quando intencionados para transformação
social, portanto, a práxis é formativa pelo seu efeito fenomênico de formar quem trans/forma.
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Resumo
O presente estudo discorre sobre a importância da práxis como fenômeno formador do docente.
Pretende apresentar as contribuições da formação de professores, visando o aprimoramento de sua
práxis pedagógica, na perspectiva dialética que enfoca a práxis como fenômeno do trabalho docente,
capaz de transformar e formar. A pesquisa parte dos questionamentos de como a práxis pedagógica
contribui para a formação continuada do docente? As formações contribuem apenas na produção de
saberes? O direcionamento da pesquisa se formaliza metodologicamente com o objetivo de analisar as
possibilidades da práxis como fenômeno da formação docente, e assim, compreender os aspectos
relevantes que influenciam na prática pedagógica. Para isso, utiliza uma pesquisa qualitativa,
exploratória e descritiva de natureza bibliográfica, para fundamentar o processo investigativo, pois
objetiva a compreensão dos processos em que se desenvolve o objeto de estudo. Implica em vasta
leitura sobre o assunto em pesquisa, embasada em autores como: Freire (1996), Gatti (2010), Lima
(2001), Nóvoa (2017), Pimenta e Ghedin (2010), Pimenta (2011), entre outros que tratam tanto da
formação quanto da práxis pedagógica docente. O estudo parte da premissa de que a atividade docente
é a práxis, que por sua vez, é a reflexão da ação, e assim apresenta a importância dessa reflexão no
processo de formação docente. Diante estudo, percebemos que a formação não se dá apenas com o
conhecimento teórico, mas também com a construção da práxis, que por sua vez, é adquirida nas
experiências, no aprender fazendo, desenvolvendo a capacidade de observação e análise reflexiva de
suas próprias atitudes, logo, deve ser entendida como fenômeno formador docente
Palavras-chave: Práxis 1; Formação docente 2; Teoria 3; Prática 4.
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A RELEVÂNCIA DA FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA PARA A MEDIAÇÃO DE ATIVIDADES
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA:
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Éverton Leandro Chiodini – UNIDAVI
Sandra Aparecida dos Santos – UNIDAVI
Naiara Gracia Tibola – UNIDAVI

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Este trabalho consiste na socialização de relatos de experiência de professores
coordenadores do Grupo Estudantil de Iniciação Científica (GEIC) do Colégio Unidavi em Rio do
Sul – SC; no que se refere à formação que ocorre no espaço escolar, mas que transcende os muros
da escola. O objetivo é refletir sobre a importância da formação de professores que contribua para a
mediação em atividades de iniciação científica na Educação Básica. Para isso, solicitamos que os
professores participantes da pesquisa descrevam suas percepções sobre a relevância que as
formações inicial e continuada tiveram sobre suas atividades frente a um grupo de iniciação
científica na educação básica, considerando que, segundo Rodrigues (1991, p.12 apud GATTI et al,
2019, p.34), "sem a Educação Básica, os indivíduos historicamente existentes são seres
culturalmente incompletos, logo parcialmente interditados para o pleno gozo de todos os recursos
disponíveis na vida social". A formação de professores assume um papel de vital importância para a
manutenção da sociedade em seu contexto histórico-social, onde os estudantes já chegam com
histórias e marcados pelas desigualdades sociais, as quais são acentuadas pela diferenciação de
acesso aos meios de produção de cultura e seu capital cultural (BOURDIEU, 1979). A Educação se
torna o espaço no qual há o compartilhamento e socialização de saberes e fazeres, permitindo por
meio de instrumentalização com os estudantes, conferir sentidos ao mundo e, em um processo que
é, por excelência

dialético, “ensinar formando a outrem, e nessa relação formando-se

continuamente, também" (GATTI et al, 2019, p.35). Ainda é importante levar em consideração que
a “formação de professores é um problema político, e não apenas técnico ou institucional”
(NÓVOA, 2017. p. 6).

Por conseguinte, as inquietações de professores sobre os processos

formativos são de suma importância para o processo de constituição dos sujeitos aprendentes por
meio do desenvolvimento da autodeterminação da consciência de si e dos outros e do meio
sociocultural que os constituem.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES
A contemporaneidade prevê a ressignificação dos saberes e das práticas dos professores,
pois a eles é dada à missão de mediador do conhecimento e o comprometimento com a educação de
qualidade.
O papel do professor mediador, transfigura-se como um facilitador e orientador da
aprendizagem, sobretudo nos momentos em que realiza as pesquisas com os estudantes. É
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necessário preparar-se para este fazer, pois o ambiente de ensino favorece uma complexa demanda
educacional.
O Plano Nacional de Educação instituído pela Lei 13.005 no de 2014, garante a formação
continuada de professores conforme a Meta 16,
formar em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da
educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos(as) os (as)
profissionais da educação básica formação continuada em sua área de

atuação,

considerando as necessidades, demanda e contextualizações dos sistemas de ensino
(BRASIL, 2014, p. s/n).

Ao pensarmos em formação para os professores, seja ela inicial ou continuada se faz
necessário refletir sobre o fazer pedagógico, que se transforma ao longa da história. Nesse sentido,
deixar de realizar a formação continuada faz com que o processo pedagógico venha a destoar do
contexto histórico-social, se afastando continuamente da realidade e das vivências da sociedade.
Por consequência, uma educação que divirja das demandas socioculturais, além de ser
destacada do meio, reforça e aprofunda as desigualdades sociais e, visto que a certificação escolar é
uma das formas pelas quais sujeitos historicamente situados se apropriam dos meios de produção de
cultura, se torna um impedimento para as possibilidades de autodeterminação dos membros de uma
sociedade. (BOURDIEU, 1979). Assim, a consequência de uma educação de baixa qualidade
impacta nas condições de aprimoramento na qualidade de vida e na ascensão de grupos de pessoas,
sobretudo afetando aos menos favorecidos.
Nesta perspectiva, a formação docente capacita profissionais fundamentados em seus
saberes, que são preponderantes ao cotidiano do professor em suas práticas, diante das pesquisas
realizadas com os estudantes e sobretudo promovendo credibilidade ao processo de comprovação
do que foi estudado.
METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste trabalho se utilizou do procedimento qualitativo de pesquisa,
como gerador dados na pesquisa qualitativa, através do relato de experiência vivenciado por
professores de educação básica coordenadores de um grupo de pesquisa.
Dentre as metodologias que o conhecimento científico faz uso para compreender a ação
humana no tempo, optou-se pelo materialismo histórico-dialético, numa abordagem qualitativa.
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Triviños (1987, p. 51) esclarece que o materialismo histórico é: “a ciência filosófica do marxismo
que estuda as leis sociológicas que caracterizam a vida da sociedade, de sua evolução histórica e da
prática social dos homens”. A ação é aqui entendida como dialética.
O tratamento dos dados foi realizado por meio da técnica de Análise de Conteúdo que é,
[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção [...] destas mensagens (BARDIN, 2010,
p. 44).

Essa abordagem permite a compreensão crítica, mediante os conteúdos manifestados e os
dados gerados pelos sujeitos que, ao expressar suas percepções, nos permitem acessar parte de sua
subjetividade. Assim, os dizeres dos professores participantes serão por nós analisados buscando
sempre compreender seu conteúdo como expressão narrada de suas percepções e de suas
experiências.
ANÁLISE DOS DIZERES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA E INICIAL PARA A
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Ao analisar os dizeres dos professores participantes do estudo nos permitiram chegar a
configuração de uma categoria de análise definida a posteriori a qual chamaremos de “Conteúdos
Escolares”. A partir dela, dividiremos a análise em três subcategorias estruturadas da seguinte
forma: 1 - Conceituais; 2 - Procedimentais; e, 3 - Atitudinais.
No que concerne a categoria “conceituais” entendemos os saberes próprios às áreas de
formação. Os sujeitos evidenciaram a importância desses saberes nos dizeres por nós destacados:
O conteúdo conceitual é fundamental para a identificação e elaboração de uma
pergunta de pesquisa, a partir de uma prática social real; (S1).

Em ambos excertos, os saberes conceituais das áreas são apontados como centrais para a
relevância na formação que contribua para a mediação em atividades de iniciação científica. O
processo formativo passa pelos saberes conceituais.
Ao apontarmos como subcategoria o termo “procedimentais”, nos referimos a saberes
pragmáticos e/ou relacionados ao método ou estratégias de aprendizagem. Nesse sentido:
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Partindo da minha formação inicial, Magistério e Licenciatura em Ciências Biológicas
e de minha prática pedagógica desde o início da graduação, participar de um grupo de
Iniciação Científica (IC) na Educação Básica, materializa toda intenção de efetivar um
ensino pautado na investigação. [...] A participação em um grupo de IC trouxe sentido
ao meu fazer docente, contribuindo de forma direta para minha constituição
pesquisadora; evidenciou as interfaces da pesquisa, do ensino e da extensão no
percurso formativo dos estudantes e professoras e professores/orientadores
envolvidos. (S1)
Em 2011, iniciei uma graduação em psicologia na Unidavi. No período de 2011 e
2012 participei de um grupo de pesquisa que chamava-se Filosofia da mente e ciências
cognitivas. Na época, meu interesse era estudar a consciência. Eu queria saber o que
era a consciência e como ela operava. Mas ainda me faltavam habilidades para realizar
uma pesquisa sozinho, ou era assim que eu me via. (S2)

É possível perceber que a iniciação científica fomentou no percurso formativo dos
professores reflexões sobre sua prática enquanto pesquisadores, bem como professores em sala.
Assim, a participação em grupos de pesquisa ao longo do processo formativo constitui sujeitos
professores ou estudantes dispostos à reflexão que leva a um processo de formação contínuo, seja
nos espaços formais ou não de ensino.
Já os saberes “atitudinais” representam as habilidades que, nos relatos dos professores, se
percebe que tenham aprendido e/ou desenvolvido, bem como a importância das habilidades para a
formação dos sujeitos aprendentes.
As habilidades são inúmeras e diversas... aprimorei as habilidades de leitura, escrita,
exposição verbal e desenvolvi outras como a abordagem persuasiva para possíveis
parcerias, estratégias de acesso a recursos financeiros e materiais, entre outras.
“Deixar” de ser a professora de sala de aula, foi um dos maiores desafios, não só
atitudinal... deixar de planejar o ensino e passar a planejar cooperativamente ações
também realizadas pelo coletivo; estimular de forma consciente a autonomia de todos,
inclusive a minha. A participação em um grupo de IC trouxe sentido ao meu fazer
docente, contribuindo de forma direta para minha constituição pesquisadora;
evidenciou as interfaces da pesquisa, do ensino e da extensão no percurso formativo
dos estudantes e professoras e professores/orientadores envolvidos (S1).
Há no entanto, habilidades diferentes quando se coordena um grupo de iniciação
científica como, por exemplo, gerenciar as demandas que também são importantes e
isso inclui gerenciamento de tempo para os atendimentos, apontamentos de possíveis
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leituras, agendar visitas a campo, entre outras. Essas são habilidades que tive que
aprender, em partes, com a prática. Outras habilidades importantes são: leituras e
interpretação, escrita a oralidade, visto que você está submetido a apresentar trabalhos,
comunicar-se com outras pessoas que possam contribuir para aquilo que você está
pesquisando. Enfim, todas essas habilidades contribuem para que saibamos nos
posicionar frente ao mundo. [...] aquelas habilidades que desenvolvi durante a
graduação em História, vieram a se tornar importantes no fazer do GEIC e são
habilidades que os participantes do grupo também estão desenvolvendo. Eu penso que
eu não tinha a dimensão da importância delas. Não que elas não estivessem aí, mas eu
não as havia notado (S2).

Os excertos evidenciam habilidades de gestão do grupo e das condições de mediação na
iniciação científica, como também as habilidades que contribuem, segundo os sujeitos-professores,
para a formação dos estudantes que o frequentam. A importância da reflexão sobre o processo
formativo também é evocado nos relatos como aspectos importantes na caminhada dos
profissionais. Os professores evidenciaram que se constituem e se (trans)formam a partir da tomada
de consciência de si, da rememoração e reflexão própria a seus dizeres e fazeres e na relação com
outros sujeitos professores ou estudantes.
CONCLUSÕES
O desenvolvimento de habilidades se encontra atrelado à prática dos profissionais docentes e
à mediação da relação entre o ambiente, os sujeitos e os saberes. A constituição dos sujeitos,
expressada aqui através de suas percepções acerca do papel formativo que venham a contribuir para
a mediação de atividades de iniciação científica na educação básica marcam as experiências dos
profissionais docentes e de seus estudantes por meio do desenvolvimento de habilidades e
competências. Dito de outra forma, os caminhos formativos dos sujeitos deixaram marcas, até certo
grau, em suas percepções sobre a importância de uma formação que valorize a iniciação científica
na Educação Básica como espaço pedagógico de aprendizagem dos sujeitos, bem como ambiente
mediado que propicia o desenvolvimento de habilidades e competências consideradas importantes
para uma educação emancipadora.
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ANEXOS
Figura 1. Categorias de Análise

Fonte. Elaboração dos autores (2020).
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Resumo
O tema deste estudo se insere na formação docente voltada para a escola no que se refere a mediações
didáticas através de um relato de experiência de professores da educação básica que coordenam um
Grupo Estudantil de Iniciação Científica para jovens estudantes de uma escola, no que se refere à
formação que ocorre no espaço escolar, mas que transcende os muros da escola. O trabalho tem por
objetivo refletir sobre a importância da formação de professores que contribua para a mediação em
atividades de iniciação científica na Educação Básica. Os professores participantes da pesquisa
descrevem suas percepções e relevâncias de modo que expressem sobre a formação inicial e continuada
frente ao grupo de iniciação cientifica. Como aporte teórico utilizado desataca-se Bourdie (1979),
Nóvoa (2017), Tardif (2008), Vygostky (1989), Gatti (2019), entre outros. O aporte metodológico é
com base na pesquisa qualitativa para a geração de dados e análise de conteúdo afim de compreender a
partir da narrativa e percepção dos professores a importância da formação de professores e a mediação
didática enquanto desenvolvimento de atividades cientificas com os estudantes da educação básica. O
desenvolvimento de habilidades encontra-se atrelado as práticas dos profissionais docentes quanto à
mediação da relação entre o ambiente, os sujeitos e os saberes. Percebemos que os caminhos
formativos dos sujeitos deixaram marcas, até certo grau, em suas percepções sobre a importância de
uma formação que valorize a iniciação científica na Educação Básica como espaço pedagógico de
aprendizagem dos sujeitos, bem como ambiente mediado que propicia o desenvolvimento de
habilidades e competências consideradas importantes para uma educação emancipadora.
Palavras-chave: Educação; Formação de Professores; Mediação didática; Iniciação Científica.
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Resumo
O painel apresenta como a autenticidade do docente se revela quando esses assumem um modo pessoal
de ser profissional e experimenta com estudantes da educação básica formas particulares de atuação
que coadunam com suas compreensões sobre ensino, aprendizagem e a própria atuação, anunciando
uma dimensão pessoal da profissão. As pesquisas apresentadas manifestam como docentes
apropriaram-se da própria profissão e atuaram de forma autêntica e criativa na constituição de
currículos diferenciados no espaço escolar, ao implementar saberes-fazeres impares e um percurso
original de desenvolvimento profissional na ação. As três pesquisas são recortes de investigações de
duas teses de doutorado em educação e uma de mestrado profissional em ensino de filosofia. As duas
teses tiveram como metodologia a pesquisa-ação e o mestrado, um estudo de caso. Todas elas
manifestam o processo de reflexão-investigação-ação-reflexão quando docentes identificam
necessidades de iniciar novas práticas de ensino para suscitar aprendizagens mais apropriadas com
situações vividas e para ampliar os sentidos de formação escolar. Uma pesquisa aborda a aprendizagens
por professores de Educação Física em início de carreira após aprovação em concurso público na rede
municipal de ensino e seus aprendizados quando tomam seu papel na escola. Outra apresenta
aprendizados originais desenvolvidos por estudantes do ensino médio integrado durante as aulas de
educação física, promovida pela professora que elaborou um currículo inovador. A seguinte é uma
síntese das aprendizagens conquistadas a partir da prática do teatro em aulas de filosofia no ensino
médio como forma de desenvolver uma habilidade específica de leitura com estudantes de uma escola
pública estadual. Os resultados das pesquisas apontam a reflexão sobre as práticas, a criatividade e a
ampliação do aprendizado como conquistas das novas formas de ensinar como também o sentido da
atividade profissional, a formação em serviço e o desenvolvimento profissional da pessoa conquistando
maior autonomia e autenticidade enquanto profissional.
Palavras-chave: Aprendizagens docentes; Desenvolvimento profissional; Formação em serviço;
Prática pedagógica; Educação básica.
AS APRENDIZAGENS DOCENTES COMPARTILHADAS POR PROFESSORES EM INÍCIO
DE CARREIRA
Luciane de Almeida Gomes – FEF/UFMT

INTRODUÇÃO
Depois de mais de 15 anos como professora de Educação Física atuando como professora na
Educação Básica, fui aprovada em concurso público para atuar no Ensino Superior, em curso de
Licenciatura, formando professores. A experiência obtida ao longo da Educação Básica, também
em contextos de Formação Continuada e de Gestão da Educação, no âmbito da Secretaria de Estado
de Educação, sempre subsidiaram as reflexões necessárias para contribuir com os alunos do curso
de Licenciatura uma compreensão do que é a escola.
Esse breve histórico profissional foi compartilhado para destacar um princípio que norteou
todo o percurso da pesquisa que será apresentado nesse texto que é o de reconhecer a pessoa do
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professor (suas experiências, suas aprendizagens) no centro do processo de construção de sua
identidade docente.
Outro aspecto que interessa à compreensão dos sentidos apresentados neste texto consiste
em considerar que a pesquisa em questão olhou para a Formação Inicial e Continuada a partir da
fase inicial da carreira, considerando toda a sua complexidade.
Nesse sentido este texto se propõe a olhar para as aprendizagens docentes que se
manifestam pela compreensão de escola revelada por professores em início de carreira. São fruto de
uma pesquisa-ação crítica, com abordagem colaborativa, que utilizou como dispositivos mediadores
as Observações Colaborativas e os Ciclos de Estudos Reflexivos. Utilizou ainda, como estratégia
complementar, o Grupo Focal, que alimenta as informações compartilhadas neste texto.
Os anos iniciais da carreira tem sido abordado por diversos autores que já compreenderam
sua complexidade e a necessidade de considerá-lo a partir de uma abordagem formativa que
considere a sua especificidade. Huberman (2013), escreve sobre os anos iniciais como sendo de
“sobrevivência” e de “descoberta”, pelo confronto que os professores iniciantes tem com a
realidade, um “choque de realidade”, ao mesmo tempo que é preenchido pelo entusiasmo da
descoberta.
García (2013, p. 113) nos lembra que são anos de luta “para estabelecer a sua própria
identidade pessoal e profissional”, o que consiste em aprendizagens intensas. Tudo o que podemos
ler nos autores que abordaram os anos iniciais da carreira como uma fase especifica, nos permite
observar a sua complexidade, contemplando questões como o aprender a ensinar, que contemplam
transformações muito profundas no nível pessoal, pois, segundo Cunha (2015), o início da carreira
marca a transição de estagiário para professor, o que supõe uma liberdade na forma de agir pelo
distanciamento dos orientadores e supervisores do estágio.
Compartilhando as aprendizagens docentes reveladas especialmente durante a realização do
segundo grupo focal e que nos permitem enxergar a compreensão de escola construída por estes
professores.
A PESQUISA EM QUESTÃO
Este texto apresenta compreensões construídas a partir de uma pesquisa concluída em nível
de doutorado em educação na UFMT, na linha de pesquisa de Culturas Escolares e Linguagens, um
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estudo sobre desenvolvimento profissional de professores de educação física em início de carreira,
registrada e aprovada pelo comitê de ética sob o número CAAE 66114017.4.0000.5690.
A pesquisa foi realizada com três professores de Educação Física, egressos da Faculdade de
Educação Física da UFMT, que têm em comum a participação como bolsistas no PIBID - Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e, que no ano de 2017, completaram um ano de
docência na rede municipal de ensino de Cuiabá, empossados no segundo semestre de 2016.
Considerando a perspectiva metodológica assumida e o consentimento entre os partícipes da
pesquisa, as falas foram identificadas pelo primeiro nome de cada professor.
Para produzir os sentidos pretendidos pela pesquisa, assumimos a pesquisa-ação
emancipatória, que segundo Ibiapina (2008), baseada em Carr e Kemmis (1988), dentre outras
questões, além da prevalência da colaboração, e do movimento dialético entre teoria e prática,
utiliza-se da reflexividade crítica para revalidar os conhecimentos teóricos e práticos. Dessa forma,
se configurou como pesquisa-ação crítica com abordagem colaborativa e permitiu que os
envolvidos na pesquisa, pesquisadores e professores, compartilhassem metas e objetivos comuns.
Assim, para perseguir os objetivos e princípios de um percurso colaborativo de pesquisa,
bem como garantir as condições para o desenvolvimento da reflexão durante todo seu percurso,
foram considerados dois “dispositivos mediadores” (IBIAPINA, 2008): Observação Colaborativa e
Ciclos de Estudos Reflexivos. Juntos, esses dispositivos mediadores possibilitariam a descrição, a
informação, o confronto, capazes de promover a reconstrução. Assim, durante todo o ano letivo de
2017, realizávamos em cada mês três semanas de observações colaborativas, e na quarta semana,
um ciclo de reflexão, totalizando sete ciclos ao longo do ano.
Logo após o primeiro ciclo de reflexões ficou evidente a necessidade de avaliar o percurso
de pesquisa, dessa forma, o “grupo focal” foi utilizado como um terceiro dispositivo mediador da
pesquisa, uma estratégia complementar que nos permitiu alguns pontos de forma mais específica.
Foram realizados dois grupos focais: um após o ciclo de reflexão em agosto, e outro ao final do
percurso da pesquisa, em um encontro específico, no mês de dezembro. O grupo focal foi realizado
com os três professores que se mantiveram como partícipes da pesquisa.
Os sentidos compartilhados neste texto são os revelados durante a realização do segundo
grupo focal, realizado em dezembro, última ação coletiva formal prevista para o percurso de
pesquisa e as questões do roteiro abordadas serão: 1. O que é a escola para vocês? (como vocês
estão compreendendo a escola)? 2. Como tem sido o início da carreira para vocês (dificuldades,
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desafios)? 3. Vocês se sentem preparados para a docência na escola? 4. Quais as maiores
dificuldades que vocês estão enfrentando?
AS APRENDIZAGENS DOCENTES COMPARTILHADAS POR PROFESSORES EM INÍCIO
DE CARREIRA
Antes de apresentas os sentidos compartilhados pelos professores, precisamos mencionar,
que, em se tratando de aprendizagens, a escolha por um percurso colaborativo, nos proporcionou
um processo de aprender reflexão e a colaboração, para que os princípios emancipatórios se
fizessem presente. (IBIAPINA; MAGALHÃES, 2015)
A primeira questão do segundo grupo focal teve como intenção identificar como os
professores compreendem a escola, visto que Huberman (2013) nos alerta sobre o choque de
realidade que confronta o ideal de escola construído na Formação Inicial. A escola foi apresentada
como espaço de acolhimento, de Formação para o trabalho e para a vida em sociedade.
[...] eu acho que uma palavra que definiria uma função social é “acolher”,
acolhimento. Pelo que a escola passa, pelo papel que ela tem que desenvolver, a partir
de cada situação que ela tem que desenvolver, o que a sociedade impõe para ela
resolver, acaba saindo na escola. Exemplos de alunos que chegam sem se alimentar, a
escola vai lá [...], então ela sempre acaba acolhendo qualquer situação que chega a ela,
e ela, tanto por lei, até por questão de humanização, ela nunca vira as costas para essas
situações, que é receber o aluno em qualquer situação que ele esteja, resolver o
problema que esteja ali... Então, até o momento que a gente tem que acionar conselho,
chamar os pais, então todo um processo que a escola se move com família, nessa
tentativa de melhorar, tanto o ensino aprendizagem do aluno que parte tudo de como
ele vem pra escola, como que está a cabeça daquela criança, tudo atrapalha no que ele
está aprendendo, e quando a escola identifica o que está atrapalhando essa criança
aprender, ela vai em busca da solução, e tenta dar esse acolhimento para que ela possa
se sentir acolhida, sentir mais afeto dentro daquele espaço que ela está ali, desde o
primeiro dia e durante o ano todo. (Professora Paloma, GF2)
Eu acho que essencialmente, preparar para o mundo do trabalho, isso significa garantir
ser repassado para as novas gerações todo conhecimento científico, político,
acumulado historicamente. O problema é que isso essencialmente, na prática, eu acho
que a escola é uma corda bamba, tem dois lados puxando. Quando você fala preparar
para o mundo do trabalho, é muito amplo isso, porque você pode preparar para o
mundo do trabalho como uma força que só reproduz, alienada, ou você pode preparar
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para o mundo do trabalho de modo que as pessoas que vão ser formados por esse
trabalho consigam interpretar aquilo que eles falam, ter uma visão crítica e entender
todo processo e não uma parte disso. Nesse sentido, a escola, por mais que a essência
dela é essa, ela está numa disputa, é um cabo de guerra, ora é puxado para cá, ora é
puxado para lá. (Professor Fábio, GF2)
Eu concordo com a Paloma que é um espaço de acolhimento, e com o Ramirez, eu
acho que “um” dos papéis da escola é o mercado de trabalho, mas eu também percebo
que ela quer contribuir assim na formação da pessoa, quando você fala de mercado de
trabalho, quando você forma a pessoa para essa ideia do trabalho, é como se esperasse
um [...] Dá impressão que a escola quando quer formar uma pessoa para trabalhar, é
como se quisesse dar um retorno. Tem esse lado, mas eu também vejo assim, a pessoa
trabalhar todo mundo vai acabar precisando um dia, mas a formação dela para ela
conviver nesse espaço, melhorar esse espaço, e ela não vai melhorar só trabalhando
efetivamente no emprego, mas no convício com os outros, na relação com as pessoas,
porque ali, vai receber informação de tudo quanto é lado, tem a parte da religião, tem a
parte política, tem a parte dos conhecimentos que você falou que são selecionados, eu
vejo que a escola faz essa disputa, mas é uma ponte, tem um monte de gente diferente
ali. Então eu vejo como papel da escola, essa contribuição para as pessoas saírem
melhor formadas para sociedade, não sair só com a cabeça de conhecimento mais
importante é só o que vem da minha família, ou só o que vem da igreja, mas um
combina com o outro. Escola acho que une as várias instituições. (Professora Patrícia,
GF2)

Poderíamos aqui, discutir a função social da escola a partir do texto de Pérez Gómez (1998),
dentre as quais destaco a função socializadora, a função educativa, as contradições desse processo
de socialização, a função compensatória, porque abrigam parte da compreensão de escola que eles
apresentam. No entanto, ao longo deste trabalho fomos conhecendo cada um desses professores a
partir de suas ações didáticas e a compreensão de escola que eles revelam tem uma relação muito
próxima com as realidades que eles vivenciam, do acolhimento, da convivência em sociedade, da
formação para o trabalho, ou formação política.
Confirma a constatação de Garcia (2013) quando realizou uma pesquisa com professores em
início de carreira, eles se diferenciam de acordo com o contexto. Acrescentamos que se diferenciam
também porque o percurso de desenvolvimento profissional é também um processo de
desenvolvimento da pessoa revelando aprendizagens próprias.
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Assumindo a função docente, além de compreender o que significa a escola, eles
necessariamente assimilam sua rotina, sua dinâmica, por meio de mecanismos de socialização. O
segundo questionamento chamou a atenção dos professores para a entrada na carreira, fazendo-os
pensar sobre como tem sido esse início. As reflexões da Professora Patrícia sobre os anos iniciais da
carreira traduzem o conceito de “choque de realidade” que marca a “distância entre os ideais e as
realidades quotidianas”, como nos apresenta Huberman (2013, p. 39).
Difícil. Eu acho que é um pouco assustador porque a gente vem de uma ideia de
escola enquanto aluno, de quando a gente foi aluno da escola, aí passa pela
universidade a gente cria um recorte da escola, não vou falar equivocado, mas muito
superficial da escola, aí quando a gente chega lá e vê [...], “Nossa senhora! O tanto de
coisa que eu vou ter que fazer!”, o tanto de desafio que eu nem sabia que existia. Acho
que é bem difícil porque a gente coloca o que a gente achava que era da escola, e o
que ela ainda é porque a gente ainda está conhecendo, e dá um choque porque a gente
cria muita expectativa positiva ou expectativa muito negativa. Então, para mim está
sendo difícil esse começo porque esse choque é muito grande, a gente se assusta
muito, a gente fica muito nervoso com as coisas, a gente fica muito estressado, a
demanda é muito maior do que a gente acha que é, é muita coisa pra fazer, é muita
coisa pra entender, é um monte de informação que a gente não tinha noção que existia
na escola. (Professora Patrícia, GF2)

A Professora Paloma e o Professor Fábio concordam em caracterizar os anos iniciais como
anos de aprendizado. Se compreendemos a formação como um processo contínuo, abarcando toda a
carreira docente, os anos iniciais são aqueles que potencializam o “aprender a ensinar”, pela ávida
construção de possibilidades que exige a função docente. (GARCIA, 2013)
O Professor Fábio, além de considerar os anos iniciais como anos de aprendizado, ele atribui
também a frustração como um sentimento que caracteriza esse percurso inicial na carreira, quando
relata problemas próprios do estatuto profissional.
[...] difícil foi em alguns momentos, mas eu me senti muito apoiada na escola que eu
escolhi. Eu tive um grande apoio tanto na parte pedagógica, da coordenadora da minha
escola, tenho até hoje, quanto da gestão, me deram muita oportunidade de mostrar
capacidade de fazer muita coisa, me deram um papel de confiança, então para mim,
acho que difícil não seria uma palavra que eu usaria, mas a palavra “aprendizado”.
Nesses quase dois anos foi um grande aprendizado, fiz grandes amizades na escola,
muitos professores me ajudaram muito em situações que eu não sabia fazer, então
assim, o que era difícil, as pessoas que estavam perto de mim me mostravam uma
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forma de ver de uma maneira mais calma, mais tranquila de ver a situação, então para
mim foi como um aprendizado. (Professora Paloma, GF2)
Eu acho que Paloma usou uma palavra correta, que é aprendizado. Tem sido um
grande aprendizado, isso é verdade. Por outro lado, também tem um pouco de
frustração, eu pelo menos sinto um pouco de frustração no sentido de que você se
depara com uma situação, aí eu acho que é um recorte. Eu já trabalhei em outras
instituições de ensino, particularmente nessa que eu estou, uma frustração no sentido
de você não conseguir trabalhar o que você acha que você poderia trabalhar, tem toda
uma situação de indisciplina, de conflitos sociais que são trazidos para escola, todas as
contradições impedem você de desenvolver, o que você poderia desenvolver. E isso,
você sabendo o potencial de coisas que você poderia trabalhar e você não consegue
trabalhar, isso dá uma frustração. Isso sim dá uma frustração. Por outro lado, é um
aprendizado, de como você olha tudo isso você tenta se superar, em todo instante criar
novas alternativas, é uma batalha constante, eu acho que é essas duas combinações,
Aprendizado combinado com a frustração e a tentativa de superar isso. (Professor
Fábio, GF2)

Os professores tem uma consciência dos limites da Formação Inicial, mas foram unânimes
em afirmar que se sentem preparados para a docência na escola.
Eu me sinto, eu me sinto totalmente preparado. Eu me sinto. Com coisas para
aprender, evidentemente, mas eu me sinto preparado. (Professor Fábio, GF2)
É, eu estou aprendendo bastante. Acho que também entra dentro do que a Paloma
falou, quando você tem apoio dentro da escola, ajuda, né? No nosso caso, eu mudei de
escola, e entrei em duas, completamente diferentes em estrutura, com bastante
problema, mas com estruturas diferentes. Ajuda também a ter a visão do que é difícil,
do que ficou mais leve, mas eu estou aprendendo. Preparado, eu acredito que a gente
foi muito bem formado nesse sentido da ideia de [...], não que não se frustra, mas na
ideia do que é possível fazer. Nesse sentido a gente foi bem preparado, que é possível
fazer diferente, que é possível acreditar que dá para melhorar, porque se a gente não
acreditar que é possível melhorar, o que que a gente vai ficar fazendo lá? (Professora
Patrícia, GF2)
Eu acho que a frustração faz parte dessa construção, porque se tudo que a gente fizer
der certo, a gente não vai nunca vai melhorar, nunca vai pensar de uma outra forma.
Quando a gente dá de cara com a frustração é uma forma da gente repensar, “Bom!
Desse jeito não deu certo, vou ter que fazer de outro jeito!”, e quando você muda o
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caminho, a forma de fazer, é a hora que você começa a aprender os remanejos que
você pode fazer para tudo aquilo que você está fazendo. (Professora Paloma, GF2)

A Professora Paloma quando retoma a questão da frustração, nos faz enxergar o potencial
formador que a escola tem, e a necessidade de que essas experiências frustrantes não sejam
traumatizantes, mas sim formativas. Assim, as experiências de cada um nas posições que assumem
nos diferentes contextos, são significativamente influenciadoras das suas maneiras ser professor.
(FORMOSINHO, 2009)
Os relatos também reforçam a compreensão de que os professores em início de carreira
aprendem por tentativas e erros, assim desenvolvem habilidades práticas que lhes permitem lidar
com a rotina diária da vida escolar. (ESTEVE, 2006 apud GARCIA; VAILLANT, 2017)
Quando perguntados sobre o que eles consideram as maiores dificuldades que eles
enfrentam na escola, a indisciplina foi apontada por todos os professores.
O meu é indisciplina, em alguns momentos, principalmente com os grandes, eu faço
um recorte, os pequenos não entram, principalmente com os grandes, uma sensação de
falta de interesse. Parece que [...] é uma sensação, não que seja uma realidade, mas é
uma sensação de que eles não querem aprender. A sensação que paira é essa, não que
essa seja a questão central. Às vezes a forma de aprendizado deles é diferente, mas a
sensação que aparenta é essa. E a questão da indisciplina, as duas coisas que tem sido
meus grandes obstáculos. (Professor Fábio, GF2)
Para mim é a indisciplina, porque eu estou descobrindo o que é ser firme, que nem eu
estava falando para professora, eu escuto muito, então às vezes eu escutar não me
ajuda a resolver o problema de indisciplina, por exemplo. Eu saber o que é ser firme,
se é você falar mais alto, se é você não rir para o aluno, se é você ser brava, ou você
não voltar atrás no que você diz, eu estou construindo. Então, a indisciplina também é
uma das coisas mais difíceis, mas para mim, não é nem isso, para mim o problema é o
apoio um do outro. E na escola, para mim é muito difícil você levar uma ideia e
ninguém considerar a ideia, porque eu estava tentando resolver tudo como se fosse só
minha responsabilidade, entende? A indisciplina do aluno, igual a professora falou,
sozinha eu não ia resolver. (Professora Patricia, GF2)
Eu acho que a indisciplina é um problema a parte, eu não tive dificuldade com a
questão de conteúdo, com a questão de dar uma aula [...], não assim, de início a gente
sente receio de como fazer, de como não fazer, de como organizar, se a gente
pesquisar a gente encontra tudo facinho e consegue fazer. Mas acho que no momento
que você está dando aula, o que atrapalha, é a indisciplina, quando você puxa a raiz do
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

111

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

problema, acho que uma das dificuldades é essa relação entre família e escola. Se a
gente parar para observar, o aluno que tem a família mais próxima da escola, que o pai
realmente se preocupa em estar lá e saber, pergunta para professora como ele foi hoje,
e aquele do bagunceiro vai dar um esporro no filho na sua frente, e vai falar assim,
aqui professora, qualquer coisa a senhora me liga”, a criança tem uma melhora na sala
de aula. Realmente atrapalha, tem criança que o dia que ela fala pra você que ela não
quer fazer nada, ela também não deixa você fazer nada, ela sobe na mesa, ela revira
sua mesa, ela xinga, ela bate, então ela faz o que ela quer na sala de aula. E às vezes
essa questão da família com a escola, a escola fica de mãos atadas, porque como a
gente trabalha com crianças pequenas, a escola não tem o poder, e nem pode, porque
eles estão protegidos pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). [...] Essa coisa
da indisciplina acho que pesa bastante, mas acho que o ponto chave é essa relação da
família com a escola. (Professora Paloma, GF2)

Um sentimento que surgiu, associado a indisciplina, como problema vivenciado nesse início
da carreira, a Professora Patrícia aponta a solidão, a falta de apoio, em organizar uma organização
coletiva. A entrada na carreira é também a entrada em uma comunidade que tem uma cultura
própria, a socialização é a aquisição de uma cultura. Aprender a cultura da organização coletiva é
algo necessário nos anos iniciais. (GARCIA, 2013)
As discussões sobre indisciplina foram recorrentes ao longo do ano, e no segundo Ciclo de
Reflexões, quando enxergamos que precisávamos conversar sobre o assunto, reconhecemos esse
como um dos grandes problemas enfrentados pelos professores no início da carreira. É interessante
observar as faces da indisciplina apresentadas pelos professores: como rebeldia, violência; como
indiferença, desinteresse; a partir de questões sociais, como a ausência dos pais.
Não é função deste texto discutir a indisciplina especificamente, mas os relatos são
fundamentais para compreender que as situações vividas nas rotinas escolares são fundamentais
para potencializar aprendizagens, construir habilidades e conformar gestos e rotinas. De uma forma
geral, as questões apresentadas aqui, confirmaram as impressões colhidas ao longo de todo percurso
da pesquisa, mesmo que não tenham sido diretamente apontadas, confirmando os anos iniciais da
carreira como uma fase de aprendizagens intensas.
CONCLUSÕES
Cada passo de um percurso tão intenso como o que percorremos, com professores de
Educação Física em início de carreira, egressos de um mesmo programa de Formação Inicial, o que
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supõe espaços semelhantes de Formação, foi revelado para nos permitir concordar com Nóvoa
(2016; 2013), de que não existem duas maneira iguais de ser professor, o que reafirma os princípios
assumidos no início deste texto, precisamos reconhecer a pessoa do professor para considerar a sua
construção profissional. O percurso de tornar-se professor, assim como o da construção da
identidade, não é um dado fechado, não existe modelo, não é uma propriedade ou um produto. “É
um lugar de lutas e conflitos que, é um espaço de construção de maneiras de ser e estar na
profissão”.
Desde o início, ao ingressarem na escola e redefinir sua compreensão cultural do contexto, a
partir da relação com a escola, os professores criam seus espaços de sobrevivência na profissão e
assumem para si questões que extrapolam sua capacidade individual, como por exemplo
reinterpretar o que é a escola, compreender a sua dinâmica, construir estratégias de organização de
suas rotinas, o que não é uma tarefa fácil, muito menos individual. Também lhes são impostas as
necessidades de criação de condições para lidar com questões complexas da profissão, como por
exemplo, a indisciplina, que podemos considerar uma das maiores dificuldades dos professores de
Educação Física na escola e que fizeram parte deste caminho.
Precisamos considerar que para além da aprendizagem dos conteúdos, da composição
pedagógica, da capacidade de organização didática, existem aprendizagens que não estão no âmbito
do concreto, da técnica. É na interação que acontecem aprendizagens que são fundamentais para
que os professores assumam sua posição institucional, o seu lugar o espaço público da profissão.
Compreendemos, assim como não se formam professores sem outros professores, também
não se recebe ou introduz professores na carreira sem que eles sejam recebidos, acolhidos e
apoiados por professores mais experientes. Dessa forma, precisamos apontar que a indução
profissional, que se traduz como políticas ou estratégias intencionais de acompanhamento para
professores em início de carreira, são fundamentais para assegurar esse bem-estar profissional pelo
resto da vida profissional. Esse cuidado com os anos iniciais pode construir espaços melhor
intencionados no que diz respeito à Formação Inicial e Continuada de professores.
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Resumo
O presente trabalho se propõe a olhar para as aprendizagens docentes compartilhadas por professores
de Educação Física em início de carreira em ao longo de um percurso de pesquisa desenvolvida no
âmbito do doutorado em Educação do PPGE/UFMT. É fruto de um percurso de pesquisa-ação crítica
com abordagem colaborativa que contou como partícipes três professores de Educação Física em início
de carreira, egressos de um mesmo curso de Formação Inicial e que assumiram a docência por meio de
concurso público na rede municipal de ensino de Cuiabá, no segundo semestre do ano de 2016. Pela
perspectiva metodológica assumida, os espaços de reflexão produzidos pela pesquisa se consolidaram
como lócus, e foram possíveis a partir de dois dispositivos mediadores: a observação colaborativa e os
ciclos de estudos reflexivos. Além dos dispositivos mediadores, a pesquisa também recorreu ao grupo
focal como estratégia complementar para perseguir os objetivos definidos pela pesquisa, onde foi
possível observar de forma mais direta as aprendizagens compartilhadas pelos professores partícipes da
pesquisa, que alimentam as informações compartilhadas neste texto. As informações compartilhadas
confirmam a complexidade que abriga os anos iniciais da carreira, tornando-se necessário considerar é
na interação com a escola e com os outros professores que acontecem aprendizagens que são
fundamentais para que os professores assumam sua posição institucional, o seu lugar na escola.
Precisamos apontar que a indução profissional, que se traduz como políticas ou estratégias intencionais
de acompanhamento para professores em início de carreira, são fundamentais para assegurar esse bemestar profissional pelo resto da vida profissional.
Palavras-chave: Aprendizagens Docentes; Professores em Início de Carreira; Formação em serviço;
Pesquisa colaborativa; Professores de Educação Física.
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AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO: O QUE PENSAM OS
ALUNOS?
Larissa Beraldo Kawashima – IFMT Campus Cuiabá

INTRODUÇÃO
A fragmentação de conteúdos e repetição de aulas no Ensino Médio é um entrave que se
agrava desde o ensino fundamental, principalmente quanto às modalidades esportivas coletivas
tradicionais (voleibol, basquetebol, handebol e futebol). Esse problema é relatado por vários
pesquisadores da Educação Física escolar, como Moreira, Pereira e Lopes (2009), Darido e Rangel
(2005), Correia (2011), dentre outros.
Nos Institutos Federais essa realidade não é diferente, tendo como tendência pedagógica
principal a prática esportiva predominante, como descreve Souza Filho (2014, p. 60):
O perfil construído ao longo da existência dos Institutos revela a tendência esportiva
sem contextualização crítica com a própria história, com os valores culturais,
políticos, econômicos e educacionais que permeiam o esporte como construção
cultural humana e como conteúdo da Educação Física.

Para Franco (2012), ao construir sua prática pedagógica, o professor está em contínuo
processo de diálogo com o que faz, porque faz e como deve fazer. A dinâmica de construção e
reconstrução da prática, do refazer, criar novas possibilidades, é o que faz sua prática uma prática
pedagógica.
O professor que atua na escola precisa ser um professor reflexivo, ou seja, deve refletir o
tempo todo sobre suas ações, construindo e comparando novas estratégias de ação, novas formas de
pesquisa, novas teorias e categorias de compreensão. O professor de Educação Física reflexivo é
aquele que reflete antes (conhecimento na ação), durante (reflexão na ação) e após a aula (reflexão
sobre a ação). A proposta de Schön (1992 apud DARIDO; RANGEL, 2005) descreve estes três
momentos: o conhecimento na ação, que acontece antes do professor iniciar sua aula; nesse
momento, ele reflete sobre as possibilidades humanas e materiais que possui; a reflexão na ação:
acontece no decorrer da aula, possibilitando a tomada de decisões diante dos problemas que vão
surgindo; e a reflexão sobre a ação: após a aula e um certo tempo depois, o professor analisa os
acontecimentos ocorridos, as decisões tomadas, o que faltou para que a aula fosse melhor, enfim, o
que deu certo ou errado.
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Nessa perspectiva, o professor reflete o tempo todo sobre suas ações, construindo assim,
novas estratégias, teorias e maneiras de enfrentar e definir os problemas, tornando-se um
investigador e pesquisador de sua própria prática.
Sendo assim, o objetivo deste texto é apresentar o que pensam os alunos dos 2º anos do
ensino médio integrado do IFMT sobre as aulas de Educação Física após um processo de pesquisaação baseado em práticas pedagógicas e docentes inovadoras.
METODOLOGIA
Esta pesquisa baseou-se nos pressupostos da pesquisa-ação que, para Franco (2005), tem
uma natureza eminentemente pedagógica, configurando-se como uma ação que cientificiza a prática
educativa.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da UFMT sob o nº 51949115.0.0000.5690.
Durante todo o processo da pesquisa foram realizadas três espirais cíclicas com cada turma
pesquisada durante o ano letivo de 2016 com os alunos dos 2º anos do curso técnico em
agropecuária do IFMT Campus São Vicente. Participaram da pesquisa 60 alunos dos 2º anos, que
serão identificados neste artigo por nome fictício + a turma a que pertencem, por exemplo, “Ana,
2B”.
Para este artigo, os dados apresentados referem-se apenas ao recorte sobre “o que pensam
sobre as aulas de Educação Física”, referente a terceira espiral-cíclica dos 2º anos (turmas do 2A e
2B, participantes da pesquisa), especificamente sobre os dados referentes ao grupo focal que
encerra a pesquisa-ação. O grupo focal 3 encerrou a pesquisa-ação, após a experiência de um ano
letivo e a conclusão de três espirais cíclicas.
O grupo focal foi o instrumento de coleta de dados realizado ao final de cada “espiral
cíclica” com cada turma pesquisada. Segundo Guimarães (2006) o grupo de opinião, grupo focal ou
grupos de discussão se constituem num procedimento investigativo para coletar dados com ênfase
no indivíduo enquanto componente de um grupo. As análises de dados basearam-se na análise
descritiva apresentada por Soriano (2004), realizada por meio de dois processos: análise individual
de perguntas e análise descritiva geral.
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RESULTADOS
Durante toda a pesquisa foram realizados três grupos focais com cada turma, a fim de
verificar a mudança de pensamento dos alunos em relação às aulas de Educação Física oferecidas
por mim enquanto professora-pesquisadora. O grupo focal 3 aflorou um pensamento que não havia
sido manifestado pelos alunos nos grupos focais anteriores: o futebol. Outra categoria, “pouco
tempo de aula”, primada no primeiro grupo focal apenas, ressurgiu na finalização da pesquisa. As
categorias “aprendizagem”, “importância da Educação Física” e “prática docente” são recorrentes
desde o primeiro grupo focal. Além disso, o pensamento de a Educação Física ter aulas práticas
para sair da sala, esvaeceu-se neste momento. Sendo assim, as categorias apreendidas neste grupo
focal foram: 1) Futebol; 2) Pouco tempo de aula; 3) Aprendizagem; 4) Importância da
Educação Física: conhecimento; 5) Prática docente.
O surgimento da categoria “futebol” ao final da pesquisa-ação com os 2º anos me
surpreendeu, pois não havia sido cogitada em nenhum grupo focal com estas turmas, sendo sua
última alusão no segundo grupo focal dos 1º anos. Entretanto, ocorreu em apenas um grupo focal do
2A, contestada e justificada pelos próprios colegas do grupo, conforme diálogo explicitado a seguir:
- Matheus: Quero jogar bola!
- Leticia: Não, tipo, pelo menos uma vez lá...
- Vitória: Aham, eu lembro uma vez que eu e a Manu jogou, foi bem no início do
ano...
- Matheus: Quantas vezes você jogou, Vitória?
- Vitória: Uma vez!
- Matheus: Então, uma vez!
- Vitória: Então, você disse que nenhuma!
- Leticia: Não, sei que a senhora ensinou essas regras e tudo, e pode ser com essas
regras, mas a gente só queria que jogasse assim, aqui a gente tem mais aula teórica do
que prática, e eu sinto um pouquinho dessa falta.
- Vitória: Mas não adianta nada pedir, aí a senhora vai e faz aula prática, e a maioria
das pessoas vai e senta e ficam lá olhando, igual aconteceu na última aula.
- Matheus: Mas o jogo era de ficar sentado! (referindo-se ao vôlei sentado)
- Dani: Ah, fica pedindo só futebol, mas só futebol vai ficar chato, então tem que dar
outros exercícios.
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- Murilo: Basquete para cadeirante e vôlei sentado foi uma coisa mais dinâmica e
divertida, e foi uma coisa que eu nunca tinha feito.
- Vitória: Mas a gente não quis dizer jogar só futebol.
- Matheus: Pelo menos esses esportes mais simples e tal deveria jogar.
- Thiago: Lembro futebol de cego que a gente jogou, vôlei sentado, basquete, porque a
gente não joga todos os esportes só de uma vez, só para brincar. Semana que vem não
tem mais prova? Então, a gente deveria marcar semana que vem para jogar bola,
semana que vem...
- Leticia: Quando a gente pega para ver, a gente veio de uma escola que só jogava
bola, aí a gente só conteúdo, só conteúdo, por isso que deu bastante choque, que a
gente sente falta de jogar bola.

A discussão anterior partiu da solicitação de Matheus em querer “jogar bola”,
complementada por Letícia para “ter mais aulas práticas”. É possível compreender que os alunos
gostariam de ter mais aulas práticas dos esportes tradicionais, ou então simplesmente “jogar” um
esporte, justificado pela afirmação de Letícia de sentirem “falta de jogar bola” porque durante o
Ensino Fundamental essa foi a prática recorrente durante as aulas. Mas, ao mesmo tempo, os
colegas relembram vivências que tiveram durante as aulas no Ensino Médio que foram interessantes
e, se ficassem apenas com o futebol, não teriam conhecido.
Neste caso, como avaliar uma situação como esta, em que num ambiente onde a realidade
escolar foi modificada, a prática pedagógica está de acordo com as teorias mais recentes e
inovadoras da área, mas os alunos ainda sentem falta de uma aula para “jogar bola”? Interessante
que as pesquisas estudam e tentam direcionar o trabalho do professor para uma mudança em sua
prática docente, mas quando esta prática está consolidada não se encontram pesquisas sobre essa
repulsa dos alunos diante das aulas “inovadoras”. Sendo assim, reportarei �Charlot (2000)
novamente para dialogar com sua proposição de “leitura positiva” e “relação com o saber”: parece
medíocre uma leitura positiva desta situação, mas compreendo que alguns alunos haviam
estabelecido sim uma relação positiva e significativa com os saberes do “jogar bola”, talvez por ser
prazeroso ou por gostarem do esporte, mas aquela situação foi uma experiência positiva para eles.
Sendo assim, o “jogar futebol” os colocavam em relação com os outros, consigo mesmos e com o
mundo, porquanto fazia sentido para eles, ficando marcado em suas vidas, provocando um
saudosismo compreensível. Assim, pensar que as aulas de Educação Física poderiam proporcionar
momentos de “jogar bola” ou de mais prática dos esportes tradicionais, faz sentido para esses
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alunos porque foi algo que vivenciaram, experimentaram e tem relações com outras coisas de sua
vida.
Atrelado a essa discussão sobre o futebol, os alunos do 2A reclamaram sobre o pouco tempo
de aula, fato recorrente nos grupos focais anteriores. Segue diálogo sobre o assunto:
- Thiago: Podia ser mais aulas.
- Vitória: É podia ser duas aulas, minha antiga escola era uma hora de aula aí era duas
aulas por semana. Mesmo assim deveria ter pelo menos duas aulas porque uma aula
fica muito apertada, aí a professora tem que passar um conteúdo importante, aí fica
nessa enrolação aí, acha que só tem a prática para fazer. Mas, eu acho que a gente tem
bastante aula prática.
- Erika: Mas é questão de tempo né, é uma aula só.
- Vitória: acho que tinha que mudar, menos uma aula de química e mais de Educação
Física, eu apoio!

As próximas três categorias (aprendizagem, importância da Educação Física e prática
docente) são recorrentes desde o último grupo focal do 1º ano, perpassando pelas três coletas dos 2º
anos, o que pode significar que a principal mudança de pensamento dos alunos em relação às aulas
de Educação Física se confirma nelas.
Os alunos reforçaram a mudança de pensamento que tiveram em relação às aulas de
Educação Física do Ensino Fundamental, enfatizando que “aqui a gente realmente aprendeu a
matéria de Educação Física, antes era só prática” (Ewellyn, 2B). Assim, a categoria “aprendizagem”
foi novamente destaque nas manifestações dos alunos, elencando a diversidade de conteúdos e suas
dimensões (conceitual, procedimental e atitudinal) apreendidas durante as aulas.
Lauriane 2A: O conteúdo de esportes radicais foi o mais legal que a senhora passou
(colegas concordam). Tudo o que a senhora passou na teórica sobre o rafting, a gente
pode vivenciar na prática, foi muito bom!
Adriano 2A: Eu mesmo não tinha esses negócios de kart, rafting. É que Educação
Física não é jogar bola, tem muitos outros esportes que é Educação Física, qual o
significado desse esporte.
Hiago 2A: é que mostra para nós, como a aula que a senhora deu dos cadeirantes do
basquete lá, como foi a dificuldade deles, cansativo para nós, foi conhecimento de
como andar em uma cadeira de rodas. Igual o slackline. Educação física é uma matéria
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que ela ensina, ajuda no dia a dia, o esporte para deficientes e o de aventura, mostra o
que eu posso. Eu posso muita coisa.
Rodrigo 2A: A aula de educação física tem também as atividades que você faz no dia
a dia, mas como é sem técnica, sem saber regras, tipo assim, um futebol que você
pratica no dia a dia é diferente do que você pratica com regras, de um esporte que a
senhora ensina que é com regras. Às vezes, a gente faz a mesma coisa, mas não tem
regras.

Rodrigo destacou em sua fala um ponto importante sobre os conteúdos selecionados nas
aulas de Educação Física: a diferença entre o senso comum e o conhecimento específico da
Educação Física. Através de seu exemplo sobre o futebol, Rodrigo explicou a diferença entre o
conhecimento adquirido fora da escola e os que são disponibilizados nas aulas de Educação Física.
Da mesma forma, Bracht e González (2008, p. 155) certificam que os professores de Educação
Física
[...] passaram a ser responsáveis por um saber que extrapola em muito um conjunto de
técnicas corporais, alcançando, inclusive, um saber de caráter conceitual que se refere
ao conhecimento que temos sobre estas práticas corporais (conhecimentos
fisiológicos, sociológicos, filosóficos, etc.), saber esse que o professor deve mobilizar
para produzir esclarecimentos sobre o mundo a partir e com a cultura corporal de
movimento [...].

Aproveitando as ideias dos autores, quando o professor tem propriedade para apresentar e
discutir os conteúdos específicos da Educação Física durante suas aulas com base nesses saberes de
caráter conceitual ou conhecimentos científicos, há também uma valorização dos mesmos pelos
alunos, pois reconhecem que “tem toda uma teoria e uma questão realmente científica por trás
disso” (Sergio, 2B). A frase de Sergio concerne ao diálogo apresentado a seguir, expressando o
pensamento dos alunos do 2B sobre as aulas de Educação Física ainda na categoria
“aprendizagem”, em que além dos conteúdos aprendidos, ressaltam sua ligação e utilização em suas
vidas.
-Sara: Esses dias estava falando com o pessoal lá de casa e disse “gente se vocês
soubessem, lá na escola a gente vai para vários lugares, para o rafting, faz não sei o
que, na Educação Física”. Esses dias a gente estava mexendo no celular, eu mostrei a
foto da gente brincando e eles disseram “nossa, lá na escola é diferente”, aí falei
“diferente demais”, a gente não fica só correndo com bola, atrás de bola, as meninas
não sentam lá na arquibancada e ficam lá falando de namoradinho, essa coisa e outros
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ficam lá atrás da quadra se pegando, não, falei para eles que a gente pratica esporte, a
gente aprendeu sobre paraolimpíadas, aonde que tem escola que ensina isso?
-Giovanna: Nunca que eu imaginei que iria fazer rapel na minha vida, porque eu só fui
mesmo porque estava todo mundo lá.
-Sergio: A Educação Física esse ano foi bem interessante, o ano passado também a
parte teórica não só a gente fazer a prática, mas gostei da teoria também, por exemplo,
as lutas que a gente viu, as danças acrobáticas, esse ano mesmo sobre as
paraolimpíadas então a gente vê que a Educação Física não é apenas a prática do
esporte, também tem toda uma teoria e uma questão realmente científica por trás
disso, e isso é importante pro desenvolvimento do ser humano e, principalmente a
parte dos deficientes, eu achei muito interessante porque é pra gente abrir os olhos,
porque a gente não reconhece de ver o nosso próximo como uma pessoa igual a gente,
só que com umas barreiras que a gente não tem e a gente pode ajudar de alguma
forma, então acho que foi muito importante para o desenvolvimento físico, mas
também como ser humano, de empatia mesmo.
-Sara: Porque a maioria que a senhora fez a pergunta “quem assistiu a
paraolimpíadas?” ninguém respondeu que assistiu ela toda, agora as olimpíadas,
nossa, é aquela abertura era aquilo, entendeu? Cadê aquilo nas paraolimpíadas? E a
gente teve a oportunidade de conhecer.

Os alunos destacaram o conteúdo de esportes paralímpicos e, principalmente, a
aprendizagem do domínio das relações através da experiência com o dia de inclusão, em que
puderam conhecer e vivenciar a realidade de uma pessoa cadeirante, além de exercitarem atitudes e
valores em relação ao outro e consigo mesmo. Foram experiências significativas em que puderam
estabelecer uma relação entre os saberes e sua vida cotidiana, para além da sala de aula.
O diálogo anterior não pôde ser desmembrado devido à sua riqueza na interlocução das
falas, aflorando também elementos de outras categorias de análise, como a importância da
Educação Física. Cinthia (2B) também tem o pensamento de que as aulas de Educação Física são
importantes:
Cinthia 2B: O que eu penso é que a Educação Física é uma matéria extremamente
necessária na nossa grade curricular, assim como as outras têm a sua importância, a
Educação Física não deixa de ser importante também, acho que deveriam valorizar
mais essa disciplina porque não é só bola e vôlei e aqui a gente consegue enxergar a
Educação Física muito além disso, muitas coisas que jamais a gente imaginou fazer,
pensou que poderíamos participar, aqui a gente enxerga a Educação Física de uma
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outra forma, como algo realmente importante que está presente na nossa vida, assim
como as outras disciplinas, então ela nunca deixa de estar presente na nossa vida e é
importante para gente, para o nosso conhecimento, para o nosso ensinamento, e deixa
de ser algo apenas como as pessoas pensam que é uma disciplina mais fácil, a gente
deixa de ter essa visão da Educação Física, que é só vôlei e futebol, esse era o meu
pensamento sobre a Educação Física até chegar aqui, hoje a gente enxerga a Educação
Física como algo muito mais amplo, fonte de conhecimento e que realmente devemos
levar para nossa vida.

A legitimação do componente curricular no contexto escolar é confirmada pela manifestação
da aluna, equiparando a Educação Física às demais disciplinas e atribuindo importância aos
conhecimentos aprendidos durante as aulas, relacionando-os com sua vida. Neste sentido, ao
refletirmos sobre a efetiva legitimação da Educação Física na escola/Ensino Médio, associa-se ao
reconhecimento e equiparação desta com os demais componentes curriculares presentes no
currículo escolar, quanto à sua importância na formação integral do aluno integrada aos objetivos da
escola.
Para tanto, os alunos valorizam a Educação Física como um componente curricular como os
demais porque reconhecem em nós, professores, esse conhecimento, ou seja, “[...] o diploma
garante legalidade, mas não podemos confundir com legitimidade social. Esta é resultado do nosso
trabalho, e este está sempre a exigir novos conhecimentos” (FENSTERSEIFER; GONZ�i
EZ,
2013, p. 40).
A prática docente contextualizada é muito importante para essa legitimação da Educação
Física, concernindo em outra categoria:
Vitória 2A: Eu acho que, comparada com as minhas antigas aulas de Educação Física
de escola municipal, é diferente, por que lá só jogam uma bola para você e ficam,
largam você com a bola, entendeu? Aqui não, a senhora já tenta passar a teoria, aí a
senhora faz uma prática, é bem dinâmico, é uma coisa divertida.
Manu 2A: E também não é em todo lugar que também as aulas de educação física são
assim né, são diferenciadas, porque no ensino médio eu não sei se os conteúdos para
todos os lugares são os mesmos, mas as escolas que não fazem essas práticas e não
tem tanto saber teoricamente como prático e já a senhora quer explicar tanto na teórica
como na prática para a gente, ligar a teórica com a prática, como está sendo a prática,
“ah está sendo desta forma” como que é na prática, mesmo que você não sabe, você
tem noção.
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Os alunos indicaram elementos da minha prática docente importantes para essa mudança de
pensamento em relação às aulas de Educação Física do Ensino Fundamental, recorrendo ao recurso
comparativo entre as etapas de ensino para justificar os discursos. Enfatizaram a importância da
relação entre teoria e prática, igualmente elencada nos grupos focais anteriores, inclusive dos 1º
anos. Consideram, ainda, que as aulas são diferenciadas, criativas e inovadoras, ou seja, constituemse em “boas práticas”. Elynara (2A) complementou “as aulas de educação física, a senhora está
sempre inovando, a cada bimestre passa uma coisa”, ou seja, há uma sistematização dos conteúdos,
seguindo uma lógica de ensino e aprendizagem e organizada pedagógica e didaticamente. Os alunos
identificaram as aulas de Educação Física como uma experiência “inovadora”, corroborando as
características apresentadas Fensterseifer e Silva (2011, p. 121):
a) proposta pedagógica articulada com o currículo da escola; b) desenvolvimento de
conteúdos de forma progressiva e com preocupação sistematizadora; c) envolvimento
do conjunto dos(as) alunos(as) nas aulas; d) a presença de conteúdos variados
representativos da diversidade que compõe a cultura corporal de movimento; e)
processos de avaliação articulados com os objetivos do componente curricular.

A inovação é identificada com o rompimento da tradição da Educação Física com a prática
esportiva, com a sua desvinculação de uma prática educativa compensatória ou meramente
recreativa, desconectada do Projeto Pedagógico da escola, ou ainda, ausente de discussões e
reflexões sobre seu papel na instituição (ALMEIDA, 2017). A inovação das aulas de Educação
Física no Ensino Médio vem ao encontro das práticas pedagógicas que rompem com as tendências
centradas em um único bloco de conteúdos, interligando a teoria com a prática, tornando os alunos
capazes de compreender o porquê de cada conteúdo específico selecionado no currículo,
preocupando-se com a formação de um aluno crítico e autônomo, tornando, assim, a aula mais
divertida e prazerosa.
CONCLUSÕES
Os alunos reforçaram a mudança de pensamento que tiveram em relação às aulas de
Educação Física do Ensino Fundamental, elencando a diversidade de conteúdos e suas dimensões
(conceitual, procedimental e atitudinal) apreendidas durante as aulas. Ainda, os conhecimentos
apreendidos nas aulas de Educação Física são provenientes de pesquisas científicas e não do senso
comum, sendo os alunos capazes de reconhecer essa diferença, valorizando e legitimando o
componente curricular na escola. A legitimação do componente curricular é a equiparação da
Educação Física às demais disciplinas, o qual os alunos atribuíram importância aos conhecimentos
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aprendidos durante as aulas, relacionando-os com sua vida, quanto à sua importância na formação
integral do aluno integrada aos objetivos da escola.
A importância da relação entre teoria e prática também foi enfatizada nas falas dos alunos,
destacando a necessidade de se compreender aquilo que realiza durante a prática. Consideram,
ainda, que as aulas são diferenciadas, criativas e inovadoras, ou seja, constituem-se em “boas
práticas”. Os alunos identificaram as aulas de Educação Física como uma experiência “inovadora”.
O processo de construção e desenvolvimento de uma pesquisa-ação de minha própria prática
docente, tornou-me uma professora mais crítica, mais preocupada com profissão docente e com a
garantia de uma Educação Física de qualidade no Ensino Médio. Antes da realização da pesquisa,
não conhecia a dimensão das mudanças que minhas aulas poderiam provocar (ou não) na vida dos
alunos, mas, hoje, compreendi que minha prática docente é responsável pela qualidade das aulas de
Educação Física e para a construção de sentidos dos alunos. Esse processo de aprendizagem
docente me tornou uma professora mais vigilante, mais preocupada com o planejamento das ações
dedicadas à cada aula, mais atenta às expressões e manifestações dos alunos, pois são elementos
que impactarão no sucesso ou não da aprendizagem e produção de sentidos dos alunos.
Além disso, como pesquisadora, o estudo e implementação de um processo de pesquisa tão
complexo e denso como a pesquisa-ação me fez entender a necessidade da efetivação de mais
pesquisas desta natureza, ou seja, pesquisas que mergulhem profundamente no cotidiano escolar e
desvelem seus sabores e dissabores, pois a prática pedagógica é do professor, é única, e é preciso
compreendê-la antes de apenas criticá-la.
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Resumo
A Educação Física no Ensino Médio integrado dos Institutos Federais apresenta entraves comuns às
demais escolas que atendem à mesma fase de ensino, como a falta de interesse dos alunos, precarização
deste nível de ensino ou o esporte como conteúdo hegemônico. Além disso, os alunos chegam ao
ensino médio no IFMT – campus São Vicente com uma bagagem de conhecimentos inconsistentes em
Educação Física e confundindo o componente curricular com recreação, lazer e esportes. O objetivo
do texto é apresentar o que pensam os alunos dos 2º anos do ensino médio integrado do IFMT sobre
as aulas de Educação Física após um processo de pesquisa-ação baseado em práticas pedagógicas e
docentes inovadoras. A pesquisa baseou-se nos pressupostos da pesquisa-ação e foi realizada durante
todo o ano letivo de 2016. Durante todo o processo da pesquisa foram realizadas três espirais cíclicas
ou ciclos de ação-reflexão-ação com cada turma pesquisada, entretanto, para este texto, os dados
apresentados referem-se apenas a terceira espiral-cíclica dos 2º anos, especificamente sobre os dados
referentes ao grupo focal que encerra a pesquisa-ação. Os resultados foram divididos em cinco
categorias: 1) Futebol; 2) Pouco tempo de aula; 3) Aprendizagem; 4) Importância da Educação Física:
conhecimento; 5) Prática docente. Os alunos reforçaram a mudança de pensamento que tiveram em
relação às aulas de Educação Física do Ensino Fundamental, elencando a diversidade de conteúdos e
suas dimensões (conceitual, procedimental e atitudinal) apreendidas durante as aulas. Destacaram que
os conhecimentos apreendidos nas aulas de Educação Física são provenientes de pesquisas científicas e
não do senso comum; também a importância da relação entre teoria e prática, destacando a necessidade
de se compreender aquilo que realiza durante a prática. Os alunos identificaram as aulas de Educação
Física como uma experiência “inovadora”.
Palavras-chave: Prática pedagógica; Conteúdos da Educação Física; Relação com o saber;
Aprendizagem docente; Formação em serviço.
FILOSOFIA E TEATRO: POSSIBILIDADES PARA O ENSINO DE FILOSOFIA NO ENSINO
MÉDIO
Jair Pereira Paim – SEDUC-MT
Livio dos Santos Wogel – IFMT Campus São Vicente

INTRODUÇÃO
O propósito da pesquisa foi sistematizar uma proposta de prática de ensino de Filosofia no
ensino médio com aproximação entre a linguagem discurso do teatro e os conceitos filosóficos.
Apresentamos os aspectos teóricos e metodológicos que mostraram as possibilidades de uma
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relação entre teatro e Filosofia e como podemos efetivamente fazer a relação em sala de aula, mais
precisamente para o ensino de Filosofia no ensino médio.
Na nossa proposta procuramos imbricar teatro e Filosofia, pois no teatro encontramos vários
referenciais que são importantes para o ensino de uma forma geral, ou seja, várias disciplinas teriam
como buscar um enriquecimento pedagógico ao utilizar o teatro que se torna um conhecimento
complementar e importante.
A particularidade da nossa pesquisa foi a seguinte questão: ‘quais são as possibilidades do
ensino de Filosofia no ensino médio se desenvolver com a interação entre textos filosóficos e o
teatro?’ Tivemos como objetivo saber qual foi o impacto que o teatro trouxe para a sala de aula, no
que se refere à interação com os textos filosóficos. Esse artigo é um recorte reflexivo de uma
pesquisa realizada em nível de mestrado profissional em filosofia defendida em 2019 na UFMT.
BASES TEÓRICAS
O mote que define a relação entre filosofia e teatro é ‘viver é atuar’. Viver é fazer escolhas
em uma relação direta com as circunstâncias. Estamos a todo momento escolhendo. Escolhemos
determinados alvos para a nossa felicidade, escolhemos como nos comportar em determinados
ambientes, escolhemos por este ou aquele curso para a nossa formação, se vamos passar um sinal
vermelho no trânsito, ou se vamos obedecer a sinalização, são inúmeras estas possibilidades de
escolhas. Vivemos e temos a responsabilidade de tomar nossas decisões sobre a vida, qual caminho
seguir, e “o viver é fruto dessas escolhas que fazemos todo o tempo” (CARVALHO, 2002, p. 67).
Por isso a necessidade da Filosofia que, para aqueles que dela se aproximam, não se contentam com
um viver qualquer, mas se propõe a pensar os dilemas que a vida lhes apresenta.
Então qual é a relação entre a cultura, o viver ativo, as escolhas, o teatro e a Filosofia? A
relação entre Filosofia e teatro se estabelece em torno da palavra teoria, referencial básico que
utilizamos para construir nossa argumentação entre proximidades, distanciamentos, rusgas, e de
como estas duas formas de conhecimento se complementam. Já a cultura, viver ativo e escolhas
podemos buscar nossos referencias em José Ortega y Gasset (CARVALHO, 2002, p. 353). Para ele
a cultura antecede a cada ser humano, portanto é um referencial para que cada um construa sua saga
existencial. Para este filósofo a vida como é o fundamento para o filosofar, ou seja, “a vida é o
objeto privilegiado da filosofia” (CARVALHO, 2002, p. 111). E da vida ativa podemos dizer que é
o mesmo que a vida autêntica, pois atuar, viver cada um a sua vida está em ter uma vida autêntica,
que se baseia em cada um construir sua própria história, pois a existência humana é única, e a cada
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um cabe construir a sua, em relação com a vida da maioria das pessoas, a autenticidade da vida de
cada um está muito próxima do que traz a autenticidade de cada vida, pois todos possuem o mesmo
referencial que é a própria cultura. Então a vida ativa é a vida de cada um em que constrói sua
singularidade, o que exige que façamos boas escolhas ao construir cada um a sua saga. Vida ativa é
a vida atuante que considera constantemente todas as suas circunstâncias como substrato para o
filosofar. O teatro é uma circunstância da vida, onde vamos para sair da realidade tão exigente do
cotidiano para entrarmos em inúmeros mundos possíveis e de onde podemos trazer novas
interpretações para o viver.
A questão, então, seria unir o “equívoco desejado da representação diante de um público
reunido [...] e o ensino pela argumentação unívoca e o diálogo” (BADIOU; TRUONG, 2015, p. 31),
para que isso ocorra, então, o público deve ser convidado, levado, conduzido ao diálogo após a
apresentação teatral, onde aparece o papel do professor na missão de conduzir o aluno ao diálogo
filosófico, colocar as questões nevrálgicas e centrais na representação dos atores, no tema, no texto
utilizado na peça.
Que o teatro provoca o pensamento já e um fato pacífico, ninguém sai imune aos efeitos de
uma peça teatral, e quando se une este efeito arrebatador que o teatro provoca com provocações
filosóficas encontramos aquilo que propomos como acontecimento em uma sala de aula.
Encontramos guarida nesta possibilidade de transmitir conteúdos filosóficos nesta afirmação:
Vemos na pratica teatral uma possibilidade de transmissão de conteúdos de tipo
filosófico que nos aproxima das estratégias comunicacionais presentes nos momentos
fundacionais da pratica filosófica, isto e: o diálogo entre personagens que muitas vezes
eram passiveis de serem lidos na chave da ficcionalidade (SASSONE, 2002, p. 119).

Em síntese, a relação entre a Filosofia e o teatro possibilitam ao ensino de Filosofia:
Reflexão da vida – razão vital: Considerando a visão de Ortega y Gasset de que a vida é de
onde surge toda a realidade, ou seja, o cerne da explicação raciovitalista é de que a minha vida é a
base para todo o resto, assim, todas as demais coisas radicam da realidade da vida de cada um, disto
vem a necessidade da Filosofia, e filosofar é perguntar pela vida, o que são as nossas circunstâncias
e essa atitude exige a reflexão. Encontramos a mesma perspectiva no teatro, é ali que encontramos o
experimento da vida, em inúmeros mundos possíveis, onde nos traz a exigência de sairmos
provisoriamente do nosso mundo para pensar possíveis realidades, portanto, nos conduz à reflexão,
numa experiência mais ampla do que a vida singular de cada um. E esse é um dos objetivos do
ensino de Filosofia, que o estudante possa pensar por si mesmo a própria vida.
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Provoca o pensamento: Quem vai ao teatro, vai para ‘ver’, e esta experiência não é uma
atitude passiva, mas exige que o pensamento do espectador seja colocado em ação juntamente com
o espetáculo, pois somos tocados, e a nossa memória é ativada, e para além do aspecto racional, o
emocional também é exigido. ‘Ver’ remete �palavra teoria, das quais teatro e Filosofia possuem
como fundamento, ver é o mesmo que contemplar, e a contemplação nos permite elaborar
raciocínios, e permite a quem ‘olha’ adentrar �essência daquilo que é visto, numa espécie de
prazer, mas prazer de conhecimento, oriundo do ato de olhar. Teoria e experiência possuem
desdobramentos e aqui colocamos o teatro como a experiência do mundo, da vida; o mundo passa a
ser um texto a ser lido e decifrado. E para o ensino de Filosofia temos a necessidade da
contemplação, quesito fundamental para a construção do conhecimento filosófico.
Presentificação da ideia e a procura pela verdade: Na história da Filosofia a verdade é fio
condutor, um guia e um foco a ser perseguido e a ser desvendado. Ao adentrar no teatro essa
expectativa de encontro com a verdade não se encerra, mas agora nos colocamos diante da verdade
enquanto presentificação, ou seja, a verdade enquanto figura, o lugar da verdade, no teatro, é no
palco; na representação, naquilo que é apresentado como espetáculo. E nesta verdade encontramos
uma dimensão política, onde o espectador pode completar a ideia oferecida, na dimensão da sua
singularidade. No ensino de Filosofia isso possibilita ao aluno uma jornada filosófica de procura
pela verdade; a ação dramática instaura um sentido naquilo que é apresentado, oferecendo ao juízo
do aluno a dimensão da análise racional, emotiva, podendo discordar ou concordar com a
mensagem. Nesta vivência o aluno passa a construir raciocínios de forma idiossincrásica, moldando
a sua autonomia.
O espaço convival para o diálogo: O espaço do teatro é eclético, onde todos são acolhidos,
recebidos como integrantes da totalidade do espaço de convívio, não há atores sem espectadores e
vice-versa, o que vemos é uma união em que todos saem sentindo-se integrantes do espaço, e com a
experiência da alteridade. Há uma divisão do trabalho, pois uns geram a poiesis e outros a
expectação. Por isso o teatro é companhia – termo oriundo de ‘companheiro’ – assim, o resultado
deste companheirismo é uma poiesis convival, portanto efetivamente temos a possibilidade da
sociabilidade e disponibilidade para o outro. Para o ensino de Filosofia esse diálogo com o outro é
fundamental, sem o convívio não há teatro, nem Filosofia. O mundo se faz presente nesta
experiência de alteridade, e proporciona tanto para o ator, quanto para o espectador possibilidades
de se pensar a vida de maneira diferente do habitual. Quando utilizamos o teatro para o ensino de
Filosofia, nesta imbricação, superamos a distância entre a representação e o espectador, para o
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diálogo posterior ao teatro, ente todos os ‘companheiros’, para além da confrontação entre mestre e
auditório, característico da Filosofia.
METODOLOGIA
A pesquisa foi de tipo qualitativo, especificamente um estudo de caso, a fim de “reunir os
dados relevantes sobre o objeto de estudo, dissipando as dúvidas, esclarecendo questões pertinentes,
e, sobretudo, instruindo aç�É
s posteriores” (CHIZZOTTI, 2008, p. 135). Optamos pelo estudo de
caso delimitando as caraterísticas que teriam nosso trabalho, quando relatamos e analisamos a
experiência em sala de aula, com a descrição dos procedimentos adotados para efetivação da
proposta de utilização do teatro em sala de aula em uma junção com a disciplina de Filosofia.
O contexto do desenvolvimento da pesquisa foi em uma turma composta por 25 alunos no 3º
ano do Ensino Médio de uma Escola Estadual na cidade de Cuiabá – Mato Grosso, durante o 3°
bimestre letivo de 2018 (período de julho a setembro).
O objeto de estudo enfocado foi a aula de Filosofia com utilização do teatro como estratégia
pedagógica. O objetivo específico da pesquisa foi saber qual foi o impacto que o teatro trouxe para
a sala de aula, no que se refere à interação com os textos filosóficos, precisamente com o tema
‘felicidade’ tendo como referência o pensamento do filósofo Agostinho de Hipona. Partindo do
pressuposto de que os alunos possuem uma visão de senso comum do que é a felicidade, e de como
a partir disso poderiam chegar ao filosofar ou em uma situação de desconforto com o que pensavam
sobre o tema ou vislumbramento de novas possibilidades de pensamento sobre suas circunstâncias,
e neste caso a felicidade. A partir dos dados coletados tivemos a intenção de conhecer o contexto de
uma aula de Filosofia em que é aplicado o teatro, e a partir deste contexto real analisado verificar
possibilidades como: “tomadas de decisão, ou justificar intervenç�É
s, ou esclarecer por que elas
foram tomadas ou implementadas e quais foram os resultados” (CHIZOTTI, 2008, p. 135).
RESULTADOS
Para esta análise partimos do pressuposto de que a relação entre Filosofia e teatro nos
possibilita nas aulas de Filosofia os itens elencados a seguir, que passam a ser as categorias de
análise dos textos produzidos pelos alunos: a) Reflexão da vida – razão vital; b) Provoca o
pensamento; c) Presentificação da ideia e a procura da verdade; d) O espaço convival para o
diálogo. Todos os nomes que aparecem nas falas são fictícios.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

129

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Tendo o item a) Reflexão da vida – razão vital como referência vejamos onde encontramos
tais elementos nos textos produzidos pelos alunos.
Eu particularmente concordo com santo Agostinho, pois para mim, estar feliz é estar
na presença de Deus, pois sem ele eu não seria habilitado pra fazer as coisas que eu
gosto e que me deixa feliz. Gosto de jogar bola, e não me vejo realizando o meu sonho
(ser um jogador famoso) sem Deus, vejamos, se Deus não me desse duas pernas, como
iria conseguir realizar meu sonho? Nunca. (Tetéu)
A perda ou a destruição não é um dos motivos para todos se acaba em tristeza, mas é
um grande levantamento com força ou com garra para continuar a grande busca pela
felicidade. (Léia)
Se as pessoas depositassem toda a sua confiança e sua felicidade em Deus, vivesse de
acordo com as escrituras da bíblia e aprender a lidar com seus próprios sentimentos,
elas poderiam sim ter a sua felicidade. (Antônio)
As vezes penso se tudo que faço de bom pro próximo não é uma coisa forçada, só para
garantir meu espaço no paraíso. Espero sinceramente que não seja mentira o meu
sentimento pelo próximo. Se não tivéssemos conhecimento da palavra de Deus,
seríamos tão bons assim? Tendo em mente que nossa única garantia seria uma
sensação de paz por fazer o outro se sentir bem: Eu amo Deus, e sinto ele. Isso é
minha felicidade. (Adalberto)
penso eu que a felicidade é coisa de momentos, no meu caso eu não sou feliz acho que
tive muitas decepções tanto na vida quanto em relações de amizade e de amores
(paixões), vai ver isso me torna uma pessoa infeliz, desconfiada de tudo, triste. Não
vejo hoje em dia felicidade em nada, finjo estar bem, para me poupar de explicações
para pessoas, não curto falar sobre meus problemas. Não concordo com o autor no
termo felicidade que ele prega em seus livros, cada um pode eleger sua felicidade de
forma que isso o faça bem. (Maria)

Esses textos acima foram elaborados após a apresentação teatral e discussão do tema com os
alunos, e vemos a reflexão da vida – razão vital, que é uma das categorias que elencamos como uma
possibilidade a partir do efeito do imbricamento entre Filosofia e teatro, assim, podemos considerar
que os alunos foram levados a pensar sobre a vida e suas circunstâncias.
Agora vejamos o item b) provoca o pensamento, que é um das categorias basilares, pois
partimos do pressuposto de que o aluno parte de uma visão de senso comum para um outro patamar
que é o filosófico, caracterizado por uma situação de estranhamento, espanto, e desconforto com a
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realidade circundante, onde é levado a elaborar novos pensamentos, novas ideias sobre as suas
circunstâncias.
A minha concepção de felicidade por enquanto não é nada, mas para as pessoas são
um trabalho, uma vida melhor, conquistas, viagens. Hoje eu me vejo infeliz, mais
amanhã talvez eu esteja feliz, porque as coisas mudam como o tempo da hora muda.
Por enquanto não almejo nada, mas tenho uma pretensão para o futuro, o presente eu
quero viver o agora deixar a vida me levar... Infeliz por coisas bobas, mais bem por
sinal. (Maria)

O texto acima foi elaborado no primeiro dia de aula e, posteriormente foi elaborado um
texto final após o teatro e discussão do tema felicidade em Agostinho de Hipona:
Felicidade é aquele instante de vida que vale a pena ser vivido. É autoconhecimento,
gratidão e propósito. Ser feliz é estar pleno no aqui e no agora. Felicidade é estar bem
com seu espírito, mente e corpo. É estar em sintonia com seus valores, decisões e
atitudes, com o que você pensa, fala e faz. Felicidade é uma jornada e não um destino.
Feliz é aquele que não se compara, não julga e não inveja os outros. Cuida do seu
jardim para ser mais feliz e melhor consigo mesmo. Ser feliz é ter paz de espírito,
leveza e bondade com os outros. Feliz é quem agrade e reconhece, ao invés de
reclamar. Felicidade é amor, simplicidade e realização. A felicidade segundo
Agostinho é um bem que mesmo que esteja triste hoje e amanhã esteja alegre ela não
será abalada, para ele a felicidade se resume em Deus, mas acho que isso não é,
porque um ateu vive bem e feliz sem a presença de Deus, bom é o que parece, penso
eu que a felicidade é coisa de momento, no meu caso eu não sou feliz acho que tive
muitas decepções tanto na vida quanto em relações de amizade e de amores (paixões),
vai ver isso me torna uma pessoa infeliz, desconfiada de tudo, triste. Não vejo hoje em
dia felicidade em nada, finjo estar bem, para me poupar de explicações para pessoas,
não curto falar sobre meus problemas. Não concordo com o autor no termo felicidade
que ele prega em seus livros, cada um pode eleger sua felicidade de forma que isso o
faça bem. É obvio que todos querem ser felizes, mas hoje a maioria das pessoas
sofrem com depressão e isso não as tornam felizes, com isso tem ocorrido muitos
suicídios, pessoas se matam por não aguentarem, mas viver em um mundo incrédulo
que estamos. Sinceramente estou sendo ridícula escrevendo essas palavras, porque eu
não sou feliz mais nessa vida chata que tenho, já fui feliz ou pensava que era. Finjo
que estou bem pra economizar explicações. Eu era uma pessoa tão feliz, tão de boa
com a vida, tão animada, não sei onde tudo isso se perdeu. Sem forças pra continuar,
porém continuo como não tem outra opção. (Maria)
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Os dois textos nos leva a perceber que houve uma ampliação da visão de mundo do aluno
em relação à felicidade, no primeiro texto, mesmo sendo solicitado que escrevessem toda a visão
que tinham sobre a felicidade, não houve um aprofundamento sobre o tema, percebemos uma visão
de senso comum ou nas suas próprias palavras quando diz: “A minha concepção de felicidade por
enquanto não é nada”. O que confirma os primeiros questionamentos que fiz logo no primeiro dia
de aula, que foram os seguintes: – Quando vocês tiraram um tempo para pensar sobre a felicidade?
O que é a felicidade para vocês? A resposta mais comum é que nunca pensaram sobre isso, pois o
ato de pensar as circunstâncias da vida é um ato filosófico e exige esse estranhamento com o que se
vive com o que se pensa e exige novas posturas, ideias, diante daquilo que causa o estranhamento.
E aqui vemos um resultado positivo diante do pressuposto de que o teatro provoca o pensamento.
A seguir faremos a apreciação do item c) Presentificação da ideia e a procura da verdade.
Neste item procuramos demonstrar como o teatro na aula de Filosofia pode proporcionar ao aluno
essa procura pela verdade, pois o teatro apresenta uma dimensão da realidade ou apresenta a
verdade enquanto presentificação, a verdade como figura, a verdade apresentada no palco. E na aula
de Filosofia essa experiência é um exercício de procura pela verdade.
Sendo essa a minha conclusão, graças à Deus eu consigo ser feliz, pois estou correndo
atrás dos meus sonhos por conta à acessibilidade que ele me deu. Ou seja, para mim,
ser feliz é fazer as coisas que gosto (que não prejudique ninguém) e para fazer as
coisas que eu gosto, preciso ter fé em Deus e estar caminhando junto com ele. (Tetéu)

O que vemos no texto acima é a utilização da verdade apresentada por Agostinho de Hipona
pelo aluno, mesmo não sendo algumas posições dos alunos fidedigna ao conceito que o termo
possui, vemos a apropriação de um novo discurso, de uma nova postura diante daquilo que se
entende por felicidade.
Felicidade para mim é estar bem e satisfeito com aquilo que está ao seu lado, é você
está bem com você mesmo, é você está preparado para tudo que vier, é você confiar
em Deus. É viver a cada momento do seu jeito sem ligar para o que as pessoas irão
pensar sobre você. (Antônio)

Acima vemos no primeiro dia de aula o ponto de vista do aluno, sua visão de mundo, e
sobretudo as suas verdades. No encontro com a peça de teatro encenada na sala de aula, por
contemplar novas possibilidades concernentes ao que entendia por felicidade, a ampliação da ideia
do que é a felicidade pode ser comparado ao ato de tirar um cortina de algo que não podia ser visto,
mas estava ali, como um possibilidade para a ampliação de sua realidade. Vejamos a seguir o texto
final elaborado pelo aluno.
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A felicidade, sem dúvidas, em todos os tempos foi e continua sendo um dos temas
mais discutidos, são muitas possibilidades de definição para o que seja felicidade no
ponto de vista de cada indivíduo. Com a conclusão de Agostinho de Hipona, sobre
Deus ser um ponto de felicidade, eu concordo, pois em minha opinião estar em
constante com Deus é uma felicidade. Segundo o filósofo Agostinho a felicidade é
aquilo que deve ter as cinco características que ele cita (Plenitude, eternidade,
insuperabilidade, imutabilidade, acessibilidade), e ele chega à conclusão que só Deus
possui essas características. Se as pessoas depositassem toda a sua confiança e sua
felicidade em Deus, vivesse de acordo com as escrituras da bíblia e aprender a lidar
com seus próprios sentimentos, elas poderiam sim ter a sua felicidade. (Antônio)

Como vemos houve um encontro com o pensamento do autor, uma ampliação de suas
verdades sobre a felicidade, portanto, vemos que os resultados da peça teatral para este aluno
tiveram um papel preponderante no exercício do filosofar, que aqui aparece na produção dos textos
acima.
Agora vejamos o item d) O espaço convival para o diálogo, e em relação a este item o que
vimos foi uma ampliação do espaço de diálogo ente os alunos. Para os alunos que ficaram como
espectadores, houve a expectativa do que seria apresentado no dia programado, a ampliação do
diálogo entre os que fizeram parte do grupo que apresentou a peça de teatro, e posteriormente, no
momento do diálogo final houve mais participantes – opinando, expondo seus argumentos – do que
nas aulas tradicionais onde o professor fala e os alunos ouvem, e somente alguns emitem sua
opinião. Os ensaios fora da sala de aula, o cotiando modificado, a espera de algo que seria
apresentado, a mudança do espaço convival, onde normalmente segue uma diretriz, que são as aulas
tradicionais, são quebradas criando um ambiente lúdico, onda a brincadeira se faz presente, onde o
prazer de aprender se une com o compartilhar, pois toda a preparação da peça de teatro é algo feito
para ser visto por outras pessoas, e quando os alunos que são os espectadores começam a participar,
perguntar, argumentar, percebemos que não há divisão entre atores e espectadores, mas um espaço
onde se pode ter a experiência da alteridade.
Foi uma experiência filosófica e teatral, mas tendo entre ambas formas de conhecimento o
teorizar, pois vimos alguns alunos impacientes com as verdades que eles colocaram como suas no
início das aulas, com suas bases de crença abaladas e agora estavam diante de novas possibilidades,
o que exigiu que produzissem argumentos para defender aquilo que acreditavam ser a verdade,
mudanças de postura, ampliação do que entendiam ser a felicidade, a eles foram possibilitados o
desconforto e o confronto levando-os a pensar sobre sua vida, suas circunstâncias.
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CONCLUSÕES
Partimos de um problema que era a falta de leitura, a falta de uma relação com o texto
utilizado nas aulas de Filosofia, víamos pouco essa proximidade do aluno com o texto, uma grande
parte dos alunos só vão ler nos dias que antecedem as avaliações, quando leem na sua totalidade. O
texto adaptado para o teatro cria uma expectativa nos alunos, pois não é só ler, mas se preparar para
apresentar o teatro, e que será uma forma de compartilhar com toda a turma uma nova forma de
relação que é a do ator e espectador. Os alunos que esperam o dia do teatro, que serão os
espectadores, também criam uma expectativa, existe algo a ser preparado para ser apresentado a
eles, e isto virá de seus colegas com quem compartilham o ambiente escolar, toda essa circunstância
cria imagens nas mentes desses alunos, querem conhecer aquilo que será apresentado, se colocam
de prontidão para estudar os textos que antecedem a apresentação do teatro, portanto, vemos aquilo
que o teatro proporciona ao ambiente, pois é um espaço convival, onde todos se veem participante
daquilo que está proposto na sala de aula. Não é só uma sala de aula, mas um ambiente de
colaboração, há a possibilidade de ‘compartilhar o pão’, fazendo referência �companhia de teatro,
ou seja, cum panis (de companheiro – que compartilha o pão) (DUBATTI, 2016, p. 32).
No contexto da pesquisa desenvolvida, tivemos um processo de formação docente que
ocorreu durante toda a pesquisa. Primeiramente, a percepção da limitação da formação inicial que
foi a graduação, a licenciatura em Filosofia, e o distanciamento do que a universidade ensina e o
que a prática propõe, ou exige do professor, e a necessidade do docente de procurar meios de se
reinventar no espaço escolar, para além de um transmissor de conhecimentos, reinventar a prática
docente.
O que apresentamos aqui é um caminho para o professor em meio a tantos outros, uma
possibilidade para a prática em sala de aula, especificamente na aula de Filosofia, o que proporciona
ao professor um leque de possibilidades. Considerando que a Filosofia é de suma importância para
pensarmos nossas circunstâncias, principalmente quando pegamos o conceito de circunstância do
filósofo

José Ortega y Gasset, onde nos diz que vida é a base para todo o resto, na vida

encontramos as razões para o filosofar, e quando falamos de vida, nos referimos a todas as
circunstâncias que no rodeiam e exigem que as pensemos, pois cada pessoa é tanto a si mesmo
quanto suas próprias circunstâncias, e ambos, minha vida, minhas circunstâncias merecem as
melhores escolhas, e se a vida é feita de escolhas, portanto, a vida é moral, outra constatação para
que nos aproximemos muito mais da Filosofia. Também vivenciamos um aprendizado docente e
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uma formação continuada, fazendo um imbricamento da formação em serviço com a formação
adquirida no espaço acadêmico.
Nosso trabalho se propôs como uma abertura para mais pesquisas na relação entre Filosofia
e teatro, aqui vimos algumas possibilidades, encontramos aquilo que procurávamos, ou seja, uma
justificativa para trazer o teatro para as aulas de Filosofia, e acreditamos que foi uma união
louvável, proveitosa, que alcançou o objetivo que desejávamos que era de promover a leitura, o
ensino, criar novas estratégias para o ensino de Filosofia.
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Resumo
O texto busca fazer uma abordagem sobre os sentidos que os estudantes tiveram sobre o ensino de
Filosofia a partir de uma experiência de prática de teatro em sala de aula. É um recorte da dissertação
de mestrado profissional em filosofia quando se fez uma aproximação entre o teatro e o ensino de
Filosofia para apresentar propostas válidas de prática do ensino da Filosofia no ensino médio. O
estudo foi realizado com 25 estudantes do 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública em CuiabáMT. Teve como questão de pesquisa: “Quais são as possibilidades do ensino de filosofia no ensino
médio se desenvolver com a interação entre textos filosóficos e o teatro?”. A necessidade dessa
pesquisa surgiu de uma estratégia de ensino em sala de aula, a partir do reconhecimento das
dificuldades que encontrada na leitura dos textos pelos alunos. Sentiu-se a necessidade de uma prática
específica de leitura, bem como também superar a aula do professor ‘explicador’ de modo a envolver o
aluno tanto com a leitura, como com o espaço convival da sala de aula, levando-o a uma relação pessoal
e profícua com os textos de estudo. Com base teórica em Aristóteles com sua obra Poética (2017), José
Ortega y Gasset com A Ideia do Teatro (2014), entre outros. Percebeu-se que, com esta interação
contribui para desenvolver um ambiente lúdico, prazeroso e que possa diferenciar e tornar a aula mais
atrativa e também por ser uma atividade que promove o pensamento teórico na relação entre
espectadores e atores.
Palavras-chave: Ensino de Filosofia; Teatro; Ensino Médio; Aprendizagens Docentes; Formação em
serviço.
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Resumo
Esse painel busca apresentar o processo de formação docente a partir de algumas experiências
formativas capazes de dialogar dentro e fora do cenário educacional institucional, contribuindo para o
aprofundamento das questões entre a formação de professores e sua relação com a educação básica. Os
trabalhos que compõem este painel articulam-se com pontos de partidas diferentes para apresentarem
reflexões comuns sobre as questões relacionadas à formação inicial e continuada de professores e para a
constituição de estratégias formativas e mediações didáticas necessárias à prática profissional. Nesse
sentido, o primeiro trabalho problematiza a forma como a atividade de pesquisa contribui para o
processo de formação dos alunos do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação
Básica (Parfor) e como essa formação auxilia no trabalho docente desses alunos/professores que atuam
na educação básica. No que se refere ao segundo texto, o autor tem como objetivo refletir sobre o
conceito de dialogicidade para pensar a ação educativa, na qual destaca o diálogo como um dos elementos
importantes para toda prática educativa que esteja voltada à transformação e emancipação, assim como
pode ser utilizado como elemento de reflexão para a formação docente dos profissionais da educação.
O terceiro trabalho traz um relato de experiência a partir das seis formações realizadas com professoras
do polo 4 da rede municipal de ensino do município de Niterói, inscritas no PNAIC 2019, com o
objetivo de refletir sobre a autoria das crianças nas propostas de produção textual da alfabetização,
como mais uma experiência formativa que auxilia no processo de desenvolvimento dos alunos na
educação básica. Por fim a articulação destes três estudos permite refletir sobre a emergência de um
processo formativo que se paute nas questões sociais, políticas e culturais evidenciando como central na
formação do pedagogo, a capacidade de se posicionar criticamente na sociedade contemporânea.
Palavras-chave: Formação
Contemporaneidade.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A INTRODUÇÃO DA ATIVIDADE DE PESQUISA PARA
EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA EXPERIÊNCIA FORMATIVA COM ALUNOS DO PARFOR
Aline de Carvalho Moura – UFRRJ

INTRODUÇÃO
Este trabalho parte da experiência formativa com os alunos do Programa Nacional de
Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), que através da disciplina de Núcleo de
Ensino, Pesquisa e Extensão (NEPE), da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ),
no Instituto Multidisciplinar (IM), tentam uma aproximação entre as discussões sobre pesquisa na
formação acadêmica e a introdução de uma atividade de pesquisa já na educação básica.
A problemática deste trabalho se alicerça na tentativa do diálogo entre a formação de um
professor investido da importância da pesquisa no processo formativo e a necessidade de
transformar essa pesquisa em um caminho de aproximação com seu trabalho docente na educação
básica.
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A fim de afirmarmos a importância da atividade de pesquisa nos cursos de formação de
professores, este trabalho tem como objetivo apresentar a experiência formativa dos alunos do
Parfor no processo de vinculação da atividade de pesquisa a partir da disciplina de NEPE, da
UFRRJ/IM, e a atividade docente na educação básica, com o intuito de contextualizar as relações
que se estabelecem, ao mesmo tempo, no processo de formação docente e no processo de formação
do professor pesquisador crítico e reflexivo, capaz de inculcar nos alunos da educação básica o
interesse pela atividade investigativa como uma nova estratégia formativa e mediação didática no
processo de ensino aprendizagem.
A opção por realizar essa experiência formativa de interlocução entre pesquisa e ensino com
os alunos do Parfor se deu pelo fato destes alunos ocuparem todos os espaços desta discussão, pois
são discentes na universidade e precisam tratar das questões relacionadas à pesquisa, bem como
ocupam o lugar de docentes na educação básica, visto que todos os alunos deste programa e que
fizeram parte da disciplina de NEPE, são professores ativos da educação básica, em sua maioria, do
município de Nova Iguaçu.
A disciplina de NEPE é oferecida aos cursos de licenciaturas e pedagogia na UFRRJ,
englobando tanto os alunos do Sistema de Seleção Unificada (SISU), quanto os alunos do Programa
Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor).
A partir da problemática apresentada neste trabalho - de que forma a atividade de pesquisa
contribui para o processo de formação do professor pesquisador no Parfor e como essa formação
auxilia no trabalho com a educação básica – este texto traz a dinâmica de trabalho da turma de
NEPE V/Parfor, do curso de Pedagogia do IM/Nova Iguaçu, da UFRRJ, bem como apresenta suas
temáticas de pesquisa para o futuro trabalho monográfico e os debates realizados na disciplina ao
longo do semestre 2019/1.
Para compreendermos a importância da relação entre a formação do professor pesquisador e
as estratégias didáticas para se trabalhar com a pesquisa na educação básica, precisamos pensar
sobre a inserção da atividade de pesquisa nos cursos de formação de professores. Importante
ressaltar que entendemos que as configurações de compreensão de e sobre pesquisa que são
desenvolvidas no ensino superior são diferentes dos expressos e necessários na educação básica,
posto que no ensino superior a pesquisa traz toda uma questão relacionada à produção de
conhecimento e produtividade, enquanto na educação básica precisa ser inserida em um contexto de
iniciação científica onde o mais importante esteja vinculado a ideia da introdução de um exercício
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de atividade investigativa que inculque neste aluno a curiosidade, o interesse e a criticidade pelos
conteúdos que são abordados ao longo de sua formação.
Nesse sentido, é de suma importância debater a atividade de pesquisa não só como um
caminho de produção de conhecimento, mas como uma atividade investigativa capaz de mediar o
processo ensino aprendizagem dentro de um parâmetro de estratégia formativa e mediação didática.
A IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DA ATIVIDADE DE PESQUISA NOS CURSOS DE
FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Na perspectiva abordada neste trabalho, sem pesquisa não se faz ciência. Entretanto, não
basta fazer pesquisa para estar fazendo ciência. A finalidade da ciência é explicar a realidade, o que
já desqualifica a pesquisa pela pesquisa, bem como o pensamento especulativo” (CARDOSO, 1996,
p. 97).
Para Cardoso (1996), o desenvolvimento científico não resulta apenas do movimento de
construção interna da própria ciência, mas também de condições histórico-sociais, as quais afetam a
institucionalização da pesquisa e a formação do professor pesquisador. Além disso, influenciam o
cientista e interferem na identificação dos problemas a serem pesquisados. Por isso, a importância
de se introduzir a ideia de pesquisa como atividade investigativa desde a educação básica, pois os
alunos poderão, o quanto antes, pensar criticamente em suas ações como sujeitos históricos e em
suas condições sócio-político-culturais, dentro de suas condições econômicas.
Partindo da compreensão de que a pesquisa advém de um trabalho teórico crítico realizado
como uma atividade do pensamento, pois inicia-se a partir de um problema construído
teoricamente, mesmo que apreendido de um fenômeno da realidade, vimos a preocupação com a
forma como a pesquisa vem sendo desenvolvida nos cursos de formação de professores, em
especial no Parfor, pois tratar-se de alunos que já vivenciam o fenômeno educacional, tendo
algumas dificuldades na construção de seus problemas de pesquisa para além de respostas imediatas
às questões escolares. Além disso, esses alunos/professores ou professores/alunos, têm a
incumbência de se apropriar de uma compreensão sobre ciência e pesquisa, para que seu trabalho
como professor seja ainda mais completo e capaz de oferecer novas possibilidades formativas aos
seus alunos.
Partindo da afirmação de que a iniciação científica na educação básica desafia os limites da
instituição escolar, nos vemos na tarefa de tentar aproximar a pedagogia escolar da pedagogia de
iniciação científica, onde através de um intercâmbio de experiências e trabalhos, práticos e teóricos,
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exista uma interação entre áreas distintas do conhecimento, possibilitando inovações pedagógicas e
de pesquisas.
Ainda que não haja, em muitos dos estudos, o questionamento direto e objetivo da distinção
entre aprendizado escolar e aprendizagem pela iniciação científica, a aposta e iniciativa neste
campo, por si só, já representa um avanço em termos de aprendizagem em relação ao ensino
científico escolar, justamente pela ideia de pedagogia ativa que lhe caracteriza e lhe envolve,
diferente do caráter do aprendizado escolar, passivo e destituído de sentido imediato.
É preciso considerar que vivemos em uma sociedade de constantes transformações onde as
exigências para o exercício da docência têm sido cada vez maiores, ocasionando a avaliação do
modelo dos cursos de formação de professores e do perfil do profissional que vai se formar. Nesse
cenário, uma das possibilidades tem sido a formação do professor reflexivo e pesquisador.
O professor deve sistematizar sua reflexão, tornando-a investigativa. Para que isso ocorra, é
preciso rever o modelo de muitos cursos de licenciatura, que ainda são baseados na racionalidade
técnica e na disciplinaridade, propondo novas alternativas de formação de professores com vistas a
responder às exigências da sociedade contemporânea gerida por inúmera e rápidas mudanças.
Segundo André (2006), frente as constantes mudanças da sociedade, a formação do
professor pesquisador pode ser uma das possibilidades de profissionalização da docência, uma vez
que:
A pesquisa pode tornar o sujeito-professor capaz de refletir sobre sua prática
profissional e de buscar formas (conhecimentos, habilidades, atitudes, relações) que o
ajudem a aperfeiçoar cada vez mais seu trabalho docente, de modo que possa
participar efetivamente do processo de emancipação das pessoas. Ao utilizar as
ferramentas que lhe possibilitem uma leitura crítica da prática docente e a
identificação de caminhos para a superação de suas dificuldades, o professor se sentirá
menos dependente do poder sociopolítico e econômico e mais livre para tomar suas
próprias decisões (ANDRÉ, 2006, p, 223).

Considerando as demandas e necessidades da sociedade atual e a complexidade da docência,
percebemos que saber diagnosticar, criar hipóteses, buscar fundamentação teórica e analisar dados
são algumas das atividades que podem ajudar o trabalho do professor dentro da proposta de
professor pesquisador.
No que tange a proposta aqui apresentada sobre a problemática da formação do professor
pesquisador e seu papel de provedor dos primeiros passos sobre o conhecimento no campo do
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ensino científico, devem ser propostos caminhos para empreender esse trabalho, a fim de
estabelecer vínculos entre ensino e pesquisa, entre aprendizagem e ciência e entre os valores
atribuídos a ambos na sociedade atual, avançando na discussão sobre a pesquisa científica, a
produção do conhecimento e a pesquisa como caminho imprescindível à formação, convidando-os a
debater sobre os seus próprios processos de iniciação na ciência.
A ideia é formar professores pesquisadores que compreendam o significado crítico de uma
formação científica para a educação básica, proporcionando uma interlocução entre ciência e
pesquisa que não se atenha apenas a universidade, mas que seja capaz de estar inserida em outros
seguimentos da educação.
Segundo Neves e Duarte (1995), a pedagogia da iniciação científica na educação básica
parece uma comprovação de que a atividade sobre o objeto é a forma do aprendizado vivo para o
desenvolvimento individual, de formação do pesquisador, do cientista. Para Piccinini e Neves
(2010), estudos mostram uma aprendizagem significativa e ativa, através da iniciação do fazer
científico que são propriamente mais eficazes do ponto de vista pedagógico que o aprendizado
puramente escolar, garantindo a apropriação da cultura científica e tudo que lhe envolve –
linguagem e práticas – pelo indivíduo que se dispõe e se expõe ao processo de iniciação científica
desde cedo.
Para além da importância da abordagem pedagógica no processo de inserção da iniciação
científica na formação do professor pesquisador, existe ainda uma abordagem de dimensão social
que é confrontada cotidianamente pelo número restrito de estudantes que tomam parte dessas
experiências, em razão da natureza elitista da atividade científica, pois são poucos os indivíduos
que, socialmente, se dedicam à atividade científica e em menor número ainda, aqueles que aliam a
atividade científica à atividade pedagógica de formação de novos cientistas e possivelmente, em
menor número estão os cientistas que de fato dinamizam a orientação de iniciantes numa
perspectiva formativa, e não predominantemente instrumental (PICCININI e NEVES, 2010).
Para ratificar a ideia da importância da dimensão social no que se refere a inserção da
atividade de pesquisa no curso de formação com um viés voltado para a formação do professor
pesquisador, utilizamos Florestan Fernandes (1966) que afirma que a pesquisa não se realiza fora da
vida social, ela não é isolada da realidade, está presente nas atividades do homem em determinada
sociedade e em determinado momento da história, e deve ser usada como instrumento de
enriquecimento do conhecimento. Nesse sentido, o desenvolvimento científico e o processo de
produção de conhecimento não resultam apenas do movimento de construção interna da própria
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ciência ou da própria pesquisa, mas também de condições histórico-sociais impostas ao professor
pesquisador que precisa saber como ultrapassar as barreiras de uma educação puramente disciplinar
para uma educação científica capaz de acompanhar as mudanças sócio-político-econômico-culturais
da sociedade.
A ideia é fazer com que as perspectivas de análise sobre a pesquisa em educação, desde a
educação básica até a universidade, transpassem o olhar sobre ‘o chão da escola’ reconhecendo a
interlocução com o campo da pesquisa em educação em suas diversas ramificações, para além das
questões afeitas à escolarização, objeto central da pedagogia. Propõe-se uma problematização da
educação como campo de atuação político-institucional e uma compreensão da escola como uma
instituição própria do sistema econômico vigente.
Nos cursos de formação de professores, bem como nas licenciaturas, as interlocuções entre a
formação de professores e a formação de pesquisadores são apresentadas de forma fragmentada,
onde a própria cientificidade é uma problemática apresentada com pouca expressão no campo da
educação, o que não significa uma rejeição ou menosprezo dos critérios de cientificidade, mas uma
ausência de debate sobre o lugar da ciência na pesquisa e, em especial, na pesquisa em educação.
Um ponto de partida na formação do professor pesquisador da educação é a compreensão da
educação como uma prática histórico-social, uma prática carregada de intencionalidade que não
pode ser investigada de forma superficial e muito menos usar o discurso de neutralidade. Por ser
uma ação de intervenção social voltada à construção dos sujeitos, ao ser investigada coloca o
pesquisador diante de um contexto problematizador. Por isso, o processo de formação torna-se tão
importante.
Apesar de entender a educação como uma prática, não há de se dispensar um olhar criterioso
e profundo sobre o conhecimento científico, a relação de sujeito e objeto de pesquisa na área e o
processo de historicidade e contextualização que advém da compreensão dos processos de
cientificidade.
Nesse contexto, onde a educação se encontra como campo complexo e contraditório, onde
práticas e teorias se encontram, se articulam, se desarticulam e criam novas intencionalidades, o
desafio da disciplina de NEPE V/Parfor 2019/1, foi apresentar a importância do processo de
formação do professor pesquisador, e como pensar sua formação acadêmica atrelada a sua trajetória
na educação básica, entendendo os desafios da formação deste professor, sendo um deles o começo
da reivindicação de uma nova profissionalidade, onde se aposte no professor reflexivo, professor
ativo e professor pesquisador.
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DINÂMICA DA DISCIPLINA E DIFICULDADES APRESENTADAS
A disciplina de NEPE é trabalhada ao longo de cinco períodos, normalmente, começando no
terceiro período, se dividindo em cinco NEPES ao longo do curso de Pedagogia. No semestre
2019/1, esses cinco NEPES foram ministrados por três docentes.
Sendo o NEPE V uma das disciplinas oferecidas ao Parfor, neste semestre, esta vem
trabalhando com a questão da pesquisa, no intuito de formar o professor pesquisador, crítico e
reflexivo, abordando algumas questões sobre a atividade de pesquisa no campo da educação.
O NEPE V, tem o objetivo de auxiliar no processo de elaboração da pesquisa, destacando a
importância das discussões teórico-metodológicas no campo da educação, bem como da estrutura
de apresentação do trabalho acadêmico-científico, discutindo como essas questões podem auxiliar
os alunos posteriormente em suas atividades não só acadêmicas, mas como docentes.
As atividades do semestre foram divididas em aulas presenciais e atividades de discussão de
textos na Plataforma do Sigaa da UFRRJ. Dentre as atividades, foram realizadas duas palestras que
traziam como objeto a própria pesquisa educacional e a formação docente pensando o professor
pesquisador. Como produto final da disciplina, os alunos produziram um artigo referente à sua
temática de pesquisa e o submeteram a algum periódico da área da educação.
Considerando o grupo de 24 alunos, sendo 22 mulheres e 2 homens, todos com experiência
docente de sala de aula, os objetos de pesquisa, com exceção de dois projetos que trabalharam com
as questões étnico-raciais e juventude, todos as outros objetos de pesquisa abordaram alguma
questão referente a atividade docente desses alunos, de forma mais especifica. Dentre as temáticas
sugeridas nos projetos, apareceram com maior destaque as questões sobre: atuação docente;
avaliação da aprendizagem; currículo; infância e orientação educacional; processos formativos.
Nesse sentido, no intuito de colaborar no processo de formação desse professor pesquisador,
vemos como fundamental um trabalho que auxilie este aluno/professor do Parfor, não só a encontrar
seu caminho de pesquisa, mas também ajudá-lo a compreender de fato a atividade de pesquisa, para
que ele consiga propagar uma ideia de iniciação científica desde os mais tenros anos de seus alunos,
apresentando que desde a educação infantil a atividade de pesquisa pode e deve ser introduzida nas
atividades dos alunos como um caminho de compreensão da realidade e do mundo que o cerca,
oferecendo os conteúdos a partir de um olhar curioso que pode ser provocado pela experiência e
pela pesquisa.
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Durante os debates realizados sobre a temática, percebemos a enorme dificuldade dos alunos
em pensar um trabalho de ensino junto à pesquisa, devido a falta de compreensão do que seria a
pesquisa como atividade investigativa, tornando ainda mais complicada a compreensão dela como
um caminho para o trabalho docente. A ideia da pesquisa, normalmente, vem atrelada a Feiras de
Ciências ou outras atividades complementares realizadas pelas escolas, mas dificilmente os
alunos/professores conseguiam pensar em aplicar conteúdos através do diálogo entre ensino e
pesquisa. Não nos referimos aqui a pesquisa corta e cola da revista, que todos já fazem em suas
práticas diárias como professores, mas a atividade de investigação, experimentação, criação de
hipóteses e problematizações de conteúdo.
Segundo alguns feedbacks dos alunos, dos trabalhos que foram submetidos para os
periódicos da educação, dos 24 alunos, até o momento, 11 foram aceitos para publicação, sendo em
sua maioria, trabalhos vinculados às experiências docentes desses alunos/professores.
O interesse desses alunos pela pesquisa vem aumentando e a ideia de interlocução com seus
trabalhos docentes vinculados a essas pesquisas demostram uma real possibilidade de inserção de
uma nova maneira de pensar a pesquisa no campo educacional para além da universidade.
CONCLUSÕES
Considerando toda a complexidade do campo da educação, principalmente, no que diz
respeito às suas políticas de formação, o que afeta diretamente, não só a dinâmica de trabalho do
aluno/professor, como também seu processo de formação, este trabalho procurou apresentar uma
possibilidade de atuação no processo de formação do professor pesquisador. Nesse sentido, os
alunos do Parfor, por serem um grupo que já possuem uma experiência docente, absorvem
duplamente as mudanças educacionais, tanto como alunos, como professores, tornando-se ainda
mais importante uma aproximação com o campo da pesquisa.
No que se refere ao Parfor, a aproximação da pesquisa com a prática cotidiana de suas
atuações docentes, advém da experiência que esses profissionais carregam ao longo de sua trajetória
como professores. É necessária uma imersão no campo da pesquisa, entendendo-a como caminho
no processo de produção do conhecimento, de forma que não só a prática faça parte da formação
desses docentes-discentes, mas também a pesquisa enquanto construção teórica capaz de
transformar a pedagogia escolar em pedagogia científica, onde o ensino e a pesquisa se articulem
durante todo o processo de formação dos alunos, lhes proporcionando uma visão crítica do mundo.
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Em suma, a disciplina de NEPE, além de trabalhar de forma principal com a pesquisa
acadêmica e a produção do conhecimento no campo da educação com os alunos do curso de
Pedagogia do Parfor, também se preocupa em discutir sobre o significado crítico de uma formação
científica para a educação básica, através da ideia de atividade investigativa, debatendo sobre
diferentes formas de se pensar e trabalhar a questão da pesquisa no campo da educação, pensando o
caminho da pesquisa e o desenvolvimento de um novo perfil de pesquisador, bem como
desenvolver propostas de feedback do professor pesquisador para a educação básica.
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Resumo
A partir da problemática apresentada neste trabalho - de que forma a atividade de pesquisa contribui
para o processo de formação do professor pesquisador no Parfor e como essa formação auxilia no
trabalho com a educação básica – este texto tem o objetivo apresentar a experiência formativa dos
alunos do Parfor no processo de vinculação da atividade de pesquisa a partir da disciplina de NEPE V,
na UFRRJ/IM, e a atividade docente na educação básica. Nosso intuito é contextualizar as relações
que se estabelecem, ao mesmo tempo, no processo de formação docente e no processo de formação do
professor pesquisador, capaz de inculcar nos alunos da educação básica o interesse pela atividade
investigativa como uma nova estratégia formativa e mediação didática no processo de ensino
aprendizagem. Partindo da afirmação de que a iniciação científica na educação básica desafia os limites
da instituição escolar, nos vemos na tarefa de tentar aproximar a pedagogia escolar da pedagogia de
iniciação científica, onde através de um intercâmbio de experiências e trabalhos, práticos e teóricos,
exista uma interação entre áreas distintas do conhecimento, possibilitando constantes inovações
pedagógicas e de pesquisas. Considerando toda a complexidade do campo da educação, principalmente,
no que diz respeito às suas políticas de formação, o que afeta diretamente, não só a dinâmica de
trabalho do aluno/professor, como também seu processo de formação, este trabalho procurou
apresentar uma possibilidade de atuação no processo de formação do professor pesquisador através do
debate sobre a introdução de atividades de pesquisa já na educação básica. Nesse sentido, os alunos do
Parfor, por serem um grupo que já possuem uma experiência docente, absorvem duplamente as
mudanças educacionais, tanto como alunos, como professores, tornando-se ainda mais importante uma
aproximação destes com o campo da pesquisa.
Palavras-chave: Formação docente; Pesquisa; Educação básica; Parfor.
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O CONCEITO DE DIALOGICIDADE NAS QUEIXAS SOBRE POBREZA DE PROFESSORES
DO ENSINO BÁSICO EM BAIRROS PERIFÉRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO RJ
Arthur Vianna Ferreira – UERJ/FFP

INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é apresentar reflexões sobre o conceito de dialogicidade (FREIRE,
1967, 1987, 2016) como princípio norteador para as práticas educativas em espaços escolares com
os grupos sociais específicos que são as camadas empobrecidas de São Gonçalo, Região
Metropolitana do Rio de Janeiro. Articulado às dimensões de convivência e resolução de conflitos
por meios não-violentos propostas por Jares (2002, 2005, 2008), o diálogo se mostra condição
necessária para uma educação participativa, significativa e voltada à transformação social dos
sujeitos. Segundo Freire (1987, p. 79):
[...] o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se
solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser
transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um
sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples ideias a serem consumidas pelos
permutantes.

A ideia do diálogo como encontro necessário para uma prática educativa mais humanizada
nos ajuda a pensar novas organizações didáticas para o ambiente educacional em que ganhem
relevância o exercício da democracia, dos valores fundamentais à vida e o reconhecimento da
humanidade que nos é comum.
A utilização do campo de saber da Pedagogia Social no ambiente educacional escolar se
apresenta como uma ferramenta relevante para repensarmos as nossas organizações didáticas e, de
maneira especial, os nossos relacionamentos interpessoais nos ambientes educacionais. Assim, o
diálogo é um dos elementos mais trabalhados pelos autores desse campo de saber, principalmente
quando nos colocamos diante de realidades de exclusão e de vulnerabilidade social que se
apresentam tanto em espaços escolares quanto em práticas educativas não escolares.
A referida pesquisa estava incluída dentro dos trabalhos de monitoria da disciplina de
Didática, do Departamento de Educação e buscava entender a organização do trabalho pedagógico
realizado por professoras de escolas públicas que se encontram as vulnerabilidades sociais,
econômicas e educacionais. Ao longo da investigação, descobriu-se que uma das “válvulas de
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escape” utilizadas pelas professoras para justificar a organização de suas práticas em relação aos
sujeitos e realidades de empobrecimento foi o mecanismo da “queixa”.
O trabalho não se destina a discutir a questão específica da “queixa em si”. Porém, se utiliza
a “queixa” como um veículo de um discurso para que os profissionais expressem os lugares
escolhidos pelos professores para se articularem, entre si e os alunos, para relatarem de que forma
eles vivem – e sobrevivem – às realidades educacionais de empobrecimento, aceitando atribuições
de seu trabalho e do esforço que fazem para permanecer nos seus grupos de presença como
professores (DUBAR, 2005; FERREIRA, 2012).
A metodologia para busca/encontro desses discursos em forma de “queixas” se organizou a
partir de diários de campos organizados mediante ao conceito de fenomenologia articulado na
filosofia de Edmund Husserl (1859-1938).
Fazendo um recorte da teoria do referido autor de forma brevíssima, entende-se que existem
três tipos de evidências a serem consideradas, que se distinguem pelo grau de participação dos
sujeitos e das coisas físicas. A essas evidências, respondem três tipos de intuição, que foram
consideradas durante o registro das observações de campo deste trabalho: noema, noese e variação
eidética. A primeira destas categorias, o noema, é mais objetiva e busca uma descrição bastante
detalhada do fenômeno. Na segunda, a descrição se mostra a subjetividade de quem descreve,
expressando os seus sentimentos, suas impressões, representações e suas concepções sobre o
fenômeno. E, a última, exige um distanciamento dos olhares dos observadores. Isso inclui o olhar
que temos sobre nós mesmos, para uma reelaboração dos fenômenos estudados a partir dos
encontros e relações estabelecidas entre os sujeitos da pesquisa (HUSSERL, 1975; DEPRAZ, 2011;
FERREIRA, 2016).
O ambiente escolar é local de práticas educativas curriculares e de relações interpessoais
fundamentadas a partir de práticas socioeducativas, pois essas são realizadas, independente dos
espaços geográficos nas quais elas se realizam cotidianamente.
Diante dessa consideração recordamos Ferreira (2018), que destaca a necessidade de se
pensar práticas socioeducativas em suas possibilidades de produção de sentidos e significados para
os grupos sociais envolvidos no processo socioeducacional, o que implica considerar as
especificidades desses sujeitos bem como a importância das relações que ali se estabelecem.
Nesse sentido, a educação, tanto no ambiente escolar como não escolar, se mostra como um
espaço essencial de relações entre educadores, educandos e a cultura. Entendendo que só através da
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mediação social nos relacionamos com a cultura, destacamos a necessidade de se pensar a educação
não escolar como espaço potencial de socialização dos sujeitos em que aprender com o outro dá
sentido às ações pedagógicas. Segundo Caliman (2011, p. 254):
O que distingue uma instituição socioeducativa de uma instituição formal não é a sua
não formalidade, mas sim a presença da dimensão social e educativa em significativas
proporções [...]. Diríamos que a instituição escolar prima pelo foco nos processos de
aprendizagem, enquanto, nas instituições socioeducativas, os processos privilegiados
são aqueles que ressaltam a relação entre educador e educando, dentro de uma
comunidade educativa e finalizada à mudança na qualidade de vida da pessoa e da
coletividade.

Uma relação entre educador e educando voltada à melhoria da qualidade de vida e à
emancipação dos indivíduos se faz possível quando o ambiente educativo funciona como lugar de
encontro de experiências e de conhecimentos. Para Freire (1987, p.81), “neste lugar de encontro,
não há ignorantes absolutos nem sábios absolutos: há homens que, em comunhão, buscam saber
mais”. É o lugar, portanto, de reconhecimento da humanidade que nos é comum.
Enfim, o trabalho se apresenta em sua potencialidade: abrir a oportunidade de entendermos a
realidade dos trabalhos educativos com as camadas empobrecidas, verificando a “queixa” como um
recurso discursivo no qual o fenômeno educativo com as camadas empobrecidas se manifesta para
o pesquisador e como as práticas educativas se transformam em estruturas emancipatórias e
transformadoras para esses grupos sociais, assim como a formação da identidade docente entendida
de forma ampliada (para ambientes educacionais escolares ou não escolares).
PENSANDO PRÁTICAS EM MEIO ÀS “QUEIXAS”: INFERÊNCIAS QUE ENVOLVE
DIALOGICIDADE E CONVIVÊNCIA
A pesquisa se apresenta com a possibilidade de entender de que forma os professores
expressam sobre as suas práticas a partir de “queixas” sobre os alunos empobrecidos e o seu
insucesso em suas práticas educativas. Na verdade, o que percebemos desde o começo da
observação é que os professores não conseguem entender que no contexto escolar é necessário
considerar os conhecimentos prévios, os interesses, as expectativas e as histórias de vida,
independente da faixa etária do educando.
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Segundo Severo (2015), ao falar sobre os espaços e tempos de formação, a educação deve se
associar à ideia de aprendizagem por toda a vida e, sendo assim, exige contextualização das práticas
educativas e dinamicidade nas possibilidades de ensinar, aprender, criar.
Ao realizarmos as nossas observações conseguimos organizar a estrutura discursiva sobre as
suas relações estabelecidas com as crianças empobrecidas a partir de três “queixas” fundamentais
que nos ajudam a entender a importância do diálogo no processo de ensino-aprendizagem: o
comportamento dos alunos, a falta de acompanhamento familiar e as características individuais
dos alunos.
Paulo Freire, um dos principais teóricos estudados pela Pedagogia Social embora nunca
tenha se designado um pedagogo social, suas reflexões corroboram para o que o campo teórico da
Pedagogia Social onde a ‘escuta’ é uma das demandas mais relevantes no processo de ensinoaprendizagem das camadas empobrecidas:
Escutar [...] significa a disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta
para a abertura à fala do outro, aos gestos do outro, às diferenças do outro. [...] A
verdadeira escuta não diminui em mim, em nada, a capacidade de exercer o direito de
discordar, de me opor, de me posicionar. Pelo contrário, é escutando bem que me
preparo para melhor colocar ou melhor me situar do ponto de vista das ideias. Como
sujeito que se dá ao discurso do outro, sem preconceitos, o bom escutador fala e diz de
sua posição com desenvoltura. Precisamente porque escuta, sua fala discordante,
sendo afirmativa, porque escuta, jamais é autoritária. (FREIRE, 2016, p. 117).

Nesse entendimento, a Pedagogia da Convivência de Jares solicita essa escuta, tanto entre
educando e educador como dos educandos entre si, pretendendo uma ação educativa mais
democrática, que envolva a participação ativa dos sujeitos em seu processo de aprendizado, na
capacidade de tomada de decisão e na resolução de conflitos por meios não-violentos. Nesse
sentido, para Jares (2008), a organização dos espaços socioeducativos deveria se orientar para a
construção de um espaço de vivência da democracia a partir dos seguintes elementos: respeito,
diálogo, solidariedade, não violência, laicismo, dinâmica da cultura, ternura, perdão, diversidade
e bem-estar.
Para que os sujeitos educativos sejam considerados desde a organização das atividades, é
preciso que o educador se aproxime desses sujeitos, comunicando-se com eles de maneira dialógica,
sabendo que o diálogo “não impõe, não maneja, não domestica, não sloganiza” (FREIRE, 1987, p.
166). Com o entendimento de que a organização do trabalho pedagógico deve ser pensada a partir
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das demandas que os educandos trazem, o educador não deixará de ter objetivos e
intencionalidades, mas terá clareza de que suas ações, se voltadas para princípios democráticos,
solidários e de exercício da cidadania, podem caminhar para o desenvolvimento de relações
políticas, econômicas e sociais mais saudáveis.
Ao procurarmos alguns desses elementos propostos por Jares no trabalho dos professores,
encontramos outra realidade. Concretamente, o que encontramos nos discursos pedagógicos retrata
profissionais que relatam práticas que estão centradas muito mais no comportamento do aluno de
forma individualizada e não coletivamente. Dessa forma, inviabiliza-se qualquer relação de diálogo
como produtor de relações de solidariedade ou democracia, já que essas são pautadas na relação
com o outro.
“De repente, escuto a professora 3 repreender C1, dizendo: – Por que você tá
empurrando ele (C2)? Você não tá na rua não! (Diário de Campo 13/11).
Professora 3: “Amo todos vocês, só não gosto de bagunça!” (Diário de Campo 30/10).

Os trechos acima mostram como o comportamento é algo determinante e organizante das
práticas educativas. Os elementos de um diálogo como apregoado por Freire (1987), fundados em
sentimentos como amor, humildade e fé nos homens são condicionados pela atitude individual de
um indivíduo que se apresenta com uma postura de bagunça. A metáfora “gosto de bagunça” é um
dos exemplos presentes nas “queixas” e compõem outras posturas que parecem intrínsecas ao ser
humano pelo seu estado de pobreza. A “bagunça” não pertence apenas à questão do fazer, mas do
“ser bagunçado”, ideia que é reforçada pela condição de vida levada pelos indivíduos.
Princípio presente em toda a obra de Freire (1967, 1987, 2016), a ideia de politicidade do
ato educativo também se apresenta na Pedagogia da Convivência de Jares (2008), que se pauta no
reconhecimento de que todo ato educativo é político, carregado de intenções e valores e que, sendo
assim, a organização dos espaços educativos escolares e não escolares pode favorecer ou dificultar
o exercício da cidadania e a emancipação dos sujeitos educativos.
Jares (2008) propõe uma educação para a solidariedade, para a não-violência e para a
dignidade. Uma educação capaz de sensibilizar os estudantes na defesa dos princípios democráticos
e dos direitos reconhecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ainda tão
desrespeitados. A partir da vivência da democracia nos pequenos espaços educativos, os estudantes
seriam capazes de questionar e analisar contextos maiores e a se entenderem como parte deles,
capazes de transformá-los. Segundo Freire (2016, p.74):
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Um dos saberes primeiros, indispensáveis a quem, chegando a favelas ou a realidades
marcadas pela traição a nosso direito de ser, pretende que sua presença se vá tornando
convivência, que seu estar no contexto vá virando estar com ele, é o saber do futuro
como problema e não como inexoralidade. É o saber da história como possibilidade e
não como determinação. O mundo não é. O mundo está sendo.

A Pedagogia da Convivência pretende um processo educacional dialógico, participativo, que
não oculte os conflitos, mas que busque resolvê-los por meios não violentos, partindo dos direitos
fundamentais do ser humano. Tais princípios resultariam numa cultura da paz e favoreceriam
relações mais saudáveis entre os seres humanos tendo, por consequência, repercussões políticas e
sociais, entendendo, conforme Freire (1967, 1987, 2016), que o mundo está em constante mudança
e que nós somos sujeitos da história.
Dessa forma, por nos constituirmos enquanto seres humanos nas relações que estabelecemos
com o outro, destacamos o diálogo como princípio fundamental para qualquer prática educativa,
dentro e fora da sala de aula.
O homem dialógico, que é crítico, sabe que, se o poder de fazer, de criar, de
transformar, é um poder dos homens, sabe também que podem eles, em situação
concreta, alienados, ter este poder prejudicado. Esta possibilidade, porém, em lugar de
matar ao homem dialógico a sua fé nos homens, aparece a ele, pelo contrário, como
um desafio ao qual tem que responder. (FREIRE, 1987, p.81).

Essa realidade parece estar ausente no momento das “queixas” dos professores em relação
às famílias das crianças. Na realidade, as famílias daquela realidade de empobrecimento parecem
ser uma das responsáveis diretas dos comportamentos das crianças. Porém, ao longo do conjunto
das “queixas” registradas nos campos de observação, em nenhum momento, os professores
apresentam relatos de tentativas de diálogo com essas famílias. Ao contrário, a organização dos
discursos desses educadores representa uma postura de exclusão e não de solidariedade em relação
às crianças. E essa realidade parece estar justificada pela negligência dessas famílias em relação a
educação de seus filhos. Ou seja, a família dessas crianças em situação de pobreza parece ser a
causa motora tanto da não-aprendizagem das crianças quanto da não empatia das professoras com
os processos educacionais dos seus alunos.
Da mesma forma, a falta de um diálogo próximo com as famílias sinaliza uma preocupação
concreta com a realidade em que se desenvolve o processo educacional. Nos discursos dos
professores, a família deve assumir o seu papel de dar apoio aos processos educacionais iniciados
no ambiente escolar. Caso ao contrário, o problema da não eficiência da aprendizagem não será
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responsabilidade do cotidiano escolar, mas sim do grupo familiar que não tomou uma postura frente
à aprendizagem de seus filhos.
Professora 3: "E a família daqui? Aonde que em um dever de sábado e domingo não
pode pegar uma horinha? Já saem daqui vão para a rua... Aí a escola não faz
milagre. É muito triste. Aí querem culpar o governo? Não, a família não tá fazendo
a parte dela, entendeu? Fica difícil...” (Diário de Campo 30/10).
“Enquanto pegava os cadernos dos alunos, a Professora 3 ameaçava dizendo: – Quem
não fez o dever de casa, vai ficar sem recreação, não adianta chorar não...” Diário de
Campo (dia 13/11).

As frases do discurso “a escola não faz milagre” e “a família não faz a parte dela” constroem
a ideia de que a escola realiza um excelente trabalho educacional e que a instituição social familiar
é que não realiza a sua parte no processo educacional. Ao longo do diário do campo, não podemos
citar em nenhuma das falas das professoras um traço de iniciativa ou de intenção de conversa com
as famílias de seus alunos.
O papel da educação exercida pelo professor parece se restringir a uma punição declarada a
família através da criança. Por isso, faz sentido que a não apresentação do “dever de casa” da fala
da professora na segunda citação, estando ela atrelada a “não recreação”. A “queixa” que expõe as
famílias e as colocam como responsáveis pela não continuidade da educação das crianças
empobrecidas não contribuem para a construção dessa autonomia e o professor não realiza esse
papel tão fundamental na vida das crianças que estão em situação de exclusão social.
O terceiro elemento da “queixa” dos professores surge a partir da seguinte ideia: as
características individuais dos alunos passam a ser um dos problemas que justificam tanto o
processo deficitário de aprendizagem quanto a dificuldade das relações entre professores e alunos
em situação de empobrecimento. Ao formular as “queixas” com base nos alunos, os professores
diminuem o peso que o próprio sistema atribuiu ao professor que não logra o atendimento das
necessidades do currículo escolar. Como podemos perceber na metáfora exposta no discurso da
professora:
Professora 1: “Acho que essa geração está vindo com problema”. (Diário de Campo,
dia 18/09).

Um dos problemas é a exacerbação da individualidade do aluno como a única causadora dos
problemas, sem levar em consideração a situação social em que os alunos empobrecidos estão
inseridos, levando a uma visão da educação descontextualizada e unilateral. Assim, essa educação é

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

152

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

marcada pelo autoritarismo e restrição da liberdade e criatividade constituindo-se num desrespeito à
autonomia. Freire (2016) destaca o respeito à autonomia como um dever ético que parte da
consciência de sermos inacabados.
Mulheres e homens, seres histórico-sociais, nos tornamos capazes de comparar, de
valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper, por tudo isso nos fazemos seres
éticos. Só somos porque estamos sendo. Estar sendo é a condição, entre nós, para ser.
Não é possível pensar os seres humanos longe, sequer, da ética, quanto mais fora dela.
Estar longe, ou pior, fora da ética, entre nós, mulheres e homens, é uma transgressão.
(FREIRE, 2016, p. 34).

Entendendo que “só somos porque estamos sendo”, educador e educando têm de se
reconhecer como sujeitos em constante processo de aprendizado, seres de decisão e
responsabilidade, produtores de cultura, que não apenas estão no mundo, mas com o mundo,
atuando sobre ele. Deste modo, a educação estaria a serviço da conscientização e libertação dos
sujeitos. Porém, enquanto os professores continuarem apenas preocupados com as características
individuais dos alunos, essa educação continuará desenraizada da realidade coletiva e,
consequentemente, despreocupada com uma autonomia que esteja a serviço do todo escolar.
Professora 2: “Em 25 anos de profissão, acho que nunca vi uma criança tão teimosa
como você”. (Diário de Campo 09/10).

A hipérbole expressa nessa “queixa”, tanto em relação à profissão docente (em 25 anos de
profissão) quanto ao comportamento da criança (tão teimosa), afasta a preocupação com o coletivo
e faz recair sobre o individual as questões relativas aos conflitos possíveis e intrínsecos ao processo
de ensino aprendizagem.
De acordo com Jares (2002), os conflitos costumam ser vistos como algo negativo, a serem
evitados, porém, os conflitos são processos naturais e necessários, fazendo parte de nossa formação
e constituindo as relações sociais. Evitar o diálogo entre diferenças existentes na coletividade
contribui para o aumento de preconceitos e para a intolerância em diversos níveis. Veja na
observação da construção do discurso de uma das professoras.
A professora 2 disse que se C3 continuar faltando e não aparecer mais, vai acabar
perdendo por falta e que seria melhor assim “porque ele não tem capacidade
nenhuma para entrar no 2º ano, muito imaturo...” (Diário de Campo, dia 23/10).

Os termos metafóricos dos discursos “não tem capacidade nenhuma” e “muito imaturo”
trazem a marca do esforço que o profissional realiza em colocar o individual sobre o coletivo,
tentando evitar o conflito. Se pensarmos no trecho antecedente a essas metáforas, temos à realidade
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

153

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

apresentada pelos alunos empobrecidos: as faltas. Em nenhum momento do campo de observação
os professores demonstram a preocupação em indagar sobre a motivação pelas quais os alunos
faltam que podem ser de ordem social e/ou coletiva.
A saída encontrada pelos professores e expressa pelas “queixas” é apontar a incapacidade
individual dos alunos. Assim, os professores não se comprometem com essa realidade pontual do
cotidiano escolar: os relacionamentos com a família empobrecida (que não auxilia na educação feita
pela escola) e por isso produz o comportamento inadequado do aluno (expresso pela indisciplina,
falta de atenção e desinteresse).
CONCLUSÕES
A educação com as camadas empobrecidas demanda fluidez no que se refere ao
reconhecimento de formas, tempos e espaços distintos de aprendizagem, porém sem perder a
organização e a intencionalidade do processo educativo. A educação é um ato político (FREIRE,
1967, 1987, 2016; JARES, 2008; CHARLOT, 2013) e a forma como se organiza o trabalho
pedagógico diz sobre o modo como concebemos os sujeitos e suas possibilidades de atuação no
mundo.
As práticas observadas no campo de nossa pesquisa evidenciaram que as queixas presentes
nos discursos expressos pelos professores com respeito as suas práticas educacionais se apresentam
como um dos empecilhos ao diálogo do professor com os sujeitos e as realidades presentes no
cotidiano escolar, e se apresenta como o caminho mais tranquilo para se desresponsabilizar dos
possíveis fracassos existentes nesses grupos empobrecidos.
Assim sendo, as “queixas” ampliadas nos discursos que transitam entre os professores e
outros agentes educacionais responsáveis pela educação formal dessa escola específica de São
Gonçalo, ao invés de contribuírem para o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos e para o
exercício da democracia, favorecem a alienação, a acomodação dos sujeitos frente às realidades nas
quais não percebem possibilidade de luta e de mudança. Embora a prática exercida seja em classes
de alfabetização, os professores contribuem, ao não reconhecerem as realidades dessas crianças,
para a manutenção de uma sociedade desigual, na qual poucos têm o poder da palavra e a cultura
valorizada é a imposta pelos próprios professores, atendendo aos currículos bem específicos diante
do sistema municipal de educação.
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As “queixas” dos professores a respeito do fracasso de suas práticas com os alunos
empobrecidos giram em torno de três pontos, como trabalhado ao longo de todo o artigo: problemas
de comportamento dos alunos; falta de acompanhamento familiar; características individuais
patologizantes dos alunos. Diferente do que pensam e agem os professores, a circulação dos
discursos baseados nessas “queixas” não se justifica, nem soluciona os desafios escolares. Ao
contrário, afastam a probabilidade de práticas dialógicas que proporcionem contornos das
realidades do aluno empobrecido e venham a colocar, desde a primeira infância, a emancipação e a
transformação social como práticas possíveis de serem realizadas.
Quanto maior essa capacidade de dialogicidade, maior a percepção que os sujeitos terão de
si próprios como transformadores do mundo e de si próprios, sendo capazes de refletir criticamente
sobre a realidade e pensar juntos sobre condições e possibilidades de mudança.
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AUTORIA NA ALFABETIZAÇÃO: REFLEXÃO A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DE
FORMADOR NO PNAIC EM NITERÓI
Sérgio Rafael Barbosa da Silva – FME

INTRODUÇÃO
Este trabalho consiste em um relato a partir da experiência de formador local do Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa do estado do Rio de Janeiro (PNAIC/RJ) na cidade de
Niterói. No escolar de 2019, atuei como formador local do polo 4 da rede municipal de educação de
Niterói, a formação foi estruturada em seis encontros presenciais com os professores, no horário de
planejamento da rede, as quartas-feiras, de 10h às 12h, na parte da manhã, e de 15h às 17h, na parte
da tarde. Além dos encontros presenciais, os professores acessaram o portal pedagógico do site da
Fundação Municipal de Educação de Niterói (FME), bem como, tiveram a disposição no site
pnaicufrj.com vários conteúdos sobre alfabetização, os cadernos do PNAIC dos anos de 2013, 2014
e 2015, livros, dissertações e teses, textos de educadores, e puderam assistir quatorze web
conferências, entre março e outubro.
As formações presenciais no polo 4 contaram com professores regentes, professores de
apoio e pedagogos de quatro escolas, totalizando vinte e sete profissionais da educação inscritos.
Foram três encontros no primeiro semestre e três encontros no segundo semestre, os encontros
sempre foram realizados na unidade de educação que serviu de sede para as formações do polo 4,
sendo que para o último encontro da formação do PNAIC em Niterói, a Diretoria de 1º e 2º Cilcos
da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia decidiu conciliar a formação do PNAIC
com um evento da rede. Desse modo, ficou decidido que a participação dos cursitas na IV Jornada
de alfabetização do município de Niterói – alfabetização e currículo: a perspectiva discursvia seria o
último encontro presencial de formação.
Os formadores locais participaram de reuniões periódicas com o Núcleo de Alfabetização da
Diretoria de 1º e 2º Ciclos para delinear o planejamento pedagógico de cada formação e as
atividades escritas que os cursistas iriam realizar e entregar aos formadores locais. Nessas reuniões
foram decididos os temas de cada formação, da seguinte forma: 1) concepções de alfabetização: a
alfabetização discursiva; 2) alfabetização discursiva; 3) leitura literária numa perspectiva
discursiva; 4) produção textual numa perspectiva discursiva; 5) produção textual numa perspectiva
discursiva II; 6) IV Jornada de alfabetização: alfabetização e currículo.
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Ao apresentamos os temas das formações presenciais, temos a intenção de ressaltar a
escolha pela perspectiva discursiva da alfabetização efetivada pela rede municipal de educação de
Niterói. Nesse sentido, as formações foram fundamentadas pelo livro A criança na fase incial da
escrita: a alfabetização como processo discursivo, de Ana Luiza Smolka, publicado pela primeira
vez em 1988. A contribuição de Smolka (2012) se configurou no fio condutor que proporcionou a
mobilização de práticas educativas dos professores participantes do PNAIC.
O relato de práticas educativas realizadas nas escolas da rede de educação de Niterói
ocasionou reflexões sobre o processo de alfabetização das crianças, em um movimento no qual
limites, desafios e possibilidades de ação foram pensados, expostos e debatidos.
Nas formações do polo 4, os diálogos indicavam concepções de alfabetização baseadas em
métodos e na perspectiva do letramento. Somente uma cursista do polo 4 conhecia a perspectiva
discursiva da alfabetização porque utilizou na monografia do curso de graduação em Pedagogia,
realizado na Universidade Federal Federal Fluminense (UFF), o livro de Smolka como
fundamentação dos seus dois primeiros capítulos.
Dessa forma, tendo em vista que a maioria dos cursistas do polo 4 não possuía intimidade
com a contribuição de Smolka (2012), a circunstância de formador local me impôs o desafio de
conseguir debater e apresentar a perspectiva discursiva da alfabetização, sem cair nos artificios dos
diálogos orientados pelas concepções de alfabetização baseadas em métodos e na perspectiva do
letramento.
No decorrer dos seis encontros os cursistas realizaram quatro atividades. A atividade de
produção textual das crianças baseada em livros de literatura infantil possui registros (fotos, textos
das crianças, considerações escritas) que não foram incorporados a esse trabalho porque ainda não
consegui pegar todas as autorizações de utilização de imagem das crianças envolvidas nas
atividades.
Neste contexto, a partir de leituras da contribuição de Smolka (2012), de trocas de
experiências nas formações e das reuniões com o Núcleo de Alfabetização, percebi que reflexões
sobre a autoria das crianças no processo de alfabetização era um caminho potente para proporcionar
debates que envolvessem leitura literária e produção textual.
Dessa forma, decidi recorrer a contribuição de Vera Candau, no livro Didática em questão,
para afirmar que o processo ensino-aprendizagem é multidimensional, ou seja, possui três
dimensões, a dimensão técnica, a dimensão humana e a dimensão política, relacionando a didática
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em uma perspectiva fundamental, Candau (2014), com a perspectiva discursiva de alfabetização,
Smolka (2012). Essa relação surgiu para defendermos a ideia de que a autoria das crianças no
processo de alfabetização é um traço marcante do planejamento pedagógico de professores que
compreendem que a alfabetização não pode ser reduzida a adoção de um método.
A DIDÁTICA EM UMA PERSPECTIVA FUNDAMENTAL
Nos debates efetivados no decorrer das formações do PNAIC, em geral, ocorreu uma
alternância nas exposições realizadas pelos professores. Os professores que trabalham com a
alfabetização estavam animados com situações de aprendizagem em que os alunos conseguiam
realizar as atividades propostas, em contraste com a dificuldade que a maioria dos alunos possuía
para se relacionar com a leitura e a produção textual.
A meu ver, essa alternância mantém vínculos com todos os esforços que os professores
alfabetizadores fazem para conseguir alfabetizar a maior quantidade de alunos, atendendo suas
expectativas ideias e aos anseios sociais. Mesmo a rede municipal de educação de Niterói sendo
organizada pelo sistema de ciclos, com o devido amparo de legislações estaduais e federais. Não
podemos negar que o ideal de alfabetizar todos os alunos ao final do primeiro ano do ensino
fundamental, um debate que faz parte da agenda de vários fóruns educacionais do país, é uma
obsessão que permanece presente na mente da maioria dos cursistas. Inclusive, até os cursitas que
afirmam ser impossível alfabetizar todos os seus alunos, inserem no horizonte de suas falas essa
possibilidade como uma expectativa que gostariam de alcançar.
Lidar com esse ideal no cotidiano da escola não é fácil, professores, professores de apoio,
pedagogos, etc ficam preocupados, angustiados, aflitos ao perceber que os alunos tem dificuldades
e não correspondem ao ideal pretendido. Neste caso, quando debatemos sobre as dificuldades dos
alunos, várias trocas de experiências ocorreram. Falas que demonstram comprometimento e vontade
de mudar a realidade dos alunos. No entanto, percebo que o comprometimento e a vontade de
mudar dialogam com uma alternativa que atrai muito os professores, a possibilidade de colocar em
prática um método de alfabetização que resolva as dificuldades dos alunos.
O debate sobre método de alfabetização que proporcione aos alunos superarem suas
dificuldades na leitura e na produção textual remete aos aspectos técnicos da relação ensinoaprendizagem. Todavia, na área da educação existem concepções afirmando que não podemos
reduzir a complexidade da sala de aula a utilização de técnicas de ensino.
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Desse modo, em primeiro lugar, foi importante afirmar, baseado em Candau (2014), que a
busca de alternativas para os problemas da prática pedagógica e a reflexão sistemática sobre eles
são papéis da didática.
A didática tem como objeto de estudo o processo ensino-aprendizagem, e não nos deixa
esquecer que toda prática pedagógica está impregnada, explícita ou implicitamente, de concepções
sobre esse processo.
Conforme Candau (2014), para que o processo ensino-aprendizagem seja compreendido,
devemos analisa-lo considerando sua multidimensionalidade. A tarefa consiste em articular as
dimensões humana, técnica e político-social. Ao articular essas três dimensões Candau (2014)
defende a didática fundamental.
A seguir, falaremos das três dimensões que compõem a didática fundamental, sobre a
dimensão humana, temos que:
Para a abordagem humanista é a relação interpessoal o centro do processo. Esta
abordagem leva a uma perspectiva eminentemente subjetiva, individualista do
processo de ensino-aprendizagem. Para esta perspectiva, mais do que um problema de
técnica, a didática deve se centrar no processo de aquisição de atitudes tais como:
calor, empatia, consideração positiva incondicional. (...). O crescimento pessoal,
interpessoal e intragrupal é desvinculado das condições socioeconômicas e políticas
em que se dá (CANDAU, 2014, p. 14).

No que diz respeito à dimensão técnica:
Ela se refere ao processo de ensino-aprendizagem como ação intencional, sistemática,
que procura organizar as condições que melhor propiciem a aprendizagem. Aspectos
como objetivos instrucionais, seleção do conteúdo, estratégias de ensino, avaliação
etc., constituem o seu núcleo de preocupações. Trata-se do aspecto considerado
objetivo e racional do processo de ensino-aprendizagem. No entanto, quando esta
dimensão é dissociada das demais, tem-se o tecnicismo. A dimensão técnica é
privilegiada, analisada de forma dissociada de suas raízes político-sociais e
ideológicas, e vista como algo “neutro” e meramente instrumental (CANDAU, 2014,
p.15).
Por fim, a dimensão político-social é inerente ao processo ensino-aprendizagem:
Se todo o processo ensino-aprendizagem é “situado”, a dimensão político-social lhe é
inerente. Ele acontece sempre numa cultura específica, trata com pessoas concretas
que têm uma posição de classe definida na organização social em que vivem. Os
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condicionamentos que advém desse fato incidem sobre o processo de ensinoaprendizagem. A dimensão político-social não é um aspecto do processo ensinoaprendizagem. Ela impregna toda prática pedagógica que, querendo ou não, possui em
si uma dimensão político-social (CANDAU, 2014, p. 16).

A contribuição de Candau (2014) incita a pensarmos que as dimensões humana, técnica e
político-social fazem parte da prática pedagógica e a considerarmos que a exigência da reflexão
didática é buscar soluções para os problemas da prática sem conceder primazia a uma única
dimensão do processo ensino-aprendizagem. Ao adotarmos a postura de buscarmos um método que
resolva as dificuldades dos alunos durante a alfabetização, estamos concebendo que a leitura e a
produção textual das crianças podem ser reduzidas a um elenco de procedimentos vinculados às
técnicas de ensino. Usando outros argumentos, tal como Candau (2014), Smolka (2012) critica a
redução da prática pedagógica na alfabetização a conjunto de técnicas.
PERSPECTIVA DISCURSIVA DA ALFABETIZAÇÃO: DEBATENDO A AUTORIA DAS
CRIANÇAS NAS PRODUÇÕES TEXTUAIS
Inicialmente, ao nos debruçarmos sobre a perspectiva discursiva da alfabetização,
recorremos aos exemplos de lições passadas pela professora para os alunos na alfabetização,
exemplos que Smolka (2012) apresenta em seu livro. As situações expostas por Smolka (2012) nos
ajudaram a pensar sobre práticas que privilegiam as técnicas de ensino sem dialogar com o
conhecimento prévio das crianças. Vejamos uma situação que aconteceu em sala de aula no
decorrer da pesquisa de Smolka (2012), e que foi utilizada na formação do PNAIC que teve como
tema a produção textual:
“Na lousa está escrita em letra cursiva:
Palhaço – Telha – Palha – Toalha - Folha
Dois adultos (...) perguntam, apontando a primeira palavra:
- Quem sabe ler o que está escrito aqui?
Duas crianças respondem:
- Palhaço!
E a turma em coro, repete:
- Palhaço!
Um adulto aponta a segunda palavra e as crianças “leem”:
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- Palhaço!
Apontam a terceira palavra. As crianças “leem”:
- Palhaço!
As crianças leem “palhaço” também para as outras palavras escritas na lousa. A
professora estava na lição do “lha” do “palhaço”.
O desânimo da professora foi evidente. Ela havia escrito, apontado, lido, ensinado,
feito as crianças repetirem e copiarem.
Por que as crianças não liam direito?
(SMOLKA, 2012, p. 62).

Conforme Smolka (2014), entendemos que na situação acima temos um exemplo de um
texto lido para a crianças que foi montado por adultos com a preocupação exclusiva em evidenciar
determinadas propriedades estruturais da escrita. A lição do lha de palhaço se constitui como um
texto que não foi escrito para ser ouvido e apreciado pelas crianças, não é um texto para funcionar
como história. A expectativa da professora não é alcançada, e ela fica desanimada com as respostas.
De acordo com Smolka (2012), a suposição da professora sobre a atividade não se confirmou:
A professora supõe que o que é igual é necessariamente, perceptualmente, mais
simples, mais fácil, e que ela espera que as crianças não só identifiquem as
semelhanças entre as palavras, mas estabeleçam a identidade gráfico-sonora do “lha”.
(SMOLKA, 2012, p. 63).

Segundo Smolka (2012), a lição elaborada e executada pela professora revelou a utilização
de um método de alfabetização, alicerçado por um programa misto (global-silábico), no qual a
apresentação de cada vogal com as consoantes simples é realizada, em seguida, vai se
acrescentando aos poucos, os conjuntos consonantais e as considerada dificuldades.
A professora utiliza estratégias de ensino, baseadas em determinadas concepções de
como as crianças aprendem a ler e a escrever: estabelece uma relação entre sílaba
ensinada e um objeto ‘concreto’ que ela supõe ser conhecido das crianças; fixa
(repete) bem um fonema, uma sílaba de cada vez e gradua o nível das dificuldades.
Escreve palavras com a mesma sílaba na lousa, procurando garantir que as crianças
copiem certo para não ‘gravarem’ errado (SMOLKA, 2012, p. 62).

Ao proceder dessa forma, podemos dizer que alguns aspectos foram ignorados pela
professora. Em primeiro lugar, não existe uma relação gráfico-sonora uniforme e imutável quando
falamos e escrevemos a palavra palhaço. Ao pensar que a palavra palhaço mantém o mesmo sentido
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e significado para todas as crianças presentes na aula, a professora ignorou que o reconhecimento
das palavras acontece também na contraposição, na diferença, e não se dá somente na comparação.
“Escrever “paliasso” tem exatamente o mesmo efeito sonoro, como falar “paiaço” tem o mesmo
efeito semântico [se bem que não tem o mesmo efeito social] (SMOLKA, 2012, p. 63, grifos do
original).
De acordo com Smolka (2017), a perspectiva discursiva da alfabetização considera
concepções de aprendizagem e de linguagem que levam em conta o processo de construção,
interlocução e interação das crianças, dialogando com as necessidades e as condições de vida das
crianças fora da escola.
Alfabetização implica leitura e escritura entendidos como momentos discursivos, neste caso,
a linguagem é compreendida como prática social.
Quando propusemos, há três décadas, a alfabetização como processo discursivo, era
para a linguagem como produção humana, histórica, cultural, como prática social da
qual as crianças participam e dela se apropriam, que chamávamos atenção (SMOLKA,
2017, p. 31, grifos do original).

Conceber a linguagem como prática social abre várias possibilidades para o processo de
alfabetização realizado no cotidiano escolar. Uma dessas possibilidades é pensarmos em produções
textuais que levem em consideração a autoria das crianças. Smolka (2012) afirma que a literatura
infantil é um elemento mediador no processo de aquisição da escrita.
Nesse sentido, nas formações realizadas no polo 4, partimos do pressuposto que existe a
emergência do discurso na escrita inicial, considerando que a palavra transforma e redimensiona a
ação humana. “Nessa perspectiva, então, não é o ‘pensamento individual que se insere na realidade
objetiva e comum’, mas é a realidade social e funcional da ‘palavra’ que, entre outras coisas,
constitui a subjetividade” (SMOLKA, 2012, p. 89, grifos no original). Entendemos que o discurso
interior das crianças traz as marcas do discurso social e que a literatura infantil e as histórias em
quadrinho proporcionam diálogos pertinentes para o processo de escritura porque proporcionam o
fluir do significado.
Então, para cumprir o objetivo da formação do PNAIC de Niterói, realizamos uma atividade
prática baseada na perspectiva discursiva da alfabetização, propomos aos participantes incentivarem
seus alunos a produzirem textos que estivessem relacionados com uma história de literatura infantil
e que escolhessem três produções textuais para levar e compartilhar na próxima formação. Neste
caso, consideramos como produção textual: a) registros com desenhos; b) registros com
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pseudoletras ou números; c) registros com rabiscos; d) uma letra significando uma palavra ou frase;
e) cadeia de letras sem correspondência entre as unidades; f) cadeia de letras com correspondências
parciais às convenções; g) duas ou mais letras com correspondências às letras iniciais de palavras;
h) correspondência alfabética.
O desenrolar dessa atividade proporcionou vários questionamentos sobre a forma como a
alfabetização estava acontecendo nas escolas do polo 4 da rede municipal de educação de Niterói.
Esses questionamentos ajudaram a delinear práticas pedagógicas que não possuíssem uma
preocupação restrita a um elenco de procedimentos e técnicas de ensino. Além disso, serviu para
mobilizar a atenção dos professores para planejarem atividades de produção textual que garantam a
autoria das crianças.
CONCLUSÕES
Ao relatar a experiência na condição de formador local do PNAIC de Niterói, posso concluir
que ao debatermos sobre a autoria das crianças nas produções textuais realizadas no processo de
alfabetização, conseguimos colocar em circulação a ideia de que a literatura infantil é um elemento
do processo de aquisição da escrita que permite estabelecermos diálogos, práticas educativas, em
sintonia com as formas de dizer das crianças. Defendemos que é possível alfabetizar levando em
conta os processos de construção, interação e interlocução das crianças.
Desse modo, enfatizamos que na alfabetização também é possível passarmos da didática
instrumental para a didática fundamental. Considerando que a perspectiva da didática fundamental
assume a multidimensionalidade do processo de ensino-aprendizagem, articulando as dimensões
técnica, humana e política como centro de sua temática (CANDAU, 2014). Ou seja, pensar que o
processo de alfabetização se restringe a utilização de métodos é reduzir esse processo a dimensão
técnica da didática, um erro crucial conforme afirma Candau (2014).
Tendo em vista que as interações no cotidiano escolar não se limitam a sentar, copiar, colorir
e calar. Afirmamos nas formações que a autoria da produção textual das crianças emerge de
processos que vinculam as relações entre a linguagem falada e a linguagem escrita (SMOLKA,
2012).
Nesse sentido, defendemos que os professores que participaram da formação do PNAIC no
polo 4 em Niterói precisam levar em conta no seu planejamento pedagógico o seguinte pressuposto:
a escrita exige “a estruturação deliberada do fluir do significado”.
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Resumo
O presente trabalho consiste em um relato de experiência com o objetivo de compartilhar reflexões
forjadas na condição de formador local do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa do estado
do Rio de Janeiro (PNAIC/RJ) na cidade de Niterói. Iremos nos deter, em linhas gerais, no debate
realizado nas formações do PNAIC 2019, em que foi pensado a autoria das crianças nas propostas de
produção textual da alfabetização das unidades de educação envolvidas na formação. Para cumprir o
objetivo proposto, recorremos a contribuição de Vera Candau (2012) e de Ana Luiza Smolka (2014). As
referidas autoras possuem críticas ao entendimento de que as técnicas de ensino são os procedimentos
exclusivos a serem utilizados pelos docentes. As dificuldades dos alunos no processo de alfabetização
trazem à tona, no pensamento da maioria dos professores que participaram da formação do PNAIC no
polo 4 em Niterói, a convicção de que métodos de alfabetização são a solução para superar os
problemas da prática pedagógica. O ideal de alfabetizar todos os alunos ao final do primeiro ano de
escolaridade encontra sustentação na ideia de que os métodos são as alternativas mais eficazes para
resolver os problemas da prática pedagógica. Nesse sentido, as concepções de didática fundamental
(Candau, 2014) e a perspectiva discursiva de alfabetização (Smolka, 2012) foram importantes para
refletirmos sobre a centralidade atribuída aos métodos na alfabetização. Ao pôr em questão a ideia de
atribuir centralidade aos métodos, nos deparamos com vários argumentos dos professores em que são
enfatizadas as falhas na tarefa de alfabetizar. Desse modo, debatemos nas formações a ideia de
proporcionar espaço para a autoria das crianças nas propostas de produção textual por meio da
literatura infantil, apontando as fragilidades e inconsistências na utilização de um método associado a
um programa misto (global-silábico).
Palavras-chave: Alfabetização; Autoria; Produção textual; Experiência formadora.
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INTRODUÇÃO
Desde as reformas educacionais dos anos 1990, num contexto de assentamento do
neoliberalismo e propagação das teorias pós-modernas, os debates acerca da formação docente e da
prática educativa ganharam cada vez mais destaque, sobretudo impulsionados por determinações de
organismos internacionais como Banco Mundial (BM), Fundo Monetário Internacional (FMI),
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), sob o equivocado preceito de que a
educação escolar seria responsável pelo desenvolvimento socioeconômico das sociedades
(FREITAS, 2016).
Algumas indicações destes organismos, como por exemplo, o Relatório Jacques Delors
(UNESCO, 1996) e Professores são importantes: atraindo, desenvolvendo e retendo professores
eficazes (OCDE, 2006), culminaram na formulação de políticas de formação docente mundo a fora.
No Brasil influenciaram a criação de censos de avaliação educacional, como o Sistema de
Avaliação da Educação Básica (SAEB), Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que por sua vez influenciaram a
formatação de políticas de formação docente como a formação de professores por meio da educação
a distância e o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação básica (PARFOR)
(BASTOS, 2015).
Assim sendo, partindo da premissa de que a docência é profissão (ROLDÃO, 2007) e o
professor é um profissional do ensino (CRUZ, 2017), a presente pesquisa, em desenvolvimento
numa dissertação de mestrado, objetiva compreender os sentidos atribuídos pelo docente dos anos
finais da rede pública de ensino do Distrito Federal aos processos de formação continuada
vivenciados por ele no processo de constituição da profissionalidade docente para atuar nesta etapa
de ensino, tendo em conta que nesta etapa, especificamente, coexistem contraditória e
dialeticamente modelos de formação que ora privilegiam conteúdos culturais cognitivos, ora
privilegiam o aspecto pedagógico-didático (SAVIANI, 2009). E, especificamente para este texto, o
objetivo é debater as concepções presentes nos documentos oficiais que embasam e norteiam a
proposta de formação continuada na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
Desta forma, faremos uma breve discussão teórica acerca dos aspectos conceituais presentes
nos documentos oficiais, os quais se relacionam e embasam a formação continuada no Distrito
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Federal, detendo-nos com maior atenção às Diretrizes que tratam da formação docente no âmbito do
Distrito Federal.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A formação é uma parte fundamental no processo de construção da profissionalidade
docente. Alvarado-Prada, Freitas e Freitas (2010) indicam que a formação docente é uma contínua
caminhada dos profissionais da educação, em que atuam todas as suas dimensões individuais e
coletivas de caráter histórico, biopsicossocial, político, profissional e cultural, próprias de seres
integrais e autores de sua própria formação. E Garcia (2009) indica que o formar-se professor não
se encerra ao término da formação inicial, mas se faz ao longo de toda a carreira.
A formação docente, a partir das “reformas empresariais da educação” (FREITAS, 2016) do
fim do século XX, em muito passou a ser influenciada por políticas embasadas em teorias pósmodernas que, de acordo com Santos, Silva e Valentini (2019), “se estruturam a partir da negação
de conhecimentos universalizantes e o abandono de categorias analíticas como classe, luta de
classe, contradição e totalidade” (p. 226). O que gera uma insuficiência analítica da realidade e
ratifica a manutenção dos processos de exploração, alienação, e do aprofundamento das
desigualdades estruturais promovidas pelo capital. O que culmina numa administração gerencialista
da educação e numa formação docente pragmatista, centrada na técnica, enaltecendo a prática e
com um viés de esvaziamento teórico-crítico (SAVAIANI, 2009).
Destacando os ensinamentos de Cruz (2017), que asseveram que a profissionalidade docente
se constitui de contradições e ambivalências que expressam um movimento de lutas políticas,
econômicas, sociais e culturais que compõem as múltiplas determinações do trabalho docente sob
os marcos sociais da profissão docente no contexto da sociedade capitalista, há que se salientar que
a formação continuada possui um papel de extrema relevância, uma vez que permite ampliar o
arcabouço de conhecimentos que propiciam uma análise crítico-dialética da materialidade dos
modos de ser e estar na profissão docente, possibilitando a compreensão sócio-político-histórica das
contradições presentes na relação capital-trabalho e suas implicações no trabalho docente.
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Diretrizes Pedagógicas Para a Organização Escolar do 3º Ciclo para as Aprendizagens
A participação integral em períodos dedicados ao desenvolvimento profissional é assentada
pela atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 13, V, como uma das
incumbências docentes, e, acolhendo tal princípio, as Diretrizes Pedagógicas para o 3º Ciclo para as
Aprendizagens do DF indicam que a formação docente, sobretudo a formação continuada, deve
desencadear processos que propiciem o desenvolvimento profissional docente.
Estas diretrizes, que regem a etapa que corresponde aos anos finais do ensino fundamental,
asseveram que a formação continuada é um dos elementos fundantes da organização escolar do
Distrito Federal e deve contribuir para a melhoria dos processos de ensinar, aprender, pesquisar e
avaliar e que a perspectiva assumida é a do
desenvolvimento profissional docente que contempla, além da formação, a valorização
profissional e a melhoria das condições de trabalho num continuum que possibilita a
revisão das trajetórias docentes de forma crítico-reflexiva” . Nessa perspectiva, a
formação continuada contribui para a apropriação e ou revisão de concepções e
práticas pedagógicas, transformando-as em práxis por meio da reflexão crítica de
situações e experiências de trabalho vivenciadas na própria escola e da atuação
consciente dos docentes. (DISTRITO FEDERAL, 2014a, pp. 26-27).

Segundo Marcelo Garcia (2009), o conceito de desenvolvimento profissional docente tem
uma conotação de evolução e continuidade que, em princípio, supera a justaposição entre formação
inicial e continuada e, nas últimas décadas, tal conceito assumiu as seguintes características:
[...] baseia‑se no construtivismo, e não nos modelos transmissivos; [...] ao contrário
das práticas tradicionais de formação, que não relacionam as situações de formação
com as práticas em sala de aula, as experiências mais eficazes para o desenvolvimento
profissional docente são aquelas que se baseiam na escola e que se relacionam com as
atividades diárias realizadas pelos professores; [...] o professor é visto como um
prático reflexivo, alguém que é detentor de conhecimento prévio quando acede à
profissão e que vai adquirindo mais conhecimentos a partir de uma reflexão acerca da
sua experiência. Assim sendo, as atividades de desenvolvimento profissional
consistem em ajudar os professores a construir novas teorias e novas práticas
pedagógicas. (p. 11).

Ou seja, embora buscando romper com os modelos de formação docente arraigados nos
preceitos de uma racionalidade técnica e superar características de justaposição entre formação
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inicial e continuada, o desenvolvimento profissional docente, nesta acepção, traz em seu bojo a
concepção do professor como um prático reflexivo, visão que é embasada epistemologicamente
numa centralidade na e da prática.
De acordo com Schon (2000) a epistemologia da prática decorre do princípio do “[...]
aprender a fazer fazendo e é centrada no saber profissional, tendo a reflexão na ação como ponto de
partida para responder a conflitos e situações de incerteza no cotidiano profissional” (p. 20).
Tardif (2008) aponta a epistemologia da prática profissional, cuja finalidade seria revelar os
saberes que englobam “os conhecimentos, as competências, as habilidades e as atitudes, aquilo que
muitas vezes foi chamado de saber, saber-fazer e saber-ser” (p. 11), visando compreender a
natureza desses saberes, assim como o papel que desempenham tanto no processo do trabalho
docente quanto na identidade profissional dos professores, como oposição à racionalidade técnica.
Entretanto, referenciadas em Nóvoa (1995), as Diretrizes Pedagógicas para o 3º Ciclo
indicam que a formação dos profissionais docentes deve pautar-se pela perspectiva crítico-reflexiva
que possibilite a construção de sua autonomia pessoal e pedagógica, o que não se dá (apenas) por
acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim, por meio do trabalho de
reflexão crítica sobre as práticas e da (re) construção permanente de uma identidade. Enfatizam que
no processo de ensinar e aprender, é preciso assumir posturas que favoreçam a pesquisa, a
investigação e a reflexão crítica sobre a prática pedagógica, bem como estar aberto para questionar
suas concepções, suas ações, sua visão de mundo e de ser humano (DISTRITO FEDERAL, 2014)
.Ou seja, assentam-se na formação continuada baseada num modelo de desenvolvimento
profissional docente que enaltece a práxis como referência epistemológica, diferenciando-se assim
dos modelos que valorizam a reflexão, mas apenas evocam sua utilização num viés pragmatista,
trazendo em seu bojo a prática enquanto arquétipo epistemológico.
DIRETRIZES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL
Alinhada aos pressupostos presentes nas Diretrizes Pedagógicas para o 3º Ciclo para as
Aprendizagens, as Diretrizes de Formação Continuada da Secretaria de Educação do Distrito
Federal, lançadas em 2018, indicam que é preciso se primar por uma formação que promova o
desenvolvimento profissional docente numa perspectiva epistemológica embasada na práxis,
superando a centralidade na e da experiência prática e consequente dissociação entre teoria e
prática.
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[...] é importante registrar a necessidade de se questionar ou de superar, mesmo que de
forma parcial, uma das teorias que tem se apresentado de forma hegemônica nesse
campo e nos estudos de formação, como a do professor reflexivo. [...] Assinalam-se,
portanto, nestas Diretrizes, possibilidades de superação dos limites presentes em
concepções de formação profissional essencialmente instrumentais e centradas na
experiência prática. Nesse sentido, defende-se uma perspectiva que favoreça o
desenvolvimento profissional a partir da formação teórica e em direção a um saber
crítico e a uma ação ética, pautados nos ideais de autonomia e emancipação.
(DISTRITO FEDERAL, 2018, pp. 27-29).

Estas diretrizes asseveram que a formação continuada fundamenta-se numa “concepção de
educação baseada nos pressupostos teóricos da Pedagogia Histórico-Crítica (SAVIANI, 2012,
2013) e da Psicologia Histórico-Cultural (VIGOTSKI, 2001, 2002, 2003), assim como na avaliação
formativa” (DISTRITO FEDERAL, 2018, p. 33), e como projeto de formação assumem a
concepção Crítico-emancipadora, embasadas em Curado Silva (2002, 2008, 2011, 2014, 2018) –
que referencia-se, entre outros, em Marx, Gramsci e Vázquez - consubstanciada na epistemologia
da práxis.
A práxis pressupõe uma indissociabilidade, uma união dialética entre teoria e prática, entre
conhecimento e transformação. Sánchez Vázquez assim a caracteriza,
uma atividade material, transformadora e adequada a fins. Fora dela, fica a atividade
teórica que não se materializa, na medida em que é atividade espiritual pura. Mas,
entretanto, não há práxis como atividade puramente material, isso é, sem a produção
de fins e conhecimentos que caracteriza a atividade teórica. (2011, p. 239).

Na concepção crítico-emancipadora, que entende a realidade como contraditória e dialética,
a formação de professores, por meio da práxis, aspira a uma formação do sujeito sócio-histórico
baseada em uma relação indissolúvel entre a teoria e a prática, a ciência e a técnica, constituída no
trabalho e que garanta a esses sujeitos a compreensão da realidade sócio-econômico-política e que
sejam capazes de orientar e transformarem as condições que lhes são impostas (CURADO SILVA,
2018).
Segundo as Diretrizes, a formação dos profissionais da educação
deve transcender a ideia de centrar-se exclusivamente na prática profissional como
elemento de construção de conhecimentos, voltando-se à compreensão das restrições
impostas por essa prática a partir da apropriação e da produção teórica como
elementos do desenvolvimento profissional e pessoal. Nesse movimento, torna-se
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essencial a aquisição do conhecimento elaborado nas ciências, nas artes, na filosofia,
na pedagogia e nas ciências da educação; torna-se essencial, também, o
desenvolvimento de recursos que possibilitem aos profissionais refletir e produzir
representações próprias acerca desses conhecimentos, em inter-relação com sua
prática profissional. (DISTRITO FEDERAL, 2018, p. 35).

Assim sendo, o projeto de formação continuada dos profissionais da educação do Distrito
Federal tem por objetivo favorecer possibilidades de construção de autonomia e emancipação dos
sujeitos envolvidos no ato educativo, tornando-os capazes de entender, interpretar e transformar o
mundo em que vivem. Para isso, incorpora princípios que são fundantes da perspectiva críticoemancipadora: a categoria trabalho; a relação dialética de unicidade entre teoria e prática e a
pesquisa na e da formação continuada, enquanto estratégia teórico-metodológica (DISTRITO
FEDERAL, pp. 49-50).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa elege o Materialismo histórico-dialético como pressuposto teórico-metodológico
e, por meio das categorias contradição, mediação e totalidade, pretende compreender a essência
presente na investigação ora proposta, uma vez que as categorias “são mutuamente implicadas e de
tal forma que a exposição e explicação de uma já é e exige a explicação e exposição das outras”
(CURY, 1987, p. 15).
Outrossim, esta parte da pesquisa embasa-se na análise documental dos documentos oficiais
que embasam a formação continuada no âmbito dos anos finais da rede pública de ensino do DF, no
intuito de compreender as concepções, princípios e pressupostos que norteiam a proposta de
formação continuada.
CONCLUSÕES
Na realização da análise documental nos principais referenciais legais sobre formação
continuada no DF, pudemos identificar três concepções que embasam a formação continuada de
forma geral e que têm implicações também no contexto da etapa dos anos finais do ensino
fundamental, são elas: desenvolvimento profissional docente, professor-reflexivo e críticoemancipadora.
Na concepção de desenvolvimento profissional, embora tenha-se a compreensão de que a
formação continuada faça parte de um continnum, percebemos a limitação, que por vezes, parece
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estar associada a um movimento individual do sujeito. Aquele que busca o seu desenvolvimento e
que enfraquece políticas mais coletivas de consolidação da profissão. Bastante associada a essa
visão de uma égide individualista para a formação continuada, ter a ideia de professor-reflexivo
pode referendar ações de formação muito assentadas na lógica do déficit e de um conhecimento
utilitarista imediato, por endossar o viés de uma reflexão muito centrada na prática imediata e nas
resoluções de problemas diretos na e da sala de aula.
Já a concepção crítico-emancipadora se apresenta como um desafio ao figurar entre as
demais concepções na tentativa de se construir uma unidade teórico-prática da formação
continuada, na qual esta venha a ser vista como um momento autônomo de construção de
conhecimento construído pelos sujeitos professores, norteados por uma política clara de formação
docente, consolidando a função social do professor.
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Resumo
O presente trabalho apresenta uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento, a qual, elegendo o
materialismo histórico dialético como pressuposto teórico-metodológico, busca investigar a relação
entre formação continuada e a constituição da profissionalidade docente na etapa dos anos finais do
ensino fundamental. A partir da problematização de quais sentidos o docente dos anos finais da rede
pública de ensino do Distrito Federal atribui às relações entre os processos de formação continuada
vivenciados por ele e o processo de constituição da profissionalidade docente para atuar nesta etapa de
escolarização, esta parte específica da pesquisa, metodologicamente apoiada em análise documental
(MINAYO, 2009), debate as concepções presentes nos documentos oficiais que embasam e norteiam a
proposta de formação continuada no âmbito dos anos finais do ensino fundamental público da rede de
ensino do Distrito Federal, com especial atenção às Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar
do 3º Ciclo para as Aprendizagens (2014) e às Diretrizes de Formação Continuada da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal (2018). Para fomentar o debate, são trazidos à baila os
constructos teóricos de Cruz (2017), Curado Silva (2018), Cury (1987), Freitas (2016), Garcia (2009),
Roldão (2007), Saviani (2009), Tardif (2008), Vázquez (2011), entre outros. A realização da análise
documental identificou três concepções existentes nos diferentes documentos consultados:
desenvolvimento profissional docente, professor-reflexivo e concepção crítico-emancipadora. A
formação continuada possui um papel de extrema relevância na constituição da profissionalidade
docente, uma vez que permite ampliar o arcabouço de conhecimentos que propiciam uma análise
crítico-dialética da materialidade dos modos de ser e estar na profissão docente, possibilitando a
compreensão sócio-político-histórica das contradições presentes na relação capital-trabalho e suas
implicações no trabalho docente.
Palavras-chave: Formação continuada; Profissionalidade docente; Concepções de formação
continuada;
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Resumo
O referido painel debruça-se sobre a formação inicial e continuada de professores, evidenciando os
seus desafios e as possibilidades e propõe um amplo debate acerca dos processos formativos e das
políticas públicas no âmbito da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, Educação Inclusiva e
Educação para as relações Étnico-Raciais no contexto da EJA. Para tanto, contempla três resultados de
pesquisas concluídas em distintas instituições e com diferentes contextos e sujeitos. O primeiro estudo,
intitulado “Educação de Jovens, Adultos e Idosos e os processos formativos no âmbito do estágio
supervisionado”, objetiva compreender os impactos do trabalho realizado no âmbito do componente
Prática Reflexiva em Educação de Jovens e Adultos, considerando as dimensões ensino, pesquisa,
extensão e formação. O segundo trabalho, “Política Pública de formação do professor para atuar na
educação inclusiva do município de Itaberaba-Bahia”, buscou analisar como as políticas públicas de
formação continuada têm sido elaboradas, tendo em vista a inclusão de alunos surdos. O terceiro
trabalho, intitulado “Educação para as Relações Étnico-Raciais na Educação de Jovens e Adultos: um
estudo sobre a problematização da temática e os desafios da formação docente” buscou compreender
como têm sido tratada as Relações Étnico-Raciais na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Assim, a
pesquisa evidenciou a formação de professores para as Relações Étnico-Raciais como um dos desafios.
Portanto, a intenção é que as abordagens e problematizações aqui tecidas promovam ricos momentos
de discussões e reflexões sobre a temática em pauta, fomentado a ampliação do debate nos diferentes
espaços, a fim de contribuir para a qualificação da educação no país e a promoção de novas pesquisas
na área.
Palavras-chave: Formação Docente; Educação de Jovens, Adultos e Idosos; Estágio; Educação
Inclusiva.
EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E OS PROCESSOS FORMATIVOS NO
ÂMBITO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Maria Eurácia Barreto de Andrade – UFRB

INTRODUÇÃO
A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas - sobretudo no contexto atual em que o
país sofre retrocessos históricos de direitos conquistados com muitas lutas - atravessa um momento
delicado que nos convida a ampliar o debate e tencionar movimentos de resistência para superar
concepções, discursos e ações conservadoras que buscam deslegitimar legados históricos, estudos,
ações e políticas em prol da modalidade para pessoas jovens, adultas e idosas que tiveram seus
direitos negligenciados na sua infância.
Mais do que nunca o debate deve ser aquecido, sobretudo nos espaços formativos
acadêmicos que buscam fortalecer o processo de formação de professores para que possam lutar
para o enfrentamento de inúmeros desafios e injustiças do ponto de vista da busca pela superação de
entraves históricos no nosso país, dentre outros, destacamos o que nos parece mais grave: o
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analfabetismo das pessoas jovens, adultas e idosas. Não podemos perder de vista que este reflete um
problema social sério que deve ser priorizado nas políticas públicas no sentido de superar.
Partindo desse pressuposto, o curso de Licenciatura em Pedagogia, do Centro de Formação
de Professores, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, contempla, nos seus estudos
obrigatórios, o componente curricular “Prática Reflexiva em Educação de Jovens e Adultos”, na
perspectiva de estágio curricular, que busca um amplo estudo, problematização e reflexão acerca
dos desafios, das subjetividades e necessidades da modalidade, tendo como desafio garantir um
processo formativo alicerçado nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão e formação por meio de
ampla vivência e intervenção nos espaços formativos.
Este artigo propõe apresentar reflexões sobre o trabalho realizado no componente em pauta,
o qual ao ultrapassar a dimensão do ensino e contemplar, também, a pesquisa e a extensão (pilares
que sustentam a Universidade), se reveste de sentido evidenciando sua ampla articulação. Nele são
destacados os processos vividos, os caminhos trilhados e alguns resultados alcançados. Para tanto, o
problema que mobilizou o trabalho foi pautado na seguinte questão: quais os impactos do trabalho
realizado no âmbito do componente “Prática Reflexiva em Educação de Jovens e Adultos” na
perspectiva do estágio supervisionado, considerando o foco nas dimensões do ensino, da pesquisa,
da extensão e da formação?
Nesse viés, o artigo tem como intensão principal compreender os impactos do trabalho
realizado no âmbito do componente em pauta, considerando as dimensões ensino, pesquisa,
extensão e formação o qual é atravessado em todos os seus momentos do processo.
Para atender o objetivo elucidado, os caminhos metodológicos trilhados foram pautados pela
metodologia da práxis (BENINCÁ, 2002). Além disso, foi sustentado pelas reflexões de Freire
(1987; 1992; 2003), Arroyo (2017), Andrade; Freiras e Santos (2020), Maciel e Resende (2019),
Lima e Costa (2014) e Andrade (2017).
O artigo contempla, além da introdução, uma breve reflexão teórica, abordando discussões
sobre a Educação de Jovens, Adultos e Idosos no contexto do estágio supervisionado e os
encaminhamentos metodológicos percorridos ao longo do processo. Além disso, apresenta os
resultados e discussões e, por fim, as considerações finais. Todas estas partes procuram evidenciar a
relevância da ação realizada e seus os impactos para a Universidade, Instituições e comunidade.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

176

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Diante de todas as problemáticas que o país enfrenta no cotidiano atual e da urgência de
ações e políticas públicas afirmativas como enfrentamento aos retrocessos apresentados
recorrentemente pelo atual governo no que se refere à modalidade de Educação de Jovens, Adultos
(e Idosos), compreendemos que a Universidade tem uma responsabilidade social muito grande no
processo de resistência a todas as ações que desfavoreçam a modalidade, sobretudo quando se pensa
no público que já teve historicamente tantos direitos negados e que necessitam uma “segunda
chance” para garantir a conquista de direitos fundamentais a uma participação social mais
responsável e autônoma.
Nesse ínterim, entendemos ser a Universidade um espaço privilegiado para garantir debates
e reflexões sobre os sujeitos, os contextos, as práticas, a formação, e o estágio supervisionado se
reveste como momento ímpar para ampliar as discussões e convidar outras instituições (tanto
escolares quanto não escolares) para aquecer o debate e juntos discutirem proposições efetivas que
garantam a qualificação da modalidade. Assim como destacam Maciel e Resende (2019, p. 129), ao
analisarem o documento da Política Nacional de Alfabetização (PNA) “Dificultar o aprendizado da
leitura e da escrita é violar um direito humano e isto se torna ainda mais perverso quando se trata de
jovens e adultos”.
Nesta mesma direção Arroyo (2017) questiona sobre quem são esses sujeitos que tiveram
historicamente seus direitos violados. Para o autor, é necessário iniciar o trabalho focando nos
principais personagens da EJA(i). Quem são eles? Nas suas palavras evidencia:
[...] trabalhadores empobrecidos das cidades ou dos campos, mulheres, negros/as. [...]
Bem cedo se deslocam dos bairros e das vilas para o trabalho nos “bairros-bens” como
domésticas ou pedreiros, serventes, limpadores/as de ruas, de escritórios, ou como
serventes de escolas, nos espaços públicos. Passageiros do amanhecer do início do dia
para, no fim da tarde, no início da noite, irem para a EJA. (ARROYO, 2017, p. 22-23).

O referido autor apresenta uma relevante provocação para que possamos pensar nos sujeitos
da EJA(i) e partir deles, refirmando o que destacou Freire. Não se pode perder de vista que é uma
modalidade da educação “[...] para os diferentes em percursos sociais e humanos” (Arroyo, 2017, p.
23), sendo necessário, portanto, processos formativos também diferentes que atendam as
necessidades dos sujeitos inseridos.
É nesta perspectiva que concordamos com a reflexão apresentada por Lima e Costa (2014, p.
59), ao destacarem que “[...] a escola [...] é um espaço propício à construção de conhecimentos
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acerca da profissão docente. Seu movimento nos permite refletir sobre a articulação teórico-prático
[...] e os desafios postos cotidianamente ao trabalho docente na Educação de Jovens e Adultos”.
Assim, os espaços e tempos dos estágios supervisionados se constituem enquanto ricas
possibilidades de aproximação e formação, sobretudo na modalidade em pauta que contempla um
público diverso. Nesta perspectiva, Arroyo (2017, p. 23), traz um questionamento bastante
provocativo que nos parece convergir com a reflexão/experiência aqui apresentada: “Como
aprofundar os significados dessas passagens nos cursos de formação e com os passageiros?”
A possibilidade de estar inserido no contexto dinâmico da instituição escolar se constitui
como um rico momento de construção de saberes e de constituição profissional, sustentado no
movimento da práxis1. A vivência dinâmica neste espaço privilegiado de formação, permite uma
ampla reflexão sobre a articulação teórico-prática, partindo dos sujeitos e dos desafios apresentados
cotidianamente neste contexto, possibilitando ao professor em formação uma ampla compreensão
dos seus diversos processos. Conforme anunciou Andrade (2019, p. 241) A experiência no estágio
“[...] fica como ponto fundante a possibilidade do desenvolvimento de uma consciência-práxis e o
constante desafio da superação da dicotomia teoria-prática”.
Para Andrade (2019), não se pode perder de vista a importância de privilegiar no estágio o
trabalho formativo pautado nos princípios da pedagogia dialética para que este se consolide, de fato,
como um espaço de reflexão e de aproximação com a profissão docente, além de compreender
como um momento de produção de conhecimento e de aproximação da docência com a pesquisa.
Só assim, o estágio supervisionado poderá se constituir como um espaço de práxis.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O fundamento orientador da experiência, do ponto de vista metodológico, está sustentado na
metodologia da práxis (BENINCÁ, 2002), considerando que possibilita a (re)significação das
práticas, a transformação do cotidiano educacional, tendo como referência principal os sujeitos
envolvidos e suas reais possibilidades de pensar e modificar a própria realidade.
A práxis ancorou todos os momentos, considerando as reflexões teórico-conceituais e
metodológicas no âmbito da Universidade, as observações, planejamento, docência/ação
compartilhada e intervenção nas instituições parceiras, bem como a produção crítico-reflexiva do

A concepção de Práxis é aqui defendida na perspectiva de Freire (1987), ou seja, a capacidade de atuação e reflexão
do sujeito de modo que possa transformar a realidade.
1
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processo vivenciado, somado as problematizações e exposições dos impactos da experiência no
evento de extensão, agregando todos os envolvidos.
Assim, considerando os momentos de reflexões e problematizações teórico-metodológicoconceituais no âmbito da Universidade, que se referem aos estudos do componente, o trabalho foi
desenvolvido de maneira dinâmica, dialógica e problematizadora, levando-se em consideração o
referencial do componente e a realidade da escola básica e demais instituições parceiras que
atendem ao público jovem, adulto e idoso numa perspectiva formativa.
Depois das reflexões e discussões, o chega o momento é de maior aproximação com as
instituições de modo a conhecer e possibilitar o encontro com os sujeitos e os contextos da
modalidade. Para tanto, o momento de observação da prática é de suma relevância, uma vez que o
estudante/pesquisador lança mão de todas as orientações e encaminhamentos apresentados no
primeiro movimento e com olhar observador registra no diário de campo o que considera mais
significativo para qualificação da sua prática.
A partir das observações e do registro no caderno de campo - instrumento imprescindível
para incursão no campo empírico de atuação - é possível planejar qualitativamente o projeto de
intervenção. Esta é uma ação que exige muita atenção, reflexão e cuidado. Para tanto, há sistemática
orientação dos supervisores das instituições parceiras e da professora coordenadora do estágio com
a intenção de alinhar as ações pensadas e sugerir estratégias que atendam aos sujeitos e os contextos
de atuação.
Depois de planejado o projeto de intervenção e aprovado pelos supervisores e orientadores
chega o momento da intervenção direta com o público. Este é o momento que mais aproxima os
estudantes em formação aos sujeitos jovens, adultos e idosos com suas subjetividades,
peculiaridades e interesses. A vivência no campo possibilita ampla compreensão do cotidiano da
EJA(i), os desafios enfrentados, bem como as possibilidades para a prática junto aos jovens, adultos
e idosos inseridos, os quais trazem consigo trajetórias de vida truncadas, mas ricas de experiências
adquiridas ao longo da sua vivência social.
Depois das vivências no espaço formativo de estágio e reflexões sobre o processo em
momento de avaliação na Universidade, somado as ponderações no caderno de campo, os
estudantes sistematizam o relatório crítico-reflexivo, considerando os momentos de discussões e
aprofundamentos teórico-conceituais, a imersão no campo de estágio e seus diferentes momentos
junto ao espaço formativo.
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Desta forma as dimensões ensino, pesquisa, extensão e formação, foram contempladas de
forma dialógica e relacional nos diferentes momentos e ancoradas pela metodologia da práxis
(BENINCÁ, 2002).
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Apesar de a Educação de Jovens, Adultos e Idosos atravessar um momento de desencanto e
frustração com insuficiência de políticas públicas voltadas para a modalidade, sobretudo do ponto
de vista da formação docente, há necessidade de intensificar as pesquisas e debates para que esta
esteja na centralidade das discussões formativas.
Neste contexto, é necessário evidenciar que a formação para atuação na Educação de
pessoas Jovens, Adultas e Idosas numa sociedade desenlaçada em que até o legado de Freire está
sendo questionado, deve ocupar lugar de destaque, sobretudo nos centros de formação de
professores. É nesta perspectiva que esta pesquisa busca apresentar os impactos do trabalho
formativo realizado no âmbito do componente Prática Reflexiva na Educação de Jovens e Adultos,
na perspectiva de estágio supervisionado, do curso de Licenciatura em Pedagogia, da Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia, que busca contemplar quatro importantes dimensões: ensino,
pesquisa, extensão e formação.
Valorizar o processo formativo dos estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia no
que se refere à Educação de pessoas Jovens, Adultas e Idosas, evidenciando para além da dimensão
do ensino, como referência matricial do processo, é apostar no legado de Paulo Freire e
compreender que qualquer ação educativa e formativa deve ser balizada pela pesquisa do processo
em estreita articulação com as suas experiências vivenciadas.
Considerando as problematizações e contextos discutidos, torna-se válido apresentar alguns
dados que legitimam os impactos positivos da experiência e fomentam a continuidade da proposta
na perspectiva de contemplar as quatro dimensões priorizadas.
Ao longo das seis edições em que o trabalho do componente foi realizado nesta perspectiva,
foi possível perceber a sua relevância tanto para a comunidade acadêmica, no processo formativo
dos professores, quanto para a comunidade externa no sentido de problematizar, refletir e estreitar a
parceria com a Universidade.
Os impactos destacam-se positivamente pelos depoimentos dos estudantes em formação que
participaram efetivamente de todo o processo, desde as problematizações, estudos e reflexões
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relacionadas à modalidade de Educação de Jovens, Adultos e Idosos, passando pela experiência nos
espaços educativos da EJA(i) observando, planejando e intervindo nas ações educativas de forma
colaborativa e dialógica, assim como refletindo o processo vivenciado por meio da produção do
relatório final. Para além das ações de ensino e pesquisa no âmbito do componente, estes estudantes
também vivenciaram a atividade de extensão junto à comunidade externa. As narrativas a seguir,
revelam a grande contribuição do componente, sobretudo no que se refere à vivência nos espaços
formativos da EJA(i), conforme pode ser observado.
“Fui aluno da EJAI [...]. Poder retornar como estagiário me proporcionou conceber
um outro significado dessa modalidade educacional; me permitiu entendê-la como um
espaço de existência e resistência de sujeitos e sonhos. [...] Pude entender qual é o
verdadeiro papel de um professor [...]. Entendi que a EJA(i) tem muitos desafios e que
o professor que a escolhe como seu campo de luta educacional deve estar disposto a se
manter em um processo contínuo de busca por melhorias na sua prática, pois o seu
público é diverso, multifacetado e oriundo de diversas realidades”. (ESTUDANTE
EM FORMAÇÃO 1, 2019)
“Durante este período de estágio pude entender o real significado do termo práxis tão
firmemente defendido por Freire [...] ao vivenciar esta prática reflexiva pude entender
o quanto é desafiador e ao mesmo tempo gratificante ser uma educadora. Educadora
que entende que não sabe tudo, educadora que aprende com a sala de aula e com seus
educandos, educadora que defende uma sociedade mais justa e livre”. (ESTUDANTE
EM FORMAÇÃO 2, 2019)
“Este estágio supervisionado na EJA(i) foi de suma importância para a minha
formação. As relações estabelecidas contribuíram para me encontrar naquele espaço
enquanto futuro professor. [...] Por toda experiência vivida deixo aqui uma reflexão,
uma palavra ouvida durante o estágio que me marcou profundamente [...]:
PROFESSOR. No momento em que ouvi uma das alunas me chamar de professor,
pude perceber o peso e a grandeza de ser professor, nos levando a pensar a
importância que temos para guiar homens, mulheres e crianças na busca do
conhecimento”.[...] (ESTUDANTE EM FORMAÇÃO 3, 2019)
“Para mim como estudante de Pedagogia, mulher e filha de avós não alfabetizados;
mãe que concluiu os estudos em turma da EJAI no turno noturno, realizar este estágio
foi de grande relevância para minha formação tanto como pessoa quanto como
professora. Acredito que essa modalidade é de grande importância para os sujeitos que
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têm consigo o sonho da apropriação da leitura e da escrita [...]”. (ESTUDANTE EM
FORMAÇÃO 4, 2019)
“Concluo esse estágio com muita gratidão pela oportunidade de aprender tanto. [...] O
refrão da música de Priscilla Alcântara define muito bem a visão que carrego a partir
dessa experiência de estágio: “A liberdade me chamou de canto e disse assim: ‘não
deixe nada te dizer quem você é... Você é o que vê em si [...]” (ESTUDANTE EM
FORMAÇÃO 5, 2019)

As narrativas dos estudantes do curso de Pedagogia em formação revelam os impactos
positivos do trabalho que vem sendo realizando no âmbito do componente curricular Prática
Reflexiva em Educação de jovens e Adultos. O encontro com a modalidade promove ricas
aprendizagens tanto do ponto de vista da formação humana, quanto pedagógica para os sujeitos em
processo formativo. São depoimentos bastante significativos que convidam a escolher a EJA(i) “[...]
como seu campo de luta educacional” (Estudante em Formação 1) e assim buscar resistir e militar
pela causa, de modo a não se conformar com os ataques e retrocessos presenciados no contexto
político atual.
As narrativas elucidam alguns pontos que se revestem de importância para compreendermos
a valiosa contribuição da experiência para a qualificação da formação dos estudantes, bem como,
para melhor compreender a EJA(i) como uma modalidade de extrema relevância - por todo
histórico de exclusão e negação - que tem intencionalidades reais para atender a uma pequena
minoria que é beneficiada com o analfabetismo no país.
Os depoimentos elencados, somados a todas as aprendizagens garantidas durante o processo
de realização do componente, só reafirmam a necessidade de ampliar cada vez mais o debate em
defesa da EJA(i) em todos os espaços, a fim de fomentar reflexões e movimentos de resistência aos
ataques e retrocessos a modalidade, sobretudo, pela sua invisibilidade no currículo atual.
Depois de toda esta abordagem, não podemos deixar de evidenciar a relevância das
atividades de extensão que acontecem ao final do processo de ensino e pesquisa junto às instituições
parceiras. Estes momentos se constituem como ricos espaços de aproximação da Universidade com
a comunidade externa. Se constituem como espaços avaliativos sendo revestidos de aprendizagens,
principalmente por problematizar e refletir sobre a experiência vivida.
Os referidos eventos de extensão, inseridos como ações do Núcleo de Alfabetização e
Educação Popular, vinculado ao Tecelendo, programa de extensão da Universidade, nos convidam a
pensar nos sujeitos inseridos na EJA(i), nas suas trajetórias de vida marcadas pela exclusão e
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negação de direitos. É nessa perspectiva contra-hegemônica que precisamos avançar na luta e na
resistência em prol da modalidade em pauta. A Educação de Jovens, Adultos e Idosos deve ser
abraçada como campo de luta, de militância e de resistência, pois este debate do direito a educação
em todos os tempos humanos precisa ser fortalecido como forma de não aceitação e não
acomodação aos inúmeros retrocessos vivenciados no momento atual.
CONCLUSÕES
Depois de toda abordagem sobre a experiência aqui tecida, os dados nos possibilitam
afirmar que os impactos da ação ultrapassaram os limites da Universidade, contemplando outros
espaços e provocando novas reflexões por meio de uma ação alicerçada no diálogo, na
problematização e na colaboração.
As narrativas dos estudantes em formação somadas aos todos os dados apresentados
evidenciam que a experiência no âmbito do componente provocou impactos positivos. As
expressões e afetos dos estudantes da EJA(i), bem como o depoimento das professoras regentes e
gestão das instituições parceiras nos convidam a continuar abraçando essa modalidade como campo
de luta, e como destacam Andrade, Freitas e Santos (2020, p. 66) “Nestes momentos a educação
ganha vida e pulsa ao reconhecer que as trajetórias de negação de direitos estão presentes na vida de
cada um e cada uma enquanto classe trabalhadora [...] e buscar estratégia de luta e resistência para
sair desse lugar [...]”.
Precisamos reafirmar a democracia que encontra-se ameaçada e para isso é necessário
desconstruir e reconstruir de uma forma outra, pois, conforme anunciado por Lúcio e Oliveira
(2019, p. 8) “Destecer os fios do atual momento histórico e tecê-lo novamente significa escrever e
reescrever a alfabetização de todas as crianças e de todos os jovens, adultos e idosos; é consolidar
um país democrático”.
A intenção, também, é que esta experiência contribua significativamente para a ampliação
do debate acerca dos estágios curriculares como espaços privilegiados para que as problematizações
e tensionamentos ganhem novos contextos para além da Universidade. Espera-se, ainda, que ganhe
maior visibilidade e possa ser ampliada, resinificada e aprofundada em outras instituições e espaços
formativos, a fim de que a Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas seja pensada e
problematizada com a importância e respeito que merece.
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Resumo
Este artigo debruça-se sobre uma experiência formativa realizada no âmbito do curso de Licenciatura em
Pedagogia, no Centro de Formação de Professores (CFP), da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
(UFRB). Para tanto, o objetivo que mobilizou o trabalho foi compreender os impactos do trabalho
realizado no âmbito do componente Prática Reflexiva em Educação de Jovens e Adultos, considerando as
dimensões ensino, pesquisa, extensão e formação, as quais são atravessadas em todos os momentos do
processo. Nesta perspectiva, as referências básicas que respaldaram o trabalho foram pautadas nos estudos
de Freire (1987; 1992; 2003), Arroyo (2017), Andrade; Freiras e Santos (2020), Maciel e Resende (2019),
Lima e Costa (2014) e Andrade (2017). O percurso metodológico foi pautado na metodologia da práxis
(Benincá, 2002), atravessando as dimensões da teoria/prática, ensino/pesquisa e extensão/formação em
constante articulação nos mais diversos momentos formativos. Os resultados nos possibilitam afirmar que
os impactos da ação ultrapassaram os limites da Universidade, contemplando outros espaços e provocando
novas reflexões por meio de uma ação alicerçada na práxis, no diálogo, na problematização e na
colaboração. As narrativas dos estudantes em formação somadas aos demais dados apresentados,
evidenciam que a experiência provocou impactos positivos. As expressões e afetos dos estudantes, bem
como os depoimentos das professoras regentes e gestão das instituições parceiras evidenciam a necessidade
de continuidade da proposta formativa e nos convidam a continuar abraçando a modalidade da Educação
de Jovens, Adultos e Idosos como campo de luta para que esta seja vista com a importância e respeito que
merece.
Palavras-chave: Educação de Jovens, Adultos e Idosos; Formação Docente; Estágio Supervisionado;
Pedagogia.
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A POLÍTICA PÚBLICA DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA/BA
Stela Santos Fernandes – INES

INTRODUÇÃO
Atualmente, no Brasil, tem ocorrido uma nítida ampliação dos estudos relacionados à
educação para pessoas surdas, em especial, sobre a inclusão dos alunos numa escola regular. Esses
estudos abrangem diversos aspectos da educação, inclusive aqueles estritamente relacionados à
formação do professor que trabalha com as especificidades desses alunos.
Promover a Educação Inclusiva implica a quebra de paradigmas e aponta para a necessidade
de reformulação do sistema de ensino. Vale ressaltar que a educação para as pessoas surdas até o
final dos anos 70 baseava-se em um modelo de integração, onde os alunos surdos seguiam o mesmo
processo educativo no sistema educacional dos alunos demais alunos. Com isso, as diferenças não
eram respeitadas e, obviamente vivíamos em um paradigma excludente e preconceituoso.
Para tentar minimizar os problemas vivenciados por esses indivíduos a Constituição de 1988
incorporou vários artigos referentes aos direitos da pessoa com deficiência, nos âmbitos da saúde,
educação, trabalho e assistência. Especificamente no campo educacional, a Constituição registrouse o direito público subjetivo à educação de todos os brasileiros; entre eles, os indicados com
deficiência, preferencialmente junta à rede regular de ensino.
Posteriormente outras determinações foram tomadas em relação à matrícula de todos os
alunos na rede pública de ensino. Em 1989 o presidente da república, promulga a Lei nº 7.853 que
dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social e reafirmou a
obrigatoriedade da oferta da educação especial em estabelecimentos públicos de ensino e no Art. 8º
definiu como crime: “I - recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa,
a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado,
por motivos derivados da deficiência que porta (BRASIL, 1989)”.
Neste viés, consta em vários dispositivos legais a garantia indistintamente do direito a
escola a todos, em qualquer nível de ensino. Como exemplo, pode-se citar o que está instituído na
Constituição Federal (CF1988) do Brasil que prevê: “a igualdade de condições na escola” (art. 206,
inciso I) e no Art.206, inciso IV destaca: “a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Juntamente com a CF, outros
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dispositivos legais (Leis, Resoluções, Decretos etc.) englobam as diretrizes para a inclusão no
Brasil. A exemplo disso podemos citar a Declaração de Salamanca (1994), a Declaração de
Educação para Todos (1948), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996) e o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA-1990).
Atender de maneira adequada aos alunos surdos na rede regular de ensino nas grandes
cidades é um desafio que se estende para as cidades de menor porte onde, em muitos casos, os
recursos e a ‘disponibilidade política’ são de certa forma escassos. Especificamente, o município de
Itaberaba-Ba não seria diferente quanto a dificuldade em promover a educação inclusiva. Esse
município é sede polo regional na área de Educação Inclusiva da região da Chapada Diamantina por
ser o único que possui um centro especializado.
O presente estudo, portanto, têm então como foco as políticas públicas de formação
continuada para professores no município de Itaberaba/BA que atuam na educação inclusiva.
Questiona-se, principalmente, como as políticas públicas de formação continuada de professores
foram sendo elaboradas? Quem são os atores sociais envolvidos? Consiste, portanto, em objetivo
geral desta investigação, analisar como as políticas públicas de formação continuada de professores
têm sido elaboradas no município de Itaberaba, tendo em vista a inclusão de alunos surdos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As políticas são geralmente entendidas como feitas em nome do público quando ela é de
responsabilidade de um governo, utilizam-se recursos públicos, relaciona-se com as intenções que
determinam as ações de um governo, desenvolvidas por agentes públicos ou não, que têm uma
influência na vida de cidadãos.

Cavalcanti (2009, p.04) afirma que a Política pública está

relacionada com as intenções que determinam as ações de um governo; com as decisões que têm
como objetivo implementar programas para alcançar metas em uma determinada sociedade. Dye
(1984) sintetiza a definição de política pública como sendo “o que o governo escolhe fazer ou não
fazer”.
O estudo das políticas públicas de maneira geral permite analisar e entender os resultados
bem como o processo pelo qual se deu a sua elaboração (formulação, implementação e avaliação)
permite também entender os programas e projetos que fazem parte da mesma e que em muitos
casos são elaborados para tentar operacionalizá-la no nível micro. Entre os autores que discutem
sobre a análise de política a partir do conceito de ciclo de Política, como um conjunto de três
momentos: formulação, implementação e avaliação, também chamados de fases, interligados por
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

186

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

laços de realimentação, estão Dye (1992), Roth Deubel, 2006), e Cavalcanti (2009). Segundo os
autores da área como Cavalcanti (2007, 2009), Roth Deubel (2003), Rua (s/d), Souza (2005) o
processo de implementação pode ser compreendido através de dois modelos assim intitulados:
Modelo de cima para baixo (Top-Down) e o Modelo de Baixo para cima (bottom up).
Nesse sentido, para Roth Deubel (2003) o Modelo Top-Down tem como postulado a
hierarquia da autoridade, a racionalização dos recursos, a otimização dos resultados e a separação
entre o mundo político (politcs) e o mundo administrativo (técnico). Em outras palavras, o modelo
top down, supõe que existe uma radical separação entre a formulação e a implementação. Ou seja,
aqueles que elaboram as políticas públicas, não necessariamente são aqueles que a implementam. Já
o segundo o Modelo de ‘baixo para cima’ (Bottom-Up) enfatiza o envolvimento de burocratas
(funcionários públicos sejam eles concursados ou não) que estão no nível mais baixo da cadeia
“hierárquica” que implementa as decisões tomadas anteriormente. Nesse modelo, as ações
individuais e ou coletivas são vistas como respostas aos problemas não resolvidos no momento da
formulação ou, ainda, como escolhas entre alternativas capazes de superar os déficits ocorridos
durante esse momento. Ele é visto como sendo um processo mais democrático e participativo.
Nesta pesquisa a utilização do modelo EAn, tem como objetivo analisar como se deu a constituição
(formulação) da política de educação dos surdos, para compreender seus resultados.
A Educação Inclusiva, portanto, deve ser entendida, como uma política pública e assim,
deve ser de responsabilidade do poder público independentemente do nível de abrangência (federal,
estadual e municipal). Nesta perspectiva, o presente estudo tem o propósito de trazer uma discussão
acerca da política de formação continuada de professores que atuam na educação inclusiva através
de pressupostos teórico-metodológicos do campo das políticas públicas.
Vale ressaltar as diferenças entre a Educação Especial com vistas a integração da Educação
Especial na perspectiva de inclusão. Na primeira - integracionista - o aluno com deficiência, deveria
frequentar a escola regular se tivesse condições em acompanhar o ritmo da sala na qual foi
matriculado. Já na segunda, - a inclusiva (educação inclusiva) -, cabe a escola regular se adaptar ao
aluno com deficiência e buscar os meios necessários para desenvolver o processo educativo dentro
das mesmas condições que os alunos que não possuem deficiência (alunos regulares). Portanto, a
escola inclusiva, precisa oferecer adaptações físicas, além, de proporcionar o apoio pedagógico
individualizado concomitantemente às aulas regulares (ano letivo). Deste modo, as práticas de
ensino precisam ser reformuladas, para que todos os alunos aprendam ao seu modo e ao seu tempo.
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As políticas de formação continuada de professores no Brasil intensificaram-se a partir da
década de 1980 (SEF, 1999). No entanto, só na década de 1990, a formação continuada passou a ser
considerada como uma das estratégias fundamentais para o processo de construção de um novo
perfil profissional do professor. (NÓVOA, 1991). O campo de formação continuada de professores
apresenta-se bastante diversificado, contando com concepções, conteúdos e métodos que implicam
aspectos políticos, culturais e profissionais. No que se refere às concepções de formação de
professores, no atual contexto educacional, é demarcada a existência de dois grandes modelos
teóricos de formação, denominados por Nóvoa (1992) como: estruturantes e construtivista.
O modelo estruturante de formação continuada de professores traduz-se na atualização da
formação recebida ou numa “reciclagem” que significa “refazer o ciclo”, ou seja, o professor que já
atua profissionalmente com sua formação inicial volta à universidade para renovar seus
conhecimentos em programas de atualização, programas de pós-graduação lato sensu e stricto
sensu, participando de cursos, simpósios, congressos e encontros voltados para seu
desenvolvimento profissional, ou ainda promovidos pelas secretarias de educação, onde os docentes
estão vinculados ou por outras entidades interessadas na área. Tal perspectiva é concebida como um
meio de acumulação de cursos, conhecimentos ou técnicas organizadas a partir da lógica da
racionalidade científica e aplicadas a diversos tipos de professores.
Em contrapartida a concepção estruturante, a concepção interativa reflexiva de acordo ao
modelo construtivista, entende a formação continuada como um trabalho reflexivo da prática
docente como uma forma de reconstrução permanente de uma identidade pessoal e profissional em
uma interação mútua com a cultura escolar, ou seja, parte de uma reflexão contextualizada para
montagem de dispositivos de formação continuada, visando a uma regulação constante da sua
prática educativa que será o próprio conteúdo da formação.
Devido a sua importância, entendemos que a formação continuada de docentes não pode ser
vista como um movimento estanque ou episódico, com ações desarticuladas ou casuísticas. Ela deve
ser entendida, como uma política pública, deve ser de responsabilidade do poder público e ser
abarcada como uma política pública na área de educação.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Como a intenção da pesquisa é analisar as políticas públicas de formação de professores que
atuam na educação especial na perspectiva de inclusão de alunos com surdez e cegueira no
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município de Itaberaba durante o período de 2002 a 2010, além de utilizarmos o Ciclo de Política
(policy cycle) e os conhecimentos da área de políticas públicas (policy analysis).
Essa opção teórica inicialmente se deu tendo em vista a complexidade das políticas públicas
na área e principalmente por permitir uma modelização adequada à realidade tratada. Tanto que
abordamos a “formulação” da política pública como um momento modelizado” para efeito de
análise.
Isso significa dizer que partimos da hipótese que existe “algum tipo” de política pública de
formação continuada para professores que atuam na educação inclusiva no município de Itaberaba.
No entanto, destaca-se que “essa política” pode não estar conformada dentro de padrões mais
conhecidos tais como: sob forma de texto ou documentos explícitos, ou sob forma de “leis
específicas” que em muitos casos são também definidos como “política pública” ou ainda como um
rol de documentos intitulados como: programa, projetos etc., e que são comumente tomados como
sendo “política pública”.
Também utilizamos a metodologia qualitativa, por entender que essa é a perspectiva mais
apropriada para estudar questões difíceis de ‘quantificar’, como experiências, atitudes individuais e
coletivas. Tal abordagem permitiu analisar ouvir os relatos dos educadores e da gerente de
Educação Especial sobre como ocorreu o seu processo de formação continuada dos professores que
atuam na educação inclusiva.
Assim, para tentar compreender como foram “formuladas” (construídas) as políticas
públicas de formação de professores, mesmo não havendo um “momento especifico, claro,
racional” este estudo enunciou o seguinte questionamento: Como as políticas públicas de formação
continuada de professores foram sendo constituídas no município de Itaberaba?
Para buscar responder a esta questão enunciada na perspectiva dos atores sociais, a partir das
interpretações dos seus próprios contextos empíricos foram realizadas entrevistas semiestruturadas
com um total de 03 professores de Atendimento Educacional Especializado (AEE) no Centro de
Apoio Pedagógico em Educação Especial (CEAPE).
A utilização de pesquisa semiestruturada se deu com o propósito de possibilitar ao
entrevistado discorrer livremente sobre as questões que pudessem vir a surgir no decorrer da
conversa-entrevista. Todas as entrevistas foram realizadas separadamente de um a um, a fim de que
ficassem à vontade e expressassem livremente seus conhecimentos sobre o tema abordado.
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Vale destacar que as entrevistas foram gravadas com a autorização dos entrevistados,
transcritas integralmente e ao aparecerem no texto é respeitada a linguagem original dos
entrevistados e que os nomes dos respectivos professores não serão revelados por motivos de ética.
Para tanto serão utilizadas as seguintes nomenclaturas: professores que trabalham no AEE
(professor 1 de AEE); professores que trabalham nas classes regulares com educação inclusiva
(professor 1 regular) e assim sucessivamente e a gerente de educação especial da SMED.
Apropriando-se de um referencial teórico norteador que fundamentou esse trabalho, utilizouse do método dedutivo para que fosse possível um aprofundamento acerca do objeto de estudo, para
verificar e chegar às possíveis conclusões. Partindo desses pressupostos, a organização de
informações e estudo, dividiu-se nas seguintes etapas: a) estudo teórico da bibliografia selecionada,
que fundamentou este trabalho abordando as principais categorias de análise desta investigação,
como Política Pública, Política de Inclusão e política de formação de professores; b) entrevista
semiestruturada com educadores, para identificar em seus depoimentos como se constituiu a
Política de formação de professores para atuar na educação inclusiva.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: DO DISCURSO À REALIDADE ENCONTRADA
Através da entrevista foi possível perceber que os professores de AEE tem graduação em
nível superior, concentrados no curso de pedagogia. Além disso, a maioria possui uma pósgraduação Lato Sensu em área correlacionada à área educação, mas sem estar, necessariamente
diretamente ligada a área de educação especial.
Em relação à formação inicial do professor de AEE, a Resolução nº 04/2009 expedida pela
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação discorre sobre as Diretrizes
Operacionais para o atendimento educacional especializado na Educação Básica, na modalidade da
Educação Especial, e segundo o Artigo 12: “Para atuação no AEE, o professor deve ter formação
inicial que o habilite para o exercício da docência e formação específica para a Educação Especial”.
Logo, considerado as informações obtidas na pesquisa, os professores do Atendimento
Educacional Especializado (AEE) do município de Itaberaba, possuem a formação compatível com
a exigência dessa Resolução, pois todos possuem formação inicial em nível superior. Esse dado é
bastante interessante, pois os professores que atuam na educação inclusiva que trabalham com o
Atendimento Educacional Especializado (AEE) requer certo conhecimento da área bem como em
classes regulares representa um grande desafio para os professores.
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Esse questionamento nos remete ao que os professores entrevistados nos revelam: de
maneira geral eles possuem algum tipo de curso de curta duração que são ministrados
esporadicamente por instituições sejam elas públicas ou privadas. Ou ainda, fizeram algum curso
através de uma convenio de algum órgão com a SMED. Nesse sentido um professor da AEE para
surdo e interprete traz um interessante relato:
Minha formação é em PEDAGOGIA. O primeiro curso que eu comecei a investir foi
particular, pois eu sentia a necessidade, e no momento nem o município, nem o Estado
e nem Federal oferecia [...] Então, sentia necessidade eu disse: tenho que perder um
pouco do amor ao dinheiro e investir em formação. Foi o que eu fiz, investi no curso
de LIBRAS pela UNOPAR, foi um dos primeiros que eu fiz (Professora 1 de AEE
para surdo e interprete).

O relato da professora é muito relevante, porque além dela afirmar a necessidade de uma
formação mais específica, de buscar a própria formação de maneira particular, em uma instituição
privada, também não encontrou oportunidade de formação por meio das políticas públicas
municipais.
Além disso, ela nos revela um aspecto importante em relação à pressão exercida por
determinado grupo e a importância do CEAPE, não só em relação ao atendimento a sociedade, mas,
como ator social importante capaz de pressionar ao órgão público para que o mesmo tome
providencias (improvise ações) em relação a formação dos profissionais da área de educação
inclusiva.
Onde se identifica realmente que a apolítica de formação de professores de acordo com os
teóricos da área que indicam a formulação como primeira etapa do ciclo de política, ocorreu de
acordo ao modelo bottom up (de baixo pra cima). Inclusive, isto fica muito claro quando a
professora entrevistada ressalta que o correto seria os gestores promoverem a formação, mas que
após terem revelado o conhecimento adquirido, e

percebendo que o trabalho precisava ser

melhorado, do jeito que estava não podia acontecer, buscaram inquieta os gestores eles passaram a
investir na área.
[...] Depois surgiram outros cursos no IAT e eu fiz novamente o curso de Libras e de
educar surdo/cegueira. Depois eu fiz duas pós, uma em Educação Inclusiva Especial e
outra de Neuropsicologia também voltada no foco de surdez. Em relação a nossa
formação em todo o percurso a oito anos atrás eu venho trabalhando com esse público,
e clamando: nós precisamos de uma formação, de um atendimento a nós profissionais
que estamos nessa área, que nos dê condição para podermos crescer profissionalmente
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e poder dar o melhor ao indivíduo e atender melhor a demanda da inclusão. Aí sim,
apareceu a oportunidade de fazer curso através do IAT (Instituto Anísio Teixeira). O
correto seria que viesse do gestor e da secretaria, e foi ao contrário, foi a partir do
centro, da nossa formação profissional é [...] da nossa capacitação, a gente se
capacitou e depois mostrou pra eles o conhecimento que nós tínhamos, e a partir daí
percebemos que trabalho precisava ser melhorado que do jeito que estava não podia
acontecer, e buscamos inquietá-los a ponto dos gestores perceberem que
precisavam investir na área de educação (Professora 1 de AEE para surdo e
interprete). (grifos nosso)

Ao que indica, só posteriormente, após já ter concluído especialização por iniciativa própria
em instituição privada, que ela indica que surgiram oportunidades para que ela pudesse participar de
cursos, promovidos pela SEC/BA. E essa realidade se apresenta em quase todas as entrevistas.
A lógica implícita talvez seja que como existem poucos cursos então se deve privilegiar uns
em detrimento de outros. Se isso for uma hipótese plausível, significa que durante a duração do
contrato (depende de como ele foi elaborado pelo poder público municipal) os professores que
atuam não têm direito em frequentar os cursos de formação que são proporcionados pelo município
sejam eles em convenio com o estado (pela SEC/BA/IAT) ou não.
Eu sou PEDAGOGA e atualmente terminei uma pós em EDUCAÇÃO ESPECIAL
INCLUSIVA. Na verdade, nessa área de educação especial acho que o município tá
começando acordar sim, não teve tanta contribuição dessa política pública pra minha
formação, na verdade somos autônomos. Vamos buscar mais fora, faz curso fora
porque o município agora que está despertando, que houve esse curso com a parceria
do estado em 2010, mas não pude participar porque sou contratada (Professor 2
do AEE para surdo e intérprete). (grifos nosso)

Continuando com a questão da ‘exclusão’ por ser contratada e não efetiva, o Professora 3 do
AEE para surdo e intérprete ao se sentir tão ‘excluída’ não se percebe enquanto parte da rede
municipal de ensino.
Minha formação é em LETRAS e pós em EDUCAÇÃO INCLUSIVA. Na verdade a
questão da formação continuada em 2010, não fui contemplada, até porque era para
o município, pra rede mesmo, nós no contrato não estávamos sendo contemplados,
então não tive acesso. (grifos nosso)
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Essas professoras também trazem algo muito importante quando dizem que “agora é que o
município está acordando”. Essas afirmações são no mínimo interessante, pois o atendimento às
pessoas surdas já existe há muito tempo no município.
Segundo os relatos algumas iniciativas de formação se deram no ano de 2010 através da
parceria entre a Secretaria de Educação do Estado (SEC) com a Secretaria Municipal de Educação
(SMED) de maneira direta. Essa parceria proporcionou o oferecimento do curso de formação de
professores especialistas para atuarem nas salas de recursos multifuncionais. Esse curso foi
oferecido não só para os professores do município de Itaberaba, mas também para os professores
dos municípios vizinhos que fazem parte da Diretoria de Educação e Cultura 18 (DIREC 18).
Até aqui, os relatos nos revelam que a formação dos professores que atuam na educação se
dá sob as seguintes formas: busca pessoal e através de cursos em instituições privadas, busca
pessoal para aproveitar cursos que são oferecidos pela SEC/BA/IAT, cursos através de convênio
entre o CEAPE; Cursos estes que contribuíram significativamente com a prática dos professores de
acordo com os seus relatos abaixo:
Eu digo que eu sair quase do anonimato do conhecimento, para começar a ampliar
esse conhecimento e continuo buscando-o porquê ele é dinâmico. Agora eu digo
assim: para você atuar e poder atender essa demanda tendo segurança do que está
fazendo, realmente estes cursos contribuíram (Professor 1 do AEE para surdo e
intérprete).

Os cursos que os professores fizeram estiveram voltados às suas áreas específicas de atuação
e favoreceu a prática pedagógica isso porque os conteúdos abordados estiveram intimamente
relacionados com a sua atuação. Isto é retratado no relato do professor 1 do AEE quando considera
que a formação ampliou seus conhecimentos, fazendo com que continuasse buscando-o.
Desta forma existe uma Política de formação de professores que assume um caráter
incremental, pois os cursos não foram promovidos pelo município de acordo as necessidades do
contexto das escolas inclusivas, e sim mediante “o incremento” de algo já existem ou aproveitando
“a brecha” de algum órgão que está proporcionando algum curso de formação.
De maneira geral, esses cursos assumem uma concepção clássica concebida como meio de
acumulação de conhecimento ou técnicas e as poucas iniciativas de algumas escolas na realização
de formações continuadas voltadas ao contexto da inclusão, desenvolvidas por coordenadores e
diretores das unidades de ensino. Formações estas que poderiam contemplar o modelo construtivista
ou interativo-reflexivo que na concepção de Nóvoa (1991, p.30):
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A formação continuada deve estar articulada com o desempenho profissional dos
professores, tomando as escolas como lugares de referência. Trata-se de um objetivo
que só adquire credibilidade se os programas de formação se estruturarem em torno de
problemas e de projetos de ação e não em torno de conteúdos acadêmicos.

Considerando o objeto da formação continuada, a melhoria do ensino a política pública de
formação continuada precisa incluir saberes científicos, críticos, didáticos relacionados ao saber
fazer pedagógico e de gestão com uma necessária ênfase na prática dos professores e as possíveis
alternativas das situações de ensino.
Como o estudo se trata da análise da política pública de formação continuada de professores,
tomando o embasamento teórico dos estudiosos do ciclo da política pública, que fundamentaram
esta pesquisa, este ciclo corresponde as etapas de elaboração, implementação e avaliação da
política, para que seja realmente efetivada, porém a proposta de oferecimento de cursos ocorre de
maneira fragmentada, não existe um acompanhamento dos cursos a distância, e as informações a
respeito dos professores inscritos, se dão continuidade ao processo de formação e se os saberes
adquiridos tem favorecido a prática pedagógica dos envolvidos.
Considerando os relatos acima apontados, então, se questiona se o município de Itaberaba
possui uma política de formação continuada própria para atender aos professores que atuam na
educação inclusiva?
Esse questionamento nos remete as informações obtidas e postas nas sessões anteriores onde
é possível identificar que a política de formação continuada do município se da em duas frentes. A
primeira centra esforços, recursos etc., no CEAPE e inclusive estabelece enquanto função do
professor de atendimento especializado a orientação dos professore s da rede regular. Talvez, essa
ação do poder público municipal, entenda que o processo de qualificação se de através de
“orientação” específica entre os próprios professores. Ou seja, aqueles que atuam diretamente nas
salas regulares com aqueles de que dão atendimento pedagógico especializado.
A partir dessa indicação, é possível proferir, que a implementação do ‘atendimento dos
alunos deficientes’ no município de Itaberaba se deu de maneira Bottom up (de baixo cima) (ROTH
DEUBEL, 2006; CAVALCANTI, 2007) através do movimento que surge na sociedade civil
organizada. Esse processo foi explicitado no capitulo 3 e destaca a importância de um determinado
ator social como articulador na politics (jogo político) e na formulação de public policy (política
pública).
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Se utilizarmos o conhecimento a acerca do processo de decisão e elaboração de políticas
públicas (policy cycle) podemos afrimar que a Política Pública municipal de formação de professor
assume um caráter incremental, pois incrementa a proposta do CEAPE e da Secretaria de Educação
do Estado, de acordo com Cavalcanti (2009; p.18) “neste modelo a decisão mais adequada é aquela
que assegura o melhor acordo entre os interesses envolvidos”.
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Resumo
O presente estudo discute a Política Pública de formação do professor para atuar na educação inclusiva
do município de Itaberaba, no Estado da Bahia, localizada no território do Piemonte do Paraguaçu, no
portal da Chapada Diamantina. O objetivo do trabalho é analisar como as políticas públicas de
formação continuada têm sido elaboradas, tendo em vista a inclusão de alunos surdos. A Política
Nacional de Educação Especial na perspectiva de Educação Inclusiva surgiu a partir de um movimento
mundial como uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defasa do direito de
todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de descriminação. No
entanto, o estudo sobre as políticas Públicas para pessoas com deficiência, nos remetem a reflexão de
que apenas a criação de dispositivos legais, jamais garantirá a implementação de fato da inclusão, mas
aponta para a necessidade de mudanças também de concepções e práticas no contexto da educação,
que exigem modificações tanto na concepção teórica quanto nas práticas sociais e educativas, em
relação às pessoas com deficiência indicando assim, a necessidade de uma política de formação de
professores. Este objeto leva-nos a refletir sobre a importância da formação continuada estar baseada
na concepção interativa reflexiva de acordo ao modelo construtivista, que incide na premissa da
necessidade da construção de Políticas Públicas especificas de formação de professores. Trata-se,
portanto de uma pesquisa qualitativa, cujo método principal de coleta de dados foi o descritivo com a
realização de 2 entrevistas semiestruturadas com professores do atendimento especializado, da rede
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regular de ensino. Do ponto de vista teórico, esta pesquisa está ancorada num referencial das Políticas
Públicas e da Educação que discute a Política Pública de Formação de Professores tendo em vista
inclusão escolar de pessoas surdas.
Palavras-chave: Política Pública; Inclusão educacional; Deficiência; Formação de professor.
EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS: UM ESTUDO SOBRE A PROBLEMATIZAÇÃO DA TEMATICA E OS DESAFIOS
DA FORMAÇÃO DOCENTE
Rosiane Souza Santos – SEC/BA
Maria Eurácia Barreto de Andrade – UFRB
Maicelma Maia Souza – UFRB

INTRODUÇÃO
O presente trabalho se dedicou em compreender como têm sido tratada as Relações ÉtnicoRaciais na Educação de Jovens e Adultos (EJA), estabelecendo um diálogo entre esta modalidade
educacional e a Educação para as Relações Étnico-Raciais. Vale destacar que esta investigação
reconhece os sujeitos da EJA, como sujeitos em constante processo de aprendizagem, tanto dentro
quanto fora do ambiente escolar (GOMES, 2011). Sendo assim, consideramos que sua
escolarização está marcada por experiências e vivências significativas que interferem no currículo
escolar e nas Relações Étnico-Raciais.
Segundo Arroyo (2005), a história da EJA é mais tensa do que a da educação básica, pois
nesta modalidade se cruzaram e cruzam interesses menos consensuais, diante da sua especificidade,
considerando que são jovens e adultos, trabalhadores, pobres, negros, subempregados, oprimidos,
excluídos. Ao analisar essas condições humanas que atravessam as vivências desses sujeitos,
percebemos que eles têm suas histórias marcadas pela desigualdade social e racial. Dessa forma, a
Educação de Jovens e Adultos está intrinsecamente ligada as questões Étnico-Raciais, uma vez que
essa modalidade de ensino compreende sujeitos que historicamente foram negados vários direitos,
dentre eles a educação, por conseguinte, a maior parte dos sujeitos que frequentam a EJA são
negros (PASSOS, 2012).
Tendo por base estas considerações, destacamos a necessidade de pensar acerca da
Educação para as Relações Étnico-Raciais na EJA, visto que a Lei n° 10.639/03 estabelece o Ensino
da História e Cultura Africana e Afro-brasileira na Educação Básica e estabelece diretrizes para as
modalidades e níveis educacionais. A Educação para as Relações Étnico-Raciais torna-se
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imprescindível para a superação do racismo e discriminação na sociedade e a correção de injustiças
socialmente edificadas (BRASIL, 2004).
Diante das considerações apresentadas, o problema central que move esta pesquisa está
pautado na seguinte questão: como têm sido tratada as Relações Étnico-Raciais na Educação de
Jovens e Adultos para a construção de atividades pedagógicas na perspectiva da lei nº10.639/03 e
suas Diretrizes Curriculares? Para atender a questão norteadora da pesquisa, foram sistematizados
os objetivos que estão pautados em: compreender como têm sido tratada as Relações Étnico-Raciais
na Educação de Jovens e Adultos para a construção de atividades na perspectiva lei nº10.639/03 e
suas Diretrizes Curriculares, bem como, compreender como os profissionais que atuam na EJA
incluem e problematizam as temáticas relacionadas à História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
em suas práticas pedagógicas. Esta pesquisa se constitui como de campo de cunho qualitativo.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E O ACESSO AO
DEBATE SOBRE AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que tem por objetivo
garantir oportunidade de acesso à educação para as pessoas que tiveram esse direito negado por
muito tempo. Segundo Cortada (2013, p. 7), a EJA pode ser definida enquanto “[...] uma
modalidade de Educação Básica, tendo por finalidade favorecer oportunidades de estudo a parcela
da sociedade que não teve a oportunidade de estudar durante a “idade certa”, devido a uma série de
fatores sociais, políticos e econômicos”.
Diante desse contexto, torna-se necessário considerar a importância da educação formal no
século XXI, no entanto, em uma sociedade que predomina o conhecimento e a tecnologia não basta
apenas os cidadãos dominarem os códigos da leitura e da escrita, mas precisam ser sujeitos críticos,
que participem ativamente dos debates sociais, sendo assim, a EJA não pode se limitar, apenas, à
educação de conteúdo. Em consonância a tal reflexão, Cortada (2013), ressalta que em uma visão
abrangente, a EJA é muito mais do que a recuperação de um tempo perdido de escolaridade, mas
está voltada para uma formação emancipatória do sujeito, bem como a formação integral do
cidadão.
Assim, torna-se necessário enfatizar a necessidade de superar a visão de EJA enquanto uma
educação compensatória, pois o processo de alfabetização de jovens e adultos como afirma Freire
(2009), deve ter por base uma prática desvinculada de uma educação instrumental e conteudista,
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uma vez que esse processo não se esgota na memorização mecânica de sílabas e palavras, o que o
educando escreve deve fazer sentido para ele.
Nesse processo, o educando deve ser um sujeito ativo e, a partir do diálogo, o educador deve
oportunizar o acesso a debates que privilegiem situações concretas vivenciadas por eles. Desta
forma, uma “alfabetização em que o homem, porque não fosse seu paciente, seu objeto, devolvesse
a impaciência, a vivacidade, características dos estados de procura, de invenção e reivindicação”
(FREIRE, 2009, p.112).
Nesse sentido, destacamos a importância de uma educação para a conscientização e a
emancipação, considerando que estes conceitos são centrais para Paulo Freire, e, para tanto, é
necessário conhecer os sujeitos que frequentam a EJA.
A questão racial está diretamente presente na EJA, visto que, a maioria dos educandos dessa
modalidade de ensino é composta por negros (GOMES, 2011), pois no Brasil, historicamente, as
relações entre os grupos foram construídas pela desigualdade de distribuição dos bens materiais e
simbólicos que culminaram para a interiorização e subalternização do povo negro e, como produto
desse processo de marginalização, foram negados vários direitos a esta população, dentre eles, a
educação.
A partir destas constatações, nota-se que a questão racial está envolvida na EJA, através da
composição de seu público, visto que este é formado por uma maioria negra.

Diante disto,

enfatizamos que as questões raciais atravessam as experiências desses sujeitos e refletem-se no
espaço escolar. Essa constatação serve como uma das justificativas que orientam este trabalho a
compreender como está, também, a implantação da Lei nº 10.639/03.
A Lei nº 10.639/03 estabelece o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na
Educação Básica e apresenta as diretrizes para as modalidades e níveis educacionais. Segundo as
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica, o seu trabalho nas
escolas objetiva o reconhecimento e valorização da diversidade e da população negra na sociedade
brasileira, a correção de injustiças acumuladas historicamente, a promoção de direitos sociais,
culturais e econômicos e uma educação de qualidade para todos, independentemente da cor,
revertendo os perversos efeitos dos séculos de preconceito e a intensificação da luta na atualidade
contra a discriminação e o racismo que ainda continuam presentes na sociedade (BRASIL, 2004).
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Quando falamos das Relações Étnico-Raciais na EJA, estamos falando de situações que os
sujeitos da EJA conhecem muito bem e já presenciaram. A exclusão racial é algo que perpassa esses
sujeitos (GOMES, 2011). Diante do contexto de desigualdades sociais e raciais no país, o educador
da EJA não pode silenciar esse debate. Reafirmando esta reflexão, Carvalho e Valentim (2014)
enfatizam que:
Nessa perspectiva, os profissionais que trabalham com a EJA, devem ter consciência
de sua tarefa diante do compromisso profissional e social de abarcar em suas práticas
pedagógicas uma pedagogia multirracial, voltada para a educação das relações étnicoraciais. Tal diálogo aberto e constante feito pelos profissionais da EJA na escola dá a
possibilidade de abertura para desvelar as práticas racistas presentes em seu interior e
que muitas vezes passam despercebidas, além de possibilitar o fortalecimento do
debate sobre o assunto e a intervenção educativa muitas vezes nas situações de
racismo apresentadas (CARVALHO E VALENTIM, 2014, p.5).

Diante do contexto das desigualdades raciais historicamente construídas, as lutas dos
movimentos negros por uma educação antirracista e a conquista de marcos importantes como a Lei
nº 10.639 /03, que propõe um ensino voltado para a equidade e a descolonização do currículo, o
educador da EJA não pode abdicar de sua função profissional e social. Logo, não deve silenciar o
debate envolvendo as Relações Étnico-Raciais.
Nesse sentido, concordamos com Passos (2012) ao ressaltar que:
É sabido que a educação não é suficiente para reparar as desigualdades. E as ações em
andamento, que atendem a uma agenda histórica das desigualdades raciais na
educação brasileira, ainda estão distantes de apresentarem resultados definitivos. Mas,
ao se examinar a Educação de Jovens e Adultos identifica-se um canal propício para o
enfrentamento dos históricos índices de desigualdade, exclusão, discriminação racial e
injustiça presentes nas trajetórias de escolarização e de vida de significativa parcela da
população negra. Para isso, entende-se que, há necessidade da EJA estar articulada
com outras políticas públicas que tenham como objetivo reduzir as disparidades sócioraciais na sociedade brasileira (PASSOS, 2012, p.155).

Diante do que foi abordado até aqui, torna-se notável que ao analisar o público da Educação
de Jovens e Adultos, identifica-se como um caminho possível para o enfretamento dos históricos
índices de desigualdade e discriminação racial presentes nas trajetórias de escolarização da
população negra. A tomada de determinadas decisões como a concretização de uma Educação para
as Relações Étnico-Raciais na modalidade da EJA, contribuirão a curto, médio e longo prazo para
verdadeiras mudanças sócio-raciais.
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Compreendemos neste trabalho a Educação de Jovens e Adultos como um dos espaços
privilegiados para corrigir as injustiças historicamente edificadas, enfatizamos, mais uma vez, a
relevância da presente pesquisa, dado que é necessário perceber como está acontecendo a Educação
para as Relações Étnico-Raciais nesta modalidade de ensino.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Com intuito de compreender como têm sido tratada as Relações Étnico-Raciais na EJA, esta
pesquisa se constituiu como de abordagem qualitativa, apoiando-se na pesquisa de campo. Segundo
Minayo (2011), este tipo de pesquisa possibilita ao pesquisador confrontar a teoria e as hipóteses
com os fatos empíricos no campo, cabendo ao pesquisador estabelecer um diálogo entre esses
aspectos na realidade, obtendo, desta forma, maiores informações acerca do fenômeno pesquisado.
Para a concretização da pesquisa de campo, o pesquisador deve ter de forma clara e
previamente estabelecida os fatos e fenômenos que pretende analisar e a maneira como vai obtê-los.
Nessa perspectiva, Minayo (2011, p. 63) esclarece que “[...] embora haja muitas formas e técnicas
de realizar o trabalho de campo, dois são os instrumentos principais desse tipo de trabalho: a
observação e a entrevista”. Assim, neste trabalho foram utilizados esses dois instrumentos, além da
análise de documentos.
Neste trabalho optou-se por utilizar a entrevista semiestruturada para Minayo (2011) esse
tipo de entrevista permite ao entrevistado discorrer sobre o tema em questão sem se prender a
indagação formulada
O trabalho foi realizado no 1º segmento da Educação de Jovens e Adultos. Em busca de uma
compreensão acerca da temática, as entrevistas foram direcionadas a três professoras, três
estudantes e a coordenadora pedagógica deste segmento. A fim de preservar a identidade dos
sujeitos foram utilizados nomes fictícios de flores. Desta forma, a coordenadora foi identificada por
Violeta, as professoras foram denominadas: Rosa, Hortência e Margarida e os estudantes Lírio,
Jasmim e Orquídea.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA
E AFRICANA NA EJA
Como já apresentado anteriormente, a Educação para as Relações Étnico-Raciais é de suma
importância no contexto da EJA, uma vez que diante do contexto de negação histórica à educação, a
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maior parte dos sujeitos da EJA é constituída por pessoas negras. Para Passos (2012, p.139), “[...] as
desvantagens educacionais acumuladas fazem com que muitos jovens e adultos negros procurem a
EJA para concluir a escolarização básica”.
Diante disso, tornou-se importante compreender como está acontecendo a inserção da
temática no contexto da EJA. Nesse sentido ao falar sobre as atividades desenvolvidas na sala de
aula que envolvem a História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a professora Margarida nos fala
que:
As atividades são de cultura afro-brasileira, eu sempre dou poemas que abordam esse
tema, atividades lúdicas que envolvam esse tema, entendeu? Deixa eu ver mais, esses
dias até que a gente não estava trabalhando por isso que eu não estou assim, lembrada
muito, enfim é vídeos, eu dou muitos vídeos nessa área entendeu? (MARGARIDA,
2018).

A professora Margarida, em sua fala demonstra desenvolver várias atividades a partir da
ludicidade. Ressaltamos a importância de atividades lúdicas para trabalhar as Relações ÉtnicoRaciais, mas enfatizamos que segundo Gomes (2005), pensar o Ensino das Relações Étnico-Raciais
requer a alteração dos valores, a dinâmica, a lógica, o tempo, o espaço, o ritmo e a estrutura das
escolas, “e, por último, penso que todo(a) educador(a), ao trabalhar com a questão racial, deveria
tomar conhecimento das lutas, demandas e conquistas do Movimento Negro (GOMES, 2005,
p.153).
A professora Hortência ao falar sobre as atividades desenvolvidas na sala que envolve a
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana relata:
Olha, até o momento a gente não tem tido um trabalho voltado pra isso, a gente trata
na sala todos iguais, de forma iguais, a gente tem o cuidado de falar nas questões
raciais, para que a gente não faça crítica nem de um lado nem de outro, para não
inferiorizar nenhuma né? É o que mais me aproximei a respeito desse conteúdo, foi
agora que a gente trabalhou o povo brasileiro, e dentro do povo brasileiro a gente veio
trazendo as três raças, que formaram o povo brasileiro, então eu tive esse cuidado de
pensar da melhor forma possível, sem preconceito, nem valorizando um, nem
inferiorizando outro (HORTÊNCIA, 2018).

Torna-se notável, na fala da professora, que ainda não houve uma atividade direcionada a
Educação para as Relações Étnico-Raciais. A aproximação da docente com a temática se deu a
partir do trabalho com o tema a formação do povo brasileiro, no qual ela abordou sobre as três
matrizes culturais (Africana, Indígena e Europeia). Sobre esse tema, deve-se tomar muito cuidado
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na abordagem em sala de aula para não reproduzir o mito da democracia racial o qual pode
influenciar fortemente na construção de pensamentos equivocados em relação a população negra e
silenciar as desigualdades, ao afirmar que existe entre estes grupos raciais uma situação de
igualdade e tratamento (GOMES, 2005). Outro fato que chama a atenção é quando a professora
Hortência ressalta: “a gente trata na sala todos iguais, de forma iguais”, convém salientar que
diferença não significa desigualdade, as diferenças elas existem e não devemos silencia-las. Para
Gomes (2001), é preciso compreender que o fato de sermos diferentes uns dos outros é o que mais
nos aproxima e dessa forma o que mais nos torna iguais.
Assim como a professora Hortência, a professora Rosa relata:
“Oh! atividade, eu não fiz nenhuma ainda assim direcionada... as minhas atividades
que eu fiz com eles, por exemplo, o livro de Carolina Maria de Jesus”. A gente
trabalhou o livro de Carolina Maria de Jesus que de fato a gente está trabalhando, mas
não direcionado, quem foi Carolina Maria de Jesus né? Então a gente traz essa
realidade de quem era ela, então a gente não deixa de não de estar trabalhando, porque
ela era negra, ela era pobre, ela veio da favela (ROSA, 2018).

Essa proposta foi algo evidenciado também pela coordenadora Violeta, ao falar sobre as
atividades desenvolvidas com a temática, ela ressalta:
[...]a gente trabalhou aqui com um paradidático de o quarto de despejo, e aí nesse
quarto de despejo a gente vem com essa questão: quem era Carolina Maria de Jesus?
Aí vem falando sobre ela, dessa coisa do preconceito em si, que ela vivenciou, da
situação financeira, então a gente vem falando um pouco sobre isso [...] (VIOLETA,
2018)

A partir das falas de Rosa e Violeta, ressaltamos que o trabalho com o livro de Carolina
Maria de Jesus foi explanado numa perspectiva referenciando as condições da autora: “[...] porque
ela era negra, ela era pobre, ela veio da favela (ROSA, 2018.”) e “[...] dessa coisa do preconceito
em si, que ela vivenciou, da situação financeira [...]” (VIOLETA, 2018). Percebe- se a partir das
falas das professoras, que o trabalho com a sequência didática a partir do livro mencionado, foi, de
fato, realizado, apenas como uma atividade que envolve a temática e não direcionada para as
Relações Étnico-Raciais como enfatiza a professora Rosa “Oh! atividade, eu não fiz nenhuma ainda
assim direcionada”.
A proposta de atividade da professora se torna interessante quando abordada de maneira que
enfatize a importância da representação da autora do livro, não apenas retratando as mazelas
vivenciadas por Carolina, mas pensar em um trabalho que possibilite aos estudantes construírem um
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pertencimento étnico-racial positivo, também numa perspectiva de luta e resistência. É nessa
perspectiva de representatividade que buscamos romper com “o imaginário negativo sobre a
população negra, o qual ainda está muito arraigado em nossa sociedade e em nossa escola”
(GOMES, 2001.p.95).
Os estudantes Lírio, Jasmim e Orquídea mostraram terem memórias vagas sobre as
atividades referentes a História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. A estudante Orquídea, por
exemplo, ao falar sobre as atividades desenvolvidas na sala de aula com a temática diz que: “Não,
não lembro não” (ORQUÍDEA, 2018).
Diferente de Orquídea, o estudante Lírio ao falar sobre as atividades desenvolvidas com a
temática, enfatiza que:
“Oh, a gente já teve a aula com a pró de explicar que assim, as coisas, sobre esse
negócio aí de que você está falando, da África, essas coisas, explicando o problema do
racismo. Essas coisas, entende? A pró sempre deu umas aulas assim explicando a
gente, pra agente enxergar que moda é as coisas, sabe?” (LÍRIO, 2018).

As lembranças de Lírio remetem a abordagem do racismo e da África. Já a estudante
Jasmim nos relata que: “[...] às vezes tem, essa mesmo, que teve essa semana, e às vezes eu não me
recordo não” (JASMIM, 2018).
Diante dos fatos, fez-se possível perceber que, de certa forma, ainda não está sendo
satisfatório o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação de Jovens e
Adultos, fato que nos leva a pensar quais os desafios e possibilidades para uma Educação de Jovens
e Adultos que contemplem as Relações Étnico-Raciais.
Dessa forma, procuramos saber dos sujeitos pesquisados, quais os desafios e as
possibilidades para a Educação das Relações Étnico-Raciais na EJA, nesse sentido, as estudantes
Orquídea e Lírio não veem nenhuma dificuldade, conforme pode ser observado nas suas narrativas,
porém com respostas. Orquídea destaca que “[...] eu ainda não observei, eu cheguei agora em
abril, acho no meado já de abril, eu não dei para observar” (ORQUÍDEA, 2018).
A estudante Orquídea diz que ainda não conseguiu observar essas dificuldades, apontando
para o pouco tempo que está na escola. Em outra direção o estudante Lírio coloca que “Não ia ter
dificuldades não, eu e meus colegas íamos até gostar, porque ia passar entender essa questão, que a
gente não conhece ainda” (LÍRIO, 2018).
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O estudante Lírio acredita que não teria nenhuma dificuldade. A partir do que foi colocado
por Lírio, percebe-se a vontade em aprender coisas novas, sendo que dá a entender na sua fala que o
Ensino das Relações Étnico-Raciais está incluído nesse rol de coisas novas por ser algo que ele e os
colegas ainda não têm conhecimento “[...] que a gente não conhece ainda”. Cabe ressaltar que o
estudante Lírio durante toda a entrevista se mostrou muito empolgado com a temática. Era notável o
seu interesse na História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, fato que nos leva a reafirmar a
necessidade de inserção dessa temática na modalidade de ensino em discussão.
Já a professora Margarida ao responder essa questão nos diz: “[...] então, o desafio é ter um
projeto mesmo, bem orientado nesse sentido” (MARGARIDA, 2018). Na sua fala a professora
aponta para a importância de um projeto bem direcionado. Já para professora Rosa, os desafios para
a Educação das Relações Étnico-Raciais na EJA, são: “eu acho que primeiro seria a formação de
professores. Eu acho que sim, porque eu falo por mim, aqui nesse momento, eu não tive nenhuma
formação para, né? E aí você fica, às vezes, até se perguntando por onde começar, como fazer”
(ROSA, 2018).
Para Rosa, a dificuldade para o Ensino das Relações Étnico-Raciais na EJA é a falta de
formação de professores. Há uma dificuldade muito latente nas falas das professoras sobre a
formação para a Educação das Relações Étnico-Raciais para que realmente possa se tecer caminhos
em prol de uma educação antirracista que valorize as diversidades existentes nos espaços escolares.
Nesta direção, diversos autores, dentre eles, Souza (2016); Gomes (2005); Santos (2005) sinalizam
a necessidade de uma formação continuada dos professores sobre a temática, com o intuito de
reconhecer o espaço escolar enquanto local de (re)construção das diversidades étnico-raciais, para
que, assim, realmente possa ser realizado um trabalho com seriedade e competência acerca destas
questões nos espaços escolares (GOMES, 2005).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos dados apresentados nesta pesquisa, foi possível perceber que as atividades
pedagógicas que envolvem a Cultura Afro-Brasileira e Africana, ainda não estão acontecendo de
uma maneira que atinja a globalidade do currículo, como propõe a Lei nº 10.639/03, fato que nos
leva a pensar quais os desafios e possibilidades para uma Educação de Jovens e Adultos que
contemplem as Relações Étnico-Raciais. Diante disso, destacamos que se tornou explícito que um
dos desafios é a formação de professores para as Relações Étnico-Raciais, enquanto possibilidade
foi evidenciado o trabalho com esses conteúdos durante as aulas e projetos direcionados.
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Enfatizamos a necessidade de mudanças a nível local e nacional que contemplem a curto,
médio e longo prazo a Educação para as Relações Étnico-Raciais na Educação de Jovens e Adultos.
Ressaltamos a necessidade da EJA na concepção de educação Freireana que dialogue com os
educandos. Nessa perspectiva, esse espaço deve contemplar as questões que perpassam as vivências
dos sujeitos, fazendo ampliar o debate acerca das Relações Étnico-Raciais nessa modalidade de
ensino.
Portanto, elencamos enquanto possibilidade, a atenção dos pesquisadores da Educação de
Jovens e Adultos a Educação para as Relações Étnico-Raciais e mudanças nas práticas no chão da
escola com a temática, uma vez que as políticas públicas universalistas não têm contemplado as
especificidades no interior da EJA, se fazendo necessário problematizar o caráter dessas políticas,
visando um diálogo com a realidade e vivências dos sujeitos que fazem parte da EJA, possibilitando
para além do acesso à educação, a permanência dos sujeitos nesse espaço e a garantia do respeito às
diferenças.
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Resumo
O presente artigo é produto de uma pesquisa que buscou compreender como têm sido tratada as
Relações Étnico-Raciais na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Desta forma, destacamos a
necessidade de pensar a Educação para as Relações Étnico-Raciais inseridas na EJA, uma vez que a Lei
10.639/03 estabelece o Ensino da História e Cultura Africana e Afro-brasileira na Educação Básica e
estabelece diretrizes para as modalidades e níveis educacionais. Diante da abordagem apresentada, a
problemática que moveu a pesquisa está pautada na seguinte questão: como têm sido tratada as
Relações Étnico-Raciais na Educação de Jovens e Adultos para a construção de atividades pedagógicas
na perspectiva da Lei nº 10.639/03 e suas Diretrizes Curriculares? Para tanto, está ancorada em teóricos
como Arroyo (2005), Brandão (2005), Oliveira e Sales (2012), Freire (2009, 2016 e 2017), Gonçalves e
Silva (2000), Gomes (2001, 2005 e 2011), Passos (2010 e 2012), dentre outros pesquisadores que se
dedicam a compreender a temática em pauta. A presente pesquisa se fez qualitativa, sendo utilizada
para o desenvolvimento deste trabalho a pesquisa de campo. Para a coleta de dados utilizou-se de
instrumentos como as entrevistas semiestruturadas e a observação participante no 1º segmento da
Educação de Jovens e Adultos. Em busca de uma compreensão acerca da temática, as entrevistas foram
direcionadas a três professoras, três estudantes e a coordenadora pedagógica deste segmento. A partir
da análise de dados foi possível perceber, que ainda não está sendo satisfatório o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação de Jovens e Adultos, fato que nos leva a pensar quais os
desafios e possibilidades para atender a esta necessidade e fortalecer os debates e discussões no âmbito
da modalidade da EJA.
Palavras-chave: Educação; Educação de Jovens e Adultos; Relações Étnico-Raciais; Formação do
Professor.
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Resumo
O painel intitulado “Diálogos da Formação Docente na Universidade e na Escola: Caminhos para
Estratégias Formativas” é fruto da participação de três professoras em um projeto de extensão
denominado “Universidade e Escola na Formação de Professores: Ações Conjuntas, Saberes
Ressignificados”, vinculado à UERJ-FEBF. O objetivo é apresentar relatos de experiência de atividades
extensionistas relacionadas à formação de professores na universidade e nas escolas da rede estadual do
Rio de Janeiro (formação de professores – ensino médio). O primeiro texto, intitulado “Profissão
Docente: A Docência e suas Dimensões Político-Sociais” tem como objetivo apresentar a análise de
professoras participantes de um grupo de estudos sobre profissão docente. Elas analisaram a
valorização e a desvalorização da profissão docente no século XXI. O segundo texto, intitulado
“Atividades Extensionistas de graduandos de licenciaturas e sua contribuição na formação docente:
Construindo saberes durante a Semana Pedagógica em uma escola de Formação de professores em
nível médio, tem como objetivo analisar a experiência vivida por estudantes de Pedagogia e Geografia
da UERJ-FEBF na organização e execução da Semana Pedagógica em um colégio estadual de formação
de professores em Duque de Caxias e a importância da atividade de pesquisa para a prática pedagógica.
Já o terceiro texto, intitulado “Parceria Universidade e Escola: espaço de reflexão, ação e (res)
significação de práticas e saberes”, tem por objetivo relatar a experiência advinda de uma parceria para
a realização de um evento em uma escola pública com oferta do curso de Formação de Professores de
Nível Médio e uma Universidade Pública, ambas situadas na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro,
partindo das possibilidades de interlocução, trocas e aprendizagem significativas entre os licenciandos
do curso de Geografia e Pedagogia de e os alunos da escola estadual. Apostamos em caminhos
formativos que ressignificam a docência e seus múltiplos saberes.
Palavras-chave: formação de professores; didática; educação básica; universidade.
PROFISSÃO DOCENTE: A DOCÊNCIA E SUAS DIMENSÕES POLÍTICO-SOCIAIS
Marcella da Silva Estevez Pacheco Guedes – UERJ/FEBF

INTRODUÇÃO
O objetivo do presente artigo é apresentar um relato de experiência de um grupo de estudos
sobre profissão docente, que acontece em uma universidade pública no Estado do Rio de Janeiro
(UERJ-FEBF), uma vez por mês, desde 2019. Tal grupo de estudos está vinculado a um Projeto de
Extensão que tem como objetivo promover ações conjuntas de formação docente na universidade e
nas escolas (formação de professores – ensino médio). Os objetivos do grupo de estudos são o
aprofundamento teórico-metodológico sobre os estudos da profissão docente, leituras sobre estágio
supervisionado, história da profissão docente, profissionalização docente: trabalho, carreira,
políticas, desafios da formação inicial de professores, formação de professores, didática e currículo.
Nosso grupo é composto por: professores e gestores das redes pública e privada e licenciandos e
pós-graduandos de diferentes áreas.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

208

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

A motivação maior para a criação desse grupo de estudos partiu da constatação da crise da
profissão docente, com a crescente desvalorização da carreira do magistério em nosso país. Sendo
assim, a ideia é promover a valorização da docência a partir do desenvolvimento profissional dos
professores e profissionais da educação, como bem argumenta Imbernón (2004). No entanto, para o
autor, a formação é um elemento importante para o desenvolvimento profissional, mas não é o
único. Nossa contribuição com o grupo de estudos recai na perspectiva da formação – tanto inicial,
como continuada, dependendo dos sujeitos participantes – mas não podemos negar a ênfase
de Imbernón:
o desenvolvimento profissional do professor pode ser concebido como qualquer
intenção sistemática de melhorar a prática profissional, crenças e conhecimentos
profissionais, com o objetivo de aumentar a qualidade docente, de pesquisa e de
gestão. Esse conceito inclui o diagnóstico técnico ou não de carências das
necessidades atuais e futuras do professor como membro de um grupo profissional, e o
desenvolvimento de políticas, programas e atividades para a satisfação dessas
necessidades profissionais (IMBERNÓN, F., 2004, pp. 44-45).

Ainda que o grupo de estudos não tenha tido a pretensão de investigar se houve mudanças
nas práticas profissionais dos professores já atuantes, consideramos que essa possibilidade de
mudanças é um fator positivo para participação no grupo. Segundo Imbernón (2004), considerar o
desenvolvimento profissional mais além das práticas da formação e vinculá-lo a fatores não
formativos e sim profissionais supõe uma redefinição importante, pois significa analisar a formação
como elemento de estímulo e de luta pelas melhorias sociais e profissionais e como promotora de
novos modelos relacionais na prática da formação e das relações de trabalho.
Sendo assim, a nossa aposta epistemológica na realização do grupo de estudos baseia-se na
valorização da profissionalidade docente, bem como na defesa da pesquisa como eixo articulador da
formação (DINIZ-PEREIRA; LACERDA, 2009). Estamos diante de dois conceitos que estão
embasando as análises sobre o que temos desenvolvido no que se refere a reflexões com os grupos
de professores, licenciandos e pós-graduandos. Na defesa por uma formação docente – inicial ou
continuada – que atenda aos objetivos de uma autonomia docente, defendemos a argumentação de
António Nóvoa:
Não pode haver boa formação de professores se a profissão estiver fragilizada,
enfraquecida. Mas também não pode haver uma profissão forte se a formação de
professores for desvalorizada e reduzida apenas ao domínio das disciplinas a ensinar
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ou das técnicas pedagógicas. A formação de professores depende da profissão
docente. E vice-versa. (NÓVOA, 2017, p. 1131)

A fragilidade da profissão docente somada à crescente desvalorização do magistério nos
coloca diante de uma profunda crise da docência. Estamos nos posicionando na contramão dessa
crise e estamos assumindo o risco da valorização da profissão docente. Tudo isso sem negar os
inúmeros problemas e percalços advindos da referida crise.
O nosso artigo, ao problematizar as reflexões dos participantes sobre profissão docente,
enfatiza alguns problemas relativos a essa profissão, bem como apresenta caminhos possíveis para
resistir a esses problemas. Longe de ser uma receita para lidar com as adversidades educacionais,
nossa pesquisa é, antes de tudo, uma tentativa de ser negação frente aos inúmeros discursos que
desvalorizam a profissão docente.
PROFISSÃO DOCENTE: POR ENTRE CRISES E SABERES DA DOCÊNCIA
A profissão docente vem enfrentando algumas crises, que na argumentação de Dubet (2006
apud Xavier, 2014) estão relacionadas ao declínio das instituições, que configura o crescente
descrédito nos benefícios da modernidade, com a promessa de inclusão e ascensão social pela
escola, bem como o questionamento ao potencial redentor do conhecimento científico. Tudo isso
interfere no reconhecimento social da função docente, causando nos professores sensações de malestar, assim como um incômodo provocado pela suspeita relativa aos atributos positivos de seu
próprio trabalho (XAVIER, 2014).
Xavier (2014) nos chama a atenção para considerarmos alguns princípios centrais que
contribuem para melhor compreendermos a problemática da profissão docente. São eles: a) a
importância de reconhecer que a escola e o professor são construções históricas e que, portanto,
nem sempre foram vistos ou se fizeram perceber da forma como são vistos hoje; b) a percepção de
que a escola é responsável pela permanente criação de um público, ou seja, pela socialização dos
indivíduos, que cada vez mais, dependem da experiência escolar e, portanto, da intervenção do
professor para se tornarem pessoas capazes de se inserir e de conviver em sociedade; c) constatação
de que, nos dias atuais, a escola e o professor estão assumindo uma importância cada vez maior e,
ao mesmo tempo, tendem a se tornar alvo de críticas que extrapolam os limites de seu preparo
profissional e de suas condições de trabalho, sendo, frequente e injustamente, responsabilizados
pelos insucessos escolares.
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Por fim, a referida autora ressalta a importância de se considerar as potencialidades, os
limites e as particularidades da atuação do professor e do trabalho escolar, com suas configurações
históricas, sociais e culturais. Tal contextualização ajuda a evitar que os professores sejam vistos
como panaceia para a solução de todas as mazelas sociais.
A multidimensionalidade da didática é muito importante para o nosso trabalho. Candau
(2012) enfatiza as três dimensões da didática: humana, técnica e político-social. Na dimensão
humana temos como centro do processo as relações interpessoais e a afetividade. Na dimensão
técnica temos uma técnica ressignificada, com uma preocupação sobre os processos pedagógicos da
prática pedagógica, como objetivos instrucionais, seleção de conteúdos, estratégias de ensino,
avaliação, dentre outros. Na dimensão político-social temos a contextualização social, cultural e
histórica dos processos de ensino-aprendizagem.
A fim de que possamos negar a visão instrumental da didática, enfatizamos a didática
fundamental, que engloba as três dimensões. Na argumentação de Candau (2012, p. 23), a didática
fundamental: a) procura partir da análise da prática pedagógica concreta e de seus determinantes; b)
contextualiza a prática pedagógica e procura repensar as dimensões técnica e humana, sempre
“situando-as”; c) analisa as diferentes metodologias explicitando seus pressupostos, o contexto em
que foram geradas, a visão de homem, de sociedade, de conhecimento e de educação que veiculam;
d) elabora a reflexão didática a partir da análise e reflexão a partir de experiências concretas,
procurando trabalhar continuamente a relação teoria-prática.
De uma forma geral, o que se espera com a didática fundamental é a transformação social a
partir das ressignificações dos processos educativos. E essa multidimensionalidade da didática
traduz o que desejamos fazer no grupo de estudos sobre profissão docente, no qual as reflexões
sobre temas educacionais perpassam pela análise contextualizada dos problemas que afligem o
magistério atualmente. No que concerne à formação de professores, Cochran-Smith e Lytle (1999
apud CRUZ, 2017, p. 1171) sinalizam sobre três perspectivas para a formação de professores:
a) conhecimento para a prática sustentada pela premissa de que saber mais conteúdo,
mais teorias de educação, mais pedagogia, mais estratégias de ensino garante uma
prática bem-sucedida; b) conhecimento na prática, que está relacionado ao
conhecimento em ação. Os bons professores são aqueles que apresentam e constroem
problemas a partir das situações práticas, em toda sua complexidade e diversidade,
recorrendo a situações anteriores, bem como a uma variedade de outras informações.
O como ensinar é marcado pela reflexão sobre a ação na sala de aula e a criação de
conhecimento em ação para dar conta de novas situações de aprendizagem; c)
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conhecimento da prática, concepção privilegiada pelas autoras, que parte do
pressuposto de que o conhecimento que os professores devem ter para ensinar bem
decorre de investigação sistemática do ensino, dos alunos e do aprendizado, bem
como do conteúdo, do currículo e da escola. Para que isso aconteça, os professores
devem aprender colaborativamente, em comunidades de investigação e/ou redes,
buscando, com os outros, construir um conhecimento significativo local, em que a
investigação é reconhecida como parte de um esforço maior de transformar o ensino, a
aprendizagem e a escola, sem haver, portanto, dissociação entre o conhecimento a ser
ensinado (disciplinar) e o conhecimento pedagógico.

A profissionalidade docente, que é objeto de nossa atenção nesse artigo, pode ser marcada
por essas três perspectivas e no que se refere à última concepção – conhecimento da prática – as
relações estabelecidas no nosso grupo de estudos corroboram com essa argumentação de que a
docência se constrói a partir da prática.
Pimenta (2012) enfatiza a importância da construção dos saberes-fazeres docentes a partir
das necessidades e desafios que o ensino como prática social lhes coloca no cotidiano. No que
concerne aos professores, espera-se que os conhecimentos da teoria da educação e da didática sejam
mobilizados a ponto de ajudarem na compreensão do ensino como realidade social, possibilitando a
capacidade de investigação da própria atividade docente. Tudo isso implica as transformações dos
saberes-fazeres docentes, num processo contínuo de construção de suas identidades como
professores.
A referida autora traz para a nossa reflexão três saberes da docência que merecem a nossa
atenção: saberes da experiência, saberes do conhecimento e saberes pedagógicos. Os saberes da
experiência são aqueles que já se iniciaram na visão de alunos, ao longo de uma vida escolar. Mas
também podem ser aqueles saberes que os professores produzem no seu cotidiano docente, num
processo permanente de reflexão sobre sua prática, com a mediação de colegas de trabalho e de
textos produzidos por outros educadores.
Pimenta (2012), no que concerne aos saberes do conhecimento, argumenta que
conhecimento não é informação e defende que a escola e os professores devem fazer a mediação
entre a sociedade da informação e os alunos, possibilitando, através da reflexão, a sabedoria
necessária à permanente construção do humano, numa perspectiva de inserção social crítica e
transformadora. É preciso uma preparação científica, técnica e social, numa perspectiva
interdisciplinar e coletiva de produção de conhecimento.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

212

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Ao evidenciar a argumentação de que “o futuro profissional não pode constituir seu saberfazer senão a partir do próprio fazer”, Pimenta (2012, p.28) ressignifica os saberes pedagógicos, que
são construídos na ação da atividade docente, pois:
os profissionais da educação, em contato com os saberes sobre educação e sobre a
pedagogia, podem encontrar instrumentos para se interrogarem e alimentarem suas
práticas, confrontando-os. É aí que produzem saberes pedagógicos, na ação
(PIMENTA, 2012, p.28)

O nosso estudo revela que as discussões feitas pelos professores se referem à forma como
eles vivenciam o ensino como prática social. Daí a defesa da profissionalidade docente, que
constrói identidades profissionais.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia do nosso estudo é um relato de experiência, a partir da abordagem qualitativa
de pesquisa. Como instrumentos de pesquisa foram utilizadas observação e questionário
semiestruturado. No segundo semestre de 2019, houve cinco encontros de 3 horas de duração cada
um, totalizando 15 horas e as observações nesse período foram inseridas no nosso artigo.
Segundo André e Gatti (2008), podemos destacar quatro pontos importantes da contribuição
das pesquisas qualitativas na educação: 1. a incorporação, entre os pesquisadores em educação, de
posturas investigativas mais flexíveis e com maior adequação para estudos de processos microsócio-psicológicos e culturais, permitindo iluminar aspectos e processos que permaneciam
ocultados pelos estudos quantitativos; 2. a constatação de que para compreender e interpretar
grande parte das questões e problemas da área de educação é preciso recorrer a enfoques
multi/inter/transdisciplinares e a tratamentos multidimensionais. 3. a retomada do foco sobre os
atores em educação, ou seja, os pesquisadores procuram retratar o ponto de vista dos sujeitos, os
personagens envolvidos nos processos educativos; 4. a consciência de que a subjetividade intervém
no processo de pesquisa e que é preciso tomar medidas para controlá-la.
Desta forma, apostamos na abordagem qualitativa para que pesquisas em educação possam
ser cada vez mais analíticas frente às múltiplas dimensões de análise a que temos acesso. Nossa
pesquisa, portanto, privilegiou análises que resgatam a subjetividade das professoras, bem como
revelam as dimensões político-sociais dos problemas enfrentados pela profissão docente.
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Iremos analisar as respostas de cinco professoras que responderam ao questionário de
pesquisa sobre o aprendizado no grupo de estudos. Iremos analisar duas questões: a) “Qual é a sua
análise sobre a crise da profissão docente no século XXI?”; b) “Como podemos combater a
desvalorização profissional e incentivar a valorização dos professores?”.
As professoras Amanda, Fernanda, Kelly e Regina possuem experiência docente de no
mínimo dez anos. Todas trabalham em instituições públicas. Já Paula é professora em formação,
cursando Pedagogia. Todos os nomes são fictícios para preservar a identidade das professoras.
No que concerne à pergunta: “Qual é a sua análise sobre a crise da profissão docente no
século XXI?”, temos as seguintes respostas:
Especificamente em relação ao Brasil, a crise chegou ao seu ápice com a
desvalorização financeira e a perda quase total do prestígio social. As demandas
aumentaram, modificaram-se e tornaram-se mais complexas, entretanto o modelo de
escola continua o mesmo e a cobrança recai somente nos ombros do professor.
(Amanda)
A crise da profissão dá-se por questões políticas. A desvalorização e o sucateamento
da educação fazem parte de um processo social, político e econômico elaborado para
manter a sociedade capitalista. Oferecer uma educação de qualidade e crítica é vista
pelo Estado como uma ameaça ao poder Estatal. (Fernanda)
Políticas públicas erradas geram grandes problemas na educação como: falta de
estrutura nas escolas, desestímulo dos profissionais de educação etc. Além disso, os
interesses privados influenciam negativamente para uma educação libertadora, uma
educação que gera autonomia. (Kelly)
A crise é real, se dá muito por questões de domínio e controle político além de
questões econômicas. A crise ocorre devido a um impasse entre formação docente –
demandas da sociedade, controle político, educação como negócio X investimento.
Isso tudo resulta em crise que culmina em desvalorização profissional, péssimas
condições de trabalho, a sociedade com visão distorcida e, no final, tudo isso prejudica
a todos. (Paula)
Vejo a crise da profissão docente como uma questão sociopolítica onde o país precisa
se adequar às demandas impostas pelos organismos internacionais com interesse na
mão de obra imediata que atenda ao mercado econômico. A crise perpassa por um
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descrédito trazido pela identidade inicial associada ao cuidar atrelado ao feminismo.
(Regina)

As respostas das professoras sobre a profissão docente no século XXI revelam uma análise
que está em consonância com suas perspectivas políticas e sociais. A crise é sentida a partir da
ineficiência do Estado na valorização da educação. É evidente que nas análises o mal se encontra
nas políticas públicas que não deram conta de oferecer as condições de trabalho necessárias para a
valorização da profissão docente.
Acreditamos que a formação inicial e a continuada das professoras muito contribuíram para
esse olhar político-social da profissão docente. São pelo menos dez anos de magistério para quatro
professoras pesquisadas, sendo apenas uma professora ainda em formação. Temos que defender
uma formação de professores que considere a multidimensionalidade da didática, englobando as
perspectivas humana, técnica e político-social (CANDAU, 2012).
Desta forma, criticamos as formações docentes que não investem na formação de um olhar
crítico perante os problemas que assolam o magistério e defendemos a necessidade de um
comprometimento político-social que possibilite uma análise crítica sobre a profissão docente.
No que concerne à pergunta: “Como podemos combater a desvalorização profissional e
incentivar a valorização dos professores?”, temos as seguintes respostas:
Penso que a legislação atual já contemple o que precisa ser feito para valorizar os
professores. O que falta é a implementação efetiva dessas medidas Falta vontade
política. Creio também que valorizar o professor passa também por garantir a ele
condições de trabalho dignas. Não dá para, em pleno século XXI, professores
continuarem exercendo sua profissão em “puxadinhos” com condições mínimas de
trabalho. (Amanda)
É necessária uma conscientização da sociedade da importância do professor, do seu
papel na sociedade. E mais: compreender que a educação é a única ferramenta para a
transformação social. Sem esta clareza, a atividade docente continuará precarizada e
desvalorizada. (Fernanda)
O combate à desvalorização do profissional da educação deve ser feito com práticas
pedagógicas que levem os pais, responsáveis e toda a sociedade à reflexão da
importância da educação na vida de cada um e para o crescimento da nação. O
incentivo deve ser na troca, na ajuda, no acolhimento com os outros, porque não vejo
a tão esperada valorização vir dos governantes com políticas públicas que valorizem o
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professor; o que percebo é um esforço cruel para uma maior desvalorização da
profissão docente. (Kelly)
Através da desigualdade da profissão, da união de classe, da criação de um órgão
regulamentador, projetos que unam a sociedade com a escola, investimento na
educação, melhoria das condições de trabalho, investimento em cursos de formação e
desenvolvimento para uma formação continuada, entre outros. (Paula)
Com a implementação da docência mais pesquisa (que já existe), mas que muitos
docentes desconhecem. O sistema neoliberal e capitalista intenta o desmonte da
docência com a intenção (redundante mesmo) da meritocracia voltada para a alienação
de docentes e discentes como mero reprodutores do descrédito à educação. Nos
últimos anos, observo uma tendência de rejeição em aceitar na escola aqueles que o
sistema insiste em invisibilizar. (Regina)

As respostas das professoras sobre o combate à desvalorização da profissão docente também
perpassam pela dimensão político-social, com uma análise crítica sobre os possíveis caminhos para
uma valorização do magistério.

Os saberes da experiência, do conhecimento e os saberes

pedagógicos (PIMENTA, 2012) foram mobilizados e podemos constatar que a formação inicial e
continuada pode ter contribuído para esse olhar crítico-social.
Sendo assim, acreditamos que Nóvoa (2017) tem razão ao defender a formação docente a
partir da profissão docente. Mas que elos podemos estabelecer entre a formação e a profissão
docente? Que caminhos formativos podemos defender para que a autonomia docente ganhe
evidência? O que temos que enfatizar nos currículos formativos para que a dimensão político-social
prevaleça na construção da identidade docente?
São muitas as questões e não sabemos todas as respostas. No entanto, acreditamos que
podemos defender uma formação inicial e uma formação continuada que estejam atentas ao
conhecimento da prática (PIMENTA, 2012), na qual a docência é vista a partir de seus desafios
cotidianos. Os problemas e dilemas enfrentados pelos professores em seu cotidiano escolar são
temas muito formativos e ajudam a construir uma profissionalidade docente baseada nas
multidimensionalidades da didática (CANDAU, 2012).
CONCLUSÕES
O presente trabalho teve por objetivo analisar as respostas de professoras sobre valorização e
desvalorização da profissão docente a partir da inserção das profissionais em um grupo de estudos
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sobre profissão docente. Analisamos a ênfase da dimensão político-social nos discursos
pesquisados, bem como tentamos articular a criticidade com a formação recebida.
Nossa aposta é a de que a profissionalidade docente seja o eixo chave da formação docente a
fim de que possamos negar as visões instrumentais da didática, nas quais as técnicas transformam
os professores em meros executores. Ao contrário dessa lógica formativa, almejamos por
professores que compreendam a sociedade e a educação a partir de questões políticos e sociais e
que lutem pelas transformações sociais.
As professoras de nossa pesquisa revelam que seus saberes da experiência, do conhecimento
e os sabres pedagógicos foram mobilizados a partir de uma análise crítica sobre a profissão docente.
Sendo assim, a profissionalidade docente está sendo valorizada, contribuindo para o que há de mais
formativo e desafiador para a formação de professores no século XXI.
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Resumo
O presente trabalho é fruto de um relato de experiência a partir de um grupo de estudos sobre
profissão docente, que acontece na UERJ-FEBF. As professoras participantes puderam responder a
questões sobre valorização e desvalorização da profissão docente. Como fundamentação teórica,
trouxemos autores como Imbernón (2004), Candau(2012), Pimenta (2012), Nóvoa (2017), dentre
outros. Existe uma crise na profissão docente e nossa pesquisa está na contramão desse discurso. Não
por negarmos os muitos problemas que existem no magistério, mas por constatarmos que os
problemas enfrentados podem ser analisados a partir de uma dimensão político-social, o que possibilita
perspectivas de transformação social. O conhecimento da prática, bem como os saberes da docência
entram como conceitos importantes para a compreensão da profissão docente. Os saberes da
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experiência, do conhecimento e os pedagógicos ajudam a nossa reflexão sobre de que forma a profissão
docente pode ser vista a partir da sua ênfase na profissão. É preciso valorizar a profissão docente e
conferir estatuto epistemológico à profissionalidade. As análises sobre a valorização e a desvalorização
da profissão docente no século XXI revelam que as professoras pesquisadas possuem concepções
educacionais que estão atreladas às dimensões político-sociais. A nossa hipótese é a de que a formação
inicial e a formação continuada ajudam e influenciam nessas análises mais contextualizadas. Desta
forma, defendemos uma formação docente que valorize os aspectos profissionais da docência e não
somente os aspectos técnicos dessa formação. É preciso investir na autonomia docente e isso requer
caminhos formativos que possibilitem aos professores a construção de suas identidades docentes a
partir de visões críticas da educação e da sociedade.
Palavras-chave: Profissão docente; Multidimensionalidade da didática; saberes da docência.
ATIVIDADES EXTENSIONISTAS DE GRADUANDOS DE LICENCIATURAS E SUA
CONTRIBUIÇÃO NA FORMAÇÃO DOCENTE: CONSTRUINDO SABERES DURANTE A
SEMANA PEDAGÓGICA EM UMA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM
NÍVEL MÉDIO
Dayana Ramos das Flôres de Almeida – Educandário Santa Cecília

INTRODUÇÃO
Na perspectiva de atender um dos objetivos precípuos da universidade pública, entendendo
que ela precisa desenvolver ações de pesquisa, ensino e extensão, visando esse propósito na UERJFEBF existe um projeto chamado "Universidade e Escola na Formação de Professores: Ações
Conjuntas, Saberes Ressignificados" que desenvolveu em 2019 uma proposta em parceria com
escolas estaduais com oferta de Formação de Professores em Nível Médio.
A ideia era a de proporcionar aos graduandos do curso de licenciaturas em Geografia e
Pedagogia, uma reflexão sobre a importância do estágio supervisionado, possibilitando, em alguma
medida, refletirem criticamente sobre os seus percursos acadêmicos e estabelecerem uma conexão
com a prática, a partir da troca com esses estudantes da educação básica. Durante o ano de 2019,
foram realizados vários projetos que integravam a universidade e a escola, e o que vamos abordar
nesse texto estava diretamente vinculado à disciplina Estágio III (Formação de professores e
Gestão), disciplina obrigatória para os cursos de licenciaturas oferecidos pela UERJ/FEBF.
Como Santos (2012), entendemos que há um grande impasse entre a Universidade e a
Escola, pois enquanto a primeira produz conhecimento “legítimo” e os pratica através de pesquisas,
quer que a Escola também os faça. Já a Escola, por sua vez, não consegue sistematizar todo o
pluralismo que há em si e se sente inferiorizada diante as demandas da Universidade. Há a
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necessidade de aumentarmos a inserção da universidade na escola, pois atualmente o fazemos de
forma fragmentada e pragmática com as disciplinas de estágio.
Para o desenvolvimento deste projeto, estudamos alguns teóricos que tratam sobre a
importância do estágio com pesquisa, como Pimenta, Franco e Santos. Nos debruçamos sob ótica da
Pedagogia Histórico-Crítica de Saviani e utilizamos métodos qualitativos englobando a pesquisaação. Foram elencadas cinco escolas com a oferta do Curso de Formação de Professores em Nível
Médio (Curso Normal), para realizarmos um trabalho de divulgação da Faculdade de Educação da
Baixada Fluminense (UERJ/FEBF). Ação que integrou a 29ª edição da UERJ SEM MUROS. Essa
ação, retroalimentou o debate realizado no grupo, trazendo uma inquietação aos integrantes. Nosso
entendimento, após o contato com esses estudantes, nos aproximou da ideia de que apenas palestras
e rodas de conversas em datas pontuais, sobre o espaço da universidade e o que produzíamos nele,
seria insuficiente diante das demandas apresentadas pelos estudantes.
Na verdade, percebemos que a ação de ir às escolas configurava-se com uma ação, ainda que
bem comprometida com a disseminação de informações e alguns saberes, era distante da realidade e
da necessidade de estreitamento das relações e ajuste das lentes, para um outro olhar sobre o que
também a escola de educação básica produz, pensa, reflete, reage e interage com os demais espaços,
inclusive, com a universidade. Foi nesse ínterim, que surgiram as oportunidades de participarmos
ativamente da coordenação e execução da IIIª Semana Pedagógica do Colégio Estadual Dr Alfredo
Backer.
A disciplina Estágio III, parece ser um bom momento para reflexão sobre o distanciamento
entre a escola e a universidade, pois, quando a mesma não é problematizadora e não traz a pesquisa
para o seu interior, se distancia do seu propósito e abre uma grande fenda entre a teoria e a prática.
As atividades de extensão existentes na universidade, visam justamente não inferiorizar o que há na
educação básica, mas sim sobrepor ações, cuja a finalidade é aproximação e fortalecimento da
educação como um todo. Por este motivo defendemos a pesquisa no estágio e o estágio como
pesquisa, pois possibilitam a formação do professor crítico, reflexivo e pesquisador (2006, apud
Pimenta, 2017). Os projetos são frutos dessa pesquisa, e ajudam no engendramento entre as partes,
trazendo novo fôlego para as escolas e aproximando a universidade dos problemas a ela
decorrentes.
O trabalho está organizado da seguinte forma: a primeira parte apresenta o momento de
organização e construção coletiva da III Semana Pedagógica do Colégio Estadual Dr. Alfredo
Backer. Apontamos nessa parte do texto, a importância dessa construção coletiva, decidindo desde
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o tema – Professores, por que nunca fomos tão necessários? O pensar e o saber docentes a partir da
cena política atual. – até as proposições das Oficinas. Esta construção também perpassou pelo
diálogo com uma das professoras da unidade escolar, que sobremaneira auxiliou na condução das
nossas discussões em grupo. A segunda parte destina-se a descrever como a pesquisa-ação, no
nosso entendimento, melhor se adequa para essa primeira experiência do grupo pesquisa, tendo em
vista que nosso embasamento teórico, se funda em boa parte, dos conceitos trazidos pela Pedagogia
Histórico-Crítica dos conteúdos que instiga a não apenas o depósito de conhecimentos aglutinados,
mas sim a elaboração de ideias, conceitos, valores e atitudes para a emancipação dos sujeitos e a
transformação das reações de dominação nas sociedades desiguais. (FRANCO, 2017). Na terceira
parte, são apresentadas as percepções dos estudantes atuantes na III Semana Pedagógica, à luz de
Pimenta, Franco e Santos, seguida das considerações finais.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Temos como base para esse texto a Pedagogia Histórico-Crítica dos conteúdos que instiga a
não apenas o depósito de conhecimentos aglutinados, mas sim a elaboração de ideias, conceitos,
valores e atitudes para a emancipação dos sujeitos e a transformação das reações de dominação nas
sociedades desiguais. (FRANCO, 2017)
Em uma sociedade tão desigual como a nossa, defendemos que além da educação não ser
neutra ela também é um ato político, e a Pedagogia crítica seria o caminho para a emancipação e
transformação da sociedade dessa condição de oprimida. Como sinaliza Franco:
A necessidade da Pedagogia crítica se impõe devido às grandes desigualdades sociais
que caracterizam a sociedade brasileira. Assim, essa Pedagogia parte da crítica da
sociedade injusta e desigual e do papel da educação como instrumento de democracia
social, propondo a educação como instrumento de transformação das condições
opressoras. [...]

Asseveram Batista e Lima (2015), que a pedagogia histórico-crítica se articula de forma
crítica à sociedade, a partir do entendimento de que sua estrutura é marcada pelo antagonismo de
classes, cujos interesses são irreconciliáveis. Indo de encontro as pedagogias crítico-reprodutivistas,
tem o intuito de emancipar os sujeitos e, portanto, caminha em desencontro aos interesses da classe
dominante, gerando embates no interior da educação.
Esses embates acontecem no chão da escola e é de suma importância que o licenciando
tenha contato desde a graduação com os impasses e percalços que irá enfrentar em sua prática,
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formando assim arcabouço para uma prática crítica do saber. Como afirma Pimenta (1999, apud
Franco, 2008):
O conhecimento teórico não se adquire olhando, contemplando, ficando diante do
objeto. Exige que se instrumentalize o olhar com teorias, estudos, olhares de outro
sobre o objeto e, ainda mais, é preciso olhar esse existente como referência. [...]

O estágio supervisionado é uma atividade curricular obrigatória e concordamos com
Pimenta e Lima (2019) que ele é o caminho para práxis, já que seu exercício é marcado pelo
compromisso de integração entre a escola e a universidade possuindo assim características que
podem subsidiar a reflexão sobre a prática. Reforçamos aqui importância do estágio com pesquisa
para ressignificação da formação docente, que também aborda Pimenta, Fusari, Pedroso e Pinto
(2017), quando afirmam que compreendem a pesquisa no estágio e que desenvolvem posturas e
habilidades de pesquisador a partir das situações de estágio, elaborando projetos que lhes permitam
compreender e problematizar as situações que observa.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia utilizada em nosso estudo foram relatos de experiências dos participantes das
oficinas, a partir da abordagem qualitativa utilizando a pesquisa-ação. Como instrumentos de
pesquisa utilizamos observação e textos escritos pelos licenciandos a respeito da experiência vivida.
A pesquisa qualitativa é criticada por dar demasiada atenção a prática e se esvaziar da teoria. Como
endossa André (2001, p. 57), pois, temos visto surgir, nos últimos anos uma tendência de apoio
incondicional aos estudos, que envolvem algum tipo de intervenção, aliada a uma crítica
veementemente ao caráter distante e acadêmico das pesquisas produzidas na universidade. No
fundo dessa polêmica está uma supervalorização da prática e um certo desprezo pela teoria.
Porém concordamos com André e Gatti(2010), quando afirma que o uso dos métodos
qualitativos trouxe grande e variada contribuição ao avanço do conhecimento em educação,
permitindo melhor compreender processos escolares, de aprendizagem, de relações, processos
institucionais e culturais, de socialização e sociabilidade, o cotidiano escolar em suas múltiplas
implicações, as formas de mudança e resiliência presentes nas ações educativas.
Nossa pesquisa é relevante por se tratar de trazer a visão dos licenciandos em aplicar a teoria
e enfrentar os entraves da prática. Retratando o ponto de vista dos sujeitos, dos personagens
envolvidos no processo educativo.
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CONSTRUINDO A SEMANA PEDAGÓGICA
Em uma sociedade tão desigual como a nossa, defendemos que além da educação não ser
neutra ela também é um ato político, e a Pedagogia crítica seria o caminho para a emancipação e
transformação da sociedade dessa condição de oprimida. Como sinaliza Franco:
A necessidade da Pedagogia crítica se impõe devido às grandes desigualdades sociais
que caracterizam a sociedade brasileira. Assim, essa Pedagogia parte da crítica da
sociedade injusta e desigual e do papel da educação como instrumento de democracia
social, propondo a educação como instrumento de transformação das condições
opressoras. [...]

Com o projeto da Semana Pedagógica, os licenciados tiveram a oportunidade de
desenvolverem postura e habilidades de pesquisadores a partir das situações que vivenciaram
durante o período de elaboração e a semana de culminância. Foram realizadas oficinas que lhe
permitiram ao mesmo tempo compreender e problematizar as situações que participaram,
possibilitando a formação do professor crítico, reflexivo e pesquisador.
Durante três dias da semana os estagiários desenvolveram oficinas com as seguintes
temáticas: a) Planejando o futuro: Os campos de atuação do pedagogo; b) Mapas Mentais e
Conceitos Geográficos; c) Bingo Geográfico: Conhecimento em Debate; d) Profissão Professor:
Identidade Docente; e) Relatório descritivo do aluno; f) Plano de aula; g) Será que os cegos
sonham? h) História crítica nas séries iniciais; i) A escola e o Conselho Tutelar.
As oficinas foram ministradas pelos estudantes de Pedagogia e Geografia da UERJ-FEBF,
sendo eles responsáveis por todo o seu planejamento e execução. Esse tipo de proposta traz para o
licenciando diversos desafios e coloca significativamente em prática as teorias aprendidas em sala,
conforme afirma Franco (2008), quando diz que a teoria adquire significado no confronto com os
problemas da prática. Há que se desenvolver nos processos formativos uma prática crítica do saber
instituído. Essa prática que vem entrelaçada à pesquisa é de grande importância para o licenciando,
como sinalizam Lima e Pimenta (2019), partimos da concepção por nós defendida de que o
professor é um profissional crítico-reflexivo e pesquisador de sua práxis e da práxis educativa que
realiza na escola em que atua contribuindo assim para a construção de uma identidade docente.
Durante as semanas de planejamento das oficinas, houveram encontros com os licenciados
para discutirmos quais seriam as bases teóricas das mesmas e construirmos nossa didática. Cada
licenciando teve a liberdade de escolher como aplicaria a sua oficina e com quais recursos iriam
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trabalhar. Deveriam apenas se limitar ao horário de duas horas por oficina e no fim da experiência
registrar o seu relato.
A inscrição foi livre e as normalistas se as fizeram conforme suas afinidades e todas tiveram
procura. Tivemos apenas uma solicitação da escola: que houvessem oficinas que abordassem a
confecção de planos de aula, o preenchimento de relatório descritivo do aluno, pois era uma
dificuldade que as normalistas enfrentavam.
CONCLUSÃO
Durante a realização das oficinas podemos perceber que as normalistas estavam ávidas pelo
conhecimento passado pelos oficineiros, eram participativas e atenciosas a cada informação que
lhes eram oferecidas. Enquanto os licenciados entravam em um mundo novo, entrelaçando a teoria
aprendida em sala de aula com o primeiro momento da prática, mesmo que em alguns casos
houvessem problemas pontuais como a falta de internet para a apresentação de um vídeo, como na
oficina Bingo Geográfico, não foi impedimento para o bom andamento da mesma, como podemos
ver no relato de experiência de licenciando 1:
Não podíamos usar a internet da escola, porém esse fato não interferiu no bom
andamento da oficina, pois rapidamente comecei a explicar alguns conceitos
geográficos. Foi muito interessante, pelo fato de abordar a geografia, de uma forma
que eles não estão acostumados. Com essa ideia de que a geografia e uma coisa legal,
e sim pelo fato de que a matéria com muito conteúdo. A minha missão nessa oficina
foi de tentar mudar esse paradigma. E o retorno foi muito bom, os alunos aceitaram
muito bem, desde do início da palestra, cujo o qual falei um pouco da área que eu
estudo que é a geografia, e o que é a FEBF na minha missão.

Para o licenciando 2, que participou das oficinas de relatório descritivo do aluno, a
experiência foi agradável e proveitosa, mas também lhe trouxe um questionamento. Como segue
abaixo:
Nas duas apresentações feitas, no período da tarde, foi possível demonstrar e mostrar
as formas de escrita e cuidados que precisamos ter ao preencher esses relatórios, pois
serão eles que acompanharão o desenvolvimento do ensino aprendizagem, bem como
o desenvolvimento comportamental do aluno. É preciso estar atento a cada palavra
escrita e a maneira imparcial do preenchimento dos relatórios a fim de elucidar o
professor que trabalhará com aquele aluno no próximo ano.
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Os alunos foram muito receptivos, educados e muito participativos tornando o clima
agradável e proveitoso.
Ao longo da oficina foi perguntado aos estudantes em qual profissão desejavam atuar
e um número pequeno afirmou sua atuação na educação como professor (a), o que me
chamou atenção por se tratar de um curso de formação de professores.

Os desafios da profissão docente já se encontram desde a formação básica, pois os alunos do
curso de formação de professores não se interessam em seguir a carreira. Muitas vezes por causa da
desvalorização da carreira do magistério.
O licenciando 3 nos relatou que:
Participar da Semana dos Normalistas na Escola Alfredo Backer, foi sem dúvida, algo
fundamental para a minha experiência em sala de aula.
Para mim, aluna concluinte da pedagogia, que não foi aluna do curso Normal, não foi
um contato inédito, mas esse foi único.
A Oficina que me foi proposta a realizar era de Planos de Aula, com o propósito de
facilitar a escrita dos futuros professores nos planos de aula. De forma mais lúdica,
apresentei-lhes um plano de aula sobre mapa mental (geografia) e outra companheira
de curso, matemática.

Para todos os participantes das oficinas o contato com a sala de aula em um projeto voltado
para atender as necessidades da escola, foi de grande ajuda para sua prática docente. Muitos ainda
não tinham tido o contato com a sala de aula, outros, por mais que já estivessem feito outros
estágios, tiveram uma nova visão do magistério. Dessa forma podemos asseverar o que Almeida e
Pimenta (2014) dizem em:
[...] compreender-se o estágio e a prática numa visão de unidade, na qual ambos
constituíam-se numa dimensão investigativa, ou seja, a investigação fundamenta-se
como instrumento para assegurar a aproximação à realidade e à possibilidade da
reflexão na escola [ a partir das ferramentas teóricas do curso] além, de desenvolver
nos alunos, futuros professores, a ideia de pesquisa como princípio formativo da
docência, e contribuindo no processo de construção de sua identidade docente. (2014,
apud Pimenta, Fusari, Pedroso e Pinto, 2017 p.28)

A experiência da pesquisa fez a diferença na vida dos licenciandos, de forma que muitos
descreveram como uma experiência única. Pelos relatos e observação pudemos perceber que esse
tipo de contato vívido com a escola, traz mais confiança e preparo. Entendemos que a prática é um
exercício pedagógico e só se concretiza com a experiência em sala, mas asseveramos que atividades
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

224

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

pedagógicas em que se envolve a pesquisa, são mais válidas e ressignificantes, ao passo que sejam
mais planejadas e executadas nos cursos de licenciaturas. A disciplina de Estágio supervisionado é
o caminho mais próximo para que seja implantado.
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Resumo
O texto se propõe a analisar a experiência vivida por estudantes de Pedagogia e Geografia da UERJ-FEBF
na organização e execução da Semana Pedagógica em um colégio estadual de formação de professores em
Duque de Caxias e a importância da atividade de pesquisa para a prática pedagógica. Com ele temos o
intuito de ratificar a parceria entre Universidade e Escola e demonstrar o grande valor dessa colaboração
para a formação docente. Ao considerarmos essa parceria, estamos defendendo ações pedagógicas
conjuntas, a partir de estudos teóricos e práticos. Contemplamos também a discussão a respeito da
concepção da disciplina de Estágio Supervisionado III, colocando enfoque na pesquisa como forma de
desburocratizar a prática e diminuir o distanciamento entre as partes. Fazendo com que a universidade e a
escola básica se aproximem e juntas possam produzir e se reinventar. Procuramos com esse artigo defender
o estágio significativo pra formação de professores que se desenvolve a partir da pesquisa. Para
entendermos melhor esse processo foi feito uma revisão bibliográfica sobre a importância do estágio com
pesquisa e uma pesquisa-ação a partir do método qualitativo com os licenciados participantes da Semana
Pedagógica. Propomos assim, que a disciplina de Estágio seja o elo necessário para se produzir diálogos
entre a Universidade e a Escola que coexistem, ainda que muitas vezes de forma desconectada.
Palavras-chave: Parceria Universidade e Escola; Estágio Supervisionado; Formação Docente; Pesquisa.
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PARCERIA UNIVERSIDADE E ESCOLA: ESPAÇO DE REFLEXÃO, AÇÃO E (RES)
SIGNIFICAÇÃO DE PRÁTICAS E SABERES
Janaína Moreira de Oliveira Goulart – UFRJ

INTRODUÇÃO
A presente escrita visa relatar a experiência vivenciada entre os estudantes do Curso de
Formação de Professores de nível médio, de uma escola estadual do 3º distrito do município de
Duque de Caxias e os alunos das graduações de Geografia e Pedagogia de uma faculdade pública de
educação situada na Baixada Fluminense. Interessa no desenvolvimento desta escrita, apontar as
possibilidades de interlocução, trocas e aprendizagem significativas entre esses sujeitos, a partir das
suas vivências, perspectivas e trajetórias enquanto estudantes, sobretudo dessa relação de trocas e
diálogos que se estabelecem a partir da (con)vivência e da construção de relações que se edificam
nos momentos de estágio destes graduandos nessa escola estadual.
Precipuamente, é sedutora a tentativa de ilustrar ao leitor o quanto essa troca é permeada
somente de pontos positivos e resultados de sucesso. É salutar que este trabalho consiga evidenciar
quanto o estreitamento entre a escola pública de educação básica (EPEB) e a universidade pública
(UP) ainda se faz necessário, não somente por que durante algum tempo a UP esteve sempre como
um espaço tão distante e vista como a detentora de um saber quase que sacralizado, mas, para que
sobretudo, se consiga sublinhar

a urgência da EPEB enquanto unidade de (re) existência e

resistência, frente ao cenário de desmonte que se estabeleceu desde os resultados do pleito eleitoral
em 2018 no país. Desmonte que pretende, enquanto projeto, fragmentar a educação, de modo que a
educação pública remonte os tempos de chumbo e se apresente de forma elitista, hierarquizada e
distante das classes populares, sobretudo.
Sendo assim, urgência por essa unidade também pode ser considerada uma das impulsões
para a realização deste trabalho de parceria onde aproximou a EPEB à UP, ambas, presentes no
mesmo município e com oferta de cursos de formação de professores, em nível médio e superior,
respectivamente. Sobre esta aproximação, cabe destacar que não se trata de nenhum feito inédito.
Outras iniciativas, as quais não daríamos conta de enumerar neste trabalho, devido as suas
limitações, já se configuram nos espaços das escolas públicas estaduais e municipais, entendendo
que o espaço da educação básica não se constitui como o único lócus, mas, de alguma forma, um
dos principais espaços de diálogo, pesquisa e reflexão.
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Não obstante, é importante considerar a presença da UP junto à EPEB, uma vez que sem
esse movimento, fatalmente a universidade estaria vivenciando uma relação endógena, buscando
justificar seus fins em si mesma. Nesse sentido, conforme afirma Franco “[...] A construção do
conhecimento se fará na prática dialógica, na vivência crítica da tensão entre teoria e prática e
jamais como transmissão de informações sem vinculação à realidade dos educandos ou dos
educadores [...]” (2017, p. 154). Dessa forma, a aproximação entre a UP e a EPEB, tende a
desconstruir a ideia do favor que a primeira presta a segunda, ao transferir os seus conhecimentos, e
vez ou outra, tentar dizer-lhes sobre o que e como fazer, dando a ideia de que a escola não produz
conhecimento sistematizado, plural e de relevante contribuição para a educação brasileira.
O trabalho está organizado da seguinte maneira: na primeira parte relato a experiência da
parceira estabelecida entre a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense ( UERJ/FEBF),
através do Projeto "Universidade e Escola na Formação de Professores: Ações Conjuntas, Saberes
Ressignificados", o qual integrou uma das ações da disciplina de Estágio Supervisionado III,
daquela universidade, contribuindo para a realização da III Semana Pedagógica desta . A segunda
parte destina-se a debater a relevância de refletirmos sobre a parceria entre esses dois espaços,
ancorando-se na perspectiva de Candau (2014), Franco (2017), Franco e Pimenta (2016) e Zabala
(1995), visando compreender o quanto essa parceria se configura como espaço de reflexão, ação e
(res) significação de práticas e saberes. Quanto a metodologia adotada, a observação participante
juntamente com o aporte teórico escolhido para a tessitura do texto, parece auxiliar na tratativa da
questão central deste trabalho que versa sobre compreender como essa parceria pode promover o
diálogo, a troca e (res) significar os conhecimentos que na perspectiva da formação docente em
ambos os espaços. O trabalho é finalizado com a percepção da autora, também professora da
disciplina de Prática Pedagógica e Iniciação à Pesquisa da escola estadual, tangenciando sobre os
desafios existentes deste componente curricular e apontando possibilidades para a ampliação e
fortalecimento dessa parceria.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Conforme Candau, é salutar que no processo de formação de docentes estejam incluídos
componentes curriculares voltados para uma tratativa sistematizada do “que fazer”, no qual dentre
esses, a didática ocupa um lugar em relevo, apesar das tensões trazidas sobre o ensino da didática,
sendo essa por vezes tida como pragmática e prejudicial (CANDAU, 2014, p. 13). Sob essa ótica, e
concebendo o ensino Didática como o elemento preponderante para compreender e conduzir o
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processo de ensino e aprendizagem, a ideia de Candau sobre a multidimensionalidade desse
processo, parece nos ajudar a compreender como as dimensões humana, técnica e político-social,
são aspectos que aproximam a práxis para uma perspectiva mais transformadora de educação,
afastando-nos do tecnicismo e apontando caminhos mais próximos de uma ideia mais crítica e
condizente com o contexto social em que vivemos. Logo, a reflexão crítica sobre a aproximação
entre a UP e a EPEB não pretende se apresentar como uma panaceia, mas nos conduz para pensar a
maneira como alguns desafios existentes podem ser mitigados.
Sobre os desafios existentes na formação de professores no Brasil, reside a necessidade de
rompermos com os aspectos das tendências redentora e reprodutora de educação, sob as quais
acredita-se que a educação tem poder quase que absolutos para resolver os problemas da sociedade
ou apenas submete-se a reproduzir os modelos já propostos por ela, respectivamente. (LUCKESI,
1994, p.51). A ideia do exercício do magistério vista, ora como uma missão, ora vista o responsável
por todas as mazelas da sociedade, cristalizou-se ao longo dos anos, nos discursos de vários setores
da sociedade, inclusive, apesar de infelizmente, dos próprios profissionais. Nesse sentido, Franco
aponta que
Para além da reprodução da cultura, há a reprodução dos significados ideológicos da
cultura e as instituições escolares teriam a função de perpetuar a própria estrutura
social hierarquizada, com os significados elaborados pela classe dominante, fazendo
com que o sistema educacional, ao transmitir a cultura de poder e privilégios da classe
dominante, camufle esta função sob uma aparência de neutralidade, de apoliticidade,
reproduzindo como cultura universal, a ideologia da classe dominante (2017, p. 162).

Baixos salários, condições adversas de trabalho, desrespeito aos planos de carreira, em
alguns casos até a inexistência dele, pouco prestígio social, são alguns dos ingredientes apontados
para que o exercício do magistério deixe de ser reconhecido e tratado como profissão, para em
alguns casos, ser tido e exercido como uma das últimas opções entre os jovens no momento da
escolha da profissão ou forçosamente encarada como um complemento da renda familiar de muitos
professores. Tal combinação faz parte da perversidade de quem concebe a educação como uma
poderosa ferramenta de transformação da sociedade, embora, aparentemente, estejamos mais
inclinados a acreditar que seja ao contrário. Sobre isso, a passagem em Franco, serve para ilustrar o
perigo de endossarmos os discursos que se assentam, esvaziados, em uma espécie de conformismo
coletivo
Realça-se aqui o trabalho de educadores como intelectuais orgânicos, responsáveis
pela reelaboração e distribuição da ideologia da classe dominante e dos pedagogos
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como intelectuais críticos, na recondução e reorganização da classe dos educadores em
torno da utopia de reconstrução da sociedade (2017, p. 164).

O movimento concatenado de ideias e ações voltadas para a precarização da educação
pública e do trabalho docente não deve ser encarado como um motivo para acomodações. Na
verdade, é na luta cotidiana e coletiva, nos debates, na realização e na difusão da pesquisa é que
precisamos encontrar reforços, a fim de que consigamos permanecer altivos diante dos ataques e
nos distanciarmos não somente das variáveis externas, mas que, sobretudo, consigamos minimizar
nossa postura individualista e senso comum, que por vezes enfraquece o nosso movimento a partir
de nós mesmos. Destarte, é primordial que nossa mobilização esteja coadunada com o exemplo que
nos aponta Zabala (1995 p. 13) quando afirma
“[...] Provavelmente a melhoria de nossa atividade profissional, como todas as demais,
passa pela análise do que fazemos, de nossa prática e do contraste com outras práticas.
Mas certamente a comparação com outros colegas não será suficiente [...]” (1995 p.

13).
Longe do argumento de autoridade, ouso sinalizar que a oferta da Formação de Professores
em Nível Médio no estado do Rio de Janeiro enfrenta desafios ano após ano. Vacância de
profissionais, falta de revisão curricular, visto que o então currículo proposto data de 2013, e desde
então, outros componentes curriculares do Ensino Médio
passaram por revisões, exceto para o Curso Normal, em alguns casos, falta de profissionais
nas escolas para acompanharem e promovem suporte ao discentes e docentes, são alguns dos
enfrentamentos pelos quais o curso passa. No entanto, Gabriel e Monteiro firmam que
“[...] Do lugar que estamos, conversar, ouvir, indagar, duvidar. Professores de história,
formadores de professores de História, e pesquisadores de currículo, pensar a sala de
aula. Sem querer buscar receitas, soluções eficazes. Sem excessos de pragmatismo
nem de pessimismo. Nada de expectativas em relação a uma famosa luz no final do
túnel. Procurar enfrentar o jogo de sombra e luz, de opacidade e transparência
cotidiana. O necessário para continuar a dar sentido às trajetórias intelectuais e
profissionais [...]” (2007, p. 4).

Franco e Pimenta (2016), também apontam para a necessidade de refletirmos sobre a figura
do professor, tensionando se pode é possível esse profissional produzir a nível das expectativas
estabelecidas para ele, sem considerar a necessidade de um rigor e de uma vigilância
epistemológica, uma vez que na ausência de tais elementos, corre-se o risco dos “[...] saberes se
perderem num labirinto de pequenas interpretações [...]” (p.545).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Tendo em vista atuação da autora deste trabalho na instituição de ensino da EPEB, a
observação participante pareceu ser a metodologia mais adequada visto que se trata de uma técnica
de em que o observador compartilha e faz parte do processo na medida em que eles ocorrem. Dessa
forma, o relato aqui presente é baseado nas anotações e trocas de informações realizadas entre a
EPEB e a UP, desde a concepção do tema a ser trabalhado nesta edição, até nas decisões quanto a
oferta das oficinas no evento.
ANÁLISE DO RESULTADOS
Desde 2017, A III Semana Pedagógica do Colégio Estadual Doutor, marca as
comemorações do dia dos professores e da tradicional Semana dos Normalistas, ambos
comemorados em outubro. Nesse sentido, a equipe da unidade escolar busca, através da realização
do evento, promover debates e reflexões acerca de assuntos relevantes para a formação dos nossos
alunos, contando não só com a participação de profissionais da área da educação, mas também de
psicólogos, advogados e assistentes sociais, que a partir dos seus saberes e fazeres em suas
respectivas áreas de atuação contribuem sobremaneira para a ampliação dos conhecimentos dos
alunos e para o sucesso da atividade.
Conta também para a sua realização com a parceria da UP, tendo diferentes
representatividades. O evento ainda reúne professores e alunos do Curso para um dia de debate,
partilha de conhecimentos e aprendizagens, através das Oficinas oferecidas pelos alunos de
licenciaturas diversas. Em 2019 o tema escolhido foi: “Professores, por que nunca fomos tão
necessários? O pensar e o fazer docente a partir da cena política atual”. A temática escolhida em
consenso, abordou reflexões a partir do cenário político da atualidade brasileira, que tangencia
sobre a perspectiva de uma educação como redentora da sociedade, ora como reprodutora desta,
longe, porém, de uma ótica crítica e transformadora de educação na qual acreditamos. Nesse sentido
o debate versou sobre a nossa prática e a necessidade de nos posicionarmos nesse cenário atual,
tornando-se uma responsabilidade a ser assumida em caráter coletivo, construído a partir do
conhecimento e da prática emancipatória.
Foi possível observar que a partir da escolha do tema, a necessidade de ambos os grupos de
estudantes, quer sejam da UP, que sejam da EPEB, tangenciavam para a o tensionamento entre a
teoria apresentada pelos componentes curriculares em seus respectivos espaços de formação e as
práticas de estágios. A capacidade de argumentação, contextualização e problematização com os
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seus campos de estágios, assim como a troca dessas experiências, impulsionou a reflexão do quanto
sentir-se parte do processo, proporciona ao discente a possibilidade de mudanças, desde a forma
como recebe os conhecimentos, até mesmo nas interfaces por eles estabelecidas a partir do
momento das trocas e das contextualizações, promovidas por diferentes vozes, com perspectivas e
discursos que se deslocam da figura do professor e se estende para figura do estagiário de
licenciaturas. Este, apesar de também estar na condição de estudante, já possui uma maturidade
acadêmica, e por vezes, emocional, mais ampliada, com outras experiências e narrativas.
Zabala nos auxilia quando assevera que
“[...] Desde princípios do século XX, temos assistido a um debate sobre o grau de
participação dos alunos no processo de aprendizagem. A perspectiva denominada
‘tradicional’ atribui aos professores o papel de transmissores de conhecimentos e
controladores dos resultados obtidos [...]” (1995, p. 89).

Nos momentos dos debates das aulas que seguiram na sequência da realização da III Semana
Pedagógica na EPEB, foram inúmeros os relatos, menções e apresentações de exemplos dados pelos
alunos a partir das oficinas realizadas pelos graduandos. Logicamente, ainda que com limitações de
cunha teórico, os estudantes conseguiram perceber a estreita relação entre teoria e prática, entre a
necessidade da formação continuada para o exercício da profissão e, sobretudo, da responsabilidade
deste fazer para a transformação da sociedade. Análises que tangenciavam, inclusive, para uma
discussão acerca do currículo proposto para o curso, que, segundo a fala de alguns alunos, é denso,
com um estágio muito burocrático, e por vezes, pouco voltado para uma prática reflexiva (fala de
uma aluna da 3ªsérie do Curso, após a realização do evento).
À guisa da conclusão, parece que a fala da aluna traduz de forma bem objetiva a relevância
desta parceria, bem como a proposição de Candau no que se refere à multidimensionalidade da
didática. A abordagem humana, aponta para a importância das relações, das trocas, das experiências
e dos saberes construídos e (res)significados a partir das (con)vivências entre os sujeitos. Do ponto
de vista técnico, considera a sistemática, necessária, porém não exclusiva, da reunião de técnicas
para o exercício da docência. E por fim, a dimensão político-social, a qual considera os sujeitos
situados em seus tempos, espaços, movimentos e culturas distintas e plurais. A dimensão políticosocial não pode ser considerada um aspecto do processo de ensino e de aprendizagem, segundo
Candau (2014, p. 16), ela se constitui com algo mais abrangente, impregnando toda a prática
pedagógica.
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CONCLUSÕES
Com a realização da III Semana Pedagógica em parceria com a UP, pretendíamos abordar
reflexões para uma prática docente significativa, alinhando os saberes existentes na teoria aos
fazeres presentes nas experiências e nas narrativas que foram compartilhadas
entre alunos, professores e os palestrantes convidados. Dessa forma, compreendeu-se após a
realização do evento, que o objetivo foi alcançado, tendo em vista a troca de relatos entre os
estudantes da EPEB e as suas declarações sobre a possibilidade de darem prosseguimento aos
estudos à nível superior em uma universidade pública e para um curso de licenciatura – fato que até
então era negado por boa parte deles.
O estigma de uma profissão menor, no entanto não foi descartado. Contudo, foi perceptível
a compreensão do ato político que envolve o exercício da docência por parte dos estudantes, os
quais sinalizaram, que a partir daquela troca de experiências, conseguiam compreender o motivo do
sucateamento de algumas escolas do campo de estágio, a insatisfação e a necessidade de mudança
daquele quadro para as gerações futuras. Embora não se tenha registros quantitativos dessas falas,
foi também considerado a avaliação dos profissionais da educação da EPEB, que nas reuniões de
grupos posteriores ao evento, sinalizavam as menções dos alunos e as conexões por eles
estabelecidas ao evento realizado e às teorias abordadas em sala de aula.
Nosso fazer segue em defesa de uma educação pública, laica, democrática, de qualidade,
plural e socialmente referenciada. Nossa luta é coletiva e em prol de uma agenda de avanços e
diminuição das desigualdades sociais promovidas por uma educação que atenda os interesses das
classes sociais menos favorecidas, em busca da transformação da sociedade, através de uma
educação emancipadora.
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Resumo
Interessa no desenvolvimento desta escrita, relatar a experiência advinda de uma parceria para a
realização de um evento em uma escola pública com oferta do curso de Formação de Professores de
Nível Médio e uma Universidade Pública, ambas situadas na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro,
partindo das possibilidades de interlocução, trocas e aprendizagem significativas entre os licenciandos
do curso de Geografia e Pedagogia de e os alunos da escola estadual. É importante considerar a
presença da Universidade Pública (UP) junto à escola pública de educação básica (EPEB), uma vez que
sem esse movimento, fatalmente a universidade estaria vivenciando uma relação endógena, buscando
justificar seus fins em si mesma. Assim como, a EPEB sem o trabalho ensino, pesquisa e extensão, não
resistiria, recaindo em práticas balizada pelo senso comum. Sobre esta aproximação, cabe destacar que
não se trata de nenhum feito inédito. Outras iniciativas, as quais não daríamos conta de enumerar neste
trabalho, devido as suas limitações, já se configuram nos espaços das escolas públicas estaduais e
municipais, entendendo que o espaço da educação básica não se constitui como o único lócus, mas, de
alguma forma, um dos principais espaços de diálogo, pesquisa e reflexão. Nesse sentido, as análises à
luz do aporte teórico e as reflexões a partir da observação participante da autora, dão conta de que a
partir da (con)vivência e da construção de relações que se edificaram entre esses sujeitos, pondo em
relevo as suas trocas de experiências nos campos de estágios, sugerem que a multidimensionalidade
presente nesta perspectiva, pode ser um caminho para a mitigação das distâncias entre teoria e prática
em ambos os espaços de formação de docentes.
Palavras-chave: Formação de professores; Licenciatura; Didática; Multidimensionalidade; Ensino
Superior; Educação Básica.
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DIÁLOGOS SOBRE A NATUREZA E A CONSTRUÇÃO
DO SABER DOCENTE NA FORMAÇÃO INICIAL E
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Resumo
Este painel propõe um diálogo sobre o processo de formação e sua relação com o desenvolvimento
profissional docente. Os três trabalhos apresentados, nascem de pesquisas cujo foco diz respeito à
formação inicial e à profissão docente. Todos decorrem de aproximações entre universidade e escola,
tecidas a partir do desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar ou com foco na formação para as
relações étnico-raciais. A pesquisa que deu origem ao primeiro texto, intitulado Contribuições, desafios
e superações em narrativas de licenciandos: tecendo outros olhares sobre a profissão de professor, teve
por objetivo analisar narrativas de licenciandos acerca das contribuições do Grupo PET Conexões de
Saberes da UFF para a formação e a produção de saberes profissionais dos envolvidos. O segundo
texto, denominado Formação de Professores em perspectiva Interdisciplinar: experiências de
colaboração entre ensino superior e escola básica, teve por objetivo apresentar informações acerca de
uma experiência de formação de professores em perspectiva colaborativa e interdisciplinar, a partir de
projetos desenvolvidos por licenciandos em formação inicial (bolsistas do Programa de Educação
Tutorial - PET) oriundos dos diversos campos do conhecimento. O terceiro e último texto, intitulado
Formação continuada de docentes no contexto da diversidade, traz reflexões sobre uma oficina
ministrada no IV COPENE Sul, sobre Jogos e Brincadeiras Africanos, a partir de um grupo de estudos
e pesquisas em Educação das Relações Raciais. Esta oficina, objetivou proporcionar aos participantes
uma formação com foco na Educação para as Relações Étnico-Raciais. Os resultados das três pesquisas
evidenciam produção e articulação de saberes docentes produzidos na universidade e na escola,
compartilhamento de ações de natureza profissional, ressignificação dos conhecimentos teóricos
estudados, desenvolvimento de um olhar investigativo sobre a profissão de professor e a inclusão de
temáticas significativas nas práticas pedagógicas.
Palavras-chave: Formação de professores; Saberes da profissão; Universidade e escola;
Interdisciplinaridade; Educação para as relações étnico-raciais.
CONTRIBUIÇÕES, DESAFIOS E SUPERAÇÕES EM NARRATIVAS DE LICENCIANDOS:
TECENDO OUTROS OLHARES SOBRE A PROFISSÃO DE PROFESSOR
Cyntia de Souza Bastos Rezende – UFF

INTRODUÇÃO
As reflexões aqui desenvolvidas, se apoiam em estudos sobre a problemática dos saberes e
práticas formativas, levando em conta que a sociedade vem passando por transformações que
alteram as relações de trabalho em diversos campos profissionais, introduzindo novas
compreensões sobre carreira e desenvolvimento profissional (GATTI, 2009). Essas novas
perspectivas vêm substituindo empregos estáveis e modelos de remuneração por formas mais
flexíveis e precarizadas de contrato que não garantem a estabilidade do emprego a longo prazo. Nas
palavras de Gatti (2009, p. 9-10), esta temática requer aprofundamento, tendo em vista “[...] que os
contextos sociais em transformação interferem nas relações entre o indivíduo e o social e, desse
modo, nas identidades sociais e profissionais”.
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Neste caminho, Tardif (2014, p. 21) expressa em seus estudos que, “[...] Ensinar é mobilizar
uma ampla variedade de saberes, reutilizando-os no trabalho para adaptá-los e transformá-los pelo e
para o trabalho”. Esta afirmação reforça a ideia de que os saberes profissionais dos professores são
constituídos no decorrer de um processo que ocorre ao longo da trajetória de vida
pessoal/profissional. Cabe advertir que investigar este tema não é tarefa fácil, pois envolve
[...] relações entre tempo, trabalho e aprendizagem [...] mobilizados e empregados na
prática cotidiana, saberes esses que provém, de uma maneira ou outra, e servem para
resolver os problemas dos professores em exercício, dando sentido às situações de
trabalho que lhes são próprias (TARDIF, 2014, p. 58).

Compreende-se a partir de Tardif (2014) que os saberes dos professores não se limitam a
conteúdos bem circunscritos que dependem de um conhecimento especializado, como também não
dependem exclusivamente dos conhecimentos teóricos obtidos na universidade, e tampouco, estão
restritos à pesquisa educacional. Eles abrangem uma grande diversidade de objetos, questões e
problemas que estão relacionados em seu trabalho.
Em síntese, os estudos desenvolvidos por Gatti (2009), indicam ainda, que a docência vem
deixando de ser uma opção profissional procurada pelos jovens e destaca a urgência de discutirmos
e tomarmos providências que nos levem a superar os fatores que interferem no decréscimo da
demanda pela carreira. “A questão é importante porque o desenvolvimento social e econômico
depende da qualidade da escolarização básica, mais ainda na emergência da chamada sociedade do
conhecimento” (p. 7).
UM CAMINHO, UMA TRAJETÓRIA, UMA EXPERIÊNCIA TEÓRICO-METODOLÓGICA
No caso da nossa pesquisa, supomos que os resultados identificados podem nos oferecer
perspectivas para a formação inicial de professores que apontem possibilidades de diminuição de
parte dos entraves vividos na formação inicial e no ingresso na carreira, favorecendo a permanência
dos novos docentes na profissão.
O percurso metodológico que adotamos abrangeu 4 dos 12 petianos que iniciaram seus
trabalhos com o Grupo PET - Licenciaturas, em 2014. A motivação para a escolha desses sujeitos,
ocorreu utilizando como critérios o ano de vinculação ao Grupo (2014) e o mínimo de 3 anos e
meio de permanência, o que nos levou a este total. O Grupo que desde 2014 estuda, elabora e
desenvolve projetos interdisciplinares em escolas públicas de Niterói/RJ, está vinculado ao
Programa de Educação Tutorial/MEC-SESu e se diferencia dos demais 10 grupos PET em
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funcionamento na Universidade Federal Fluminense, por ter como foco de suas ações a formação
inicial dos professores.
Para que pudéssemos levantar as informações necessárias para esta investigação, solicitamos
à Tutora do Grupo que nos fornecesse os contatos telefônicos dos 4 sujeitos selecionados. Após
esclarecimentos sobre os objetivos da investigação, os convidamos a participar da pesquisa
mediante a realização de uma entrevista semiestruturada. Como todos concordaram, acertamos as
datas e com base em um roteiro semiestruturado os entrevistamos individualmente. Todo o processo
foi gravado com o auxílio de um gravador de áudio do celular.
A escolha pela entrevista como procedimento de coleta de informações partiu da
necessidade incitada pelos objetivos da investigação que em sua redação evidenciam a relevância da
escuta dos sujeitos (MATTOS e CASTRO, 2010).
O material adquirido foi transcrito, organizado e categorizado por meio de análise de
conteúdo, tomando por referência a necessidade de ressaltar palavras, frases e expressões
significativas do conjunto de informações em estudo (BARDIN, 1996). Este movimento suscitou a
composição de 3 categorias: “Contribuições, desafios e superações em narrativas”; “Saberes e
Práticas Pedagógicas nas Licenciaturas”; “Relação Permanência e Formação Docente”. Frente às
restrições impostas à escrita do artigo, neste trabalho, contemplamos a primeira delas, cujo teor
revela parte do depoimento de Thaís e Davi.
CONTRIBUIÇÕES, DESAFIOS E SUPERAÇÕES EM NARRATIVAS
A constituição de grupos de trabalho tem sido apontada como uma alternativa relevante para
lidar com as relações que se estabelecem no campo da docência, auxiliando na troca de experiências
e tomada de decisão. Esses esclarecimentos nos levam a reiterar a necessidade de priorizar durante
a formação inicial, os estudos teóricos articulados à prática para que futuros docentes, possam se
aproximar, compreender e agir em contextos próximos ligados às situações reais que emergem do
cotidiano da profissão.
É com esta compreensão que ao dialogarmos com os entrevistados acerca do processo de
formação, perguntamos sobre a entrada na Universidade, a escolha do curso e a opção pela
licenciatura. Por meio das respostas observamos expectativas e angústias distintas, atreladas à sua
realidade. No caso de Thaís, a escolha para o curso passou pela oportunidade de acesso à
universidade pública:
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[...] a minha opção inicial de conhecimento que eu tinha na escola era Direito. Então,
eu queria fazer Direito por ouvir falar muito do curso, ser um curso renomado [respira
fundo]. Direito na UFF! Principalmente, porque sempre ouvi falar muito bem da UFF
e a minha segunda opção, como eu fiz o Enem, era História... [Pausa] de primeira
instância, o meu desejo... [Pausa] quando eu estava na escola era de fazer Direito. [...]
Segunda opção era o curso de História porque eu tinha muita familiaridade com a
matéria, com a disciplina na escola, gostava muito, tirava boas notas. Inclusive,
ajudava as professoras nas atividades. [...], e aí não consegui uma nota legal para
Direito e aí eu coloquei como principal História, que também era latente no coração,
mas não tanto, como eu havia enxergado Direito. [...] consegui ingressar na UFF e de
primeira eu vi o curso e eu não conseguia entender muito bem e caracterizar muito
bem a História que eu conheci em sala de aula, por mais que eu fosse apaixonada,
assim. Mas, eu levei um susto! Mas conforme o período foi passando, eu fui
entendendo um pouco mais do curso em si, [Riso sereno de sentimento] como é que
era a abrangência, que era enorme! Era um outro tipo de História e eu não conhecia
muito [emocionada]. Eu entrei no Bacharel porque como eu queria Direito, eu não
tinha pretensão em ser professora, eu não conhecia muito essa questão da licenciatura
[...]. Assim, História foi por causa da minha professora de História no Ensino Médio e
ela me influenciou muito a fazer faculdade, a permanecer. Minha professora de
Geografia também, na verdade foi uma das grandes pensadoras, porque ela é
professora de História e Geografia também e de uma faculdade pública. E ela falava
muito isso comigo! E aí eu fiz né, aí eu entrei como bacharel, sem um conhecimento
do que seria Bacharel ou Licenciatura e aí, no meu segundo para o terceiro período
começaram a entrar as matérias de Educação. E aí, eu fui em uma, porque eu não tinha
como, era Bacharel, não tinha acesso! Eu fui mais por curiosidade. Eu fui em uma e aí
descobri um pouco dessa área de educação que eu sou apaixonada até hoje [Suspira
emocionada] (THAÍS, 2018).

Com relação a Davi, o momento de opção pela profissão foi conturbado, tendo em vista que
sua família o pressionou para que ingressasse em um curso de maior prestígio:
[...] acho que essa fase da pós-conclusão do Ensino Médio, vestibular e ENEM, acho
que foi uma das partes mais interessantes da minha vida. Porque de certa forma, eu
tinha uma vontade e achava interessante o âmbito da docência, porém, sempre
percebia os diálogos dos discursos de desvalorização dessa carreira. Então,
principalmente, os parentes mais perto, mais próximos, não apoiavam. Sempre
utilizavam de algum argumento negativo para deslegitimar ou desvalorizar a carreira
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docente, como uma carreira que fosse totalmente precária [...]. Mas, enfim, eu passei
para licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Itajubá, na
minha cidade e comecei a cursar. Eu estava com 18 anos. No mesmo ano, eu também
tinha passado para uma Universidade particular da mesma cidade, em Licenciatura de
Ciências Biológicas, que eram disciplinas que eu mais gostava [...]. E era a primeira
turma que tinham criado na Universidade Federal de Itajubá e a partir disso, por
pressão, por uma falta assim, de fortalecimento da minha ideia de permanecer na
carreira, eu desisti [...]. E fui pra fazer um cursinho pré-vestibular em uma instituição
particular, voltado para fazer engenharia [risos]. É até engraçado! Engenharia
Mecânica ou Elétrica, só que no meio desse curso, desse pré-vestibular, eu comecei a
ler um livro sobre ‘Alexandre, o Magno’ e fiquei encantado [...]. Eu gostava muito de
política, era muito interessado, interagia com o professor de História, Filosofia,
Sociologia e comecei a adquirir informações sobre os cursos, os melhores cursos e
Universidades no país que ofertavam a licenciatura História e a partir disso, eu fiz essa
escolha e passei como primeira opção aqui na UFF e na UFOP, em Ouro Preto [...]. E
optei por vir aqui pra Niterói. Então, foi um período assim, muito conturbado, mas
interessante porque no final das contas, eu fiz e faço aquilo que eu tinha como sonho,
como vontade. [...] as pressões continuaram tanto de familiares, a falta de apoio, por
ter também essa mudança de cidade que é de certa forma, para quem vem do interior,
ter esse choque de cultura, esse choque de vivências e experiências, numa cidade
grande. Pra mim, foi algo assim, bem subjetivo, foi bem penoso e a partir disso, eu
começo a questionar até a minha própria continuação aqui, no curso de História e aqui
na UFF, em Niterói (DAVI, 2018).

Nesse encontro entre dificuldades e possibilidades, percebemos que cada experiência
narrada sobre o acesso à formação superior está relativamente ligada à história de vida de cada um.
No caso de Thaís, observamos a expressão de satisfação diante do relato sobre o ingresso em uma
Universidade Federal mesmo que para isso, tenha sido preciso mudar a opção do curso de Direito
para o curso de História. A necessidade de mudar seus planos iniciais, em virtude da não aprovação
para o curso desejado foi fortemente marcada pela influência de professores da mesma área
disciplinar, do período da formação básica.
Esta lógica que acontece no âmbito singular do sujeito, envolve conhecimentos, experiências
e interesses atravessados por objetivos, paixões e necessidades (LARROSA, 2002). Este
movimento narrado por Larrosa e vivido por Thaís, também foi explicitado por Davi, que estava
seguro de que queria ser professor de História. Do mesmo modo como ocorreu com outros colegas,
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enfrentou a pressão dos familiares pela escolha do curso e teve que aprender a lidar com as
dificuldades que surgiram perante a mudança de Estado.
Problemas da área educacional foram ressaltados pelos entrevistados como parte das
justificativas apresentadas por amigos e familiares no sentido de levá-los a desistir das licenciaturas
quando esta passou a ser considerada uma (ou a única) opção. As questões que afligem este campo
têm sido explicitadas em diferentes contextos e incluem manifestações públicas e privadas de
reivindicações de equidade salarial em relação a outras carreiras; reconhecimento social; condições
de trabalho e outras. Estes temas têm sido anunciados pelo corpo do magistério em escolas,
universidades, sindicatos ou durante os movimentos de greve, além de serem frequentemente
destacados por pesquisadores (DINIZ-PEREIRA, 2011; GATTI, 2013). No entanto, entre avanços e
retrocessos, de modo geral, a profissão de professor ainda é desprestigiada, mal remunerada, pouco
atrativa e sem grandes perspectivas de avanço quando comparada a outras profissões que
possibilitam ascensão a etapas ou níveis superiores de progressão.
Nessa perspectiva, a carreira docente,
[...] precisa de iniciativas para melhorar a sua imagem social e o seu status, passando
pelos salários e pelas condições de emprego, programas de iniciação à docência,
reestruturação da formação inicial e continuada, até incentivos especiais para atrair e
manter professores (GATTI, 2013, p.17).

A autora do excerto, a partir de uma pesquisa desenvolvida em 2009, sobre “A atratividade
da carreira docente no Brasil”, identifica na elaboração dos instrumentos e no processo de análise
dos dados, uma preocupação em considerar que,
[...] as falas dos estudantes em relação à docência e ao ‘ser professor’ foram
permeadas de contradições e contrastes. Os sentidos que atribuem à imagem da
profissão retratam sempre duas perspectivas de análise. Ao mesmo tempo em que
conferem à docência um lugar de relevância na formação do aluno e que o
professor é reconhecido pela sua função social, retratam que se trata de uma profissão
desvalorizada (social e financeiramente) e o professor é desrespeitado pelos alunos,
pela sociedade e pelo governo. [...] mostram-se apreensivos em ocupar sua vida futura
com essa atividade [...] apesar de transformadora e respeitável, exige uma forma de
dedicação e um saber-fazer que ocupam completamente aquele que a ela se dedica, de
modo a exigir demais e retribuir de menos (GATTI, 2009, p. 65, grifo nosso).

Acrescenta a estudiosa que este assunto merece a nossa atenção, principalmente, porque “Os
professores são os mobilizadores da educação escolar e a escola é hoje a instituição social basilar na
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instrução e formação para a vida civil, porta para outras formações e para a construção continuada
da democracia e a luta pelos direitos humanos” (Ibidem, 2013, p. 59). Sendo assim, a perspectiva
de melhorar a formação docente para que a mesma seja mais atrativa aos jovens, não se restringe a
olhar e a constatar aquilo que deve ser alterado. Engloba, também, mudanças e ajustes necessários
para que as ações sejam mais efetivas, tornando os futuros docentes capazes de se apropriarem dos
conhecimentos e das atitudes necessárias para se tornarem cidadãos críticos, criativos, reinventores
de práticas e construtores de sentidos (ANDRÉ, 2016).
Seguindo a organização do nosso roteiro de entrevista, pedimos aos sujeitos que
esclarecessem o processo de entrada e permanência no Grupo PET Conexões de Saberes.
Dentre as informações apresentadas por Thaís, a narrativa sobre a confluência entre a
entrada para o Grupo e a descoberta do interesse pela licenciatura, chama nossa atenção:
[...] Eu fui mais por curiosidade. Eu fui em uma [aula da área da Educação] e aí
descobri um pouco dessa área que eu sou apaixonada até hoje (Suspira emocionada).
E logo em seguida, conheci a Tutora através de uma amiga minha, Tamires, e o Grupo
PET. E aí, eu estava no momento que minha bolsa de acolhimento estudantil tinha se
encerrado, e eu estava à procura de uma bolsa e apareceu essa oportunidade do PET
[...]. Eu não conhecia o PET, o que era o PET, né? Não sabia nem que tinha um
projeto desenvolvido pelo Ministério da Educação, com o nome do PET. [...] os
critérios para ingresso era questão de vulnerabilidade, de carência e tal... [...]. E aí, fiz
o processo seletivo do PET, consegui passar. Fiquei em 2o lugar e aí, eis a questão!
[...] Descobrir agora o que é o PET, o que é esse projeto que foi feito com alunos na
formação de professores. Isso foi no final do ano, creio eu de 2014 do meio para o
final. [...] E aí, eu nunca tinha ouvido falar, assim, claramente, especificamente, o que
é interdisciplinaridade, um grupo que também é de formação de professores e onde
trabalha desenvolvendo em prol do estudo disso, tanto pra gente, quanto no meio
acadêmico (THAÍS, 2018).

No caso de Davi, o envolvimento no PET surgiu no momento em que, além de precisar do
apoio financeiro proporcionado pela bolsa, precisava ressignificar e acreditar na escolha pela
profissão de professor: “[...] Então, questionei muito mesmo se estava no caminho certo, se era
aquilo que eu iria encarar como minha escolha de vida, minha escolha como trabalhador. [...] foram
quase dois anos assim, de muitos questionamentos…” (DAVI, 2018).
A partir dessa narrativa, marcada por anseios e dúvidas, Davi acrescentou outros dados nos
quais explica que o momento de encontro com o Grupo PET foi decisivo para sua permanência na
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Universidade. Informou que esse encontro possibilitou um novo processo de conhecimento e
experiências alicerçadas nos três pilares que norteiam o Programa: ensino, pesquisa e extensão.
[...] foi bem na época, eu já estava fortalecendo a ideia que... ‘eu quero continuar
mesmo com a desvalorização e todo aquele processo assim, de pressão que exerciam
para não continuar no curso, apontando os pontos negativos que existiam na
carreira...’ eu fiz Didática [...] e a partir disso, surgiu a possibilidade do processo
seletivo para o PET [...]. Eu estava no 4o período e era 2014.2 [...]. Me interessou por
vários motivos, de proporcionar essa lógica da Universidade que é o ensino, pesquisa
e extensão, que é essencial para a nossa formação e também, a questão do que iria
proporcionar pessoalmente como cidadão, financeiramente e profissionalmente [...]. É,
mesmo com todo esse processo de crise, eu tinha a vontade e era incentivado pelos
amigos durante o curso, a ter uma bolsa de iniciação científica ou alguma bolsa que
me proporcionasse a pesquisar, aprofundar nas relações de conteúdo, de conhecimento
durante a graduação e surgiu o processo seletivo do PET. [...] eu passei com o PET e
também fiz o processo seletivo para o PIBID, em História e passei [...]. Que eu
lembre, o PIBID tinha o prazo de um ano [...]. Então, eu senti que o PET iria me
proporcionar uma estabilidade em vários pontos, nesse sentido de pesquisa, extensão e
ensino que talvez o PIBID não me daria com o curto tempo de participação. E outra
questão, o PIBID era de catorze horas semanais e o PET era de vinte (DAVI, 2018,
grifo nosso).

Cada narrativa traz consigo a preocupação com o preparo para uma vida profissional
exitosa, atravessado pelo receio de um futuro supostamente antagônico e peculiar. Como afirma
Andrade (2006),
Trata-se de um momento de tensão, em que saberes produzidos no contexto de
determinadas práticas buscam outras práticas; e em que práticas buscam constituir
seus próprios saberes, sejam eles efetivamente novos ou ressignificados num outro
contexto. Ao reconhecimento desse descompasso entre saberes, práticas e contextos e
ao esforço de reestruturação de suas articulações, atribui-se o termo reorquestração (p.
7).

Para o autor, o termo reorquestração simboliza o tempo, isto é, “[...] um percurso quase
linear, progressivo e contínuo, que enfatizava a aquisição e o acréscimo de determinados saberes
numa etapa e de outros saberes na etapa seguinte” (Idem).
Pautadas por estes esclarecimentos supomos que o processo de reconfiguração dos saberes,
ou, nas palavras de Andrade (2006), sua reorquestração demandou a superação de um corpo de
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desafios profissionais que ajudam a compreender os motivos pelos quais os entrevistados
permaneceram junto ao Grupo, apesar da necessidade de cumprir uma considerável carga horária.
Vale lembrar que, em linhas gerais, a entrada para o PET foi provocada pela necessidade de obter
uma bolsa de estudos e parte dos depoentes informou que desconhecia a real finalidade do
Programa. Foi durante o percurso de formação, que a escolha profissional e o interesse pelos
desafios da docência foram gradativamente surgindo. Dito de outro modo, a participação no Grupo
PET provocou a revisão do olhar sobre a profissão de professor, criando espaços para a
ressignificação de sentidos pessoais e profissionais (TARDIF, 2014).
Concluindo a primeira categoria de análise, perguntamos aos entrevistados por que razão
permanecem/não permanecem junto ao Grupo PET.
Thaís ressaltou que devido às demandas do último semestre do curso de História, precisou
sair do Grupo quando completou três anos e meio:
[...] eu não conseguia mais ofertar ao Grupo PET o nível de aprofundamento, porque
não é só estar no PET e desenvolver um projeto. É muito mais coisas! O PET exige
muita coisa na nossa vida. Então, nisso tudo, eu acabei me exigindo mais tempo, mais
dedicação, coisas que eu não estava conseguindo mais ofertar. Então, eu não
conseguia distribuir muito bem o meu tempo, então, eu creio que de alguma forma isto
também poderia atrapalhar porque o PET é um grupo, né? Onde cada um se envolve e
tem um nível de entrega muito aprofundada, assim, porque é um trabalho que exige,
não é um trabalho habitual, normal que a gente vê, né? Mas é um trabalho preciso de
um aprofundamento, de um envolvimento muito grande (THAÍS, 2018).

Assim como os demais, Davi não conhecia a proposta do Grupo PET, mas decidiu participar
da seleção [...]. Informou que sua permanência fortaleceu o desejo pela docência e favoreceu a
ampliação da visão que tinha sobre a profissão, tornando-a mais realista:
[...] Não lembro exatamente, mas no final das contas, eu fiquei os 3 anos [...]. Eu
entrei um pouco com essa mentalidade de achar que de certa forma individualmente,
sendo professor de História, com uma formação de qualidade, poderia transformar o
meio social. E durante o processo da graduação e durante o próprio PET vejo que é
completamente equivocada essa minha ideia. A gente não tem esse poder
revolucionário de mexer com o todo, com a estrutura da sociedade. Mas ao mesmo
tempo, eu vejo que tanto a minha formação ou talvez dos meus colegas e a própria
experiência com o PET me mostraram como... não sendo um herói da Pátria, porque
eu acreditava, mas não acredito mais. Não acredito que um professor seja um superherói ou uma santidade, né? [...] Então, o PET me proporcionou um teor mais crítico,
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mais reflexivo da necessidade de uma prática que dialogue com uma conjuntura
social, entendendo e a partir dela tentando de forma coletiva, ‘acho que é sempre
bom mencionar’, transformar e ser transformado por esse constante processo. Então,
foi a partir das experiências mais concretas, mais básicas, principalmente, a partir do
PET, que eu vejo o trabalhador docente extremamente necessário à sociedade (DAVI,
2018, grifo nosso).

Quando falamos em formação de professores, nem sempre enfatizamos o outro lado da
formação: A quem ela se destina? Para que ela existe?
Assim como ocorreu com os entrevistados, supomos que outros tantos licenciandos tenham
alterado suas concepções sobre o ensino e sobre a profissão docente, em razão das oportunidades
que viveram no período de formação inicial. É possível, inclusive, que boa parte tenha optado pelo
magistério inspirados pelas experiências positivas desencadeadas neste processo. E quanto aos
demais? Ou seja, quanto aqueles que gostariam de ser professores, mas não tiveram como sustentar
seu desejo diante das pressões familiares ou da falta de expectativa de um futuro promissor
enviesado por baixos salários e por difíceis condições de trabalho? Há também, aqueles que
cursaram uma licenciatura e, por diferentes razões, a escola e suas especificidades não fizeram parte
do seu repertório formativo.
As considerações dos entrevistados e dos pesquisadores mencionados coadunam com nossa
compreensão, no sentido de que o ofício do professor precisa estar vinculado não somente ao seu
saber-fazer, mas atravessado pela ação coletiva dos sujeitos envolvidos com destaque para a
formação de professores. Nesta direção, não é em vão que o distanciamento entre espaços de
formação e de trabalho predominante nos cursos de licenciatura se constituem como fator de
preocupação para formadores, professores e estudiosos da área da Educação (GATTI, 2013), afinal,
os saberes profissionais dos professores são construídos e ganham sentido em função dos contextos
de trabalho nos quais são exercidos (TARDIF, 2014).
CONCLUSÕES
Os dados analisados, o estudo das obras selecionadas e nossa experiência como formadoras
de professores nos levam a defender a ideia de que programas voltados para a formação docente são
relevantes e necessários, servindo como importantes aliados aos cursos de licenciatura. Para tanto, é
imprescindível que haja forte articulação com a escola pública via configuração de acordos
institucionais estabelecidos entre universidades, secretarias de educação e escolas, para os quais
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professores e alunos das instituições envolvidas sejam ouvidos e comprometidos com a tessitura dos
meandros desses acordos, tendo em vista os saberes acumulados e o domínio das especificidades
regionais/locais que já possuem. Outro fator a ser considerado é que, a participação dos licenciados
no Grupo citado, amplia e reforça as chances de permanência na universidade devido ao sentimento
de coletividade, de acolhimento pessoal e de pertencimento no sentido profissional, bem como em
razão do apoio financeiro que os licenciandos recebem do Programa mediante o pagamento de uma
bolsa.
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Resumo
O trabalho apresentado é parte de uma pesquisa que tem como pano de fundo questões que dizem
respeito à relação entre formação inicial e profissão docente, mas sobretudo, suas motivações e
interesses expressos em narrativas que foram sendo tecidas pelos licenciandos, participantes do
Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal Fluminense. O objetivo da pesquisa foi
analisar narrativas de licenciandos acerca das contribuições do Grupo PET Conexões de Saberes para a
formação e a produção de saberes profissionais dos envolvidos. Metodologicamente, desenvolveu-se
uma abordagem com enfoque qualitativo do tipo estudo de caso, onde as informações foram coletadas
por meio de entrevistas pautadas por um roteiro semiestruturado e o universo investigado foi
composto por 4 licenciandos bolsistas do referido Grupo, que a ele estiveram vinculados, entre os anos
de 2014 a 2018. O material produzido/adquirido mediante as entrevistas foi transcrito, lido e
organizado em 3 categorias. Na primeira, apresentada neste artigo, descrevemos e analisamos
informações relacionadas às contribuições, aos desafios e às superações narradas pelos sujeitos. Os
resultados evidenciam produção e articulação de saberes docentes produzidos na universidade e na
escola, compartilhamento de ações de natureza profissional, ressignificação dos conhecimentos teóricos
estudados e desenvolvimento de um olhar investigativo sobre sua futura profissão. Apontam, ainda,
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que a participação no Grupo citado amplia e reforça as chances de permanência na universidade devido
ao sentimento de coletividade, de acolhimento pessoal e de pertencimento no sentido profissional, bem
como em razão do apoio financeiro que os licenciandos recebem do Programa, mediante o pagamento
de uma bolsa.
Palavras-chave: Formação inicial; Programa de Educação Tutorial; Saberes docentes; Profissão
docente.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR: EXPERIÊNCIAS
DE COLABORAÇÃO ENTRE ENSINO SUPERIOR E ESCOLA BÁSICA
Ana Lúcia de Pinna Mendez – Coluni-UFF
Edna Regina da Silva Aguiar Arruda – Coluni-UFF
Monica dos Santos Toledo – Coluni-UFF

INTRODUÇÃO
O presente artigo apresenta as ações empreendidas para aproximar universidade e escola
básica, a partir de um projeto desenvolvido no ano de 2019, por licenciandos em formação inicial
(bolsistas do Programa de Educação Tutorial - PET) junto a professoras lotadas no Colégio
Universitário da UFF (Coluni-UFF), em turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Serão
compartilhados os caminhos percorridos para implementar esse trabalho, bem como os depoimentos
de alguns bolsistas que participaram do referido percurso, articulados aos referenciais teóricos.
O Colégio Universitário Geraldo Aquiles dos Reis – Coluni-UFF nasceu de um convênio
assinado em 2006 entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Universidade Federal
Fluminense (UFF), funcionando desde então nas instalações do antigo CIEP 060, no bairro de São
Domingos, em Niterói. Situado bem próximo a um dos campi da Universidade na cidade de Niterói,
o Coluni tem cerca de 370 estudantes, da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
O corpo docente do Colégio é composto, no Ensino Fundamental, por pedagogos e por
professores de diversas outras áreas, com formação em Artes, Música e Educação Física, que
ministram as respectivas disciplinas. Os estudantes do primeiro ao quinto anos de escolaridade têm
aulas em horário integral e estão agrupados em turmas compostas por vinte e cinco alunos em
média. Na organização curricular, vem sendo contemplada a demanda por atividades que ofereçam,
além dos conteúdos obrigatórios das disciplinas, oportunidades de uma formação humana mais
ampla, contemplando a proposta de Educação Integral.
Enquanto colégio universitário, o Coluni-UFF tem como aspectos fundantes de seu
funcionamento, a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa, Extensão e a Formação de Professores,
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pois constitui-se como um campo importante de atuação dos licenciandos da UFF, na condição de
estagiários ou bolsistas dos diferentes programas de formação docente internos e externos à
universidade. Dentre os programas com esta finalidade, destacamos o PET - Programa de Educação
Tutorial, que está diretamente relacionado a experiências que serão apresentadas neste trabalho. O
PET, presente em diversos estados brasileiros, tem em um de seus grupos na UFF uma proposta de
formação docente a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Formado em 2014, sob a tutoria de
uma professora da Faculdade de Educação da UFF, o Grupo PET Conexões de Saberes é formado
por até 18 licenciandos, sendo 12 bolsistas e 6 não bolsistas, oriundos das diversas áreas do
conhecimento, tais como: Pedagogia, Letras, História, Geografia e Matemática. O Grupo tem,
portanto, como objetivo “contribuir com a formação para a docência de alunos das licenciaturas,
por meio da revisão, ampliação e produção de saberes referentes ao magistério suscitados pelo
desenvolvimento de práticas/projetos interdisciplinares” (VASCONCELLOS; SANTIAGO, 2019,
p.20).
O Coluni-UFF e o Grupo PET encontram uma importante interseção em um terceiro espaço,
dedicado aos estudos e pesquisas no campo da Educação: o FORMAR - Grupo de Pesquisa em
Didática, Formação de Professores e Práticas Pedagógicas, constituído, desde 2017, na Faculdade
de Educação da UFF (FEUFF), tendo por membros professores do Ensino superior, da Educação
Básica, licenciandos e alunos da pós-graduação da Universidade. Este grupo é também coordenado
pela professora coordenadora do PET e, dentre seus membros, estão três professoras do ColuniUFF, que atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e membros que fazem parte do PET
Conexões de Saberes.
A partir do diálogo entre tais sujeitos que participam do grupo de pesquisa mencionado,
iniciou-se um importante processo de aproximação entre universidade e escola básica, tendo por
representantes, o FORMAR, o Coluni-UFF e o PET. Tal articulação se deu, sobretudo, a partir do
desejo de investigar experiências pedagógicas que envolvessem a formulação e implementação de
projetos interdisciplinares no âmbito da educação básica, identificando possíveis contribuições dos
mesmos para a formação inicial e continuada de professores e para as aprendizagens de estudantes
vinculados às instituições envolvidas. Nesse sentido, foi sendo delineada uma pesquisa na qual o
Coluni-UFF seria campo de atuação e investigação e as professoras do Coluni-UFF, junto ao Grupo
PET, desenvolveriam um trabalho interdisciplinar em colaboração. O foco da discussão aqui
proposta está na primeira etapa deste movimento empreendido, a aproximação com a escola com
vistas a um trabalho interdisciplinar e suas possíveis contribuições à formação docente.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR: BASES DE UM
PERCURSO
Os caminhos percorridos por professores em seus processos de formação inicial e
continuada há muito são objeto de estudo de diversas ciências. A Pedagogia, a História da Educação
e a Sociologia da Educação, por exemplo, vêm se dedicando a este tema. Abordado a partir de
diferentes pontos de vista, que por sua vez se encontram ancorados em referenciais teóricos
diversos, os estudos sobre os processos de formação docente tendem, contemporaneamente, a
resgatar a premissa da qual se serve Nóvoa para iniciar breves comentários sobre a complexidade
dos processos de formação dos professores, ressaltando na sua conclusão que “é impossível separar
o eu profissional do eu pessoal” (NÓVOA, 2007, p. 17).
A concepção de formação docente que orienta as experiências vividas no encontro do
Coluni/UFF com o grupo PET pode ser compreendida a partir de três fios condutores: a natureza do
saber docente, a atividade docente e a identidade do professor. A respeito da natureza do saber
docente, concordamos com Tardif (2013), que o define “como um saber plural, formado pelo
amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes
disciplinares, curriculares e experienciais.” (idem, p. 36). O autor nomeia saberes da formação
profissional aqueles que se destinam “à formação científica ou erudita dos professores” e saberes
disciplinares aqueles “que correspondem aos diversos campos do conhecimento”. Com relação aos
saberes experienciais, compreende-se que “brotam da experiência e são por ela validados”
(TARDIF, 2013, p. 36).
Na experiência vivida pelo grupo PET no Coluni-UFF, ganha especial relevância a relação
entre dois aspectos da natureza dos saberes docentes, uma vez que grande parte dos bolsistas do
grupo PET são licenciandos de cursos como História, Geografia e Letras, tendo, portanto, na sua
formação inicial, maior peso no desenvolvimento dos saberes disciplinares, em detrimento do
desenvolvimento dos saberes nomeados eruditos por Tardif.
Para além destes saberes específicos oriundos dos diversos campos do conhecimento do qual
fazem parte os bolsistas do PET Licenciaturas, destacamos a perspectiva interdisciplinar promovida
por este trabalho empreendido em colaboração com o Coluni-UFF. De acordo com Fazenda (2008),
a interdisciplinaridade é pensada como uma “atitude de ousadia e busca frente ao conhecimento” (p.
17), superando uma visão fragmentada acerca dos mesmos e relacionando-se diretamente às
questões que envolvem a formação de professores. Esta abordagem tem por base o diálogo, a
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valorização dos diferentes saberes a partir de uma concepção ampla do ser humano e uma escuta
sensível.
A

interdisciplinaridade

não

é

um

caminho de

homogeneidade, mas

de

heterogeneidade. Por isso, um dos principais pressupostos para se caminhar
interdisciplinarmente é o diálogo. Este deve ser reflexivo, crítico, entusiástico, que
respeita e transforma. [...] num trabalho interdisciplinar em equipe é imprescindível
que todos estejam abertos ao diálogo em qualquer momento (TAVARES in:
FAZENDA, 2008, p. 136).

O diálogo, a propósito compôs um eixo central do trabalho ora apresentado; também se
aproxima de outro conceito muito importante à abordagem aqui realizada: a Pedagogia de Projetos
(HERNÁNDEZ, 1998a; 1998b), que orientou todos os processos de aproximação, imersão, escuta,
planejamento, desenvolvimento de materiais e ações e avaliação do trabalho pedagógico. Os
Projetos de Trabalho, de acordo com Hernández (1998):
[...] apontam outra maneira de representar o conhecimento escolar baseado na
aprendizagem da interpretação da realidade, orientada para o estabelecimento de
relações entre a vida dos alunos e professores e o conhecimento que as disciplinas
(que nem sempre coincidem com o das disciplinas escolares) e outros saberes não
disciplinares. (HERNÁNDEZ, 1998b, p. 91).

Os Projetos interdisciplinares desenvolvidos pelos licenciandos do grupo PET no ColuniUFF, nos aproximam do segundo fio condutor que orienta a concepção de formação docente
assumida neste estudo, a atividade docente. Tardif (2013) aponta que os saberes reconhecidos e
nomeados práticos ou experienciais, são integrados à prática docente e a constituem, pois
acontecem em contextos de múltiplas relações interpessoais e em ambientes institucionais que
impõe diversos condicionantes à atividade docente. Nóvoa (2007), também oferece seu ponto de
vista sobre a importância da atividade docente para a formação de professores, advertindo sobre a
criação de redes que permitam a troca de experiências e a partilha, possibilitando a todos os sujeitos
envolvidos, desempenhar o papel de formador e formando, simultaneamente. Vale destacar, ainda, a
concepção de Educação Integral (CAVALLIERE, 2009; MONTEIRO, 2009) aqui pensada
enquanto potencializadora da formação de professores e de sua atividade cotidiana. Concordando
com Monteiro (2009), para além da ampliação do tempo e espaço, a Educação Integral preconiza a
formação contínua de professores, proporcionando maiores oportunidades de encontros para
planejamento, estudo e desenvolvimento de práticas pedagógicas reflexivas.
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A atividade docente, como toda atividade humana, implica a inscrição dos seus atores em
uma concepção de mundo, sua filiação a um projeto societário. É uma ação eminentemente política.
Indispensável convidar à conversa Paulo Freire (2014) que, ao tecer uma primeira reflexão sobre
prática docente, destaca os saberes constituídos na profissão enquanto “saberes demandados pela
prática educativa em si mesma, qualquer que seja a opção política do educador ou educadora”
(FREIRE, 2014, p. 22). A atividade docente, ou a prática educativa de que fala Paulo Freire,
relaciona-se às concepções de Antônio Nóvoa (2007), quando adverte que “(...) embora diferentes
entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser
formado” (FREIRE, 2014, p. 25).
Formados em diferentes agências, adquirindo saberes acadêmicos, e na atividade docente,
adquirindo experiência nas relações vividas em cada lócus de trabalho, o professor forma também
sua identidade, que é múltipla e complexa.
COMPARTILHANDO SABERES E EXPERIÊNCIAS: O TRABALHO INTERDISCIPLINAR
POR MEIO DE PROJETOS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Nos Anos iniciais do Ensino Fundamental do Coluni, desenvolvemos o nosso trabalho
pautado na perspectiva da Pedagogia de Projetos (Hernández, 1998a; 1998b), acreditando na
horizontalização das relações dos sujeitos com os conhecimentos. Nesta perspectiva, a temática a
ser estudada emerge dos próprios estudantes, o que torna o processo de aprendizagem muito mais
instigante, valorizando ainda, o professor enquanto pesquisador do seu próprio trabalho.
Os projetos desenvolvidos pelo grupo PET junto às professoras do Coluni, tiveram por
propósito articular os diversos saberes da profissionalidade docente (NÓVOA, 1992; TARDIF,
2013) aos saberes dos diferentes campos do conhecimento, em perspectiva colaborativa e
interdisciplinar. A Pedagogia de Projetos (HERNÁNDEZ, 1998) foi um veículo importante para a
realização de um trabalho interdisciplinar (FAZENDA, 2008), a partir de algumas etapas onde
participaram ativamente alunos, bolsistas e professores: aproximação e diálogo com a escola e com
as turmas; estudos sobre interdisciplinaridade e Pedagogia de Projetos; definição da metodologia de
trabalho nas turmas; preparação de atividades com as turmas através do diálogo entre professores e
licenciandos; avaliação e reencaminhamento das ações. Esses percursos foram cotidianamente
registrados pelas professoras e bolsistas envolvidos por meio de cadernos de campo, fotografias e
vídeos, que serviram de base para as reflexões apresentadas neste trabalho. Além disso, tornaram-se
importante fontes os relatos dos bolsistas participantes, coletados ao final do ano letivo, por meio de
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registro escrito, possibilitando uma importante reflexão de todos os envolvidos acerca das
experiências de formação vivenciadas ao longo dos projetos.
O início do trabalho do grupo PET junto às docentes do Coluni-UFF, se deu no mês de maio
do ano 2019. Atuaram neste projeto 18 bolsistas distribuídos em dois grupos, contemplando
algumas importantes fases do trabalho por meio de projetos interdisciplinares: a fase de
aproximação, com os estudantes e professores; participação da rotina da turma, dos debates,
estabelecimento de diálogos durante as aulas e interação nos momentos dos intervalos com os
estudantes. Vasconcellos e Andrade esclarecem que,
[...] com essa fase que dura cerca de 2 ou 3 meses, pretende-se estabelecer vínculos e
colaborar com o trabalho realizado por alunos e professoras, levantar suas
necessidades/dificuldades/interesses, construir laços de confiança e respeito entre os
envolvidos e ampliar os conhecimentos dos licenciandos, a propósito do magistério
(VASCONCELLOS e ANDRADE, 2019, p. 29).

A turma do 1º ano do Ensino Fundamental (Turma 101) estava organizada da seguinte
maneira: 20 estudantes, com idade de 7 anos, dois professores regentes e uma professora
mediadora. Quando o grupo PET chegou, a Turma 101 já havia escolhido o tema do seu projeto.
Depois de um cuidadoso processo de observação, por parte dos professores regentes, percebeu-se
que havia um interesse muito profundo pela temática animais. Nas rodas de conversa foram
realizadas perguntas do tipo: “por que o leão tem juba?”, “por que o panda come bambu?”, “o
morcego dorme durante o dia?” deram indícios de que a turma já havia feito a sua escolha,
chegando ao projeto “Que bicho é esse?”.
Ainda durante o período de aproximação foi problematizado se o grupo desenvolveria a sua
metodologia de trabalho a partir da temática do projeto já existente ou se seria realizada uma
escolha “paralela”. Chegou-se ao consenso que por se tratar de crianças pequenas, seria interessante
vivenciar com eles, esse processo de escolha da temática para que percebessem que o grupo PET
estava ali presente para desenvolver um trabalho, a partir de demandas levantadas pela própria
turma. Realizou-se a votação e dois temas foram escolhidos, desenho e animação, atravessados pelo
fio condutor das emoções. Esse movimento não invalidou os estudos acerca da temática em curso,
destacamos que tornou o trabalho com a turma ainda mais potente.
Outra experiência vivida neste mesmo período, foi realizada junto ao 5º ano do Ensino
Fundamental, a Turma 501, formada por 26 estudantes com idades entre 10 e 12 anos, duas
professoras regentes, uma professora mediadora e demais professores das outras áreas já
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mencionadas. Cabe ressaltar a participação de um dos bolsistas da turma que também é membro
voluntário do grupo PET. Este licenciando, da área da Geografia, assumiu importante papel de
articulação entre as professoras regentes – uma delas membro do grupo FORMAR – os bolsistas do
grupo PET e a própria turma.
Assim como relatado sobre a Turma 101, a fase de aproximação do grupo PET à Turma 501
foi planejada com base nos encontros entre os licenciandos e a professora e também com base nas
observações feitas por alguns “petianos”, denominação carinhosa dada aos membros do Grupo, que
estiveram presentes em algumas aulas regulares da turma. Nas palavras de Vasconcellos e Santiago
(2019), “por meio das primeiras informações adquiridas nesta imersão organizamos um
cronograma, no qual sugerimos as atividades que pretendemos desenvolver durante este período,
com o intuito de nos aproximarmos dos alunos e atingir os objetivos delineados” (p. 29). E assim
foi feito.
Aconteceu uma primeira reunião com todo o grupo PET na qual foi estabelecida a tarefa de
organizar um cronograma e definir o tema do projeto a ser desenvolvido, à feição do consenso
estabelecido na Turma 101. A reunião foi encerrada com uma visita a todos os espaços da escola,
guiada pela professora da turma. Alguns dias depois, os petianos propuseram se apresentar
formalmente aos alunos e descrever a proposta do trabalho a ser desenvolvido, realizando a
dinâmica da “teia”. O êxito da realização da proposta foi motivação para o caminho a ser seguido.
As experiências nas Turma 101 e 501 têm um aspecto que deve ser ressaltado. Foi a
primeira vez que o grupo trabalhou com crianças do início do Ensino Fundamental, mas isso não se
transformou em um entrave; todos os bolsistas estavam muito comprometidos e dispostos a superar
possíveis dificuldades. A seguir, compartilhamos o relato de uma bolsista envolvida com o trabalho
na turma 101.
Assim que escolhi acompanhar a turma de primeiro ano do Ensino Fundamental, tinha
em mente que encontraria crianças super fofas, que acreditariam em tudo que eu
dissesse, que me encheriam de beijos e abraços e me entregariam desenhos todas as
vezes que eu fosse embora. Me enganei em muitos sentidos. Ainda bem! O que
encontrei foram crianças, fazia muito tempo que não convivia com seres humanos de
seis, sete anos de idade. E nunca havia me relacionado com elas e eles por tanto tempo
em situação de trabalho/responsabilidade. Logo nos primeiros dias, elas e eles já
quebraram as expectativas. Perguntas como: ‘quem são vocês?’, ‘o que vocês fazem?’,
‘o que vão fazer com a gente?’ logo surgiram. Perguntas muito justas, como assim?
Pensaram que iríamos adentrar a sala da turma 101 sem nos apresentar e conversar um
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pouco sobre o que pretendíamos fazer ao longo do ano? Primeira lição que uma
cabeça ainda muito adultocêntrica nunca tinha parado para pensar: as crianças têm
voz, expressão, curiosidades. E elas precisam ser respondidas (BOLSISTA PET,
licencianda em História).

Nas duas experiências relatadas neste artigo, depois da escolha do tema, os bolsistas se
afastaram momentaneamente do espaço da escola para estudar, construir a metodologia e entrelaçar
o diálogo entre as áreas do conhecimento, num movimento de efetivação da interdisciplinaridade. A
esse respeito, Vasconcellos e Santiago (2019) ressaltam:
Como nosso intuito é articular os temas aos conteúdos escolares e estabelecer sintonia
com as questões percebidas durante a fase de aproximação, valorizamos a manutenção
de um diálogo contínuo com as professoras participantes, [...] conversamos a respeito
dos conteúdos que pretendiam abordar no bimestre subsequente, para que pudéssemos
contemplá-los nos projetos que passaríamos a elaborar (p. 30).

Com a supervisão da orientadora do programa e o apoio das professoras das turmas
participantes, a partir da realização de reuniões, a metodologia ficou pronta, os materiais didáticos
foram produzidos e a quantidade de encontros definida. Posteriormente, efetivou-se o retorno à
escola para trilhar os caminhos pensados para tratar a temática escolhida pelos estudantes.
Os dois projetos foram desenvolvidos efetivamente ao longo do segundo semestre. Na
Turma 101, o tema DESENHO E ANIMAÇÃO, na Turma 501, COMIDA e JOGOS. Dois temas
distintos, faixas etárias e etapas da educação básica também distintas. Ao longo dos encontros
realizados, os dois grupos de “petianos” interagiram com as crianças e com as professoras,
ocuparam diferentes espaços da escola, produziram materiais didáticos variados, pensando na
adequação à faixa etária e às temáticas, avaliaram os Projetos por meio de conversas, análises de
registros escritos e fotográficos, redirecionando, por vezes, o planejamento inicial. Nesta
caminhada, as professoras do Coluni-UFF que integram o FORMAR e os demais membros das
equipes de ambas as turmas, os petianos e os estudantes de ambas as turmas aprenderam juntos,
viveram experiências escolares e pessoais marcantes para as suas trajetórias e dividiram bons
momentos.
As duas experiências relatadas têm aspectos que as aproximam e também guardam suas
especificidades. Entretanto, ambas deixaram contribuições semelhantes aos licenciandos, expressas
em relatos produzidos por eles, ao final do percurso junto às turmas. Uma bolsista do grupo PET
que desenvolveu o projeto na Turma 501 relata sobre o vivido:
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Estar aplicando um projeto interdisciplinar no COLUNI foi uma experiência que
contribuiu muito para nossa formação como futuros professores. O contato com os
alunos de diversas realidades nos levou a perceber que por mais que sejam diferentes,
as demandas da turma se constituem como um todo. Nos elucidou como é o trabalho
em sala de aula, e como a colaboração entre docentes é fundamental para a elaboração
de projetos pedagógicos. Para nós [...], estar numa escola que nos oferece um enorme
apoio para a concretização do que estudamos durante todo o ano, foi um dos pontoschave. Assim foi possível compreender as questões que são cotidianas da vida docente
na prática, o que para nossa formação como graduandos, é uma experiência sem igual
e muito transformadora (BOLSISTA PET, licencianda em História).

Seu colega, licenciando em Geografia, ressalta importantes contribuições para sua formação:
[...] a possibilidade de participar das diversas atividades em sala de aula durante todo
período de observação, as oportunidades de diálogo com toda a turma quando
necessário e também a autonomia para o desenvolvimento e aplicação das atividades
planejadas durante o projeto interdisciplinar [...]. Certamente [...] foram de grande
valia para mudar as visões que já tive sobre ser professor, além de estar dentro de uma
sala de aula com a perspectiva de um futuro professor, a equipe do PET, teve a
experiência de ser responsável pelo aprendizado da turma nos respectivos encontros
do PET com o quinto ano. Seguramente digo que, as atividades práticas, as conversas
com a professora [...], as diversas particularidades da turma e a forma de ensinoaprendizagem que foi exercida no Coluni pelo grupo PET, nos estimularam a
encontrar a nossa identidade profissional (BOLSISTA PET, licenciando em
Geografia).

As falas dos bolsistas destacaram, dentre outras questões, a desconstrução e a reflexão sobre
as concepções de infância; sobre o fazer do professor; sobre os desafios de promoção de
participação em sala de aula; sobre a formação docente em colaboração; sobre as especificidades e
aproximações dos saberes; sobre as relações entre teoria e prática; sobre a autonomia no trabalho do
professor; sobre a importância da observação, do diálogo e do registro cotidianos. Diante destas
constatações, compreende-se, portanto, que os processos formativos experimentados ao longo do
ano letivo, elucidaram importantes aspectos relacionados aos saberes docentes, às atividades
específicas desta profissão e à identidade do professor, conceitos que balizaram tais percursos.
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CONCLUSÕES
A partir dos projetos interdisciplinares desenvolvidos por licenciandos do Programa de
Educação Tutorial em parceria com professoras da educação básica, buscou-se explicitar a
concepção docente que orientou as experiências vividas entre o Coluni-UFF e o grupo PET através
de três fios condutores: a natureza do saber docente, a atividade docente e a identidade do professor.
Destacamos também a perspectiva interdisciplinar promovida pelo trabalho realizado, envolvendo
estudantes de diferentes licenciaturas, uma ação que demonstrou que é possível superar a lógica
fragmentada da organização curricular ainda vigente em diversas instituições escolares. Outro ponto
relevante, que compôs um eixo central do trabalho realizado, foi o diálogo estabelecido entre a
perspectiva interdisciplinar (FAZENDA, 2008) e os Projetos de Trabalho (HERNÁNDEZ,1998a;
1998b) que orientaram os processos de aproximação, imersão, produção de materiais, planejamento,
desenvolvimento de ações e avaliação do trabalho.
Considerando as fases propostas e os resultados já observados nesse processo, percebemos
que o percurso formativo interdisciplinar vivenciado proporcionou importantes contribuições a
todos os sujeitos envolvidos, superando uma visão fragmentada dos conhecimentos que circulam na
escola, promovendo estudos e aprendizagens sobre os desafios e possibilidades da Pedagogia de
Projetos e ainda, instituindo um movimento colaborativo de formação docente, no qual professores
iniciantes e mais experientes aprendem uns com os outros cotidianamente.
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Resumo
Este artigo apresenta uma experiência de formação de professores em perspectiva colaborativa e
interdisciplinar, a partir de projetos desenvolvidos por licenciandos em formação inicial (bolsistas do
Programa de Educação Tutorial - PET) oriundos dos diversos campos do conhecimento, professoras
da Educação Básica e do Ensino Superior, tendo como campo de atuação, um Colégio Universitário na
cidade de Niterói (R.J.) e, como público-alvo, estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Os
projetos desenvolvidos pelo grupo PET, em parceria com as professoras da educação básica,
aconteceram em duas turmas (1º e 5º anos do Ensino Fundamental), constituindo um importante
movimento de aproximação entre universidade e escola básica. Tal experiência foi orientada pelos
conceitos de interdisciplinaridade e Pedagogia de Projetos, a partir de algumas fases das quais
participaram ativamente estudantes, bolsistas e professores. Também foi contemplada a perspectiva de
educação integral, pois o referido colégio oferece aulas em tempo integral e, na sua organização
curricular, prioriza atividades que ofereçam, além dos conteúdos obrigatórios das disciplinas,
oportunidades de uma formação humana mais ampla. Um importante diferencial deste trabalho
relacionou-se às trocas e aprendizagens empreendidas entre professores em formação inicial e
professores mais experientes e, ainda, entre pedagogos e licenciandos nas diversas áreas que, atuando
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, puderam refletir sobre suas concepções pedagógicas e
didáticas, produzindo relatos com os quais foi possível dialogar. A concepção de formação de
professores aqui adotada, compreende que tais processos formativos contemplaram diferentes saberes,
diversos espaços-tempos e variadas práticas, constituindo coletivamente, a complexa identidade de cada
profissional partícipe deste trabalho.
Palavras-chave: Formação de professores; Interdisciplinaridade; Pedagogia de projetos; Universidade
e Escola Básica; Educação integral.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho traz reflexões com base em experiências formativas nas atividades
promovidas pelo ERêYá, especificamente, sobre a oficina Jogos e Brincadeiras Africanos.
Relatando a oficina ministrada no IV COPENE Sul (IV Congresso de Pesquisadores/as Negros/as
da Região Sul – Ancestralidades, conquistas e resistência em tempo de intolerância), realizado no
mês de julho de 2019.
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Esta oficina, destinada a educadores, contou com uma equipe constituída por três
professoras das seguintes áreas: Educação Física, Pedagogia e Educação na linha Diversidade,
Diferença e Desigualdades Sociais.
Procurou-se o desenvolvimento dos saberes docentes na formação pedagógica, por meio do
estímulo ao refletir sobre a prática docente e incluir novos conteúdos, promovendo, assim, um
espaço para troca de experiências, reflexões, leituras, etc. Unindo teoria e prática, colocando-se o
oficinista como sujeito, e não apenas como ouvinte (PONTE, 2014). Interpretando desta maneira
esta ação como nos colocam Candau et. al. (2013) sobre a Educação em Direitos Humanos na
formação de professores(as): “oficinas pedagógicas como aposta política e metodológica e
identificando suas diversas dimensões: ver, saber, celebrar e comprometer-se”.
Especificamente, procurou-se desenvolver a consciência de uma educação pautada pela ética
profissional, reconhecendo que há necessidade de trazer referências positivas para todas as crianças
sobre a cultura afro-brasileira e africana, privilegiado de encontros de culturas, saberes, etnias e
sujeitos (SOUZA, DIAS e SANTIAGO, 2017).
A FORMAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Pouca existência de discussão teórica e reduzido espaço para pensar, experimentar e criar
ações pedagógicas são um reclamo constante entre a classe docente.
A formação inicial e continuada de professores configura-se na ação inicial, constante e
permanente do ensino e desenvolvimento de estratégias pedagógicas, e da atualização e
aperfeiçoamento dos saberes com o objetivo de melhorar o ensino e adaptar-se às condições
socioculturais em constante movimento, tornando o processo ensino-aprendizagem efetivo e
significativo. Também uma maneira de aproximar os conhecimentos acadêmicos da situação
encontrada pelos professores na sua prática, formando uma unidade teórica e prática, tendo ainda o
fomento à pesquisa como eixo primordial no processo. Barreto (2015, p.690) coloca que a formação
docente se trata de “uma situação mais propícia à interação dos conhecimentos acadêmicos com a
realidade da escola básica”.
Uma oportunidade de problematizar o conteúdo a ser ensinado, e a maneira como se dá esse
processo, em consonância com as constantes modificações sociais, culturais e tecnológicas.
Em Gasque e Costa (2003, p.55) observamos:
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A formação continuada é importante para que o professor se atualize constantemente,
desenvolva as competências necessárias para atuar na profissão. A ideia de
competência parece, então, transbordar os limites dos saberes, ou seja, o professor
deve possuir tantos conhecimentos como competências profissionais que não se
reduzem somente ao domínio dos conteúdos ensinados.

E Scheibe (2010, p.991) aponta ainda que, “(...) a escola e seu cotidiano constituem-se, ao
lado das instituições formadoras de professores, em ambiente formativo que necessita de ações e
programas sistematizados em períodos específicos e com clara articulação à carreira docente”,
observando, ainda, que a autoavaliação institucional constante permite identificar deficiências e
projetar meios de saná-las.
Instrumentalizar os professores e materializar essa formação é uma das formas de
valorização do profissional do magistério. Valorização esta, estabelecida em diretrizes e
documentos normativos, como por exemplo, a Lei nº 13.005/2014, Plano Nacional de Educação
(PNE) (BRASIL, 2014) inciso IX do art. 2º que coloca como uma de suas diretrizes a “valorização
dos (as) profissionais da educação”.
Este documento apresenta em anexo as metas e estratégias para efetivação do PNE. As
metas fazem referência a política nacional de formação dos profissionais da educação, como
ampliação de vagas no ensino superior; formação específica no curso de licenciatura da área em que
atuam os professores; e aumento da porcentagem de professores de educação básica com pósgraduação.
Ainda que Dourado (2015) considere o ensino superior como a base para a formação inicial
e continuada dos professores, Barreto (2015) argumenta que a oferta de cursos superiores de
licenciatura não repercuta necessariamente na qualidade da educação no ensino básico.
De qualquer maneira, o PNE, coordenado pelo Ministério da Educação, propõe um regime
de colaboração entre União, Estado, Distrito Federal e Municípios, esperando que ao coadunar
esforços por meio de políticas articuladas e ações concertadas, se cumpram os objetivos propostos
de melhoria da educação no país. Ainda que, essa concretização tenha que passar pelo efetivo
cumprimento das legislações.
Nesse sentido, o Conselho Nacional de Educação designou a chamada Comissão Bicamaral
de Formação de Professores, com última recomposição no ano de 2014, e que propõe o
direcionamento de suas ações às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e
Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica.
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Este documento ressalta o caráter indispensável da formação dos professores para a
construção de uma educação nacional de qualidade, considerando vitais a democratização desse
processo e a articulação entre as diferentes esferas políticas para sua efetivação.
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
A modificação da LDB pela inclusão da Lei 10.639/03 e posteriormente a 11.645/08, que
regulamentam a inclusão do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena na educação
básica gerou uma demanda de formação, para capacitar os professores a incluírem esse conteúdo
em consonância com seus objetivos. O parágrafo 1º do artigo 26-A da Lei 9.396, de 1996 (com
redação dada pela Lei 11.645 de 2008) especifica:
O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da
história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir
desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da História da África e dos africanos, a
luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e
o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições
nas áreas social, econômica e política pertinente à história do Brasil (BRASIL, 2008).

Esta demanda gerou a necessidade de capacitação dos professores, subsidiando ferramentas
que instrumentalizem o trabalho e inserção desse conteúdo, com o objetivo de promover a
superação do racismo e da desigualdade, através da valorização da diversidade étnico-racial.
Segundo Gomes (2011) a dificuldade das diferentes esferas políticas na efetivação dessa lei
esbarra não apenas no caráter duvidoso do conteúdo, mas também, na resistência da comunidade
escolar a vencer a hierarquização e normatização das desigualdades.
Porém, identifica-se um movimento favorável, visando a implementação dos conteúdos
relacionados com a educação para as relações étnico-raciais, ocupando a formação de professores
um papel importante. Discutir a educação para as relações étnico-raciais nas escolas e nas esferas
políticas, via de regra gera tensão e apresenta no cenário brasileiro, avanços e limites. Os avanços
estão relacionados a ofertas de cursos e capacitações, por parte de Estados e Prefeituras, por vezes
restringindo-se a ações de governo. No Estado do Paraná, por exemplo foram instituídas Equipes
Multidisciplinares, nas escolas estaduais, para promover a igualdade racial e combater o racismo.
Equipes Multidisciplinares:
São espaços de debates, estratégias e de ações pedagógicas que fortaleçam a
implementação da Lei n.º 10.639/03 e da Lei nº 11.645/08, bem como das Diretrizes
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Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena no currículo escolar das
instituições de ensino da rede pública estadual e escolas conveniadas do Paraná
(COQUEIRO, et al, 2013, p.17890).

Para Dias (2012, p.668), os cursos de formação de professores devem possibilitar a estes
profissionais a capacidade de desenvolvimento de experiências de aprendizagem nas quais “as
crianças se apropriem dos conhecimentos culturais e científicos produzidos pelos vários grupos
étnico-raciais, especialmente negros e indígenas”.
MATERIAL E MÉTODOS
A oficina “Jogos e Brincadeiras Africanos”, caracteriza-se como ação pedagógica com
objetivo de formação continuada e de fortalecimento da Educação para as Relações Étnico-Raciais,
destinada a atores do processo educativo. Sendo esta ação de importância tanto para o ambiente
escolar, como para a comunidade geral, não só por ser a receptora do resultado final, mas também
pelo fato de que dois dos participantes são estudantes de licenciaturas.
Participaram da formação quatro professores e dois discentes de licenciaturas. As atividades
da oficina tiveram carga horária total de seis horas, articulando experiências pessoais e de ensino,
proporcionando contribuições significativas para os envolvidos.
Os objetivos específicos da oficina foram: promover a criação de um espaço lúdico para a
Educação das Relações Étnico Raciais por meio de proposta pedagógica; articular as indicações
legais (Lei 10.639/03) com a prática docente, considerando o patrimônio cultural, artístico, político
e social; e, utilizar os jogos, brincadeiras e brinquedos como objeto de reflexão.
Oportunizou-se um momento de partilha inicial, onde cada participante completou as
seguintes frases: “O mais difícil para trabalhar com a cultura afro-brasileira na escola é…”; “Eu
escolhi esta oficina porque...”
Seguidamente, houve um debate sobre os conceitos e a importância de trabalhar com a
história e cultura afro-brasileira e africana desde a educação infantil. Os conceitos abordados foram:
racismo; discriminação racial; preconceito; efeitos do racismo nas crianças; o papel do(a)
professor(a) nesse processo; e a importância do lúdico no desenvolvimento psicossocial das
crianças.
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Passou-se então para a parte prática, apresentando jogos e brincadeiras. De cada um deles,
foi feita a localização geográfica no mapa do continente africano do país de origem. Também foram
apresentadas fotografias do país em questão, que retratam aspectos urbanos e de desenvolvimento
social. Músicas no idioma local e vídeos compuseram a demonstração que precedeu a vivência
prática do jogo ou brincadeira.
A próxima etapa constou de pedir que cada participante dissesse uma palavra que
expressasse sua avaliação da oficina.
Para finalizar, abriu-se debate sobre o tema “Escola sem Partido”, considerando como Ponte
(2014) que “a formação é um campo de luta ideológica e política”.
RESULTADOS
Observou-se grande relevância das experiências pessoais na escolha pela oficina e no
comprometimento posterior com o desenvolvimento do conteúdo. Gomes (2007, p.27) nos coloca:
Aos poucos, vêm crescendo os coletivos de profissionais da educação sensíveis à
diversidade. Muitos deles têm a sua trajetória marcada pela inserção nos movimentos
sociais, culturais e identitários e carregam para a vida profissional suas identidades e
suas diferenças.

Nas contestações sobre a maior dificuldade para trabalhar a cultura afro-brasileira na escola,
foram citadas: falta de publicações; escassez de formação oferecida por profissionais capacitados; a
prática escolar de vincular este tema apenas por ocasião da comemoração da Consciência Negra; a
negação feita pelos professores da diversidade étnico-racial; e a associação feita pelos pais à
praticas místico-religiosas.
Quanto à motivação por optar por esta oficina entre todas que eram oferecidas no congresso,
as justificativas foram: promoção da interdisciplinaridade; cumprimento da Lei 10.639/03;
curiosidade; valorização da cultura africana e sua representatividade nos aspectos culturais e sociais
brasileiros.
CONCLUSÕES
Foi notória a persistência do desconhecimento do conteúdo no ambiente escolar, visto que
uma das justificativas feita por uma oficinista foi sobre o conteúdo e as possibilidades de sua
inserção na prática escolar.
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A representação de cada país por meio de fotografias com representações urbanas pretendeu
romper o ideário de associação do continente africano exclusivamente com tribos, animais
selvagens e tradições ancestrais. Porém, abordando esta questão entre os oficinistas, revelou-se a
possibilidade de assim promover uma negação das tradições. Consideramos assim, que a união de
ambas mensagens visuais cumpriria melhor com nossos objetivos.
As atividades cantadas e a experimentação de diferentes idiomas tiveram excelente
aceitação, reafirmando-se, portanto, como um efetivo meio de introdução do conteúdo.
As palavras que definiram a oficina entre os participantes foram: pertencimento,
valorização, gostosura e ressignificação. Desta maneira, consideramos exitosa a iniciativa da
oficina, de grande contribuição para a atividade docente e para reflexão.
Todos os oficinistas dispuseram dos arquivos e mídias com o material da oficina. Com
grande entusiasmo, recebemos a notícia algumas semanas depois, de que um dos oficinistas havia
realizado a mesma oficina em sua instituição de ensino.
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Resumo
O presente estudo relata a experiência com a oficina pedagógica “Jogos e Brincadeiras Africanos”
ministrada no IV COPENE Sul, vinculada ao grupo de estudo e pesquisa em Educação das Relações
Raciais/NEAB/ERêYá. Esta ação objetivou promover aquisição, complementação e atualização de
conhecimento sobre o conteúdo história e cultura africana e afro-brasileira, proporcionando ainda, a
criação de um espaço de reflexão. A oficina ofereceu subsídios teóricos e práticos para a
implementação e efetivação de uma lei federal (que muitas vezes não é cumprida por alegação de falta
de material e de formação). Aconteceu em dois diferentes dias, contando com a participação de
professores da educação básica e de acadêmicos de licenciatura. As atividades foram apresentadas com
as regras tradicionais, contextualizadas desde o país de origem (com imagens e localização geográfica), e
também, com a flexibilização possível em função das características do público (idade, habilidade
motora, etc.). Os dados foram coletados por meio de exposição escrita (questionário) e oral. As
atividades cantadas (em diferentes dialetos africanos) tiveram excelente acolhida. A avaliação final feita
pelos participantes mostrou que a formação proporcionou contribuições significativas relacionadas a
inclusão da temática na sua prática pedagógica por meio da instrumentalização do conteúdo, além do
curso ser um ambiente importante de comunicação entre o ambiente acadêmico e a escola, e um apoio
e estímulo para levar a temática para a escola. Foi fornecido o material utilizado na oficina para os
participantes, com o objetivo de estimular sua replicação em outros ambientes educacionais, como
compromisso com a formação continuada de professores.
Palavras-Chave: Formação docente; Prática pedagógica; Educação para as relações étnico-raciais.
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INTRODUZINDO A TEMÁTICA: FORMAR PARA PRÁTICAS EDUCATIVAS NÃO
ESCOLARES É POSSÍVEL OU NECESSÁRIO?
Todos os espaços sociais são possíveis campos de relações pedagógicas e de rotinas
educacionais. Ou seja, a relação entre os grupos sociais e as possíveis práticas pedagógicas – não
formais e informais – estabelecidas entre seus indivíduos, se constituem em um ambiente de
relações psicossociais importantes na constituição dos indivíduos enquanto sujeitos sociais, dentro e
fora de seus grupos de pertença.
A expressão “educação não escolar”, cunhada por alguns autores do campo teórico da
Pedagogia Social (cf. Silva, 2011; Neto, 2009), busca reforçar e legitimar a ideia de que esse tipo de
educação social, forjada nas comunidades, periferias e outros espaços socialmente constituídos por
processos de desigualdade social, possui, também, uma “forma”, uma intencionalidade, que deve
ser respeitada e reconsiderada pelos educadores como legítima organização dos indivíduos para a
sua emancipação.
O profissional da educação deve estar atento a esses sujeitos, aos seus saberes e ‘fazeres’,
pois, a partir deles, é que devemos constituir a nossa prática socioeducativa. Esse reconhecimento
da educação fora do ambiente escolar como legítima é importante na formação dos indivíduos e se
apresenta expresso nas diretrizes para a formação docente em nosso país. De fato, os documentos
oficiais indicam que a formação docente deve ser compreendida a partir da possibilidade de
atendimento das distintas demandas educacionais estabelecidas no seu tempo-espaço histórico e
social.
A realidade concreta vivida por esse profissional, em seu período de formação, se encontra
contemplada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Pedagogia, de 15
de maio de 2006. Esta esclarece que as atividades docentes para as quais este profissional está
sendo formado são compostas por habilidades de planejar, executar, coordenar, acompanhar e
avaliar projetos e experiências educativas não escolares (cf. Art.4, §4), ao mesmo tempo em que o
documento expõe a necessidade formativa, para este futuro pedagogo, de “trabalhar, em espaços
escolares e não escolares, na promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do
desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo” (cf. Art. 5, §6).
Por isso, no artigo 6º, as diretrizes recordam que os cursos de pedagogia deverão, também, preparar
estes sujeitos para as atuações, já descritas nos artigos e parágrafos anteriormente citados, como
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também para o cumprimento da contribuição social do curso que é o “desenvolvimento das pessoas,
das organizações e da sociedade” (cf. Art. 6, §1, a.).
Essa discussão sobre a formação dos profissionais de educação para a docência em
ambientes escolares e não escolares continua nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação
inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e
cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada, de 01 de julho de 2015. No artigo 3,
§1, sobre a formação inicial e continuada, o documento traz a concepção de educação inferindo que
“por educação entendem-se os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, pesquisa e extensão, nos movimentos
sociais e organizações da sociedade civil e nas relações criativas entre natureza e cultura”.
Assim, por mais que a resolução seja contextualizada para a formação de um profissional
para atuação no ensino básico, no conjunto dos parágrafos desse mesmo artigo, se reconhece a
necessidade do diálogo entre a educação formal escolar e os diversos espaços sociais, onde a
educação, também, acontece.
O documento reafirma uma postura já existente na antiga resolução de 2006 em seu art. 12,
§1, d, sobre a formação inicial do docente que, além dos processos educativos escolares, também
deverá ser apto para “observação, análise, planejamento, desenvolvimento e avaliação de processos
educativos e de experiências educacionais em instituições educativas”, abrindo uma compreensão
para outros espaços educativos.
Além disso, as novas diretrizes, no capítulo VII, Art. 18, §3, reconhece a valorização do
magistério e dos profissionais da educação – entendendo que a formação, assim como sua condição
de trabalho, deve ser garantida para todos os profissionais envolvidos na ação educativa.
EXPERIÊNCIAS DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS NÃO ESCOLARES DENTRO DA
UNIVERSIDADE PÚBLICA
A partir de tudo o que foi exposto até o presente momento, foi organizado na Faculdade de
Formação de Professores (FFP), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), um grupo de
estudos, pesquisas e extensão denominado Fora da Sala de Aula. O objetivo geral desse grupo é
promover o debate sobre as práticas educativas não escolares existentes na região metropolitana do
Rio de Janeiro e como elas podem fazer parte da formação inicial docente dos graduandos das
diversas licenciaturas oferecidas por esse campus da UERJ, localizado no município de São
Gonçalo/RJ.
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O público que frequenta esse campus da UERJ é composto, majoritariamente, por jovens na
faixa etária dos 18 aos 25 anos, oriundos de bairros empobrecidos desse município que, segundo o
último IBGE, de 2010, possui o contingente de 1 milhão de pessoas em seu território. Associado às
condições econômicas e políticas que organizam as relações desse município, existe um constante
crescimento do domínio das facções criminosas em seu território. Isso causa, não somente, a
permanência do estado de pobreza dos seus indivíduos, mas, também, regula as relações sociais,
inclusive as educacionais.
Assim sendo, surgiu no ano de 2016 um conjunto de ações pedagógicas no departamento de
Educação da Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo – e, aglutinadas no
Laboratório de Pesquisas e Produtos Pedagógicos para/com Educadores Sociais – LaPPes –
UERJ/FFP – o supracitado grupo de estudos Fora da Sala de Aula – UERJ/FFP. Desde sua criação,
este grupo de pesquisa, que atua, diretamente, na graduação do curso de Pedagogia dessa
instituição, vem produzindo ações, pesquisas e artigos (utilizados como materiais didáticos junto
aos Educadores Sociais de São Gonçalo) promovendo a discussão sobre as Representações de
Pobreza e suas influências sobre as práticas educativas nos espaços não escolares, o
desenvolvimento das políticas públicas para as populações empobrecidas e a formação docente
inicial e continuada para aqueles que se dedicam a práticas educacionais em ambientes não
escolares. Eis algumas das ações concretas e ativas até o presente momento:
1. O Projeto de Extensão “Fora da Sala de Aula: formações, representações e práticas
educativas com camadas empobrecidas no município de São Gonçalo”, registrado no SR3 da
UERJ, vem realizando, desde abril de 2016, atividades de formação continuada entre graduandos da
FFP, professores da rede municipal e privada e Educadores Sociais do município de São Gonçalo e
da Baixada Fluminense, com encontros mensais, discutindo textos de Pedagogia Social e
documentários com os temas mais recorrentes às rodas de conversas desenvolvidas com esses
profissionais. O Projeto de Extensão possui ações concretas pontuais como cursos de extensão na
modalidade a distância duas vezes por ano; encontros mensais com educadores sociais, graduandos
e comunidade local para a discussão de temas relativos à pobreza, educação e formação docente
inicial e continuada; palestras e aulas realizadas fora da UERJ, em parceria com as secretarias de
desenvolvimento social e educação do município de São Gonçalo e adjacência; e, organização anual
de Jornadas de Educação Não Escolar e Pedagogia Social – JENEPS, com a qual se encontra em
sua quarta edição, realizada em 2019.
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Todo esse material, vivenciado e refletido, junto aos sujeitos da educação não escolar, foi
organizado em artigos científicos e livros publicados (por editoras, como: CRV, de Curitiba;
Pimenta Cultural, de São Paulo e Autografia, do Rio de Janeiro) ao longo desses 3 últimos anos.
Esses são disponibilizados para o público em geral como material didático para a formação docente,
inicial e continuada, assim como material de pesquisas nos campos da Pedagogia Social, Psicologia
Social, Políticas Públicas e Formação docente em geral.
2. O Projeto de Iniciação Científica “Formações, Representações e Práticas educativas não
escolares e atividades extracurriculares com camadas empobrecidas no município de São
Gonçalo”, aprovado pela SR2 – UERJ. Foi criado no segundo semestre de 2016 e encontra-se ativo
até o presente momento, realizando atividades formativas junto aos alunos e profissionais da
educação de São Gonçalo. A primeira parte do projeto, em desenvolvimento, está investigando
sobre os projetos socioeducativos existentes nas escolas estaduais em bairros periféricos de São
Gonçalo, buscando fazer um vínculo entre a formação docente, o ambiente escolar e a Pedagogia
Social. A partir dessa investigação, buscaremos descobrir as Representações Sociais desses
professores do ensino básico que trabalham nos contraturnos das escolas com as camadas
empobrecidas e como elas interferem, ou não, nas suas práticas. Esse PIBIC participa ativamente
dos processos de ensino-aprendizagem desenvolvidos pelo projeto de extensão supracitado.
No segundo semestre desse ano de 2019, o LaPPes organizou o primeiro compêndio com
todas as pesquisas desenvolvidas até o presente momento e que será publicado até o final do ano.
Nesse material, os bolsistas de graduação que realizaram suas pesquisas sobre Pobreza, Educação
não escolar, Políticas Públicas e Formação docente, puderam construir esse material didático para
ser utilizado como mais um elemento de formação para educadores que se dedicam fora do
ambiente escolar. O livro lançado no dia 04 de setembro desse ano se intitula ‘Fora da Sala de
Aula: formação docente e pesquisas sobre pobreza e educação’, da editora Autografia, do Rio de
Janeiro. Dessa forma, completa-se mais um material didático produzido pelo grupo de estudos, em
curso, contribuindo, assim, para a formação inicial e continuada de docente em espaços não
escolares e as reflexões sobre pobreza e desigualdades sociais existentes nos ambientes
educacionais do leste fluminense.
3. No ano de 2019 foi credenciado, no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de
Mestrado e Doutorado em Educação: Processos Formativos e Desigualdades Sociais, da Faculdade
de Formação de Professores da UERJ São Gonçalo, o Projeto de Pesquisa

intitulado

Representações Sociais de Pobreza e Práticas Educativas no Leste Fluminense, que busca, dentro
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da linha de pesquisa “Políticas, Direitos e Desigualdades”, investigar as Representações Sociais
presente na organização das práticas, nas relações sociais em ambientes educativos não escolares e
nas políticas públicas implementadas nas instituições socioeducativas e/ou atividades extraclasses
desenvolvidas nos ambientes escolares destinadas às camadas empobrecidas da região
metropolitana do Rio de Janeiro, de maneira especial, o município de São Gonçalo e regiões
adjacentes do leste fluminense.
A proposta desse projeto de pesquisa, dentro do programa de Pós-Graduação Stricto Sensu,
potencializa as ações existentes no grupo Fora da Sala de Aula e promove outros tipos de reflexões
sobre a temática, tanto para os graduandos que continuam fazendo as suas pesquisas nesse mesmo
campo de saber quanto para os futuros pesquisadores que participarão desse projeto e se
beneficiarão do contato com outros projetos dentro do mesmo programa de Pós-Graduação. Essa
realidade promove uma ampliação do campo teórico da educação não escolar ao se abrir à discussão
promovida por outras áreas do saber pedagógicos, existentes nos outros projetos que compõem esse
mesmo programa de Pós-Graduação da FFP/UERJ.
ATÉ ONDE CHEGAMOS E COMO NOS PROJETAMOS NESSE PROCESSO DE
FORMAÇÃO DOCENTE EXTENSIONISTA?
Ao trazermos a temática da Educação Não Escolar, a sua importância e exigência nos
currículos de formação docente inicial no Ensino Superior, e as ações existentes para essa juventude
que participam desses processos em uma universidade pública instaurada na região metropolitana
do Estado do Rio de Janeiro, queremos mostrar a concretude de ações educativas que promovem a
reflexão e novas possibilidades de se realizar educação dentro da realidade de exclusão e
empobrecimento que caracterizam esses espaços.
Vejamos a seguir, um quadro com o número de pessoas atendidas, em média, nas formações
promovidas pelo Grupo de Estudos para os jovens em formação docente inicial e outros
profissionais da educação em exercício.
Quadro 1. Impacto das ações do Fora da Sala de Aula.
Grupos de Estudos
presenciais dentro da
UERJ
Formações fora da UERJ
Cursos à distância
Jornadas Anuais
Total

2016
70

2017
77

2018
81

2019
82

39
110
257
487

42
118
289
531

37
39
120
127
220
218
447
461
Fonte: Elaboração do Autor (2020).
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O quadro apresentado, não somente apresenta um quantitativo que mostra o alcance das
práticas educativas não escolares no processo de formação docente inicial e continuada dessa
universidade junto aos jovens profissionais da educação. Podemos tirar, também, outras duas
ilações relevantes.
A primeira é que, desde o começo, mostra-se que existia um espaço formativo que não era
contemplado pelo espaço de formação universitário, tanto para a formação inicial quanto
continuada. O grande número de pessoas participando das atividades propostas pelo grupo pode
expressar essa realidade.
A segunda, se apresenta como a estabilidade do quantitativo ao longo dos quatros anos de
existência do grupo. Embora o aumento do número de pessoas atendidas não se mostre expressivo
no decorrer do processo, não existe uma baixa na procura por essa formação. Ao contrário, em
determinadas atividades pontuais, como é o caso das jornadas e dos cursos a distância, a procura se
apresenta em um grau de crescimento considerável ao longo dos anos de existência do projeto.
E, terceiro, para além da formação, o grupo de estudo se apoia na produção de pesquisas
sobre a temática da Educação Não Escolar na perspectiva da Pedagogia Social e das Representações
de Pobreza. Nesse ponto, as pesquisas desenvolvidas por esse grupo insistem na premissa de que,
ao identificarmos e analisarmos o campo psicossocial das Representações de pobreza, existentes
nos processos educativos, promove-se o princípio da mudança nas práticas educativas dos
profissionais da educação em espaços não escolares, assim como, suscita-se espaços de formação
docente que capacitem os profissionais da educação a atender às demandas sociais dos grupos
sociais empobrecidos, fortalece-se os vínculos entre os grupos sociais vulneráveis nos ambientes
socioeducativos e, ainda, discute-se sobre a eficácia – e eficiência – das políticas públicas existentes
para essas populações em situação de vulnerabilidade social.
Dessa forma, os resultados oriundos das ações desse grupo (projetos de extensão, iniciação
científica e outras atividades de ensino e pesquisa) se apresentam como construção de um cabedal
teórico-prático no qual os processos de ensino-aprendizagem não escolar se transformem em
espaços de convivência, hospitalidade, autonomia e emancipação de sujeitos em suas realidades
sociais específicas da sociedade fluminense. Assim, demonstramos que existe mais educação que
pensamos, fora da sala de aula. E que nós, enquanto profissionais da educação, temos que nos
apropriar dessa realidade como parte da nossa formação docente ampliada.
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Resumo
O presente relato de experiência tem como objetivo apresentar as práticas e experiências formativas de
educação não escolar a partir de ações de ensino, pesquisa e extensão promovidas pelo Grupo de
Estudos Fora da Sala de Aula, da Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Nessa perspectiva, o material desse pôster busca
fundamentar-se na obrigatoriedade de formação docente para ambientes não escolares indicadas pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Pedagogia (2006) e demais Licenciaturas (2015).
Sob a perspectiva de autores como Roberto Silva e Clemente de Souza, ambos do campo do saber da
Pedagogia Social, as atividades de ensino são organizadas dentro e fora do ambiente universitário para
graduandos de licenciatura, profissionais da educação em formação contínua e para a comunidade do
entorno, proporcionando a troca de experiências e vivências que auxiliam a população no processo de
compreensão de sua realidade de exclusão e vulnerabilidade social. Estes espaços de convivência,
ampliados por cursos a distância e jornadas anuais, se apresentam como indicativos para novos
processos de ensino-aprendizagem como possibilidades de mudanças de saberes-fazeres educativos
cotidianos. Como inferência, podemos verificar dois pontos fundamentais: a adesão dos profissionais
da educação nesses processos de formação inicial e continuada em práticas educativas não escolares
assim como a realização de pesquisas através das experiências promovidas por espaços de formação e
que se transformam em materiais didáticos importantes para outros profissionais.
Palavras-chave: Educação Não Escolar; Formação Docente; Pedagogia Social.
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Resumo
Os trabalhos reunidos neste painel refletem experiências no campo da formação de professores,
constituídas sob a forma de eventos e vivência acadêmica de professores em serviço, e se desenvolvem
em três universidades públicas localizadas no sul do sul do Brasil. Uma característica em comum entre
esses projetos é que dialogam com escolas públicas e apostam no protagonismo de professores e
estudantes como base da construção de uma educação contextualizada e democrática. O primeiro
estudo destaca o evento Encontros sobre o Poder Escolar que, nascido em 2001, confere à escola status
de poder e a reconhece como instituição fundamental na estratificada sociedade brasileira. Analisa sua
historicidade, pressupostos e indica brechas em experimentações socializadas pelas escolas que
questionam a lógica disciplinar, propõem outras articulações de saberes e valorizam a cultura popular e
local, gerando perspectivas que nos remetem a epistemologias do sul. O segundo trata do Seminário
Interfaces Pedagógicas: Licenciaturas em Diálogo cuja gênese é a sala de aula e a articulação do ensino
com pesquisa no alicerce da formação de professores. Nasceu despretensiomente em 2012, mas tem se
ratificado como um evento que atrai um grande número de licenciandos, pós-graduandos e professores
da educação básica. O estudo reflete a modalidade Cirandas do evento, sua abertura ao sensível, à
criação e ao diálogo que entendemos como (parte de) estéticas de resistência. O terceiro traz reflexões
de processos formativos da educação continuada stricto sensu de dois educadores especiais no ensino
básico e superior. Compartilha a reflexão sobre a necessidade de tensionar tais processos em nível stricto
sensu e a metodologia a ser empregada nos trabalhos acadêmicos. Coloca em voga procedimentos de
pesquisa na educação inclusiva e a necessidade de pensar metodologias e práticas pedagógicas, com
estudantes com necessidades educacionais especiais, a partir de abordagens colaborativas que sinalizam
percepções estéticas como estratégias de ação.
Palavras-chave: Formação de professores. Epistemologias plurais. Experiências formativas.
EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS EM DIÁLOGO NA PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO
CONTINUADA NO SUL DO RIO GRANDE DO SUL: EVENTO ENCONTROS SOBRE O
PODER ESCOLAR
Lígia Cardoso Carlos – UFPel
Dirlei Pereira – UFPel

APRESENTAÇÃO
A formação continuada de docentes da escola básica é uma iniciativa que se desenvolve com
regularidade, porém, em muitas situações, no formato de reciclagens que partem de demandas
externas aos professores e professoras. São iniciativas vinculadas ao projeto político do setor que
assume a gestão da mantenedora da rede de ensino, aliadas às demandas do mercado e, também, a
problemas sociais que são repassados para os currículos escolares como suposto meio de solução. A
formação continuada da qual tratamos nesse artigo tem como pressuposto que o foco da formação
são as necessidades originadas nos cotidianos das escolas e salas de aula e que os docentes têm
capacidade e autonomia intelectual para dela serem responsáveis.
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Iniciamos apresentando um histórico do projeto que dá origem ao evento e indicamos suas
características principais, enfatizando as apresentações e discussões de experiências pedagógicas da
educação básica. Trazemos como fonte de reflexão as relações hierárquicas que produzem um
currículo válido e buscamos identificar brechas e iniciativas que potencializam transpor as divisões
e hierarquias de saberes presentes nas experiências apresentadas em um dos eventos que utilizamos
como amostra. Entendemos que as experiências pedagógicas analisadas representam um conjunto
de ações pedagógicas que sinalizam o potencial das escolas e as possibilidades de ensino e
aprendizagem no alargamento das relações com as comunidades. Também, a ampliação de temas e
situações que se tornam foco de investigação e consideração no currículo escolar.
O PROJETO ENCONTROS SOBRE O PODER ESCOLAR
Teve início no ano de 2001, a partir de demandas de docentes da educação básica por
parcerias para qualificar a formação. O contexto político, social e educacional da época sustentou
uma proposta interinstitucional envolvendo a rede de educação básica, universidades, sindicato de
professores e conselho municipal de educação. Era uma fase de fortalecimento do processo de
redemocratização do país no período posterior a ditadura militar, de consolidação da nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional promulgada no ano de 1996 e de emergência e debates
sobre a gestão democrática das escolas. Teve uma característica de organização coletiva desde seu
início, revelando um processo de colaboração que garante a sua realização com reconhecido
sucesso até hoje. Ao projeto foi dado o nome de Encontros sobre o Poder Escolar, o qual buscava
caracterizá-lo como uma iniciativa em que as trabalhadoras e os trabalhadores em educação
pudessem compartilhar experiências, aprender e ensinar em diálogo com os pares, bem como
difundir a ideia de que a construção coletiva de processos decisórios constitui um novo poder.
O projeto tem, desde sua fundação, o entendimento de que os docentes devem ser
protagonistas de sua formação e que, no cotidiano do trabalho nas escolas, as experiências
pedagógicas e propostas político-pedagógicas precisam ser socializadas em uma perspectiva de
formação continuada e de produção de saberes na troca com os pares.
A iniciativa se contrapõe a um discurso que responsabiliza os docentes e suas formações
pelos problemas encontrados nas escolas. Daí a concepção de um modo de formação que também
fosse de valorização e reconhecimento do trabalho que acontece no interior das escolas. Estruturase no formato de conferências com intelectuais da área, mesas de apresentação e troca de
experiências dos professores da educação básica e atividades culturais.
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estabelecido para a apresentação de experiências pedagógicas no evento, desde o início até hoje, é
de que sejam da escola e para a escola e não trabalhos acadêmicos sobre a escola.
A característica singular e aspecto central do evento são as mesas de apresentações de
experiências escolares. Nelas, há socialização de saberes da prática pedagógica, trocas de
experiências dos docentes da escola básica com os pares e produção de reflexões sobre o trabalho
docente. Desse modo, é possível compreender as dinâmicas escolares e as ações de sala de aula em
uma perspectiva mais alargada, as quais incluem questões sociais, econômicas, políticas e culturais,
evitando o discurso que individualiza a responsabilidade pelos fracassos vinculados à educação.
Entendemos que as atividades integrantes dos Encontros sobre o Poder Escolar, que em
2019 teve 14ª edição, ampliam as possibilidades para que as experiências profissionais se tornem
um saber manifesto, fundamentado pelo profissional protagonista da ação. Mesmo que prevaleçam
práticas pedagógicas marcadas pela lógica de encontrar estratégias para desafios habituais, estes são
oriundos do contexto e fazer local que se redimensionam quando socializados e discutidos com os
pares. Desse modo, as experiências pedagógicas apresentadas pelos docentes da educação básica e
discutidas nos eventos são campo de formação e de possibilidade de ampliação da compreensão das
práticas pedagógicas. Os docentes trazem à tona seus cotidianos de trabalho, ora dialogando com
questões macro, ora permanecendo em situações mais imediatas de ensino, marcadas pela cultura
escolar e curricular.
Assim, a concepção do projeto (DALL’ IGNA, 2012; CARLOS e DALL’IGNA, 2014)
fundamenta-se nos pressupostos de que: os professores produzem saberes (TARDIFF, 2002); o
aprendizado ocorre quando os docentes trocam experiências, seja no encontro ou no trabalho em
conjunto e colaborativo (FULLAN; HARGREAVES, 1999); a reflexão crítica sobre a prática, que
em suma, é uma exigência da relação com a teoria, evita o ativismo e o discurso descolado da
realidade objetiva (FREIRE, 1997); e, por último, as mudanças almejadas na educação escolar
dependem da construção coletiva, democrática e autônoma de seus projetos (PARO, 2001).
O CURRÍCULO ESCOLAR E AS BRECHAS NA FORMAÇÃO
Popkewitz (1995, p.174), ao tratar dos processos de construção histórica do currículo
escolar, afirma que:
[...] esforços para organizar o conhecimento escolar como currículo constituem formas
de regulação social, produzidas através de estilos privilegiados de raciocínio. Aquilo
que está inscrito no currículo não é apenas informação – a organização do
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

275

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

conhecimento corporifica formas particulares de agir, sentir, falar e “ver” o mundo e o
“eu”. (POPKEWITZ, 1995, p. 174).

Essas formas particulares de agir, sentir, falar e ver foram historicamente constituídas
considerando uma lógica eurocêntrica e definindo os saberes válidos. O processo produz modelos
pedagógicos que se generalizam a partir do século XVIII (VARELA, 1995) e orientam as decisões
curriculares e as práticas escolares cotidianas no mundo ocidental.
Com essa compreensão, dialogamos com Meneses (2008, p. 5) que afirma:
Esta hierarquização de saberes, juntamente com a hierarquia de sistemas econômicos e
políticos, assim como com a predominância de culturas de raiz eurocêntrica, tem sido
apelidada [...] de ‘colonialidade do poder’. Uma das expressões mais claras da
colonialidade das relações de poder acontece com a persistência da colonização
epistêmica, da reprodução de estereótipos e formas de discriminação. (MENESES,
2008, p. 5).

Há uma força de dominação colonial expressa no currículo, mas, também, uma resistência
social a este modelo de influência e governo. Consideramos como modos de resistência algumas
brechas presentes nas práticas escolares e expressas nas experiências apresentadas e publicadas nos
anais do evento em análise. Salientamos que as experiências inscritas pelos docentes são aquelas
consideradas de qualidade distintiva por eles e que são merecedoras de serem socializadas com os
pares. Tratamos como brechas uma abertura, espaço de possibilidade não colonizada.
A metáfora das brechas dialoga com a perspectiva do inédito viável apresentada na
pedagogia freiriana (FREIRE, 2006; FREIRE, 1987). Diante das diversas situações oriundas da
ordem social, cultural, política e econômica, que limitam a construção de ações transformadoras,
mulheres e homens, a partir da leitura crítica dessa realidade, projetam práxis que buscam a
superação dos contextos de opressão e alienação. As diferentes práxis vão forjando outra realidade
que tem como horizonte a humanização. Se anteriormente ainda não eram experienciadas, essas
práxis começam a ganhar concretude quando mulheres e homens produzem uma consciência mais
reflexiva sobre o mundo e as possibilidades que a realidade, por ser dialética, apresenta.
Considerando o cenário da escola, as brechas (como inéditos viáveis) se configuram como as práxis
que estão sendo engendradas pelas educadoras e pelos educadores e que intencionam, com base nos
contextos em que trabalham, a edificação de outros espaços educativos que potencializem uma
educação crítica e humanizadora.
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Consideramos o evento Encontro sobre o Poder Escolar como uma iniciativa que oportuniza
a socialização de experiências que não se acomodaram ou que estão em processo de
desacomodação em relação ao currículo formal. Explicitar alguns trabalhos, aqueles que rompem
divisões de saberes, que apontam para a interdisciplinaridade e para a valorização de saberes da
cultura popular, é dar visibilidade para essas brechas. Será que podemos dizer que ali há indícios de
diversidade epistemológica, de uma epistemologia do sul, como anuncia Sousa Santos (2010)?
AS “EXPERIÊNCIAS BRECHAS”
Os conteúdos das experiências inscritas e apresentadas pelos professores das escolas básicas
abarcam temas diversos e registrados em anais. Para este artigo, fizemos a leitura dos anais do 12º
Encontro sobre o Poder Escolar, realizado em 2014. A escolha pela 12º edição foi feita tendo em
vista que queríamos um estudo de situações escolares recentes e este ter tido o maior número de
experiências inscritas nos últimos cinco anos. Tivemos como critérios de seleção:
As experiências pedagógicas que indicassem algum tipo de rompimento com a lógica
disciplinar, aproximando áreas de conhecimento distintas ou possibilitando estudos a partir de
problemas pertinentes aos contextos locais e para os quais fossem utilizados o conhecimento
científico e os conhecimentos das comunidades.
As experiências que tratassem de situações escolares em sintonia com as comunidades, em
que as escolas estivessem desenvolvendo estudos e projetos considerando este vínculo.
Nesse sentido, salientamos que no 12º evento, de um total de 174 experiências, quarenta por
cento delas se aproximam dos critérios acima elencados e destas salientamos:
− Trabalho sobre a realização de uma horta escolar com cultivares da região (alho, cebola e
cenoura). Foram feitos experimentos com adubação química e orgânica, exposição de hipóteses que
eram comprovadas ou refutadas ao longo do processo, discussões sobre diferentes modos de cultivo
e as consequências para o meio ambiente.
− Projeto para ampliar os conhecimentos dos alunos de uma escola rural sobre conservação
ambiental e sustentabilidade através da interdisciplinaridade e parceria com entidades locais. Os
principais temas discutidos foram produção agroecológica, agricultura biodinâmica, agricultura
orgânica, agricultura natural, permacultura, bem como a problemática ambiental local e global.
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− Estudo sobre sementes crioulas, soberania alimentar e agrobiodiversidade, a partir da
participação de escolas na VI Feira Estadual de Sementes Crioulas e Tecnologias Populares em
outubro de 2013, no município de Canguçu, RS.
− Projeto História, Memória e Sustentabilidade Rural desenvolvido em escola do 2º Distrito
de Canguçu, RS, com o objetivo de resgatar a história da cultura local, tendo a memória como
instrumento de pesquisa. O projeto teve o apoio de grupos de estudos e pesquisas da FURG
(Universidade Federal do Rio Grande) e seu desenvolvimento utilizou diversas fontes como:
entrevistas, relatos, fotografias, estudo de objetos antigos e documentos.
−Estudo dos meios de comunicação em uma localidade rural, a partir do resgate da memória
das pessoas mais idosas da comunidade. Ênfase no resgate da prática de utilização da mala postal e
de encomendas particulares através de caixeiros viajantes que utilizavam tração animal no início do
século XX, fazendo o trajeto Pelotas, RS e localidades rurais do entorno.
− Projeto pedagógico em parceria com núcleo de estudos Ameríndios da UFPel
(Universidade Federal de Pelotas) para contato, vivências e reflexões com uma aldeia indígena
Mbyá Guarani localizada próxima à escola.
− Proposta pedagógica de aproximação da escola com a comunidade a partir de estudos
sobre o lugar, a paisagem, modos de trabalho e relações sociais daquele contexto. Ênfase na
aproximação entre as disciplinas de Geografia, História e Língua Portuguesa.
O recorte dado pelas experiências acima elencadas representa um conjunto de ações
pedagógicas propostas e encaminhadas no âmbito de escolas públicas da região sul do Rio Grande
do Sul. Nelas encontramos parcerias com universidades, entidades públicas e associações
comunitárias, mostrando o potencial das escolas e suas possibilidades de ensino e aprendizagem no
alargamento das relações da escola com a comunidade envolvente. Também, uma ampliação de
temas e situações que se tornam foco de investigação e consideração no currículo escolar. Mesmo
que esses temas sejam originados em decisões dos professores e gestões escolares e não de uma
demanda explícita da comunidade, revelam um engajamento docente com a comunidade escolar e
uma sensibilidade que permite a identificação e valorização de saberes para além daqueles
identificados com as exigências do mercado ou com a cultura dominante e de massa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao observarmos a trajetória do projeto, as discussões e reflexões presentes nas experiências
pedagógicas e conferências, é possível identificar a sobrecarga de trabalho dos docentes e as
exigências burocráticas que atritam com encaminhamentos locais, também, a insuficiência do
número de professores para o bom atendimento das demandas da escola, a precariedade da estrutura
física e remuneração como indicadores de negligências com a educação básica pública. Mesmo
assim, é evidente o compromisso com a profissão e com o trabalho na docência da educação básica
por parte da maioria dos docentes.
O projeto Encontros sobre o Poder Escolar se desenvolve no sul do sul e expressa uma
condição espaço temporal específica dentro da hegemonia da racionalidade moderna que define o
que é história, cultura, conhecimento e escolarização. Sabemos que as experiências pedagógicas
apresentadas muitas vezes são pontuais e não fazem parte de projetos pedagógicos mais densos e
autônomos, dada a força da estrutura organizativa das escolas e do modo de disposição dos
currículos. Porém, indicam uma dinâmica dos grupos sociais locais que as transformam em estudos,
conexões de conhecimentos, resgate e produção de novos saberes. São experiências curriculares
singulares que incluem, dentre outras ações, modos de cultivo de alimentos e relação destes com a
preservação do solo, das águas, bem como com a saúde dos moradores da região. São decisões
pedagógicas que abrangem fatos e acontecimentos que não compõem a listagem de conteúdos
formais e que redimensionam a compreensão da história local e da participação dos sujeitos no
mundo da vida e do trabalho.
Na diversidade epistemológica do mundo faz parte o Sul que desafia, sofre e identifica os
danos da relação capitalista colonial. Os conhecimentos que não se encaixam na estrutura de
conhecimentos convencionada historicamente parecem ser inexistentes. Voltando para a pergunta
anunciada anteriormente no texto, ou seja, a que indaga se podemos entender que há indícios de
diversidade epistemológica, de uma epistemologia do sul, como anuncia Sousa Santos (2010), nas
experiências pedagógicas do evento em estudo, entendemos que sim e que precisamos seguir
investigando essas brechas na busca de modos de autonomia e reconhecimento.
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Resumo
O artigo tem como objeto de discussão trabalhos de professores e professoras da educação básica
apresentados em um evento de formação continuada que foi gestado e ocorre na cidade de Pelotas,
localizada no sul do estado do Rio Grande do Sul (RS). Dele também participam professores de escolas
do município sede e de escolas localizadas em municípios do entorno de Pelotas. O evento chama-se
Encontros sobre o Poder Escolar, teve início no ano de 2001 e no ano de 2019 foi realizada sua 14ª
edição. O texto estrutura-se apresentando um histórico do projeto do qual o evento faz parte e suas
características, enfatizando as apresentações de experiências pedagógicas da educação básica. Discute as
relações de poder que produzem um currículo válido e busca identificar brechas e iniciativas que
potencializam transpor as divisões e hierarquias de saberes através de um estudo das experiências
apresentadas no recorte do 12º Encontro sobre o Poder Escolar. Entendemos que essas brechas estão
nas experiências que questionam a lógica disciplinar, propõem outras articulações de saberes e
valorizam a cultura popular e local, nos provocando a pensar em uma perspectiva de epistemologias do
sul. Toma como recurso para a coleta de dados a pesquisa documental nos anais da 12ª edição do
evento e como referencial teórico Freire (2006; 1987); Popkewitz (1995) e Sousa Santos (2010). As
experiências pedagógicas analisadas representam um conjunto de ações propostas e encaminhadas no
âmbito de escolas públicas da região sul do RS nas quais encontramos parcerias com universidades,
entidades públicas e associações comunitárias, mostrando o potencial das escolas e suas possibilidades
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

280

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

de ensino e aprendizagem no alargamento das relações com a comunidade envolvente. Também, na
ampliação de temas e situações que se tornam foco de investigação e consideração no currículo escolar.
Palavras chave: Formação continuada. Educação básica. Experiências pedagógicas.
INTERFACES PEDAGÓGICAS: LICENCIATURAS EM DIÁLOGO – ESTÉTICAS DE
RESISTÊNCIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Luiz Paulo da Silva Soares – E.E.E.M. Dr. Augusto Duprat
Vânia Alves Martins Chaigar – FURG

NOSSAS PRIMEIRAS PALAVRAS
O contexto em que escrevemos leva-nos a profundas reflexões sobre o objeto deste estudo: a
formação de professores. Imersos numa crise societária de grandes proporções difícil de ser
apanhada em suas múltiplas faces e, por isso mesmo, de complexa compreensão, também
enfrentamos retrocessos em políticas públicas, ataques a profissão professor e descredibilização da
ciência, entre outros. Maior controle do trabalho, criminalização da docência, parcelamento de
salários, descumprimento do piso base, suspeição sobre sua autoridade para ensinar etc. Impasses e
tensões que precarizam, ainda mais, a profissão, em meio a exposições que também fragilizam a
pessoa professor; sim, porque há tempos já sabemos que é improvável separar a pessoa da
profissional, como alertou o educador português António Nóvoa (1995). Esses impasses que
expõem o profissional, como responsável por mazelas na educação e sobre resultados negativos da
escola vão de encontro a todo um processo histórico de lutas em prol do reconhecimento da
especialização da ação educativa e da relevância social que a envolve (NÓVOA, 1991). Além da
proletarização, portanto, os professores também enfrentam o desprestígio, a difamação, perseguição
e supressão de direitos!
Bem, mas para quem, como nós, atuamos na formação tanto na universidade, quanto na
escola, embora profundamente impactados por tudo isso, nos desafiamos ao enfrentamento dessas
questões no âmbito das instituições e em construir meios para fortalecer a profissão e o que
constitui seu maior capital: Infâncias e juventudes!
Como parte desse compromisso estabelecido em salas de aulas, corredores, centro de
convivências, salas de professores e outros espaços onde atuamos, incluindo os virtuais vastamente
utilizados por estudantes para se comunicarem conosco, temos construído algumas experiências que
buscam destacar a dimensão do coletivo e da pesquisa na base dessa formação seja na universidade
ou na escola.
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Ao mesmo tempo percebemos que os contextos extremados que vivenciamos atingiram em
profundidade as juventudes brasileiras, lançando parte dela em processos de desânimo, frustração e
adoecimento. Verificamos um grande número de faltas, afastamentos e desistências em função
desse estado; não é para menos, pois a ausência de projetos que incluam jovens no presente, que
atentem para seus anseios e necessidades geracionais e prospectem futuros para suas vidas revela,
também, um profundo adoecimento social que deixa à deriva, justamente, aqueles com os quais
deveriam residir os maiores compromissos do mundo ‘adulto’.
Pensá-los como parte de um projeto docente, em que sejam, de fato, sujeitos da ação
educativa é um enorme desafio, face à síntese acima descrita. Ajudá-los na construção de percursos
formativos que lhes façam sentidos no hoje e, ao mesmo tempo, favoreçam prospectar outros
amanhãs, para além dos determinismos excluidores, exige um grande esforço epistemológico,
metodológico, estético, relacional. Nessa direção há mais de uma década o duo juventudes-cidade é
uma constante nos projetos pedagógicos e nas pesquisas em que investimos.
Em diferentes licenciaturas como História, Geografia e Pedagogia são realizadas
investigações cuja base é o solo da cidade. Refletimos que a vida acontece no local, que as
memórias que fundam nossa historicidade dão-se com outros sujeitos como nós, que o
conhecimento produzido no cotidiano por trabalhadores, crianças, jovens e velhos não pode ser
desperdiçado (pensando no que o sociólogo Boaventura de Sousa Santos, denomina de “desperdício
da experiência”). Mais do que isso, que almejamos ancorar nossas vidas na valorização das
múltiplas expressões, culturas e epistemologias que emergem na/da cidade. Nessas relações, quem
sabe, poderemos produzir experiências ou, pelo menos, reconduzi-las a um lugar que faculte
concebê-las. Conceito complexo para o qual o filósofo Walter Benjamin (1996) já alertara, em
meados do século XX, que estava em declínio na sociedade moderna tendo em vista seu aporte na
memória individual e coletiva, na tradição... Coisas que estavam em franca erosão. Nessa direção
reforçamos a importância de uma relação mais orgânica com/na cidade – suas memórias, narrativas,
tradições, fábulas, rebeldias etc. - na base de ações formativas.
Foi, justamente, a partir da proposição de pesquisas a turmas de História e Pedagogia no ano
de 2012 que derivou o objeto desta escrita: o “Seminário Interfaces Pedagógicas: Licenciaturas em
Diálogo”. Os projetos deram-se nas disciplinas Metodologia de Ensino de Ciências Sociais, na
Pedagogia, e Didática, na História, onde foram desenvolvidas as pesquisas “A qualidade do tempoespaço das crianças na cidade do Rio Grande” e “A didática de História e as leituras da/na cidade”,
respectivamente. No decorrer desse ano letivo a ideia de unir as turmas para socializar a produção
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resultante das investigações tomou corpo. Surgiu, então, o projeto de extensão “Interfaces
Pedagógicas: Licenciaturas em Diálogo” que contou na organização com colegas professores,
licenciandos, bolsistas e mestrandos em educação. A partir de 2016 foi assumido integralmente pela
linha de pesquisa “Redes de cultura, estética e formação na/da cidade – RECIDADE”, integrante do
Núcleo de Pesquisa e Extensão Educação e Memória (CNPq) do Instituto de Educação, da FURG.
Sua gênese, portanto, é a sala de aula, o ensino com pesquisa, e seus objetivos primeiros:
evidenciar pesquisas realizadas por licenciandos, fomentar o diálogo entre as distintas licenciaturas
e “instigar investigações e análises coletivas sobre práticas pedagógicas produzidas seja na escola
ou em outros espaços da cidade” (ANADON; CHAIGAR, 2012). A partir da sua segunda edição foi
reforçado o propósito de intensificar diálogos com a escola, reconhecendo-a como espaço de
formação de professores e de produção de conhecimento, portanto, parceira fundamental da
universidade nos processos formativos. Aos poucos o protagonismo da escola foi-se efetivando
juntamente com o de licenciandos, em conquista do evento.
O recorte da narrativa, aqui apreendida, destaca conceitos que consideramos importantes
suportes do Seminário - o da estética e o da resistência, que assentimos como interdependentes.
Embora os Interfaces tenham apresentado vinte e três (23) diferentes modalidades de participação
ao longo das diversas edições, selecionamos a mais citada em avaliações – as Cirandas - e
buscamos compreender o que elas estão a dizer sobre estéticas de resistência e fazer indicações que
as balizem empiricamente. Para tal utilizaremos como suporte documentos construídos em oito anos
de trabalho.
O evento em questão é construído pelas bordas dos territórios de poder geográfico e
epistemológico, ocorre anualmente e já transcorreram sete edições desde a primeira em abril de
2013 (ano letivo de 2012) com importantes aproximações da escola pública, mas, também, de
espaços de educação não formal e culturas marginais e/ou tradicionais da cidade. As fontes
utilizadas são projetos de ensino e extensão, circulares, Anais, livros eletrônicos e sites do evento e
é narrado por dois colegas professores que estão juntos no projeto desde a sua gênese. Um apresenta
sua perspectiva desde a escola, e o outro desde a universidade. As conversas ocorrem por
imbricamentos e buscam atribuir sentidos aos materiais que lhes subsidiam como fontes primárias.
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LICENCIATURAS, ESCOLAS E A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO... QUE
CONHECIMENTO?
Temos nos deparado com professores, sobretudo na escola, com sentimentos de baixa
credibilidade em relação à própria produção de conhecimento. Isso ocorre também entre
licenciandos que, não raro, não percebem o caráter científico das licenciaturas, inclusive quando
investigam e exercitam a “curiosidade epistemológica” (FREIRE, 1997). Há uma supremacia da
área sobre o pedagógico ou do bacharelado sobre a licenciatura. Pesquisa realizada no Programa de
Pós-Graduação em Educação da FURG aponta para a apartação pesquisa/docência e a supremacia
dos saberes do conhecimento sobre os pedagógicos (SILVEIRA, 2019).
O estudo analisou cinquenta e uma (51) matrizes curriculares e trinta (30) Projetos
Pedagógicos (PPC) de cursos de licenciatura em história no país e revela o que já sentíamos e
observávamos empiricamente: a “desarticulação entre os saberes do conhecimento e os saberes
pedagógicos, provenientes da relação deficitária entre bacharelado e licenciatura” (SILVEIRA,
2019, p. 35). Ratifica que predomina a separação entre ensino e pesquisa além de hierarquias entre
conhecimentos: cerca de setenta por cento das disciplinas correspondem aos “saberes do
conhecimento” e aproximadamente trinta por cento diz respeito aos “saberes pedagógicos”, ou seja,
a “... pesquisa vinculada estritamente ao bacharelado...” (SILVEIRA, 2019, p. 36).
Embora a investigação tenha sido realizada em licenciaturas de história, é bem provável que
encontremos essa conjuntura em outras tantas. Situação similar pode ser atribuída à escola quando
esta não se reconhece (ou não é reconhecida) como produtora de conhecimentos, além de espaço
tempo da formação de professores. Nóvoa (2011) chama a atenção para o fato de que a profissão é
construída no coletivo, junto aos pares, na instituição escola, daí a importância de laços efetivos
entre a universidade e a escola. Como poderia ser diferente se é lá que nos confrontamos com as
situações e os sujeitos concretos da nossa ação? Como experienciar na exterioridade algo que se
constitui no dia a dia no chão da escola, juntamente com os demais colegas e comunidade escolar?
São perguntas que nos instigam e nos movem em direção a processos contextualizados e, ao
mesmo tempo, produtores de experiências que ocorrem a “contrapelo” de concepções cartesianas e
positivistas que ainda persistem em currículos e práticas pedagógicas na formação de professores.
Apropriamo-nos de um conceito de Walter Benjamin, para quem a história deveria “ser escovada a
contrapelo” (LÖWY, 2011), isto é, negando sua oficialidade, seu caráter elitista e universal. O
pensamento humano é feito por muitos outros além dos ‘vencedores’ que contam e escrevem a –
sua - história oficial. Nessa direção o geógrafo brasileiro Milton Santos, em conferência no IX
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ENDIPE em Águas Claras, SP, ponderou sobre a importância do professor “como intelectual”
apostar no futuro e refutar teses que o fatalizem.
Quando consideramos a história possível e não apenas a história existente, passamos a
acreditar que outro mundo é viável. E não há intelectual que trabalhe sem idéia de
futuro. Para ser digno do homem, qual seja, do homem visto como projeto, o trabalho
intelectual e educacional tem que ser fundado no futuro. É dessa forma que os
professores podem tornar-se intelectuais: olhando o futuro. (SANTOS, 1999, p. 14).

Ainda que pese o fato da afirmativa ter sido proferida ao ‘anoitecer’ do século XX e, no
presente, vivenciarmos grandes paradoxos como os provocados pelas fake news além de retrocessos
políticos que atingem diretamente a educação, de modo especial a escola pública brasileira, lutamos
para não nos deixar aprisionar pelo medo e imobilismo, e nos esforçamos para encontrar na
formação outros territórios para além dos compostos pelo individualismo e pela competição;
desbravamos outras vozes, modos de ser, fazer, estar no/com o mundo. Desse compromisso consta
o “Seminário Interfaces Pedagógicas: Licenciaturas em Diálogo”, que em 2020 irá para sua oitava
edição com o tema “As (re) voltas da cidade: escolas públicas e protagonismos”.
Apostamos na pluralidade epistemológica em contraposição aos “epistemicídios” (SOUSA
SANTOS, 1996) que têm nos empobrecido como humanidade, e na disposição de estéticas de
resistência que sejam capazes de nos remover da anestesia a que estamos submetidos como
sociedade. O psicólogo e educador João-Francisco Duarte Júnior (2004) argumenta que essa
anestesia é uma oposição à estesia, ao sentir, exigente em envolvimento. Refugiamo-nos em algum
lugar adornado por coisas, mas desprovido de sentidos, pelo menos de forma mais perene. O
consumismo como modelo de vida, por exemplo, cogita e alimenta esse anestesiamento.
O educador brasileiro Paulo Freire (1997) reflete sobre a estética como aparato ético,
portanto zelosa da indissociabilidade entre conteúdo e forma, discurso e ação. “Há uma
pedagogicidade indiscutível na materialidade do espaço” (FREIRE, 1997, p. 50). A maneira como
os espaços são organizados, somos recebidos, percebemos os outros e por eles percebidos nos
impelem ou repelem. “A eloqüência do discurso ‘pronunciado’” (FREIRE, 1997, p. 50) revela-se na
materialidade dos espaços educativos e dizem sobre uma ética-estética; não bastam as
intencionalidades e como as anunciamos em nossas preleções, mas, como, efetivamente, as
transformamos em experiência estética e lhe atribuímos corporeidade na formação. Por experiência
estética nos apoiamos em Duarte Jr. (1986, p. 61) que a descreve como uma relação em que “o
pensamento (conceitual)” ocorre “em equilíbrio com a imaginação e o sentimento”.
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Na segunda edição do evento anunciávamos na sua carta de apresentação.
[...] na brincadeira de inventar “Interfaces Pedagógicas” estamos exercitando o
princípio de que a sensibilidade e a criação devem estar associadas à cognição.
Precisamos de pessoas inteligentes, sensíveis, criativas e, acima de tudo, que não
temam exercer sua humanidade, nem prescindir dela na ação de arquitetar e
compartilhar a vida. (Anais Seminário Interfaces Pedagógicas, 2014, p. 4).

Essa relação de equidade entre sensibilidade, criação e cognição também anuncia um tipo de
conhecimento rupturante com a racionalidade instrumental e positivista pouco afeita aos avessos da
vida cotidiana em um momento da história de mulheres e homens, que Sousa Santos (2008)
denomina de “transição de paradigma”.
Estamos no fim de um ciclo de hegemonia de uma certa ordem científica. As
condições epistêmicas das nossas perguntas estão inscritas no avesso dos conceitos
que utilizamos para lhes dar resposta. É necessário um esforço de desvendamento
conduzido sobre um fio de navalha entre a lucidez e a ininteligibilidade da resposta.
(SOUSA SANTOS, 2008, p. 19).

No entremeio de dualidades entre ciência e senso comum, conhecimento científico e
conhecimento/saber popular, ciências naturais e ciências humanas, por exemplo, está presente o
projeto formativo que denominamos “Interfaces Pedagógicas: Licenciaturas em Diálogo”.
Dispomo-nos a enfrentar o “totalitarismo” da “racionalidade científica” (SOUSA SANTOS, 2008).
No processo da sua construção, vimos rompendo com algumas dessas dicotomias e estereótipos
como os que secundarizam os conhecimentos produzidos na escola e seu papel na formação de
professores.
O quadro número um (01) apresenta uma síntese das modalidades que perfizeram o evento
ao longo de suas edições. O tomamos como base quali-quantitativa para fazer considerações sobre
significados, intencionalidades e corporeidades dessa estética formativa a qual ponderamos (parte
de) estéticas de resistência.
ESTÉTICAS DE RESISTÊNCIA NO PERCURSO DO SEMINÁRIO INTERFACES
PEDAGÓGICAS
Cogitamos que paulatinamente o evento foi-se consolidando como um espaço de resistência,
na medida em que procurou dar ênfase a protagonismos discentes e interlocuções com a escola
pública e movimentos sociais da cidade. Na justificativa do projeto do I Interfaces, por exemplo,
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destacávamos o papel dos professores na “reinvenção da escola” (NÓVOA, 2011) e o valor da
pesquisa nessa empreitada.
[...] por certo, em muito está atrelado ao desenvolvimento da sua autonomia e de uma
ativa produção do conhecimento. Neste sentido, justificam-se experimentações nas
quais os graduandos de licenciaturas envolvam-se com a pesquisa. Não a pesquisa
proposta fora da sua experiência, mas aquela produzida a partir das suas próprias
indagações, cujos problemas sejam frutos de dúvidas e incertezas próprias de
trajetórias e histórias de vida, cuja concretude ganha voz, corpo e vez em nossas salas
de aula. (ANADON; CHAIGAR, 2012, p. 6).

Para tal a presença de licenciandos de várias licenciaturas e professores na organização do
evento, a abertura à criação e às narrativas de investigações produzidas nas salas de aulas e em
escolas estiveram na base das modalidades do projeto.
Devido à grande quantidade de dados sobre o evento, optamos por apresentar as diferentes
modalidades que o perfizeram nas sete edições e destacar as Cirandas que são, reiteradamente,
nomeadas como um espaço tempo particular para encontros, diálogos, acolhimentos,
protagonismos. O quadro ao final traz uma síntese dessas modalidades com o número de trabalhos
(produções) partilhados no Seminário.
A modalidade destacada em negrito no quadro simboliza uma dimensão de protagonismo
que é muito cara ao Seminário Interfaces: As Cirandas, por evidenciarem, sobremaneira, iniciativas,
experiências e investigações de licenciandos, mas, também, de professores da educação básica. Elas
já foram cunhadas como “as nossas queridinhas, posto possibilitarem o velho e bom exercício da
narrativa e do diálogo - olho no olho” (CHAIGAR; SOARES, 2016, p. 5).
As Cirandas surgem em 2014, porque na primeira edição adotamos relatos e pôsteres.
Lembremos que o Seminário surgiu como projeto de ensino com pesquisa desdobrado em extensão;
não tínhamos em mente sua continuidade. As modalidades foram-se construindo no processo. A
mudança, de relato para narrativa, significou uma transição de paradigmas: deixamos as
apresentações, por vezes aligeiradas, para investirmos no tempo da partilha, da pausa, da escuta, do
diálogo. A participação de licenciandos, pós-graduandos, professores de escolas nas Cirandas tem
sido crescente, conforme o quadro nº 01 explicita. Uma das justificativas, mais recorrente, atribui à
maneira como são acolhidos e escutados. Nesses espaços todos estão (ou sentem-se) em pé de
igualdade e seus conhecimentos são colocados na roda para serem refletidos e/ou angariarem
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contribuições, sem o ônus da competição – o que Milton Santos (2005) denominou de “território
usado”, que exprime relações sociais solidárias, cooperativas.
Para tanto, desde o momento da avaliação dos trabalhos inscritos, a comissão científica
recebe a orientação para que emitam pareceres sobre os mesmos de modo que todos possam ser
acolhidos e, ao mesmo tempo, haver rigorosidade. Conforme o caso, os trabalhos são remetidos aos
autores, com as respectivas sugestões, com a finalidade de possibilitar a reorganização segundo
princípios e formatação do evento.
Na edição de 2014, dissemos em sua segunda circular:
Neste II Seminário estamos apostando nas Cirandas como móbil provocador de debates e
socializações das produções. Nas Cirandas a narrativa é o destaque, pois concordamos com
Benjamin ao admitir a narrativa como uma forma artesanal de comunicação na qual narrador e
ouvinte colocam-se como sujeitos produtores de mundos intercambiantes. (Segunda Circular, 2014,
p. 01).
Como sujeitos intercambiantes foi que coordenadores de Cirandas, entre as edições de 2015
e 2018, protagonizavam uma das Mesas tradicionais ao final do evento, intitulada “Interfaces
Pedagógicas: O que é mesmo que estamos aprendendo?” Nessa experiência, acadêmicos e
professores de escolas sintetizavam as principais discussões de suas respectivas Cirandas e geravam
reflexões que alimentavam os desdobramentos do projeto formativo. Foi em uma dessas Mesas que,
em 2015, chegamos ao entendimento de que não se tratava apenas de um evento pontual no
calendário acadêmico, mas, sim, de um movimento formativo, posto suas características dialéticas.
Foi gestado, desde então, o “Movimento Interfaces: Conhecimentos para além dos Muros” projeto
de extensão, que visa manter diálogos permanentes com a cultura viva da cidade, sobretudo a
produzida nas escolas públicas e/ou em espaços informais no entorno da nossa Universidade –
região periférica da cidade.
Em 2019, cento e cinquenta e oito (158) trabalhos foram narrados em vinte e três (23)
Cirandas, um salto de mais de oitenta por cento (80%) em relação ao ano anterior. Dito isso
esclarecemos que se trata de um evento artesanal construído por pequenos coletivos que a cada ano
se refazem. Essa característica tem permitido encontros e trocas mais efetivos, pois a ação
comunicacional olho no olho é exercitada, e permite que saiamos um pouco dos casulos
individualistas em que, por vezes, nos colocamos.
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Sobre as Cirandas são depositadas porções de credibilidade ratificadas no crescente número
de participantes. Na edição de 2019, por exemplo, não pudemos abrir inscrições para ouvintes,
conforme prevíamos, posto que as Cirandas arrebatassem a quase totalidade de vagas disponíveis
para todo o evento. É política de o Seminário Interfaces reunir um número reduzido de participantes
por Ciranda visando garantir a qualidade da participação de todos – tempo para narrar, escutar,
refletir.
Elencamos que escolhemos ao final de cada ano letivo o tema que embasará a próxima
edição do Seminário. Com o amadurecimento de nosso coletivo “Redes de cultura, estética e
formação na/com a cidade – RECIDADE”, nascido em 2016, fomos aprofundando discussões e
fazendo escolhas que nos definem esteticamente e politicamente. Concordamos com autores para
quem essas dimensões caminham juntas (PARAISO; RANNIERY, 2019) e as especificamos em
nossos enunciados como na Primeira Circular de 2019, na qual afiançamos infâncias e juventudes
brasileiras. São infâncias e juventudes de todos os jeitos, muitas invisibilizadas!
[...] É com essas crianças e jovens, nosso maior compromisso. Como parte de uma
instituição formadora, reconhecemos a importância de estabelecermos diálogos
intergeracionais, de intercambiarmos com a produção de conhecimento da escola, de
outras instituições, de grupos e movimentos cuja presença na cidade evidencia a
cultura popular e outras formas de conhecer e viver – epistemologias plurais, que
ajudam a desconstruir versões que lançam luz apenas sobre parcela da história – a
história única -, em que poucos são os valorizados e muitos os estereotipados.
(Primeira Circular, 2019, p. 2-3).

São definições que, supomos, têm atraído escolas, professores, educadores populares,
coletivos etc. para as Cirandas (e outras modalidades) e as entendemos como indicadores de
credibilidade. Os temas do evento exemplificam e ratificam nosso desafio em colocar-se como parte
de um projeto formativo democrático, alicerçado em diálogos com a escola e a cidade: Memórias,
tecnologias e ludicidade: ressignificando tempos, espaços e infâncias (2014); Protagonismos,
culturas e incompletudes (2015); Escola e Universidade: Utopias, tempos e experiências (2016);
Cidade e escola: Formação, transformação e cidadania (2017); Cidade educadora: Escolas,
invisibilidades e democracia (2018) e Cidade plural: Escolas, convivências e resistências (2019).
No primeiro, ocorrido em 2013, não houve uma temática específica.
Conforme os temas evidenciam, sobretudo a partir do ano de 2016, estamos conectados com
a escola pública e a profissão professor. Tem sido nosso foco estabelecer relações de confiança com
professores da educação básica, escutar suas demandas e valorizar suas experiências. Em um
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contexto da história em que a escola pública é atacada por projetos ultraconservadores, faz-se muito
importante a construção de redes, como as formadas entre instituições educativas e a sociedade
progressista em geral. Assentimos que:
A relação cidade e escola necessita ser intensificada levando-se em conta a
impossibilidade de continuarmos a pactuar com formas assimétricas de cidadania,
contidas na apartação, em sentimentos de inferioridade, nas políticas espoliativas e
desumanizadoras, na imposição de modos únicos de pensar [...]. Desejamos conhecer
propostas, atividades, movimentos de professores, estudantes, coletivos, grupos de
pesquisa e extensão, da cidade e do campo, posto que em tempos de lutas em prol da
cidadania, nenhum conhecimento pode ser desperdiçado ou invisibilizado. (Primeira
Circular, 2017).

Neste parágrafo conclusivo apontamos que é como parte da luta para evitar o desperdício de
conhecimento e da experiência que estamos construindo o Seminário, sem prescindir da
colaboração de outros tantos espaços tempos formativos que perfazem a própria cidade, da qual
destacamos a escola pública. Não temos a pretensão de reivindicar a novidade e sabemos dos
enormes limites de nossa ação; não possuímos um modelo fechado e vamo-nos reinventando a cada
edição. No entanto, pelo que trazemos aqui, as Cirandas simbolizam a empreitada da edificação de
um experimento de formação de professores compromissado e acolhedor, bem como sintetizam o
que denominamos por estéticas de resistência que, pelos documentos consultados, podem ser assim
resumidas: ampliação de laços afetivos e redes de conhecimentos produzidos no local; confirmação
do lugar escola como espaço tempo de produção de conhecimento e formação de professores;
visibilização das licenciaturas como lócus de pesquisa; credibilização de licenciandos como
protagonistas de seus processos formativos; construção de pactos contra relações sociais
assimétricas e estereótipos excludentes.
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ANEXOS
Quadro 01. Modalidades Seminário Interfaces Pedagógicas 2013-2019
Modalidade

Produção
2013
14
10

2014 2015 2016
2017 2018
Comunicação oral
Pôster
Cirandas
38
68
73
80
97
Cirandinha: as crianças e suas
01
cidades
Oficinas
02
04
03
Mini curso
02
02
01
Atelier formativo
02
01
Vivências
05
Pílulas (de protagonismo)
05
Cultura e(n)cantos
08
Mostras
01
02
01
04
04
11
Salas temáticas
Mesas (temáticas e/ou síntese)
01
02
03
03
04
04
Conversas com a cidade
05
06
05
Atividades em escolas
09
Cenas escolares ou similares
01
01
01
02
04
Cenas da cidade
03
Cenas de (re)existência
Cine debate
02
Cine cidade
01
Sarau cinematográfico
01
Sessão pipoquinha
02
Cinema ao meio dia
10
Performance ou personagem
03
01
02
02
01
01
Fonte: Acervo Redes de cultura, estética e formação na/da cidade - RECIDADE

2019
158
06

19
02
01

01

01

Resumo
Esta narrativa contém uma experiência de formação de professores titulada Seminário Interfaces
Pedagógicas: Licenciaturas em Diálogo e é escrita por dois colegas que estão em sua construção desde a
gênese em 2012. O evento de características artesanais nasceu nas salas de aulas em turmas de licenciaturas
desafiadas a compreenderem a pesquisa como inerente à docência e realizarem investigações no solo da
cidade. Cidade esta que é por si só educativa e reúne experiências do humano em suas características
multifacetadas, contraditórias, mas, também, reptadas a produzirem convivências a partir das diferenças. O
projeto de ensino com pesquisa foi transformado em extensão visando à partilha dessas produções e aberto
à comunidade. A adesão a esta primeira experiência foi tão grande que outras seis edições já ocorreram
carreando, a cada ano, mais licenciandos e professores de escolas básicas. Seus objetivos centrais são:
evidenciar as pesquisas realizadas por licenciaturas, reconhecer a escola como espaço tempo de produção de
conhecimentos e formação de professores e dialogar com epistemologias plurais da cidade. O Seminário
ocorre anualmente e já teve vinte e três modalidades de participação ao longo das sete edições. Destas a
mais procurada são as Cirandas que a cada ano recebem mais inscrições de trabalhos. Participantes
destacam seu caráter democrático, acolhedor e dialógico, corporificado por relações sociais qualificadas,
abertura à criação e ao sensível que, aqui, defendemos como estéticas de resistência e que têm auxiliado no
desenvolvimento de protagonismos tanto de licenciandos, quanto de professores da educação básica. A base
empírica desta escrita foi constituída por projetos, circulares, Anais, livros eletrônicos e sites do evento.
Palavras-chave: Interfaces Pedagógicas. Formação de professores. Resistência
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TENSIONAMENTOS NA FORMAÇÃO DOCENTE: ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO COMO PRÁTICA EDUCATIVA ESTÉTICA NA FORMAÇÃO
CONTINUADA E ESCOLAR
Jarbas Parise Moscato – E.M.E.F. Dr. Fernando Corrêa Ribas
Everton Fêrrêr de Oliveira – FURG

INTRODUÇÃO
Nosso texto integrante do Painel resulta principalmente do processo formativo do Curso de
Mestrado Profissional em Educação – área de concentração Planejamento Educacional. Pretende-se
abordar as tensões sobre a formação continuada e sua relação com os profissionais em serviço,
condição dos autores deste artigo. Atuantes em diferentes níveis, ambos com formação em
educação especial explanam inspirados pelas “insurgências e políticas” da modalidade da educação
especial, transversal ao sistema de ensino, que gera tensionamentos na formação docente. Neste
universo cujos temas são os fundamentos e princípios educacionais a serem repensados no espaço
da ação nos levaram à reflexão sobre o atendimento educacional especializado (AEE) e as práticas
educativas a serem sistematizadas nos processos escolares e assumir como desafio a necessidade de
propor mudanças nos espaços e processos vividos por seus sujeitos.
Comumente a análise e discussões do AEE são tecidas do ponto de vista das aprendizagens
e a relação dos indivíduos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE). Todavia há um
importante espaço a ser pensado no desenvolvimento desses jovens com NEE que abrange um
contexto político do acesso e permanência dos mesmos na escolarização fundamental. Neste painel
tomamos como esteio a vivência da delimitação teórica pelo campo da educação, que inclui os
alunos considerados especiais e as relações estéticas das artes.
SUJEITOS & CONTEXTOS
A pesquisa expôs a fragilidade de empreender práticas amparadas em metodologias de
pesquisa no atendimento educacional especializado (AEE). Neste sentido a nova problemática,
resultante do processo vivido, é a seguinte: Como a relação das práticas educativas na sala de aula
e do Atendimento Educacional Especializado (AEE) pode reunir percepções estéticas, estratégias e
concepções no quefazer pedagógico?
O contexto que envolve a formação continuada e seus sujeitos reside na compreensão sobre
o universo escolar e os objetos culturalmente apreciados na identificação de como os professores e
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alunos percebem as ideias de arte e cultura no seu cotidiano e como as vivências estéticas são
articuladas em suas vivências pedagógicas na produção de artefatos. Para tanto estudantes do AEE e
professores dos componentes curriculares escolares podem investigar possibilidades conjuntamente.
Nessa parceria Universidade e Escola Básica, anterior à vivência do processo de formação
continuada no mestrado e no doutorado atuamos como supervisor e coordenador de área no
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID – 2011) no Sub Projeto
Modalidades de Ensino do Curso de Pedagogia da UNIPAMPA. Realizamos uma proposta
inovadora que possibilitou problematizar a realidade com base do desenvolvimento de um
diagnóstico sociocultural que subsidiou o plano de educação no município (2015) em suas metas
referente às modalidades de ensino. Fazíamos ensino com pesquisa. Quando os autores deram
continuidade a suas formações em nível de pós-graduação mesmo com interesses voltados à
produção do conhecimento escolar percebemos um distanciamento entre as práticas na educação
básica e no curso de pós-graduação, pois nos descobrimos sem grupo, sem comunidade de
aprendizagem além da comunidade universitária. Desta forma temos desenvolvido em nossos
processos a observação participante. Acreditamos ser uma concepção adequada para realizar aquilo
que a literatura nos traz sobre o desenvolvimento das metodologias nas pesquisas. Conforme
Marques (2016) “[...] a pesquisa de campo baseada na “observação participante” constitui um
instrumento de grande ajuda para a compreensão de determinadas comunidades, inclusive as
escolares” (p. 263).
Pensando nas questões educativas entre professores e estudantes, Freire (1987) destaca:
Quanto mais analisamos as relações educador-educandos, na escola, em qualquer de
seus níveis (ou fora dela), parte que mais nos podemos convencer de que estas
relações apresentam um caráter especial e marcante – o de serem relações
fundamentalmente narradoras, dissertadoras. Narração de conteúdos que, por isto
mesmo, tendem a petrificar-se ou fazer-se algo quase morto, sejam valores, ou
dimensões concretas da realidade. Narração ou dissertação que implica um sujeito – o
narrador – e objetos pacientes, ouvintes – os educandos. (FREIRE, 1987, p. 57).

Em nossa realidade escolar, da educação básica à superior, é importante nos desafiarmos como e
com estudantes a sermos professores em busca de formação para compreender o sentido de
realidade, ou seja, todos trazemos uma vasta estrutura cognitiva e simbólica do conhecimento
pessoal e educacional proposto. Como educadores especiais e professores do ensino básico e
superior lutamos pela abertura e criação de espaços para refletir, discutir e sistematizar esses
conhecimentos capazes de produzir significados funcionais para a vida cotidiana. Neste sentido, os
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recursos didáticos utilizados nas artes visuais podem auxiliar estudantes e professores na superação
de obstáculos no campo do ensino e da aprendizagem, não apenas no âmbito do AEE.
A FORMAÇÃO CONTINUADA: PERMANENTE DESAFIO
Nas discussões e incursões no campo das metodologias de pesquisa percebemos a dimensão
que assume a prática da pesquisa de forma autoral, pois os processos impulsionam a busca de
objetivos de pesquisa configurados por uma proposta de que se quer colaborativa e que as
metodologias podem ser repensadas.
Para perseguir esta situação lançamos uso daquilo que Bianchi (2010) descreve como a
segunda etapa de sua metodologia que é definida como interlocução escolar que foi usada em seu
estudo para que professores de educação física pudessem se apropriar e, até mesmo, se familiarizar
com as tecnologias da informação e da comunicação em suas práticas.
É necessário identificar os sujeitos, nos contextos escolares e não escolares, dispostos ao
trabalho de investigação dos seus processos de formação e que, fundamentalmente, comprometamse com uma perspectiva colaborativa, ou seja, que reconheçam no processo educacional e de
formação o sentido descrito por Ibiapina (2008, p. 25) como uma “atividade de co-produção de
conhecimentos e de formação em que os pares colaboram entre si com o objetivo de resolver
conjuntamente problemas que afligem a educação”. Ainda segundo a autora o professorpesquisador que compreende a prática docente em uma perspectiva de aperfeiçoamento contínuo,
percebe-se como um profissional reflexivo, pois
O pesquisador que se engaja nesse tipo de trabalho cria condições necessárias para que
os docentes participem com ele do processo de reflexão sobre determinadas
necessidades formativas necessárias ao processo de desenvolvimento profissional do
professor. Dessa forma, pesquisar colaborativa envolve considerar o lado e o ponto de
vista da academia e o lado e o ponto de vista do professor. Nesse sentido, quando o
pesquisador solicita a colaboração dos docentes para investigar certo objeto de
pesquisa, emprega dispositivos para a construção de dados que privilegiam também o
campo da formação, já que o processo de pesquisa prevê que os docentes reflitam
sobre certos aspectos de sua prática. (IBIAPINA, 2008, p.21).

Nesse sentido a pesquisa colaborativa e o processo de educação teatral pela arte e mídia na
sua produção têm que observar e reunir as percepções estéticas, estratégias e concepções utilizadas
no decorrer do processo. Assim apresentar o conjunto de atividades de formação e auto-formação
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vivenciados em Oficinas Estéticas propostas por Maheirie et al. (2006) focalizam a reflexão das
possibilidades de identificar a partir da expressão criativa

elementos estéticos das vivências

pedagógicas e dos processos de criação dos participantes. Para a autora “(...) as atividades criadora
e imaginativa devem ser consideradas como atividades humanas fundamentais para a
transcendência do que está posto e a criação de novas formas e possibilidades de existência” (p.
240).
A organização das oficinas estéticas feitas por Maheirie et al. (2006) prevê 4 etapas que são:
[…] Apresentação da Proposta de trabalho – o estabelecimento do compromisso
com o grupo e a explicação da atividade de pesquisa, bem como a assinatura do termo
de consentimento livre e esclarecido autorizando a filmagem a ser utilizada como
material de pesquisa […] […] Vidas de Professoras: o trajeto pedagógico –
trabalhou-se com texto “Professora Maluquinha do autor Ziraldo. Após a leitura cada
participante foi convidada a identificar semelhanças e diferenças com as
características pessoais da professora maluquinha, bem como de sua prática
pedagógica […] Memórias e Histórias: a constituição estética nas vivências dos
educadores e educadoras – visou refletir sobre a formação estética das professoras.
Inicialmente cada uma apresentou um objeto que trouxe para representar alguma
memória acadêmica ou docente. Posteriormente foram, disponibilizadas roupas
adereços e diferentes materiais para que cada uma se estetizasse escolhendo algum que
fosse o reflexo da pessoa que julgavam ser. Num segundo momento, foi oportunizada
a troca de adereços, e cada professora revelou o seu desejo de vir-a-ser tomando
emprestado das colegas objetos que simbolizavam suas ambições futuras […]
Olhares estéticos: serão os olhos Janelas da alma? Trabalhou-se os desenhos
questionou-se a cristalização de traços relacionados a educação artística tradicional
que também cristaliza olhares […] (MAHEIRIE et al., 2006, 242-244).

A significação deste processo social pode ser compreendida como fenômenos que são um
conjunto de fatos, de representações singulares de algo distinto exclusivamente humano de
transformações das relações sociais e das práticas destas ações para preservação ou problematização
de costumes e crenças gerando novas construções e novos saberes. A autora Maheirie et al (2006, p.
240) aponta que,
[...] Vigotski (1990) afirma que o novo não surge do nada ou de uma mente virtuosa,
ele surge pelo processo de imaginação de uma pessoa que combina fragmentos da
realidade vivida e cria algo até então não existente, porém esse novo se funda no que
há e apresenta suas marcas. Além desse aspecto, o autor destaca que o novo pode se
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relacionar à criação de artefatos do uso do cotidiano, obras artísticas, signos, formas
de conduta, entre outros. (MAHEIRIE et al., 2006, p. 240).

O significado da realidade independe de nós, nós que estamos chegando, nos apropriamos
destas informações que são passíveis de re-elaborações e novos significados para estruturação dos
conhecimentos que propiciarão a mudança de atitude frente ao mundo real. Neste sentido o trabalho
educacional tem foco nas singularidades subjetivas presentes em cada indivíduo. Estas
singularidades estão presentes tanto no cotidiano do professor, quanto nas experiências vividas pelo
aluno!
Importante ressaltar que se entende que todo processo da Coleta de Dados, atualmente inclui
os meios eletrônicos, devidamente autorizadas pelos sujeitos e/ou seus responsáveis, a fotografia, o
vídeo e gravações sonoras para coleta de dados junto aos participantes serviram como material de
análise tanto para o pesquisador, quanto para os sujeitos envolvidos na pesquisa no decurso de suas
aprendizagens. Acrescenta-se que “a fotografia e o vídeo recolhem a linguagem não-verbal
complementar à escrita ou à fala; podem ser úteis para penetrar mais a fundo no problema
investigado, incentivar a empreender uma ação e teatralizar resultados” (MORIN, 2004, p. 140).
Faz-se menção à Observação Participante que é caracterizada pela intencionalidade do
observador na identificação de categorias, conceito, posturas, valores presentes no grupo. “O
observador enquanto parte do contexto de observação, estabelece uma relação face a face com os
observados. Nesse processo, ele, ao mesmo tempo pode modificar e ser modificado pelo contexto”
(NETO, 1994, p. 59).
Outro recurso importante para aprendizagem na formação continuada é Diário de Bordo,
pois se constitui numa ferramenta permanente para o trabalho e comporta registros das mais
variadas naturezas, como as percepções iniciais à consolidação do grupo, a interação com os pares e
as autorreflexões na ocasião do distanciamento entre o trabalho coletivo e individual da
investigação. “O ‘caderno’, ou diário de bordo, é uma ferramenta convivial que permite ao
pesquisador, registrar suas observações diárias, suas reflexões e todos os acontecimentos
importantes relacionadas com as ações empreendidas” (MORIN, 2004, p. 134).
Aliado a este referencial se articula a proposta de uma pedagogia de autodeterminação
baseada na arte-educação pela transformação, concebida pelo autor Baron (2004) na obra
“Alfabetização Cultural: a luta íntima por uma nova humanidade”. Para Dan Baron (2004)
Pedagogia da Intervenção, que é uma pedagogia que se sustenta na prática sob a valorização do
processo e da colaboração como elementos primordiais. Cabe destacar que esta pedagogia tem em
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suas bases os pensamentos de Paulo Freire e Augusto Boal e que também é um referencial que pode
ser aprofundado sob a perspectiva da noção de alfabetização cultural, pois valoriza as
aprendizagens por meio das histórias pessoais, resgatando conceitos e interpretações acerca do
cotidiano e isto pode ser relacionado com as experiências vividas por meio das linguagens. Porque,
[…] não basta só substituir o proscênio por um palco circular ou convidar
representantes da platéia para interromper a ação do palco (para ‘transgredir seus
limites’ ou ‘transformar a ação’) temos que aprender como transformar um espaço
circular - e qualquer auditório – num palco de diálogo, onde todos podem se alternar
entre intervenção e interpretação ativas e contínuas, e confiantes em como usar e
compartilhar um palco coletivo. (BARON, 2004, p. 400).

Convém expor que proscênio é a “arquitetura Teatral que posiciona a platéia frente ao palco,
numa relação unidirecional e passiva, tipicamente associada ao teatro europeu burguês dos séculos
17, 18 e 19” (referência?). Como somatório às vivências estéticas, destaca-se o conceito de
Alfabetismo Visual da obra “Sintaxe da Linguagem Visual” do autor Donis A. Dondis (2007),
especialmente porque define o seguinte:
Uma metodologia é importante; imersão profunda nos elementos e nas técnicas é vital,
um processo lento e gradativo é uma necessidade iminente. Essa abordagem pode
abrir portas ao entendimento e ao controle dos meios visuais. Mas o caminho a
percorrer é longo, e o processo lento. De quantos anos precisa uma criança ou um
adulto que fala perfeitamente para aprender a ler e escrever? Além disso, de que
maneira a familiaridade com o instrumento do alfaetismo verbal afeta o controle da
linguagem escrita como meio de expressão? O tempo e o envolvimento, a análise e a
prática, são todos necessários para unir intenção e resultados, tanto no modo teatral,
quanto no modo verbal. Em ambos os casos, há uma escala cujos pontos podemos
marcar diferentemente, mas o alfabetismo significa a capacidade de expressar-se e
compreender, e tanto a capacidade verbal quanto a teatral pode ser aprendida por
todos. E deve sê-lo. (DONDIS, 2007, p. 230).

Nos primeiros movimentos para identificação de uma abordagem (ou abordagens)
metodológica condizente com uma prática de intervenção no AEE nos deparamos com os estudos
das autoras Jesus (2008) e Martins (2011) que discutem especificamente a adoção da pesquisa–ação
com a educação especial e inclusão, já La Torre (2005) e McKernan (1999) dão suporte para
compreender o processo da pesquisa-ação em seus aspectos da dinâmica que envolve e sua relação
com a escola. Lançar uso da abordagem da pesquisa-ação é uma aposta na possibilidade de um
fazer educacional amparado por uma concepção de pesquisa teórica e metodológica, porém
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dependente das práticas e atividades a serem desenvolvidas no campo da educação especial com os
estudantes da sala de AEE.
Pensar a escola como um espaço de formação continuada e problematizar quais outros
caminhos podem nos levar ao aprendizado e qual o papel e função dos sujeitos neste espaço. Esta
qualidade de transformação e expressão que o diálogo proporciona aos estudantes e professores nas
interlocuções de suas práticas, ganha sentido ou espelha uma nova realidade na postura dos
estudantes na escola.
La reflexion em la acción se constutuye, pues, en un processo que capacita as personas
prácticas a desarollar uma mejor compreensión del conocimiento em la acción,
ampliando la competencia professional, de los prácticos, pués la reflexión en la acción
capacita a los profesionales para compreender mejor las situaciones problemáticas, y
los reconoce la habilidade para examinar y explorar las zonas indeterminadas de las
prácticas, reorganiza la forma de pensar sobre la práctica professional y la relación
entre teoria y práctica. La práctica adquire um novo status con la teoria. (LA TORRE,
2005, p. 21).

Por isso pode-se dizer que um dos desafios para a pesquisa-ação é a exigência da
constituição de um grupo envolvido por uma postura crítica, a favor de mudanças e envolvimentos
coletivos, participativos e atuantes nos processos de mudanças.
Não é somente uma coleta de dados para posteriormente ser analisada pelo pesquisador
universitário que aponta critérios a serem mudados sem as interlocuções com o grupo, pois segundo
Jesus (2008):
Argumentamos que a pesquisa-ação pode se constituir como um meio de formação e
mudança participativa. Por meio de uma análise dos processos de constituição da
pesquisa-ação, incluindo as duas perspectivas atuais mais discutidas – emancipatória e
institucionais – buscamos sustentação para a pesquisa-ação enquanto uma ação
deliberada de mudança, ou seja, uma nova inscrição do pesquisador, uma outra
postura diante do conhecimento e um novo lugar de/para os que estão na prática.
(JESUS, 2008, p. 139).

Propor através das interlocuções promovidas pela pesquisa-ação, mudanças das relações dos
estudantes buscando participações efetivas do grupo, olhando para a cultura e produção visual como
uma possibilidade de mudança de postura frente a estas informações midiáticas observando o efeito
ou não destas mudanças.
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Outra referência metodológica importante é a abordagem biográfica desenvolvida por Souza
(2006) na obra “O Conhecimento de Si: Estágio e Narrativas de Formação de Professores” para
compor a instrumentalização dos registros das narrativas dos participantes no enriquecimento do
trabalho.
É possível avaliar estes apontamentos como pertinentes ao ensino e pesquisa no
desenvolvimento profissional docente, pois buscamos a relação dos processos integrantes da
educação e das vivências estéticas na prática pedagógica. A obra mencionada traz referências da
investigação do autor no processo de formação inicial de pedagogos, mas identificamos nestas
referências potencialidade para estender a formação docente como um todo. Sobre a abordagem
biográfica Souza (2006) diz,
A abordagem biográfica, a partir do trabalho com as histórias de vida ou com as
biografias educativas, configura-se como um processo de conhecimento. Um
conhecimento de si, das relações que se estabelece como seu processo formativo e
com as aprendizagens que construiu ao longo da vida. Através da abordagem
biográfica o sujeito produz um conhecimento sobre si. sobre os outros e o cotídiano, o
qual revela-se através da subjetividade, da singularidade, das experiências e dos
saberes, ao narrar com profundidade. A centralidade do sujeito no processo de
investigação/formação, sublinha a importância da abordagem compreensiva e das
apropriações da experiência vivida, das relações entre subjetividade e narrativa como
princípios, que concede ao sujeito o papel de ator e autor de sua própria história.
(SOUZA, 2006, p. 36).

Esta perspectiva da abordagem biográfica permite abrir espaços para envolvimento com o
que consideramos essencial ao trabalho educacional, a colaboração, pois Educação não se faz
sozinho!
CONCLUSÕES
Para encaminhar preliminarmente nossos tensionamentos fazemos referência ao estudo de
Pimenta (2000) acerca dos saberes da experiência, saberes científicos e saberes pedagógicos. Esta
autora também referencia, no conjunto da obra consultada, que o educador Antônio Nóvoa propõe
sua orientação para uma formação crítico-reflexiva, além disso destaca a consideração necessária a
três processos integrados (indicados pelo autor português) na formação docente, que envolvem o
desenvolvimento do professor (pessoal), da carreira (profissional) e da escola (organizacional). Este
estudo é mencionado como forma de dimensionar ou ilustrar, minimamente, a dimensão dos
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desafios presentes no processo de envolvimento do professor e da comunidade escolar, os “novosvelhos desafios” que vão sendo configurados e com isso as tomadas de decisões que vão sendo cada
vez mais necessárias.
Compreender as proposições dialéticas das abordagens metodológicas na prática educativa
com AEE mantém a necessidade do diálogo e as expressões da cultura evidenciadas nas/das
diferentes realidades sociais que corroboram para uma proposta de intervenção a fim de ter seu
recorte discutido no papel dos professores, da escola e na formação dos estudantes do AEE.
Em educação especial utilizamos a palavra estratégias de ensino como suporte para se
atingir objetivo(s) específico(s) com o estudante. As estratégias também correspondem a conteúdos
disciplinares e na busca de soluções para estruturar o pensamento do estudante na aquisição de
novos conceitos, na resolução ou ajuste de desafios ou problemas nas aprendizagens.
Para finalizar, os instrumentos e aportes metodológicos essenciais, na intervenção com
práticas

educativas

inclusivas,

necessitam

ser

diversificados

e

contribuírem

para

o

autoconhecimento numa abordagem ao contexto das práticas docentes.
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Resumo
O texto traz reflexões dos processos formativos de um docente da educação básica no curso de
Mestrado Profissional em Educação da UNIPAMPA/Campus Jaguarão – RS/Brasil. As dificuldades da
linguagem acadêmica aproximou os autores que são educadores especiais, todavia o coautor ainda em
curso de sua formação compartilhou da reflexão sobre a necessidade de pensar sobre o tensionamento
dos processos formativos em nível stricto sensu/formação continuada. Em meio aos desafios da
formação continuada em serviço urge a reflexão acerca da relação da metodologia a ser empregada nos
trabalhos acadêmicos, bem como a absorção dos momentos que serão implementados no decorrer de
um processo de pesquisa especialmente no atendimento educacional especializado (AEE) por tratar-se
de um tabu no ambiente escolar. Pois está ligado a definição de uma educação inclusiva e a necessidade
de pensar metodologias e práticas com estudantes com necessidades educacionais especiais e o olhar
sobre as concepções dos professores em todos os níveis educacionais. Percebeu-se que a relação
existente das práticas pedagógicas na sala de aula e no Atendimento Educacional Especializado (AEE)
pouco dialoga e a partir disso buscou-se apontar possibilidades neste trabalho que envolvam a Gestão
destas práticas e o processo da formação continuada. Conclui-se que numa abordagem colaborativa, o
processo vivido na pesquisa pode sinalizar percepções estéticas como estratégias e a reconfiguração das
concepções e relações possíveis sobre produção dos conhecimentos escolares.
Palavras-chave: Formação Docente. Atendimento educacional especializado. Prática educativa
estética.
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FACULDADE DE FILOSOFIA SANTA DOROTEIA:
CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOCENTE NA
REGIÃO DE NOVA FRIBURGO E SEU ENTORNO
Aline Nunes Ferreirinha de Souza – UNESA

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Este artigo está relacionado à iniciante pesquisa de doutorado que estou desenvolvendo
desde o ano de 2019. Pretendo ao longo da pesquisa registrar a importância que uma instituição
escolar de nível superior, a Faculdade de Filosofia Santa Doroteia (FFSD), teve na formação de
professores, em nível de licenciaturas, na região de Nova Friburgo-RJ e seu entorno. Além disso,
pretendo demonstrar a imbricação existente entre a cidade de Nova Friburgo, onde se fixou a FFSD
na década de 1950, e a história da faculdade em tela.
Para dar conta dos objetivos desta pesquisa, iniciarei o presente artigo fazendo uma breve
contextualização da história da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, e sua relação com a cidade
de Nova Friburgo, localizada na região serrana do estado do Rio de Janeiro, relacionando as
trajetórias de cada uma, além de perpassar o tema de como a Santa Doroteia contribuiu para a
formação docente em nível superior, através dos diversos cursos de licenciatura que ofertou desde
1954 até o ano de 2014 quando infelizmente, por uma série de motivos, acabou encerrando suas
atividades educacionais e fechando suas portas para tristeza de seus ex-alunos e profundo lamento
da sociedade friburguense.
Pretendo finalizar o artigo tecendo considerações que evidenciem o envolvimento entre a
FFSD e a cidade de Nova Friburgo, apresentando a relevância da Faculdade de Filosofia Santa
Doroteia para a formação docente local e REGIONAL.
A tentativa de dar conta dos objetivos citados acima só será frutífera por meio do uso de
fontes diversificadas que dialogarão entre si para que a pesquisa leve à produção de conhecimento
rico e denso sobre a instituição e as relações com a cidade. Além de contribuir para a ampliação dos
registros que já existem sobre a história e a trajetória da FFSD, de Nova Friburgo e da formação
docente no nosso país.
Para tal, analisarei documentos e fontes bibliográficas, fontes imagéticas, narrativas de
atores que fizeram parte do cotidiano da Santa Doroteia, dentre outras fontes.
Entendo que o desenvolvimento de uma pesquisa que envolve o campo da Educação, como
esta, com foco teórico-epistemológico-metodológico nos estudos nos/dos/com os cotidianos poderá
contribuir para delinear parte da história e da trajetória da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia,
sua ligação com a cidade de Nova Friburgo e entorno, juntamente com questões relativas à
formação docente em nível superior, de um determinado espaço ou região do nosso país.
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SEÇÕES DO TRABALHO
Nova Friburgo, Faculdade de Filosofia Santa Doroteia e formação docente: breve panorama
histórico e a relação entre suas trajetórias
Este artigo está embasado nos estudos nos/dos/com os cotidianos. Isto significa que a
abordagem do tema levará em conta seu cotidiano, sua complexidade e seu dinamismo como parte
integrante e importante da história de Nova Friburgo e da FFSD. Vale lembrar, que os estudos
nos/dos/com os cotidianos rompem com os métodos e práticas da chamada ciência moderna e
apresenta sua forma própria de desenvolver estudos na área da Educação. Segundo Alves (2008,
p.18): “buscar entender, de maneira diferente do aprendido, as atividades dos cotidianos escolares
ou dos cotidianos comuns, exige que esteja disposta a ver além do que outros já viram.”
Assim, ao contrário da formação aprendida e desenvolvida na maioria das pesquisas do
campo educacional, inclusive em muitas sobre os cotidianos escolares, que, de maneira muito
freqüente, têm assumido uma forma de pensar que os vem negando como espaçotempo de saber e
criação, vou reafirmá-los como sendo de prazer, inteligência, imaginação, memória e solidariedade,
precisando ser entendido, também e sobretudo, como de grande diversidade. (ALVES; OLIVEIRA,
2008)
Para dar conta do tema que me proponho a desenvolver neste artigo, inicio com uma breve
contextualização acerca da história e da trajetória da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia (FFSD)
e da cidade de Nova Friburgo juntamente com a influência da FFSD na formação docente, da região
estudada, levando em conta informações relevantes do contexto histórico, do cotidiano, das
legislações em vigor no nosso país, dentre outras informações, para compor a teia que entrelaçou a
trajetória da FFSD e da cidade de Nova Friburgo, contribuindo para manter vivas suas memórias.
A FFSD originou-se da chamada Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira. O
funcionamento da Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira foi autorizado pelo decreto nº
36.494 do ano de 1954. Ela surgiu vinculada ao Colégio Anchieta, uma tradicional escola
friburguense destinada, naquela época, exclusivamente a alunos do sexo masculino. Os padres
jesuítas, responsáveis pelo Colégio Anchieta fundaram esta faculdade, pois pretendiam oferecer
cursos de licenciatura que viessem a garantir o direto de padres, seminaristas e ex-seminaristas de
lecionarem em escolas, conforme exigido pela legislação da época.
Em função disso, uma madre responsável pela congregação das irmãs Doroteia, que tinha
um noviciado em Nova Friburgo desde 1946, procurou o reitor do Colégio Anchieta e solicitou a
abertura de um Departamento Feminino na Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira, que
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pudesse oferecer formação também para mulheres. Este departamento poderia funcionar nas
dependências do Colégio Nossa Senhora das Dores, uma escola exclusiva para mulheres naquele
período temporal, que também se localiza em Nova Friburgo.
No ano de 1956, foi concedida a autorização para o funcionamento do Departamento
Feminino e nele foram admitidas, mulheres religiosas e leigas juntas, num ato considerado de
vanguarda para aquela época. Até o ano de 1965, o Departamento Feminino permaneceu recebendo
exclusivamente discentes do sexo feminino e ofertava os cursos de Pedagogia, Letras Clássicas,
História, Ciências Sociais e Letras Neolatinas.
É relevante retornar ao séc. XIX para demonstrar que um dos motivos que atraía pessoas
para a cidade de Nova Friburgo estava ligado às suas características naturais: o clima, considerado
salubre e curativo. Desde a segunda metade daquele século, variadas e renomadas instituições
escolares privadas, do que hoje denominamos: ensino fundamental e médio, estabeleceram-se em
Friburgo. Um dos principais motivos que contribuiu para isso foi o clima serrano ameno e
agradável que era considerado inclusive curativo, o que levava várias famílias da capital fluminense
e de outros municípios do estado do Rio de Janeiro a matricular seus filhos nesses colégios.
No ano de 1890, logo após a proclamação da República, Nova Friburgo deixa de ser vila e
se torna uma cidade. Sua localização geográfica entre Cantagalo, grande produtora de café do
interior fluminense, e a capital da República: a cidade do Rio de Janeiro contribui deveras para o
seu desenvolvimento urbano, pois era uma rota de passagem, o principal caminho de escoamento da
produção cafeeira cantagalense. Ademais, Nova Friburgo era também caminho do trem que desde
1870 ligava a capital ao interior de nosso estado. Desde aquela época se desenhou como uma cidade
turística que atraía visitantes por conta de seu clima, variado comércio, excelente hospedagem e
renomados colégios.
Voltando a falar da história e trajetória da FFSD, é importante destacar que no ano de 1965 a
Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira acabou sendo transferida para São Paulo, em
busca de maior expansão de seu espaço físico e de suas atividades educacionais. Para que o
Departamento Feminino não fosse extinto houve um acordo entre os padres jesuítas e as irmãs
Doroteias. Assim sendo, este departamento transformou-se em Faculdade de Filosofia Santa
Doroteia.
A transformação da FFSD numa faculdade autônoma em 1965, fez com que o ano seguinte,
1966, fosse marcado pela adaptação à nova condição de autonomia. Um período de transição para a
agora Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, uma instituição educacional privada e confessional
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que passou a contar com turmas mistas, ou seja, compostas por homens e mulheres, o que
caracterizou uma mudança no público assistido por esta instituição escolar de nível superior.
Não podemos esquecer que todo este processo de implantação e autonomia da Santa
Doroteia se deu num período conturbado da história do nosso país: o início da ditadura civil-militar,
o que refletiu diretamente nos rumos da instituição educacional em questão e também na trajetória
do município de Nova Friburgo.
Em relação à Faculdade de Filosofia Santa Doroteia é importante registrar que as irmãs que
dirigiam a faculdade, naquela época, em nenhum momento enfrentaram diretamente o regime
militar, mas promoveram e apoiaram no seio da instituição uma série de eventos relacionados à
educação e à cultura que podiam ser entendidos como de apoio à democracia e à liberdade de
expressão, como, por exemplo: a visita de Paulo Freire no ano de 1984.
O ano de 1968 foi expressivo, por conta do estabelecimento do AI-5 que intensificou a
ditadura militar no Brasil. Além disso, foi neste mesmo ano que o governo estabeleceu a lei
5.540/68, a chamada lei de Reforma Universitária, que afetou diretamente as instituições de ensino
superior do país, dentre elas, a FFSD.
A lei 5.540/68 estabeleceu o fim da cátedra e a departamentalização, instituindo os cursos
“parcelados” através dos créditos, o que desfazia o corporativismo das turmas com alunos que
seguiam juntos por vários anos, adotou o vestibular unificado e classificatório para abolir a figura
do excedente, em vez de procurar resolver o problema da falta de vagas. Não cabe aqui um
aprofundamento da análise da lei, apenas comentar suas consequências práticas e imediatas no
funcionamento e no destino da FFSD: o caos administrativo que se instaurou para a adequação ao
sistema de créditos (aliás, em todas as Universidades e Faculdades Brasileiras) e a decretação do
fim das faculdades isoladas. (SANTOS & CHALOUB, 2008)
Ao longo do período da ditadura, 1964-1985, a FFSD enfrentou às dificuldades de
adequação à lei 5.540/68 conforme já afirmado, também teve que se adequar as mudanças
relacionadas aos chamados ensino primário e secundário, através da lei 5.692/71 que também
influenciou a composição/adequação curricular das licenciaturas ofertadas na instituição. Mas, para
além dos desafios deste período, pontos positivos também podem ser relatados nesta época como: a
abertura da licenciatura em Matemática, na década de 1970 e o aumento do número de estudantes e
formandos na FFSD, impulsionados pelas mudanças apresentadas pela lei 5.692/71.
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A lei 5.692/71 era clara. Era preciso “profissionalizar” o estudante. O país tinha urgência por
profissionais de nível médio e de nível superior. Tanto que, em seu texto, instituía a licenciatura de
curta duração para a formação de professores de 1ª a 8ª séries do ensino fundamental. (SANTOS &
CHALOUB, 2008)
Uma das principais mudanças implantadas na FFSD após as reformas educacionais de 1968
e 1971 foi à criação de cursos de licenciatura curta que cumpria um dos principais objetivos legais
que era a formação docente aligeirada nos cursos de licenciatura buscando ampliar rapidamente o
quadro de docentes capacitados para atuar na educação básica em nosso país.
Os cursos de licenciatura curta trouxeram mais alunos para a FFSD. Porém, o aumento do
número de alunos não significou uma diminuição na responsabilidade da Santa Doroteia com a
qualidade dos cursos de licenciatura ofertados, nem com a preocupação de oferecer um currículo
que formasse docentes numa amplitude que envolvia questões culturais, sociais, políticas,
educacionais, dentre outras. Deixando um legado positivo na formação de professores em
licenciaturas, para a cidade de Nova Friburgo e municípios de entorno, referente à questão da
profissionalização docente.
Podemos observar que as mudanças legais referentes à Educação no nosso país
redirecionaram diversas vezes os caminhos da FFSD. O fato de até os anos 1990, a Santa Doroteia
ser a única instituição de nível superior que ofertava cursos de licenciatura na cidade de Nova
Friburgo, influenciou diretamente a formação docente e a educação básica na cidade e região.
Com o fim da ditadura em 1985, uma série de mudanças aconteceram na sociedade
brasileira e atingiram também à educação nacional. A mudança legal de maior destaque veio através
da lei 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aprovada em 1996. As mudanças trazidas
pela LDB de 1996 e a chegada de novas instituições de nível superior que também ofertavam cursos
de licenciatura na cidade de Nova Friburgo, alteraram significativamente a trajetória da FFSD que
perdeu sua hegemonia na formação docente em nível de licenciatura em Friburgo e região, a partir
de então.
A posterior chegada do século XXI e as constantes e aceleradas mudanças no cenário social,
econômico, político, educacional, dentre outros no Brasil e no mundo afetaram a cidade de Nova
Friburgo e também a Faculdade de Filosofia Santa Doroteia que teve diversas dificuldades de se
adaptar ao novo cenário que foi se delineando: sofrendo com o número decrescente de matrículas,
aumento na inadimplência, grande concorrência das novas instituições com unidades em Nova
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Friburgo, dificuldades de acompanhar todas as exigências do Ministério da Educação, etc. Eis
alguns dos desafios mais relevantes para a instituição de ensino em tela.
Em virtude dos fatos mencionados, fica evidente a intensa relação entre a trajetória da FFSD
e a cidade de Nova Friburgo, deixando claro como a Santa Doroteia esteve presente no cotidiano de
Friburgo e contribuiu durante toda a sua existência para formar os quadros docentes da cidade em
questão e de seu entorno.
CONCLUSÕES
A tessitura deste artigo se fez através de informações bibliográficas relacionadas ao
cotidiano tanto da cidade de Nova Friburgo quanto da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia,
apresentando aspectos macro e micro destas histórias ao longo do texto, partindo-se do preceito de
que tudo é História e desafiando os conceitos clássicos da ciência moderna, a fim de: narrar a vida
e literaturizar a ciência, como nos propõe Nilda Alves.
Ao longo do texto, demonstramos como a história da FFSD esteve envolvida e interligada
com a história e a trajetória da cidade de Nova Friburgo, o que nos propusemos a desenvolver neste
artigo.
Dessa forma, ficou claro ao longo deste estudo não só a ligação entre as histórias e
trajetórias da Santa Doroteia e da cidade de Friburgo, mas também como a formação docente de
nível superior no campo das licenciaturas, durante muitos anos esteve fundamentalmente a cargo da
Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, por ser ela a única instituição que ofertava este tipo de
formação em Nova Friburgo, desde a década de 1950 até a década de 1990, deixando um
importante legado na formação de professores e na educação básica, na qual a maioria foi atuar.
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Resumo
O tema articulador desse painel está centrado, de forma geral, nas discussões acerca da formação e da
prática de professores. Os trabalhos foram produzidos a partir de dados empíricos coletados nos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) presentes nos estados de Santa Catarina,
Rio Grande o Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Sergipe e nas Universidades Federais (UFs) dos
estados de Santa Catarina, Rio Grande o Sul e Paraná. Análises documentais também foram utilizadas
como instrumento de coleta de dados. Assim, apresentam-se três temas: o primeiro discute a didática
da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e o seu propósito é identificar as estratégias que os
professores que atuam nessa modalidade de ensino lançam mão para organizar e efetivar as suas
práticas educativas nas salas de aula dos cursos técnicos. Articulada a esta discussão, o segundo texto
apresenta os desafios da docência na EPT nos IFs a partir do olhar de professores licenciados e não
licenciados, questionando, indiretamente, o lugar da formação inicial na superação dos desafios
inerentes (e impostos) à docência na EPT. O terceiro texto toma as aprendizagens da docência nos
cursos de licenciatura em Geografia como objeto de análise e pergunta quais trilhas de formação são
enunciadas pelas ementas das disciplinas de didática e práticas de ensino dos cursos de formação inicial
destes profissionais. Tendo por horizonte as temáticas de pesquisa apresentadas, seus resultados
apontam que, de modo geral, o diálogo entre as ciências a educação e as áreas específicas de atuação
docente seguem frágeis. Segue então, a importância da ampliação das discussões dos fundamentos
gerais da educação nos cursos de formação inicial e continuada de professores de modo que estas
discussões contribuam para melhor consolidar as aprendizagens da docência.
Palavras-chave: Didática; Formação de Professores; Aprendizagens da docência; Educação
Profissional e Tecnológica; Licenciaturas em Geografia.
ESTRATÉGIAS DE DIDATIZAÇÃO NAS PRÁTICAS DOCENTES DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
Josimar de Aparecido Vieira – IFRS
Marilandi Maria Mascarello Vieira – UNOCHAPECÓ

INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata das estratégias de didatização utilizadas pelos professores da
educação profissional. Tem por objetivo identificar como esses professores selecionam, organizam
e estruturam o conteúdo e as formas de ensinar e avaliar o processo ensino-aprendizagem.
Trata-se de pesquisa qualitativa, de campo, do tipo estudo de caso realizado num Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Os instrumentos utilizados foram: entrevista
semiestruturada, observação das aulas de dez professores que atuam em três cursos técnicos de
nível médio durante encontros semanais de duas horas, totalizando 74 horas e análise documental
(planos de ensino e material didático utilizado). Nas análises de dados foram tomadas como
referência as categorias “conhecimento pedagógico do conteúdo (CPC)” e “modelo de raciocínio e
ação pedagógica” de Shulmam (1986, 2005), e em Chevallard (1998) a transposição didática.
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Nesta direção, os dados foram analisados e agrupados em cinco categorias: conhecimento
sobre o contexto da disciplina, conhecimento sobre a turma, seleção e organização dos conteúdos
ministrados, dinâmica das aulas e as estratégias de ensino e as reflexões sobre a prática docente,
temas sobre os quais se discorre a seguir.
A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO EDUCATIVO E AS ESTRATÉGIAS DE DIDATIZAÇÃO
NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
O conhecimento sobre o contexto da disciplina é um dos componentes do conhecimento
pedagógico do conteúdo (Shulman, 2005), e inclui o conjunto dos conhecimentos produzidos pela
ciência e sua transformação em matéria de ensino, o que envolve a seleção, estruturação,
hierarquização e sequenciação do conteúdo.
Para identificar a visão que os entrevistados envolvidos neste estudo têm sobre a disciplina,
indagamos o ponto de partida para a preparação das aulas e citaram a ementa, o objetivo geral e as
referências previstas no PPC dos cursos.
A partir desses referenciais, os entrevistados destacaram que buscam compreender o papel
da disciplina no curso e que, a partir da ementa, elaboram o plano de ensino e, quando
questionados, demonstraram compreender o que se espera dela em relação aos objetivos
específicos. Esse domínio resulta de três fatores: tempo de exercício da docência, pois, quanto mais
vezes lecionaram a disciplina, maior é a segurança em explicar o seu papel no curso; domínio do
conteúdo, que tem relação com a atuação profissional na profissão de origem ou a experiência em
pesquisa no stricto sensu; por fim, o status da disciplina no curso, ou seja, os professores dos
componentes curriculares que não compõem o “núcleo duro” do curso e não tratam de conteúdos
específicos para a formação técnica, demonstram maior dificuldade em situar a importância do
componente ministrado para a consecução do projeto do curso.
Nos planos de ensino constatamos a presença do objetivo geral e dos específicos e em nove
deles, há justificativa ou relevância da disciplina para o curso que, de modo geral, repete os
objetivos e há poucas referências ao contexto ou atividade econômica e nenhuma menção ao projeto
pedagógico do curso.
Considerando que os objetivos das disciplinas envolvem tanto conhecimentos conceituais
quanto procedimentais e atitudinais (ZABALA, 1998, p. 42-48) identificamos, as habilidades a
serem desenvolvidas nas disciplinas e as respostas de quatro entrevistados enfocaram o domínio de
conteúdo e outros cinco fazem referência aos procedimentos, o que os alunos devem ‘saber fazer’.
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Não constam nos planos de ensino referências ao desenvolvimento de atitudes, valores ou
princípios éticos, confirmando estudos de Barato (2015), que tratou de formação de valores na
educação profissional e tecnológica, e constatou a ausência de objetivos a eles relacionados: “o
conteúdo de ensino contemplava uma lista de objetivos que não fazia referência a valores
específicos da profissão ou da ocupação para a qual os alunos eram preparados” (BARATO, 2015,
p. 15).
Um aspecto importante na investigação foi identificar a forma como o professor estrutura a
disciplina e define as formas de organização e sequenciação da matéria objeto de ensino, que
Chevallard (1998) chamou de programabilidade, ou seja, o professor precisa estruturar o programa,
organizando os conteúdos em sequências lógicas adequadas às características do grupo a quem será
ensinado e ao tempo escolar. Para essa tarefa, os entrevistados afirmaram partir dos planos de
ensino e materiais cedidos pelos professores que atuaram na disciplina em anos anteriores. Os
iniciantes praticamente reproduzem àquele material enquanto os experientes promoveram alterações
nos conteúdos tomando como referência as práticas profissionais da profissão, adequando-os ao
nível de ensino e às formas de oferta do curso.
Se a seleção dos conteúdos a ensinar está definida na ementa ou nos cânones das pesquisas
na área, como o professor ordena a sequência das unidades de estudo? Nas entrevistas identificamos
critérios próprios para realizar essa tarefa, porém a maioria ordena os conteúdos pelos tipos de
conhecimento que ministra: inicia pelos conceitos e princípios, em seguida as técnicas da área e, por
fim, a aplicação prática, os aspectos operacionais. Nos depoimentos constatou-se uma concepção
dissociativa de teoria e prática, à medida que os entrevistados sugerem que a teoria antecede à
prática, e essa somente pode ser desenvolvida com sucesso se estiver bem embasada na teoria, isso
é, depois de aprenderem um conjunto de técnicas e procedimentos, estes conhecimentos serão
aplicados em situações concretas.
Nos planos de ensino analisados constatou-se ausência dessas informações. Nas entrevistas
foram citadas estratégias que são utilizadas para identificar essas inter-relações e a principal fonte
de informação sobre os conteúdos ministrados nas unidades curriculares é a turma, pois parece não
haver trocas de informações e trabalho coletivo que permita visão global do curso, explicitando as
inter-relações entre os conteúdos das áreas e disciplinas.
Constatamos que os currículos dos cursos estão fragmentados, há pouco entendimento da
concepção de ensino integrado e, diante disso, dificuldade em promovê-lo, já que mesmo entre as
disciplinas técnicas não há diálogo. Acreditamos que os professores baseiam sua docência na
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formação que receberam na universidade, acentuadamente disciplinar, e não têm contato com
experiências norteadoras desse princípio pedagógico. Eles percebem a necessidade do trabalho
interdisciplinar, embora inicialmente já considerem avanço tarefas articuladas com outra disciplina,
porém, esperam que ele seja promovido por outros profissionais ligados à gestão da escola.
A segunda categoria é o conhecimento sobre a turma, ou seja, a compreensão sobre a
situação concreta dos estudantes em relação ao conteúdo particular, o que significa que o professor
precisa conhecer a turma, identificando os conhecimentos que dispõem sobre os conteúdos. Assim,
analisamos os procedimentos e instrumentos utilizados para diagnóstico da turma, adequação do
conteúdo à realidade dos alunos e alterações no conteúdo de acordo com os diferentes cursos.
O primeiro indicador desta dimensão são os procedimentos e instrumentos que os
professores utilizam para o diagnóstico das turmas, ou seja, identificar o conhecimento que os
alunos dispõem sobre os conteúdos da disciplina. Analisando os dados da entrevista não
localizamos referências ao uso de instrumentos formais de coleta de dados. A identificação desses
conhecimentos, segundo cinco entrevistados, ocorre no início do semestre letivo na apresentação
pessoal, quando solicitam que os alunos informem a experiência que têm na área do curso. Outros
cinco colhem essas informações em conversas informais, na sala de aula ou fora dela. Os
professores afirmam que é importante identificar a experiência que os alunos têm com a área de
atuação profissional porque acreditam que isso facilita a seleção das estratégias de ensino, como o
uso de exemplos e de contextualização dos conteúdos, favorecendo o processo de
recontextualização do saber, conforme expresso por Almouloud (2011).
Quanto ao segundo indicador, as adequações que o professor efetiva nos conteúdos
programados após conhecer a turma, nas entrevistas e observações não constatamos situações em
que tenham alterado os conteúdos em função do perfil da turma, ou seja, o que está previsto na
ementa é objeto de estudo, embora alterem o enfoque e o grau de aprofundamento e incluam
estratégias que facilitem o estabelecimento de relações entre os conceitos/princípios/técnicas
operacionais e a realidade vivenciada pelos alunos.
Em relação ao terceiro indicador, na entrevista constatamos a necessidade de adequação dos
conteúdos e estratégias didáticas em função das diferenças entre os cursos em que atuam e
informaram que, quando ministram a mesma disciplina em cursos diferentes, veem-se forçados a
promover adaptações para atender as particularidades do processo de aprendizagem.
Os entrevistados fazem referência à contradição entre o “velho” e o “novo”, apontado por
Chevallard (1998), ou seja, quando os alunos têm maturidade e já vivenciaram experiências no
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mundo do trabalho, estas lhes servem de referência para a compreensão dos conteúdos ensinados. É
importante recuperar o já conhecido para estabelecer a ponte com o novo a ser aprendido: o saber
ensinável, para o autor, assume a função de “objeto transacional entre passado e futuro”.
A terceira categoria, a seleção e organização dos conteúdos ministrados depende do
contexto de oferecimento da disciplina que condiciona o enfoque dado aos conteúdos e influencia a
seleção das estratégias de ensino, porque estão presentes fatores como os objetivos da disciplina nos
cursos, domínio anterior de conhecimentos e o grau de maturidade e de motivação para o estudo,
pelos estudantes.
A seleção do saber ensinável, segundo os dados da pesquisa, tem início na elaboração do
plano de ensino, mas é no decorrer do ano letivo, quando o professor planeja as aulas que,
efetivamente, o conteúdo se materializa em atividades e materiais didáticos. Assim, são abordados
os indicadores: fonte do conteúdo escolar (científico ou empírico), veículos de divulgação do
conhecimento, transformação do conteúdo em material didático, e utilização de portadores de
textos.
Chevallard (1998) aponta a existência de três tipos de conhecimentos: o científico, o
empírico e o saber escolar. O científico prepondera no ensino, pois é produzido pelos especialistas
por meio da pesquisa, que impulsiona o avanço do conhecimento. O saber empírico tem as suas
contribuições, porque as práticas sociais são, muitas vezes, a gênese da ciência e a legitimidade
social, o critério para sua aceitação. O saber escolar, por sua vez, resulta da transformação do
científico e do empírico e, por isso, Chevallard (1998), reporta os saberes ensináveis como
verdadeiras criações didáticas realizadas pelos professores para atender as necessidades do ensino, a
transposição didática interna, e menciona os veículos de divulgação do conhecimento científico: os
manuais/livros universitários e os periódicos/revistas especializadas que são transformados em
livros e materiais didáticos a serem utilizados nas aulas.
Considerando que os cursos técnicos lidam com conceitos e princípios, mas também com as
técnicas e modos de operar de cada profissão, acredita-se que, além dos conhecimentos científicos,
o currículo também seja composto por saberes empíricos originários do contexto profissional, a que
Libâneo (2004, p. 172) denomina de currículo oculto, que se origina “[...] da experiência cultural,
dos valores e significados trazidos pelas pessoas de seu meio social e vivenciado na própria escola,
ou seja, das práticas e experiências compartilhadas em escola e na sala de aula”. Assim, para os
entrevistados, os conteúdos por eles ministrado são os conhecimentos científicos ou as técnicas
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tradicionais de ‘saber fazer’, as práticas sociais de produção também são consideradas, ou seja, as
fontes de conhecimento escolar e os veículos utilizados para sua divulgação.
Então, em relação à fonte do conhecimento escolar, prepondera o científico e não o
empírico, mesmo em disciplinas que envolvem práticas de saber fazer. Não foram encontradas
referências às práticas sociais de produção.
Quanto aos veículos de divulgação, os entrevistados citaram as instituições de pesquisa,
universidades e empresas da área, o material produzido pelos grupos de pesquisa das universidades
que escrevem os principais livros na área e as empresas de pesquisa. Uma preocupação central dos
professores, entretanto, é com a inadequação desse material para o ensino, pois a linguagem
utilizada é a técnica, e raramente há material destinado ao público escolar. Cabe ao professor,
portanto, fazer a transposição dos termos técnicos para os estudantes. Na entrevista, indagou-se
sobre como operam a transformação do material produzido pelos especialistas em material escolar.,
sendo que afirmaram usar o material de empresas de pesquisa e da área como fonte de
conhecimento porque é mais simplificado do que os textos científicos e encaminham esse material
aos estudantes como complemento das aulas. Também transpõem as informações de forma
simplificada nos slides e elaboram apostilas que servem como texto de apoio para fins didáticos,
fazem sínteses dos textos acadêmicos, registram no quadro, os estudantes copiam e complementam
com leitura do material das instituições de pesquisa ou manuais. Essas situações exemplificam o
conhecimento pedagógico do conteúdo exigido do professor, que se defronta cotidianamente com a
tarefa de transformar conhecimento em situações de aprendizagem adequadas à realidade das
turmas. É aquele “especial amalgama entre materia y pedagogía que constituye una esfera exclusiva
de lós maestros, su propia forma especial de comprensión profesional” (SHULMAN, 2005, p. 10).
Ao analisar o material de apoio utilizado pelos entrevistados, constatou-se que há
preocupação com a adequada sequenciação, a divisão em tópicos, a sequenciação de forma lógica e
ordenada, a simplificação da linguagem e em alguns casos há exercícios. Em contrapartida, há
poucas ilustrações e demais recursos gráficos que geralmente constituem os livros didáticos, os que
os torna pouco atrativos aos estudantes.
Quanto a quarta categoria, a dinâmica das aulas e as estratégias de ensino, no modelo de
raciocínio e ação pedagógica, Shulman inclui a instrução ou ensino, que abrange os aspectos mais
essenciais da didática, como a “[...] organización y el manejo de la clase; la presentación de
explicaciones claras y descripciones vívidas; la asignación y la revisión de trabajos; y la interacción
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eficaz con los alumnos por medio de preguntas y sondeos, respuestas y reacciones, elogios y
crítica” (SHULMAN, 2005, p. 22).
Para identificar como o professor conduz a sua prática de ensino, ou seja, como ocorre a
dinâmica da aula e a articulação dos procedimentos metodológicos com o conhecimento do
conteúdo, foram analisados os registros do diário de campo produzidos durante as observações em
aula. Nesta categoria, são abordadas as seguintes dimensões: dinâmica das aulas e estratégias de
ensino-aprendizagem utilizadas e de retomada dos conteúdos não compreendidos.
Foram analisados nos planos de ensino a metodologia adotada e concluímos que um
professor explicitou a opção metodológica, um delineou um princípio metodológico, sem identificar
a linha teórica e nos demais constam apenas as estratégias de ensino: a) aula expositiva com uso de
recursos - slides, filmes, quadro - (10); aulas práticas (6); trabalhos e/ou exercícios (5); estudo de
textos (3); pesquisa bibliográfica (2); seminário (1); visita técnica (1); estudo de caso/situaçõesproblemas (1).
Na observação identificamos as estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas

e a

frequência (nº de aulas). A exposição do conteúdo pelo professor foi a estratégia utilizada em 63%
das aulas, combinada com recursos como o data show (49%), quadro (10%) e texto (4%). A
exposição foi interativa, em maior ou menor grau, dependendo do professor, já que alguns
estimulam a participação, questionando os alunos, apresentando situações que favorecem a
reflexão, pedindo exemplos, estimulando-os a relatar fatos e vivências. Outros explicam o assunto e
interrompem a exposição quando questionados e a interação ocorre quando os alunos indagam para
esclarecer dúvidas ou citam exemplos, mas há pouca analogia ou relato de vivências.
O slide é o principal material didático utilizado e contém a síntese dos conteúdos feita pelos
professores. Com referência ao uso de ilustrações, são recorrentes nos slides as imagens, porém, em
nosso entendimento, a maior parte tem apenas função estética, pois não são exploradas na
exposição.
Em geral, os professores demonstraram boa comunicação oral, expressando-se de maneira
clara, pausada e com tom de voz adequado, tomando cuidado para explicar o significado dos termos
utilizados por meio de exemplificações. Esta é bastante utilizada pelos professores, sendo que a
maioria, por meio dos exemplos, estabelece a relação entre o conteúdo e a realidade vivenciada. Os
que têm pouca vivência de práticas profissionais da área demonstram maior dificuldade de
estabelecer tal relação e o pouco tempo de docência lhes traz dificuldades na seleção dos exemplos.
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Nessa mesma direção, constatamos que, excetuando as aulas destinadas a exercícios e
resoluções de questões, são raras as oportunidades em que os professores fazem uso de situações
problemas para elucidar os temas e enfocar a aplicação dos conhecimentos do curso na atividade
profissional. A resolução de exercícios escritos foi utilizada como estratégia de aplicação dos
conceitos e verificação do aprendizado dos alunos e de modo geral, nas disciplinas que envolveram
conceitos e princípios, as questões propostas exigem processos cognitivos elementares, como a
reprodução, compreensão e interpretação, embora nelas também estivessem presentes algumas
questões de aplicação e raramente envolveram julgamento. Entretanto, nas disciplinas com
conteúdos majoritariamente procedimentais/operacionais prevalecem questões que apresentam
situações concretas e exigem a aplicação de conceitos para resolução.
Quanto às aulas práticas, há dificuldades em identificá-las, pois depende do conceito
utilizado para caracterizá-la. Se aula prática é aquela realizada em ambiente diferenciado e que
envolve demonstração por parte do professor e execução de tarefas baseadas na manipulação de
ferramentas, instrumentos ou animais e plantas, se constata que foram pouco frequentes, pois
somente dois professores as realizaram.
Foi constatado no período de observação que as aulas foram repetitivas e rotineiras quanto
ao uso das técnicas de ensino. No tocante ao conteúdo, foram centradas em conceitos, princípios e
descrição de técnicas profissionais e, se a aprendizagem de processos ocorre de forma diferenciada,
a ausência de demonstração e de práticas de execução pode comprometer o aprendizado. Na maior
parte do tempo, os estudantes permanecem ouvindo as explicações fornecidas pelos professores e
acompanhando-as por meio de slides e, eventualmente, com uso de filmes.
Foi indagado na entrevista como os professores identificam se os estudantes compreenderam
os conteúdos ministrados e os dados apontam para o uso de cinco estratégias: expressão facial dos
estudantes durante as explicações, solicitação aos estudantes para expressarem verbalmente se
entenderam ou não o assunto, por meio de perguntas sobre os temas, análise das perguntas que os
estudantes formulam e pelos resultados alcançados na resolução de exercícios e trabalhos.
A retomada dos conteúdos com vistas a esclarecer as dúvidas ocorre por meio de três
estratégias: a revisão dos assuntos com sínteses orais pelo professor, a aplicação de exercícios
corrigidos em aula e a revisão dos conteúdos trabalhados na aula anterior.
Por fim, foram coletados dados para identificar reflexões sobre a prática docente uma vez
que o exercício de pensar sobre a prática oportuniza a melhoria do exercício docente, ou seja, é no
confronto com o fazer que se constrói conhecimentos. É o que Vazquez (1968, apud Kuenzer, 2004,
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p. 18) intitula práxis, entendida como "atividade teórica e prática que transforma a natureza e a
sociedade; prática, na medida em que a teoria, como guia da ação, orienta a atividade humana;
teórica, na medida em que esta ação é consciente".
Assim, para compreender como os professores avaliam a aprendizagem e como os
resultados oportunizam a reflexão sobre a prática docente, investigamos os instrumentos e critérios
de avaliação utilizados e a avaliação como instrumento para reflexão e análise crítica sobre a
docência. Em relação ao primeiro aspecto analisamos os planos de ensino e percebemos a ausência
de referência aos critérios de avaliação. Os instrumentos indicados foram: prova escrita (dez);
trabalhos (seis); seminários (dois); relatórios e participação em aula (um). Analisando o peso
atribuído a cada instrumento, notamos que, em quatro planos, a prova é o único instrumento (peso
100%); em quatro, o peso varia entre 70% a 80% do total e em dois, a distribuição é equilibrada,
tendo a prova em torno de 33% do peso e o restante é constituído por trabalhos, seminário e
relatório. Os documentos expressam, portanto, a centralidade da prova como instrumento de
verificação do aprendizado e, mesmo onde consta a previsão de utilização de outros recursos
avaliativos, o peso atribuído a ela supera, em larga escala, o dos demais instrumentos.
Nas observações foram constatados que os resultados da avaliação pouco contribuem para a
reflexão com a turma acerca do alcance dos objetivos, quando há comentários ou correções das
provas, o foco recai sobre o conteúdo e não há reflexão sobre as causas do bom/mau desempenho
dos alunos. Nas entrevistas identificamos como as vivências da docência, para além da avaliação da
aprendizagem dos alunos, contribuem para a reflexão e análise crítica sobre o seu fazer e
concluímos que as falas evidenciam a práxis pedagógica, ou seja, a reflexão sobre a ação que,
quando mediada pela teoria, resulta em diferentes níveis de apropriação dos saberes docentes.
Embora não estejam presentes, nas falas dos entrevistados, referências à teorização, não nos parece
que a reflexão realizada por eles prescinda de elementos teóricos.
Assim, concluímos que os professores refletem sobre a prática que desenvolvem e os
resultados dessa reflexão contribuem para a análise crítica e proposição de alteração nas
metodologias de ensino e avaliação. Lembramos Freire (1983, p. 84-85) que diz que “[...] olhar para
trás não deve ser uma forma nostálgica de querer voltar, mas um modo de melhor conhecer o que
está sendo, para melhor construir o futuro”. Porém, acreditamos que essa reflexão deveria estar
ligada à formação, pois seria mais produtiva se acompanhada de momentos coletivos de formação
continuada, potencializando as trocas entre os pares e oportunizando o que Shulman intitulou, em
seu modelo de raciocínio e ação pedagógica, de nova compreensão.
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CONCLUSÕES
Os dados coletados nos indicadores que constituíram essa pesquisa indicam:(a) pouca
importância da identificação do conhecimento anterior dos estudantes sobre os temas em estudo.
Não foi constatado o uso de estratégias de diagnóstico nas aulas observadas e esta preocupação não
esteve presente nas entrevistas, (b) os professores retomam os conteúdos trabalhados, procurando
estabelecer a sequência lógica e a articulação entre os tópicos e as unidades de estudo, o que fazem
por meio de questionamentos e revisão dos assuntos no início das aulas, (c) a centralidade de
estratégias de ensino baseadas no professor, já que a exposição verbal – dialogada ou não – ocupa a
maior parte das aulas e, em contrapartida, a pouca frequência de atividades práticas, consideradas
lócus para o desenvolvimento das habilidades ligadas ao saber fazer, ao domínio de competências
técnicas, (d) nas aulas expositivas, entretanto, os professores fazem uso da exemplificação e
resolução de exercícios para evidenciar a aplicabilidade dos conteúdos ministrados. Há
questionamento constante dos estudantes, encorajando-os a participar da aula, expressar
experiências, conhecimentos e dúvidas, (e) a retomada dos conteúdos não compreendidos ocorre
por meio da revisão com sínteses orais pelo professor, aplicação de exercícios e revisão dos
conteúdos da aula anterior, (f) a avaliação do aprendizado escolar está centrada na prova como
principal instrumento e, nos casos de baixo rendimento, há a preocupação com a revisão dos
conteúdos, entretanto, não há alteração das notas obtidas nas avaliações, (g) em relação à reflexão
sobre a ação como oportunidade de melhoria da prática docente, constatou-se que essa é uma fonte
de conhecimento base para a docência, pois as experiências que os professores acumulam na sala de
aula servem de referencial para a alteração das práticas e, (h) o movimento de pensar sobre a ação é
individualizado e não se presenciam momentos de formação continuada que permitam a troca de
saberes e o compartilhamento de experiências, oportunidades que poderiam contribuir para a
constituição do conhecimento de professor.
Assim, se pode aventar que nas aulas observadas prevaleceu o repasse de informações e não
a construção de conhecimentos, tipicamente apoiadas no modelo empirista de ensino.
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Resumo
Este trabalho trata da didática da educação profissional e o seu propósito é identificar as estratégias
que os professores que atuam nessa modalidade de ensino lançam mão para organizar e efetivar as suas
práticas educativas nas salas de aula dos cursos técnicos. Toma como referência os estudos de Shulman
(2005) e Chevallard (1998). A abordagem metodológica foi orientada pela pesquisa qualitativa e os
dados empíricos foram coletados por meio de análise documental e de observações das aulas
ministradas por dez professores que atuam nos cursos técnicos de nível médio em um Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia. Os resultados indicam que: (a) os conhecimentos anteriores dos
estudantes são pouco considerados, (b) há retomada de conteúdos trabalhados por meio de
questionamentos e revisões no início das aulas, (c) a centralidade das aulas está na figura do professor,
(d) os professores fazem uso de exemplos para estabelecer aplicabilidade dos conteúdos, (e) há revisão
de conteúdos para estudantes com dificuldades de aprendizagem, (f) a avaliação da aprendizagem é
centrada na prova, com revisão de conteúdo, mas sem alteração de nota, (g) as experiências acumuladas
pelos professores servem como referenciais formadores e (h) não se presenciam momentos de
formação continuada para, entre outros, trocas de experiências docente. De modo geral, pode-se
apontar que nas aulas observadas prevaleceu o repasse de informações e não a construção de
conhecimentos, tipicamente apoiadas no modelo empirista de ensino. Também, pode afirmar que os
professores fazem uso de diferentes estratégias de ensino, porém na prática educativa que desenvolvem
não se evidenciam elementos que particularizam esta modalidade de ensino.
Palavras-chave: Educação Profissional; Didática; Cursos Técnicos.
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PALAVRAS INICIAS
A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) integrou-se, legalmente, aos diferentes níveis
e modalidades da educação brasileira a partir da publicação da Lei nº 11.741, de 16 de julho de
2008. Ao alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), definiu que a EPT
contempla: (a) os cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, (b) os cursos
de educação profissional técnica de nível médio (integrado, concomitante ou subsequente ao ensino
médio) e, (c) os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.
(BRASIL, 2008)
A partir de 29 de dezembro de 2008, com a publicação da Lei nº 11.982, que instituiu a
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RPECT) e criou os Institutos
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Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) o país passou por um grande processo de
expansão da EPT. Dados do Ministério da Educação (MEC) dão conta de que, de 1909 a 2002,
foram construídas 140 escolas técnicas no país e, somente entre os anos 2003 a 2016, foram
construídas outras 504 novas unidades, totalizando 644 unidades em funcionamento nos 26 estados
da união e no Distrito Federal. (BRASIL, 2020).
Por conta dessa expansão, muitas vagas para o exercício do magistério na EPT foram
criadas. Estas vagas foram e vêm sendo ocupadas por profissionais graduados em cursos de
Licenciatura, de Bacharelado e em cursos Tecnólogos. São graduados, especialistas, mestres e
doutores nas mais diversas áreas do conhecimento que assumiram a profissão docente, por vezes,
sem formação para a docência.
Neste sentido, Helmer e Reyes (2015) destacam que, dos professores da EPT, exige-se uma
bagagem de conhecimentos complexa, que os permita transitar pelos diferentes níveis de ensino
sem maiores dificuldades já que, em função da verticalização do ensino, própria da natureza dos
IFs, ele precisa ministrar aulas desde a educação básica até a educação profissional e educação
superior de graduação e pós-graduação.
É, portanto, com o olhar voltado às características próprias do trabalho docente na EPT, às
particularidades que advém dos contextos das áreas específicas de atuação, à complexidade das
relações/mediações humanas e, aos movimentos permanentes do mundo do trabalho, que este texto
se revela.
Questiona-se, especialmente, os desafios da docência na EPT a partir do olhar de
professores licenciados e não licenciados que atuam nos IFs, buscando compreender o lugar da
formação inicial na superação dos desafios inerentes (e impostos) à docência uma vez que,
conforme afirma Machado (2008, p. 18):
[...] é pressuposto básico que o docente da educação profissional seja, essencialmente,
um sujeito da reflexão e da pesquisa, aberto ao trabalho coletivo e à ação crítica e
cooperativa, comprometido com sua atualização permanente na área de formação
específica e pedagógica, que tem plena compreensão do mundo do trabalho e das
redes de relações que envolvem as modalidades, níveis e instâncias educacionais,
conhecimento da sua profissão, de suas técnicas, bases tecnológicas e valores do
trabalho, bem como dos limites e possibilidades do trabalho docente que realiza e
precisa realizar. (MACHADO, 2018, p. 18).
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É neste contexto que a pesquisa se constrói: dando espaço às vozes dos professores
licenciados e não licenciados que atuam na EPT, buscando apresentar os desafios da docência com
vistas a contribuir com a construção de referenciais teóricos sólidos e, ainda, fortalecer o debate
sobre a formação de professores para a EPT no Brasil.
O CAMINHO DO FAZER
O estudo tratou de identificar, nas narrativas de professores licenciados e não licenciados,
respostas para as seguintes questões norteadoras: (a) Há diferenças entre atuar na EPT e em outras
modalidades de ensino? Quais são essas diferenças? e, (b) Quais os principais desafios enfrentados
na docência da EPT? Quais recursos são utilizados para enfrentá-los?
Para o desenvolvimento da pesquisa, optou-se pela investigação pautada em uma abordagem
de cunho narrativo, com base nos estudos de Connelly e Clandinin (1995) e Goodson (2004) uma
vez que, como afirma Habermas (1987) a linguagem é um instrumento vivo de comunicação, ação e
interpretação de caráter intersubjetivo.
Sendo assim, a partir da interpretação de narrativas é possível revelar conhecimentos mais
próximo ao mundo da vida dos professores e as realidades educativas nas quais estes sujeitos estão
inseridos. Busca-se, com a interpretação e a análise das narrativas dos professores, compreendê-los
enquanto indivíduos e profissionais, dando valor às experiências formativas e profissionais por eles
vivenciadas.
O mundo da vida pode ser compreendido, de acordo com Habermas (1987) como uma
dimensão de comunicação que perpassa por todos os processos de entendimento humano e constitui
“o horizonte de processos de entendimento com que os implicados chegam a um acordo ou
discutem sobre algo pertencente ao mundo objetivo, ao mundo social que partilham, ou ao mundo
subjetivo de cada um”. (HABERMAS, 1987, p. 184).
Nessa direção, a partir das narrativas dos professores participantes deste estudo, foi possível
compreender, alguns dos desafios da docência na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) nos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) e o lugar da formação inicial na
superação destes desafios. Arnaus (1995) considera a dinâmica entre os que contam (narram, a
partir de suas interpretações individuais, suas histórias) e os que interpretam (a partir da
narração/interpretação realizada pelos contadores) como um movimento de dupla direção. Desta
forma, as narrativas docentes, apresentam um diálogo interdiscursivo e intersubjetivo que
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possibilita a compreensão mais precisa do processo de constituição docente para a EPT e dos
desafios inerentes (e impostos) à profissão.
A entrevista narrativa fez uso de questionamentos guia para orientar as narrativas docentes
e, para a interpretação analítica das narrativas dos professores, optou-se pela Análise Textual
Discursiva (ATD). (MORAES; GALIAZZI, 2016).
Foram sujeitos da pesquisa 25 professores, nomeados como PL (professor licenciado) e PNL
(professor não licenciado) seguido de um número de 1 a 25. Estes professores pertencentes ao
quadro docente do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Instituto Federal do Rio de Janeiro
(IFRJ), Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) e Instituto Federal de Sergipe (IFS).
Acerca dos sujeitos investigados, destaca-se:
Quanto ao sexo: 14 narrativas identificaram-se como o sexo masculino e 11 com o sexo
feminino, totalizando 56% de homens e 44% de mulheres.
Quanto de idade: de 21 a 30 anos, foram 12%, de 31 a 40 anos, 48%, de 41 a 50 anos, 32% e
acima de 50 anos, 8%.
Quanto ao tempo docência: de 1 a 5 anos, 16%, de 6 a 10 anos 12%, de 11 a 15 anos, 32%,
de 16 a 20 anos, 12 % e mais de 21 anos, 28%.
Quanto ao curso de formação inicial: Administração, Agronomia, Ciência e Tecnologia,
Ciências Contábeis, Ciências Agrícolas, Ciências Sociais, Ciências Biológicas, Ecologia,
Engenharia Civil, Educação Física, Enfermagem, Filosofia, Geografia, Letras, Pedagogia,
Publicidade e Propaganda, Teologia.
Quanto ao nível de formação: 24% são especialistas, 40% são mestres e 26% são doutores.
Quanto aos cursos em que leciona: (a) Técnico em Administração, Edificações,
Eletrotécnica, Segurança do Trabalho, Informática, Agropecuária, Cozinha, Confeitaria e Recursos
Pesqueiro; (b) Técnico Integrado em Agropecuária, Sistemas de Energia Renováveis, Vendas,
Informática, Agroecologia, Agroindústria, Química, Meio Ambiente e Agrimensura; (c)
Bacharelado em Engenharia Civil, Engenharia Química, Ciência da Computação, Engenharia
Elétrica, Administração e Agronomia; (d) Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
Gestão do Turismo, Hotelaria e Gestão Ambiental; (e) Licenciatura em Matemática, Física,
Química, Pedagogia e Ciências Biológicas; (f) Pós-Graduação lato sensu em Gestão Escolar e
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Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade e, (g) Pós-Graduação stricto sensu em Mestrado em
Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) e Mestrado em Ensino de Ciências.
Quanto à Graduação: 11 professores são bacharéis, equivalendo a 44%, 6 professores são
licenciados, equivalendo a 24% e, 8 professores são licenciados e bacharéis ou tecnólogos,
equivalendo a 32%.
O procedimento para a análise das entrevistas narrativas foi descrito a partir dos seguintes
momentos: (a) desmontagem dos textos (unitarização), (b) estabelecimento de relações
(categorização) e, (c) captação do novo emergente (construção de metatextos).

(MORAES;

GALIAZZI, 2016).
No primeiro momento, marcado como o caminho para o caos, ocorre a desmontagem dos
textos. Chamado de unitarização, permite o exame do material coletado em seus detalhes podendo,
inclusive, fragmentá-lo para alcançar as unidades que o constituem, levando em consideração os
interesses da pesquisa. (MORAES, 2003).
Chamado de categorização, o segundo momento é destinado ao estabelecimento de relações
entre as unidades de base criando, então, categorias ou conjuntos mais complexos de dados. É a
partir da comparação e do agrupamento, com a seleção de dados organizados conforme
características semelhantes que é possível avançar para o terceiro momento da ATD, ou seja, a
elaboração do metatexto.
Para Moraes e Galiazzi (2016), os metatextos buscam articular teoricamente as categorias
emergentes num movimento recursivo que amplia a compreensão do objeto de pesquisa e são
produzidos a partir da combinação da unitarização e da categorização representando um esforço
para tornar explicita a compreensão que se apresenta como produto de uma nova combinação dos
elementos.
Os dados foram coletados entre os meses de outubro e novembro de 2019. Na sequência,
foram transcritos, unitarizados e categorizados a fim de serem analisados, à luz das teorias
emergentes e, transformados em metatextos, conforme segue.
MATERIALIZANDO OS RESULTADOS
As narrativas foram analisadas, como já mencionado, de acordo curso de graduação
realizado (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo) e numerados de 1 a 25.
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Do processo de unitarização, considerando o objetivo da pesquisa, observou-se os seguintes
resultados:
- Os professores licenciados (PL) destacaram que os desafios para a docência na EPT
residem em: Relacionar teoria e prática. Possuir conhecimentos didáticos. Criar identidade de EPT.
Cursos de licenciatura não discutem EPT. Compreender o que é a EPT. Falta capacitação para atuar
na EPT. Integração curricular. Formação continuada para a EPT e não apenas capacitação para a
iniciação à docência na EPT. Preparação de material direcionado para cada curso. Seleção e
apresentação dos conteúdos. Saber aproveitar os conhecimentos prévios dos estudantes. Conhecer a
realidade do mercado de trabalho. Descomprometimento dos estudantes. Evasão. Planos de governo
vivenciados. Ausência de política de formação continuada para professores. Criar o protagonismo
discente. Atuar com estudantes com deficiência. Falta de autonomia dos estudantes. Forte
responsabilidade e compromisso com a formação que confere uma atribuição profissional.
Utilização das tecnologias de informação e comunicação (TICs). Avaliação da aprendizagem.
- Os professores não licenciados (PNL) apresentaram, como desafios da docência:
Relacionar teoria e prática. Conscientizar estudantes sobre a responsabilidade técnica da profissão.
Infraestrutura para aulas práticas. Adequar aulas ao mercado de trabalho. Constituir-se professor
sem formação pedagógica e conhecimento da EPT. Heterogeneidade do público. Preparação de
aulas para cursos técnicos sendo Engenheiro. Planejamento coletivo. Variedade de cursos e
modalidades que atua para organizar as aulas. Entender a função social do professor EPT. Ausência
de método de ensino. Falta de formação pedagógica. Identificar melhores metodologias. Fazer os
estudantes perceber a importância da formação profissional. Adaptação às modalidades de ensino.
Trato com os estudantes das diferentes modalidades.
A partir da unitarização foi possível tecer o segundo e o terceiro momento da ATD: a
categorização e a construção do metatexto. Foram criadas duas categorias fundamentais e um
núcleo fundante: (a) Categoria 1: desafio de construir o conhecimento pedagógico do conteúdo para
a EPT, (b) Categoria 2: desafio de constituir a identidade docente da EPT e, (c) Núcleo Fundante:
importância da formação para a docência em EPT.
A categoria 1, desafio de construir o conhecimento pedagógico do conteúdo para a EPT
manifesta o que Shulman (1987) chama de “[...] capacidade de um professor para transformar o
conhecimento do conteúdo que ele possui em formas pedagogicamente poderosas e adaptadas às
variações dos estudantes levando em consideração as experiências e bagagens dos mesmos”.
(SHULMAN, 1987, p.15).
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Para Shulman, é essa capacidade que distingue um professor de um especialista em uma
área específica. Para ele, o conhecimento pedagógico do conteúdo é aquele conhecimento que vai
além do conteúdo ensinado, “as formas mais úteis de representação dessas ideias, as analogias mais
poderosas, ilustrações, exemplos e demonstrações – numa palavra, os modos de representar e
formular o tópico que o faz compreensível aos demais.”(SHULMAN, 1986, p. 9).
Neste sentido, as narrativas docentes destacam desafios que vão o encontro da necessidade
de que sejam construídos conhecimentos pedagógicos do conteúdo para a docência na EPT,
conforme pode-se observar: “[…] há algumas dificuldades em entrar na sala de aula, estabelecer
metodologias, de definir os aspectos pedagógicos do curso […]” (PNL14). “[…] o maior desafio é
preparar as atividades […] você vem com um conhecimento, que a princípio era correto para a
Engenharia […] a visão de que o currículo do técnico não é um currículo resumido da graduação e
sim totalmente outra coisa dá trabalho.” (PNL7). “[…] montar um material específico diferencial
que atende as necessidades do curso […] aplicar a cada curso.” (PL8). “[…] compreender qual é a
melhor forma de fazer a abordagem das temáticas em cada segmento.” (PL11). “[…] integrar as
disciplinas de formas que as disciplinas conversem, de forma que a escola converse com esse
contexto regional, político, cultural, ambiental, socioeconômico […]”. (PL16). “[…] introdução da
tecnologia […] muitos de nós professores não estão preparados.” (PL24). “[…] como trazer, ao
máximo, a teoria de uma maneira prática para os alunos.” (PNL2). “[…] Trazer a realidade do aluno
e do mundo do trabalho para os conteúdos ministrados. […] precisa aproveitar o conhecimento dos
estudantes e avançar e não passar mais do mesmo.” (PL9), “As pessoas têm diferentes aptidões e a
gente acaba avaliando todos da mesma maneira, mesmo que a gente diversifique as formas de
avaliação, naquele momento todos estão sendo avaliados pelo mesmo critério […] mensurar de uma
forma mais justa.” (PL24).
Para Marcelo (2005) toda profissão possui um corpo de conhecimentos particulares, que a
delimita e identifica seus agentes como detentores desses conhecimentos e, assim, garante que
possam exercê-la, com propriedade. Embora o conhecimento do conteúdo específico seja
primordial para o exercício da docência, seu domínio é apenas parcela da natureza do ser professor.
Assim, para Fernandez (2015, p. 504), “a competência pedagógica está atrelada a um conteúdo
específico que é transformado, levando em consideração as dificuldades dos alunos com esse
conteúdo, o contexto, as estratégias instrucionais, os modos de avaliação, o currículo, os objetivos,
etc”.
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Para Pimenta (1996) a identidade docente se constrói pelo significado que cada professor dá
para a sua profissão, enquanto autor e ator, conferindo à atividade docente, no seu cotidiano, a partir
de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas representações,
de seus saberes, de suas angústias e de seus anseios e, é a construção de identidade docente na EPT
que a categoria 2 apresenta.
Como pode-se observar, o desafio de constituir a identidade docente da EPT figura de
forma contundente nas narrativas: “Eu tentei esse concurso do IF sem saber o que era o IF, o que
era educação tecnológica. Eu imaginava que seria um colégio […] só com propedêutica, não
imaginava que tinha integrado ao ensino médio e os cursos técnicos.” (PL23). Nos IFs, não há, uma
identidade […] principalmente em relação ao próprio corpo docente e outros profissionais da
educação. Os docentes ainda [...] não se reconhecem como professores de um processo educacional
que é muito mais amplo que a formação para o vestibular ou que a preparação de um técnico para
determinadas tarefas.” (PL5). “[…] entender todo o projeto que é ser um professor de EPT, sua
função social ao trabalhar com as classes menos favorecidas e construir um lugar de pertencimento
efetivo.” (PL12).
Do ponto de vista da docência, a EPT se difere das demais modalidades de ensino pelo perfil
de seus estudantes, pelo status atribuído aos seus cursos, pela demanda para a superação da
dualidade teoria e prática, pela necessidade de aproximação com os arranjos produtivos locais e
regionais e, principalmente, pela necessidade de que os profissionais formados não sejam apenas
meros técnicos habilidosos em determinadas tarefas, mas que construam um conhecimento mais
integral, que percebam o que está por trás dos fenômenos, que consigam compreender e associar as
bases da cultura, da ciência e da tecnologia e do trabalho.
Para tanto, considera-se que a constituição da docência na EPT carece de um conhecimento
aprofundado acerca dos objetivos, finalidades e das características dos IFs e que este conhecimento,
assim como o conhecimento pedagógico do conteúdo este se dá nos processos iniciais e
continuados de formação para a docência.
Emerge, por fim, o núcleo fundante desta pesquisa, denominado como importância da
formação para a docência em EPT, considerado como supracategoria de análise.
Quanto a formação inicial, é possível observar pelas narrativas dos professores que os
cursos de licenciatura frequentados não abordaram questões específicas da EPT e quando abordam,
são periféricas e pouco aprofundadas. Um exemplo disto pode ser observado na seguinte narrativa:
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“Até hoje os cursos de licenciatura discutem muito pouco [...] sobre EPT. Eu nunca ouvi falar dessa
modalidade na minha vida. Eu tive que aprender na marra, na minha prática profissional.” (PL5).
Por outro lado, apesar dos cursos de licenciatura apresentarem fragilidades acerca da
formação para a EPT observa-se, na narrativa de um professor, a importância dos fundamentos
gerais da educação para a atuação docente: “Há uma diferença muito grande entre os profissionais
que são formados nas licenciaturas com os profissionais que são bacharéis […] existe toda uma
reflexão sobre ensino, avaliação, currículo […] a falta disso reflete diretamente na relação com os
alunos, na concepção educacional, na concepção curricular e isso interfere no trabalho docente.”
(PL11).
Também, cabe destaque aos Programas Especiais de Formação Pedagógica Docente que se
apresentam como uma diferencial para a prática de professores bacharéis ou tecnólogos, conforme
pode ser observado: “A visão humana, e mudou mesmo, mudou muito minha visão depois de fazer
a licenciatura.[…] a licenciatura te dá outra visão, mais humana do processo de ensinoaprendizagem […] com certeza sai modificado dela por ter essa visão mais ampla do ser humano,
que o pessoal não se separa do profissional.(PL24).
Mas, é na necessidade de formação continuada regular que a grande maioria das narrativas
recaem, como pode-se observar em: “Desenvolver estratégias de formação continuada com foco na
EPT é fundamental para o desenvolvimento profissional dos docentes, incluindo os licenciados,
pois a EPT apresenta especificidades que a diferencia das outras modalidades de ensino.” (PNL13).
Sendo assim, a formação continuada para a EPT precisa cristalizar-se como prática regular e
não apenas em programas de formação de novos servidores, considerando todas as dimensões do
ato de ensinar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Retomando as questões norteadoras desta pesquisa, é possível afirmar que existem
diferenças notáveis entre atuar na EPT e nas outras modalidades de ensino já que, na EPT, o
professor precisa atuar em diferentes níveis de formação profissional.
É mais que formar para o mercado de trabalho, é mais que formar para ter emprego: é
formar para que ele possa se constituir um cidadão crítico e autônomo na sociedade em que esta
inserido.
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Para que o professor possa dar conta da formação que se almeja para o estudante da EPT os
principais desafios apresentados foram: (a) o de construir o conhecimento pedagógico do conteúdo,
ou seja, aquele conhecimento que vai além do conhecimento do conteúdo em si e chega na
dimensão do conhecimento da matéria para poder ensinar, (b) o desafio da constituição da
identidade docente da EPT nos IFs, onde o professor atribui significação social à profissão, se
reconhece como docente naquele determinado contexto histórico e social permeado por disputas e
tensões.
Na educação, a formação continuada, segundo Veiga et al. (2003, p. 124) [...] a formação
contínua a que nos referimos consiste em propostas voltadas para a qualificação do docente, tendo
em vista as possibilidades de melhoria de sua prática pelo domínio de conhecimentos e de métodos
de seu campo de trabalho.
Considera-se, então, núcleo fundante desta pesquisa, a importância da formação para a
docência em EPT se dá como ato contínuo do fazer docente. De maneira formal ou por interesses
individuais, a formação aparece como principal recurso para enfrentar os desafios inerentes (e
impostos) à docência na EPT.
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Resumo
Discute-se os desafios da docência na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) nos Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) a partir do olhar de professores licenciados e não
licenciados. Questiona-se, indiretamente, o lugar da formação inicial na superação dos desafios
inerentes (e impostos) à docência na EPT. Constituído por uma abordagem qualitativa-narrativa, foi
produzido por meio de pesquisa bibliográfica, análise documental e dados empíricos. Teve por base o
corpus constituído pela narrativa de 25 professores efetivos na EPT em 04 IFs pertencentes às regiões
Sul, Sudeste e Nordeste do país. A análise das narrativas seguiu os princípios da Análise Textual
Discursiva (ATD). As narrativas foram estimuladas, de modo especial, pelas seguintes questões
norteadoras: (a) Há diferenças entre atuar na EPT e em outras modalidades de ensino? Quais são essas
diferenças? e, (b) Quais os principais desafios enfrentados na docência da EPT? Quais recursos são
utilizados para enfrentá-los? Quanto ao processo de interpretação dos achados foram constituídas duas
categorias fundamentais: (a) desafio de construir o conhecimento pedagógico do conteúdo para a EPT
e, (b) desafio de constituir a identidade docente da EPT nos IFs. Foi estabelecido também um núcleo
fundante, denominado como importância da formação para a docência em EPT. Os professores
anunciam que suas formações para a docência são cotidianas e se dão mais pela experiência e pela
parceria com os colegas do que nos cursos de formação inicial e continuada uma vez que, de forma
geral, iniciaram a docência na EPT sem nenhum apanhado de fundamento teórico. Destacam a
importância de processos regulares de formação continuada como recurso para minimizar os desafios
da docência na EPT e a falta de políticas institucionais que favoreçam esta formação.
Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica; Formação de Professores; Docência na
Educação Profissional e Tecnológica.
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PISTAS PARA COMPREENDER AS APRENDIZAGENS DA DOCÊNCIA NAS
LICENCIATURAS EM GEOGRAFIA
Robson Olivino Paim – UFFS
Rosa Elisabete Militz Wypyczynski Martins – UDESC

INTRODUÇÃO
A formação inicial ou continuada de professores para a Educação Básica é temática
frequente em diversos e diferentes meios e espaços-tempos de discussão. Seja para reiterar a
necessidade de qualificar os processos formativos ou, mais recentemente, para culpabilizar os
docentes e sua atuação pelas problemáticas enfrentadas pelo país, a docência e a formação para o
seu exercício estão em tela.
De nossa parte, como docentes e pesquisadores, colocamo-nos no grupo daqueles que
operam pela sua qualificação e diálogo com as necessidades educacionais postas pela realidade
concreta em diálogo com um projeto sociedade cada vez mais soberana que só se constrói, por
certo, na medida em que os processos educativos contribuírem para a formação de sujeitos e
instituições cada vez mais cônscios de suas responsabilidades na construção pessoal e coletiva desta
realidade.
Neste cenário, propomo-nos a inquirir o nosso campo de atuação profissional como docentes
pesquisadores que trabalham na formação de professores de Geografia, interrogando as disciplinas
do campo da Didática e das práticas de ensino de cursos de licenciatura em Geografia, tencionando
a compreensão das trilhas de formação pelas quais os cursos pesquisados encaminham as
aprendizagens da docência que pretendem desenvolver em seus estudantes, visando determinados
perfis de egressos.
Tomamos a noção de aprendizagem da docência em consonância com Mizukami et al.
(2002), para quem este processo não se inicia ou finda num momento específico, mas se dá num
continuum que se (re)faz em todos os lugares de atuação-formação profissional pelos quais o
professor transitar, e que é produzido desde e a partir da constituição de saberes produzidos por
cinco dimensões da aprendizagem do ser professor (VIEIRA, 2002): a administração da escola; o
ambiente de trabalho; a relação escola-comunidade; os colegas de trabalho e a sala de aula.
Neste texto, tomamos por objeto de análise as ementas de disciplinas de Didática e Prática
de Ensino ou de suas correlatas com nomenclaturas diferentes, de dez cursos de licenciatura em
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

332

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Geografia de universidades federais localizadas na região sul do Brasil, a fim de colhermos pistas
que nos levem (re)constituirmos as trilhas de discussões sobre a docência, produzidas nas
discussões que tais ementários tencionam produzir.
Ao todo, analisamos ementas de 62 disciplinas dos referidos cursos, assim distribuídas:
Estágios Supervisionados (29), Práticas de Ensino (14), Didática Geral (6), Vivências Pedagógicas
(4), Didática da Geografia (2), Gestão Pedagógica (2), Teoria e Prática Pedagógica (1), Ensino e
Identidade Docente (1), Intervenção Pedagógica e Necessidades Educativas Especiais (1)

e

Geografia Escolar (1).
Os conteúdos das ementas passaram pela Análise Textual Discursiva (ATD) (MORAES;
GALIAZZI, 2016) como metodologia de investigação. Nesta análise, as ementas foram
fragmentadas em 420 unidades de sentido que, posteriormente, foram reagrupadas em quatro
categorias iniciais emergentes que dão pistas para compreender as aprendizagens da docência nos
cursos em tela: Compreensão dos processos de ensino e de aprendizagem (35% do corpus
analisado), Fundamentos do trabalho docente (28%), Lugares de aprendizagem docente (26%) e
Dimensões do currículo escolar (11%).
AS LICENCIATURAS E AS APRENDIZAGENS DA DOCÊNCIA
Na condição de espaço-tempo social da formação inicial de docentes, a licenciatura coloca
seus estudantes em contato com as dimensões científico-técnicas da área de formação e com
aquelas relacionadas ao domínio dos conhecimentos basilares à docência. As bases sobre as quais o
trabalho docente será desenvolvido implicam, portanto, no domínio de certo nível de
conhecimentos científicos basilares à sua área específica de formação e domínio dos conhecimentos
didático-pedagógicos gerais que lhes subsidiam a atuação e a constituição das relações didáticas
pertinentes, sendo possível afirmar que, os cursos de licenciatura atuam na produção de
aprendizagens da ciência e de aprendizagens da docência, as quais têm pontos de partida distintos e
mesclam-se, ao longo da formação, para a constituição profissional do professor.
Analisando os objetivos e perfis de egressos dos cursos de licenciatura em Geografia das
universidades federais do sul do Brasil, Paim (2019) demonstrou que estes cursos atuam a partir de
quatro dimensões que dizem respeito à formação para a docência em Geografia, à dimensão
sociopolítica da formação, à formação em conhecimentos geográficos e ao desenvolvimento de
características pessoais nos licenciandos.
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A mescla destas dimensões compõe a aprendizagem inicial do ser professor, pois a formação
para a docência não se finda no domínio de conhecimentos específicos ou didático-pedagógicos,
mas também, nas diversas e diferentes formas de imersão dos licenciandos em processos e espaçotempos de educação que lhes fornecem subsídios para a constituição de aprendizagens docentes que
não se encerram ao término do curso de licenciatura.
Assim, um curso de licenciatura em Geografia assume caráter formativo amplo, na medida
em que as aprendizagens produzidas não se resumem às dimensões teóricas, metodológicas e
técnicas-tecnológicas desta ciência ou às questões didático-pedagógicas como sendo mutuamente
excludentes. Pelo contrário, deve promover relações dialógicas entre as matrizes de conhecimentos
geográficos e educacionais, ora no polo de quem aprende para si, ora no polo de quem aprende para
ensinar (PAIM; MARTINS, 2018).
Neste contexto, acreditamos que mais do que um curso isolado, a licenciatura se faz e atua
na formação de seus estudantes de modo mais eficaz quando conforma comunidades de
aprendizagem com as escolas de educação básica, seja nos momentos de práticas de ensino, seja em
programas estatais de incentivo e iniciação à docência. Por isto, neste texto analisamos tanto as
contribuições da Didática para compreensão das aprendizagens na docência, quanto das atividades
de práticas de ensino, seja nas disciplinas com este nome, sejam naquelas denominadas estágios
supervisionados ou vivências pedagógicas.
Ainda, é necessário ressaltar que as aprendizagens da docência não se fazem apenas na
licenciatura e não são somente nela produzidas. O licenciando já traz consigo conhecimentos
prévios sobre os processos de aprender e ensinar, engendrados pelas suas experiências de ser
estudante. No curso, os conhecimentos são revisitados, experimentados, questionados,
(des)construídos e socializados, tendo em vista que formação para o ensino e a própria ação de
ensinar são fenômenos socioculturais e intimamente relacionados (PAIM; MARTINS, 2018).
As aprendizagens para a docência se fazem necessárias, para além da preparação para a
docência em si, com também para evitar o que Esteve (1999) denomina de choque com a realidade,
quando da iniciação profissional. Para o autor, não basta ter o domínio dos conhecimentos
científicos concernentes à atuação profissional, é preciso estar preparado para este momento de
transição de estudante a professor que é “ um tempo de tensões e aprendizagens intensivas, em
contextos desconhecidos, durante o qual os professores principiantes devem adquirir conhecimentos
profissionais para conseguirem manter um certo equilíbrio pessoal (PAIM, 2006. p. 129).
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CATEGORIAS ANALÍTICAS EMERGENTES DA ANÁLISE DE EMENTAS
Ensinar é a centralidade do trabalho na docência. O ato de ensinar, porém, só tem respaldo
quando se concretiza em aprendizagens. A compreensão dos processos de ensinar e de aprender
ganha relevo nas unidades de sentido analisadas nas ementas das disciplinas em tela, reunindo 35%
do total das unidades de sentido do corpus analisado.
Uma visão mais aproximada das unidades de sentido componentes desta categoria,
possibilita pormenorizar os roteiros que as ementas em tela propõem para constituir aprendizagens
da docência. Daí derivam-se sete subcategorias que dizem respeito: 1) à produção e uso de
diferentes recursos didáticos (composta por 37% das unidades de sentido componentes do corpus
analítico desta categoria inicial); 2) ao planejamento do ensino de Geografia (26% do corpus) ; 3) à
constituição de percursos metodológicos para o ensino (10,3% do corpus); 4) às interações didáticas
(10,3% do corpus); 5) à avaliação escolar 8,9% do corpus); 6) aos projetos de ensino (4,1% do
corpus) e; 7) à educação especial (3,4% do corpus).
Na sequência, a categoria temática com o segundo maior peso percentual diz respeito aos
fundamentos do trabalho docente (categoria composta por 28% do corpus inicial), com especial
enfoque aos fundamentos teóricos e metodológicos da Geografia Escolar e da Educação Geográfica
(64,4% das unidades de sentido componentes do corpus desta categoria analítica). Além da
compreensão destes fundamentos, as unidades de sentido analisadas indicam para a compreensão
das questões basilares ao entendimento da profissão, da profissionalidade e da identidade docentes
(17,8% do corpus da categoria). Os elementos da Didática e da organização do ensino compõem
11% das unidades de sentido desta categoria, enquanto as influências políticas sobre a docência e as
teorias da aprendizagem são compostas, cada uma, por 3,4% do corpus da categoria.
O corpus analítico composto pelas ementas em tela, também da conta de que as
aprendizagens da docência se constituem em diferentes espaços-tempo de formação e atuação que
precisam ser compreendidos pelo licenciando para sua melhor formação e posterior atuação
profissional. Os lugares da aprendizagem docente (categoria composta por 26% do corpus
analisado) a que eles se referem dizem sobre os estágios supervisionados e a relação com a escola
de educação básica, (73,6% do corpus da categoria), a compreensão dos diferentes espaços e
tempos de escolarização e atuação docente (20% do corpus) e sobre a íntima e necessária relação
entre pesquisa e ensino na formação e na atuação profissional dos professores de Geografia ( 6,4%
do corpus).
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Por fim, as unidades de sentido analisadas ainda dizem sobre a compreensão das dimensões
curriculares atinentes ao trabalho docente na educação básica como aprendizagens necessárias
para a constituição da docência (11% do corpus). Esta categoria enuncia que, neste sentido, as
aprendizagens do se professor necessitam de compreensões acerca do currículo e dos conteúdos
curriculares (com 37% do corpus cada uma) e dos programas curriculares (26% do corpus da
categoria)
CONCLUSÕES
Como salientou Marcelo (1998, p. 63), entrar na docência é estar como um estrangeiro, é, ao
mesmo tempo, estar num lugar que se conhece e que se desconhece, pois, mesmo que a escola e a
profissão tenham sido discutidos no âmbito da formação inicial, a inserção no ambiente profissional
vai contribuindo para a constituição da identidade profissional, produção de novas aprendizagens e
consolidação daquelas desenvolvidas na formação inicial.
Tomar as aprendizagens da docência como um dos objetos da licenciatura em Geografia
contribui para a formação e qualificação da inserção profissional dos docentes desta área na escola,
ajudando-lhe a constituir sentidos mais concretos para o que faz no seu cotidiano de planejamento,
ensino e avaliação na escola, atuando no contradiscurso do esvaziamento do trabalho do professor,
uma vez que a sua formação lhe subsidia para as demandas do seu trabalho com os conhecimentos
historicamente construídos e sistematizados, colocando teoria e prática como campos não
antagônicos, articulados na prática docente.
A produção de categorias a partir dos ementários das disciplinas de didática e práticas de
ensino dos cursos de licenciatura em Geografia forneceu indícios que permitem melhor
compreender os posicionamentos dos cursos analisados no que tange à formação de seus estudantes
para aspectos específicos da docência, que podem ser sintetizados nos seguintes aspectos:
- A maior ênfase é dada nos aspectos práticos do ensino e, neste âmbito, de forma mais
específica nos recursos didáticos a serem utilizados;
- Os aspectos do como e com o quê ensinar (expressos, respectivamente, pelas categorias
metodologia de ensino e recursos didáticos), ganham maior relevo que os aspectos relativos ao
planejamento do ensino;
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- A preocupação com os fundamentos da Geografia Escolar é 5,8 vezes maior do que a
preocupação com aspectos da Didática, o que pode levar a uma discussão sobre o ensino que não
considere a ciência do ensino;
- É maior a preocupação em compreender o professor e “regrar” a sua atuação do que
fornecer-lhe elementos para compreender o estudante e como ele aprende, condição essencial para
subsidiar o planejamento, a docência e a avaliação;
- Grande ênfase no estágio supervisionado como lócus da prática de ensino em detrimento
dos fundamentos didáticos e curriculares básicos ao ensino;
- Pouca ênfase na discussão curricular, cuja maior presença e tônica podem contribuir para
uma atividade docente melhor embasada no que se refere às opções políticas e pedagógicas do seu
fazer.
Por fim, enfatizamos que as aprendizagens da docência têm no contato com os espaços e
tempos da escolarização um elemento fundamental para o seu desenvolvimento, pois ali residem as
possibilidades de compreensão dos enredamentos e heterogeneidades que envolvem a prática
pedagógica, conformando-se num espaço interdisciplinar de formação, estudo, problematização,
práxis, análise e reflexão sobre a docência. Por outro lado, reiteramos nossa preocupação com uma
sólida formação teórica quanto às bases e fundamentos da educação e do ensino para que as
próprias práticas de aprender e fazer-se docente, sejam mais qualificadas, tanto nos seus aspectos de
ação quanto de reflexão.
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Resumo
O texto toma as aprendizagens da docência na licenciatura em Geografia como objeto de análise e
pergunta quais trilhas de formação são enunciadas pelas ementas das disciplinas de didática e práticas
de ensino dos cursos de formação inicial destes profissionais desenvolvidas nas universidades federais
da região sul do Brasil (à exceção da UFPR – campus Curitiba, da qual não tivemos acesso aos
documentos). Analisa ementas de 62 disciplinas de 10 cursos e as submete ao crivo analítico da Análise
Textual Discursiva (ATD) para a produção de categorias que visam demonstrar as confluências de
discurso destes ementários. Neste processo, as ementas foram fragmentadas em 420 unidades de
sentido, de onde emergiram quatro categorias iniciais e 18 subcategorias, que encaminham para a
conclusão de que as aprendizagens da docência pretendidas pelos cursos em tela dão maior enfoque
para compreensão dos processos de ensino e aprendizagem, seguida pelo entendimento dos
fundamentos do trabalho docente, da importância da compreensão dos diferentes espaços e tempos
educativos na formação e atuação profissional e na compreensão das dimensões curriculares do
trabalho docente, com acento os currículos, conteúdos e programas de ensino. A análise mais
aproximada dos elementos constituintes de cada categoria encaminha para o entendimento de que os
cursos em tela atribuem forte acento aos fundamentos da Geografia Escolar e da Educação Geográfica
e aos recursos didáticos que podem ser utilizados na atuação docente do professor de geografia,
atribuindo grande peso aos estágios supervisionados na produção de aprendizagens da docência pelos
licenciados. Por outro lado, também permitem perceber certa fragilidade no diálogo com as disciplinas
pedagógicas de fundamentação geral acerca da educação e do ensino, cuja maior presença poderia
contribuir para melhor consolidar as aprendizagens da docência.
Palavras-chave :Licenciaturas em Geografia; Aprendizagens da docência; Formação de professores.
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Resumo
O presente Painel tem por objetivo discutir pesquisas, experiências e reflexões decorrentes da ação
investigativa a partir da percepção da escola como espaço significativo de formação continuada de seus
professores, através da ação, reflexão e transformação da atuação docente. O grupo que compõe esse
Painel vem trabalhando nessa direção, produzindo pesquisas e intercambiando experiências que
revelam alguns embates a partir de três lugares, escola de educação básica e duas universidades em
contextos diferentes. Um dos trabalhos traz a perspectiva da escola como espaço de formação
continuada a partir das contribuições da Supervisão Escolar na formação com professores, tendo sua
motivação no papel e na importância da ação supervisora no processo de formação continuada com
professores, preferencialmente no ambiente escolar; o outro explicita que o papel social das escolas
Neo Humanistas e inclui um conjunto de elementos que podem ser expressos da seguinte forma: de
uma maneira ampla, a escola assume um compromisso com a vida e trabalha para que assumamos
outras formas de ocupar o lugar da humanidade no Kósmos, o que passa pela busca de uma caminhada
harmônica no amadurecimento consciencial da humanidade; e por último, um trabalho que tem como
finalidade refletir como a formação de professores pode fortalecer a Identidade Docente. Assim, a
formação do professor é considerada dentro de uma perspectiva de desenvolvimento pessoal, de
autoformação, onde através de sua subjetividade, cada professor produz a sua maneira de ser e estar na
profissão. A inserção dos resultados destas pesquisas nas escolas e universidades participantes, tendo-as
como campo de ação e ao mesmo tempo de formação, poderão possibilitar aprendizagens, escuta e
respeito aos diferentes lugares em que a formação continuada possa ser desenvolvida. Assim como a
socialização dos resultados destes estudos, também revelam a importância da parceria
universidade/escola na formação de professores e no campo teórico/prático.
Palavras-chave: Formação de Professores. Identidade docente. Escola. Universidade.
A ESCOLA COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO COM PROFESSORES: CONTRIBUTOS DA
SUPERVISÃO ESCOLAR
Glaé Corrêa Machado – Uniasselvi RS

INTRODUÇÃO
Entre as principais atribuições da supervisão escolar estão à mediação, a formação, o
acompanhamento, a coordenação e o planejamento juntamente com os professores, dando o devido
suporte pedagógico e priorizando a qualidade da educação, o que me faz afirmar que então este é o
papel do supervisor escolar. Este estudo tem sua motivação no papel e na importância da ação
supervisora no processo de formação continuada com professores, preferencialmente no ambiente
escolar, acreditando nas palavras de Freire (1996) de que na formação permanente dos professores,
está o momento fundamental da reflexão crítica sobre a prática.
Com o intuito de aprofundar este tema, apresento um estudo de caso sobre três Escolas de
Educação Infantil e Ensino Fundamental. O objetivo da investigação se apoia nos seguintes
questionamentos: identificar as ações cotidianas, o papel e a importância do supervisor na formação
que acontece na escola; investigar o entendimento da supervisão sobre os processos de ensino e
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aprendizagem que se desenvolvem no ambiente escolar, assim como a importância e o papel do
supervisor nesses processos; e averiguar se a formação continuada pode auxiliá-los.
No desenvolvimento deste estudo discuto os aspectos históricos e legais que marcaram a
trajetória da supervisão escolar, a ação supervisora e suas contribuições na formação continuada e a
formação continuada como possibilidade de influenciar e melhorar os processos de ensino e
aprendizagem na escola. A relevância desta investigação está na importância da existência de um
supervisor na escola, não apenas mais um profissional, mas um supervisor que atue buscando as
dimensões citadas por Vasconcellos (2009) e Almeida e Placco (2007) “(...) articuladora, formadora
e transformadora”.
Para tornar didática a apresentação deste trabalho, ele será estruturado da seguinte forma:
inicio com uma revisão sobre os aspectos históricos da supervisão escolar, após veremos como as
legislações foram modificando a trajetória e a atuação deste profissional nas escolas, e, por fim,
abordo a formação continuada e como as contribuições da ação supervisora podem ser trabalhadas
através da formação continuada dos professores e do próprio supervisor. A seguir, descrevo a
metodologia utilizada no desenvolvimento desta pesquisa para, então analisar o estudo de caso e as
possibilidades elencadas nessa investigação.
REFERENCIAL TEÓRICO
Aspectos históricos e legais da Supervisão Escolar
A Supervisão Escolar tem sua origem em um momento de transição no mundo do trabalho,
considerando a constante necessidade de produção e rentabilidade que trouxe o taylorismo 1. Em
virtude do modelo de produção capitalista, fazia-se necessário uma ruptura do modelo
organizacional do trabalho, que antes era desenvolvido nas empresas, nas quais o funcionário tinha
uma visão do todo. A partir dessas transformações, era preciso fragmentar o todo em partes. Dessa
forma, surgiram nas empresas as especializações, nas quais cada um é responsável por sua parte
dentro do processo de produção, perdendo a visibilidade do produto final. Acreditando ser uma
forma de controle da produção da força de trabalho; surge dentro das fábricas o supervisor, que
tinha como principal função controlar a produção dos funcionários.

Taylorismo ou administração científica é o modelo de administração desenvolvido pelo engenheiro norte-americano
Frederick Taylor (1856-1915), considerado pai da administração científica. O taylorismo caracteriza-se pela ênfase nas
tarefas, objetivando o aumento da eficiência operacional.
1
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Dessa forma, a supervisão como especialização do modo de produção capitalista tem como
função a execução do que é decidido e planejado no mundo do trabalho; tem por responsabilidade o
trabalho intelectual, controlando o trabalho manual dos funcionários (MEDEIROS; ROSA, 1985).
Inspirado nesse modelo os Estados Unidos criam a supervisão escolar como elemento de controle e
produtividade do ensino e do aperfeiçoamento de técnicas escolares. A supervisão escolar tem
como função, nessa época, implementar reformas educacionais que atendam ao modelo de
produção capitalista.
No Brasil foram promovidos cursos pelo Programa de Assistência Brasileira Americana
Ensino Elementar (PABAEE), instalado em Minas Gerais no ano de 1957 que formou a primeira
turma de supervisores escolares para atuar em escolas de ensino elementar brasileiro. Essa
formação teve como moldes o ensino americano, que enfatiza os meios pelos quais se chegava aos
métodos e técnicas de ensino. Os objetivos desse curso eram: a) preparar os docentes para as
escolas normais no Brasil; b) introduzir e demonstrar métodos e técnicas desenvolvidos nas escolas
norte-americanas para serem implementadas no Brasil; c) mandar grupos selecionados entre
professores das escolas, de regiões importantes para fazerem treinamentos avançados de um ano nas
escolas primárias nos Estados Unidos; d) criar, demonstrar e adaptar material didático e
equipamento de recursos disponíveis no Brasil e em outros países, no campo da educação primária.
(PABAEE apud MEDEIROS; ROSA, 1985, p. 4-5).
A Lei 4.024/61 dispensou mais atenção aos técnicos em educação, pois conforme Santos
(2006, p. 22) “esta lei inseriu a formação de profissionais destinados a funções não docentes, isto é,
profissionais que não atuavam em sala de aula, mas sim em cargos relativos à administração da
escola”. Para Medeiros e Rosa (1985, p. 24) “[...] a supervisão escolar foi imposta à educação
brasileira, como necessidade de ‘modernização’ e de ‘assistência técnica’, com a finalidade de
garantir à qualidade de ensino a hegemonia da classe dominante”, e nessa perspectiva, a supervisão
escolar desenvolve uma prática voltada ao controle e execução do cotidiano escolar na sociedade
capitalista.
Em sua trajetória a Supervisão Escolar passa por muitas mudanças, uma delas é a reforma
universitária com a Lei 5.540/68, que criou os chamados especialistas em educação para as
atribuições de supervisor, orientador, administrador e inspetor do sistema de ensino. Essa lei
provocou mudanças profundas na formação de professores e formação de especialistas em
educação, mediante Parecer 252/69 e resolução 2/69, as quais estabelecem a duração do Curso de
Pedagogia, os conteúdos mínimos e as disciplinas que deveriam ser cursadas (FERREIRA, 2007, p.
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53-54). A supervisão passa a ter uma denominação e função específica dentro do contexto escolar,
após essa legislação. A Lei 5.692/71, que instituiu a reforma de 1° e 2º graus, define em seu artigo
33 a existência da especialização em supervisão escolar, porém somente recebia o título de
especialista o profissional que fosse a campo realizar um estágio escolar no exercício da função de
supervisor.
A escola no final dos anos 80, início dos 90, é vista como organismo vivo, no qual os
processos de ensinar e aprender são dialéticos e que dependem de todos os membros da comunidade
escolar, com papéis relevantes para essa mudança. Nesse momento, o supervisor precisa modificar
sua característica marcadamente burocrática e ser agente dinâmico no processo escolar, ser um
pesquisador/participante dentro do contexto da escola e na comunidade em que atua, buscando e se
responsabilizando pelo sucesso escolar.
A educação brasileira da atualidade pauta seus princípios na gestão democrática, conforme a
LDB 9.394/96 traz em seu artigo 3º inciso VIII, criando um novo paradigma em relação ao trabalho
e a função do supervisor educacional, dando importância significativa às ações desse profissional na
equipe gestora da escola, o que segundo Libâneo (2005, p. 318), faz da gestão, a atividade pela qual
são mobilizados meios e procedimentos para atingir os objetivos da organização, envolvendo,
basicamente, os aspectos gerenciais e técnico-administrativos. Sendo assim, entende-se que a gestão
democrática tem como objetivo fazer com que todos os membros da comunidade escolar possam
participar das possíveis decisões nos aspectos da organização técnico-administrativos,
descentralizando e gerando a participação conjunta em quase todos os processos.
Na perspectiva de gestão democrática, o supervisor educacional terá como papel, auxiliar a
implantação das políticas públicas para melhor desenvolver a qualidade da educação, em um
processo coletivo no contexto escolar, rompendo assim, o paradigma inicial da supervisão, pois ela
como controladora dos trabalhos dos professores agia isoladamente. Libâneo (2004) nos alerta que
a base da escola está na equipe gestora, que tem papel fundamental na participação e efetivação do
escolar. Essa equipe gestora, conta com o papel significativo do supervisor educacional, pois é um
dos articuladores e integradores das relações didático-pedagógicas entre os professores, pais,
direção, alunos e demais componentes da comunidade escolar, afirmando ainda, que:
Uma escola bem organizada e gerida é aquela que cria e assegura as melhores
condições organizacionais, operacionais e pedagógico-didáticas de desempenho
profissional dos professores, de modo que seus alunos tenham efetivas possibilidades
de serem bem-sucedidos em suas aprendizagens. (LIBÂNEO, 2004, p. 263).
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A escola como organização social tem funções a cumprir, sobretudo no que diz respeito à
formação humana, necessitando de um supervisor que seja pesquisador, criativo e integrador dentro
da escola, o que nas palavras de Ferreira (2007, p. 127) significa que “seu trabalho não é uma
função, muito pelo contrário, é um trabalho de gestão da educação, de tomada de decisões com o
diretor e os demais profissionais da educação responsáveis pela escola”.
As mudanças ocorridas no trabalho da supervisão escolar desde sua criação são
consideráveis, pois demonstram as transformações paradigmáticas no cenário educacional, em que
se percebe a abertura profissional do supervisor e sua coesão com os demais setores da escola. Essa
transformação foi essencial, pois se a supervisão não mudasse sua inserção e seu modo de trabalho,
ficaria à parte da escola e, aos poucos, desapareceria do contexto escolar.
O trabalhado do supervisor precisa também ser transformado, pois conforme Medina (2002),
o supervisor não é mais aquele sujeito com um “super poder” de assessorar, acompanhar, avaliar e
controlar o trabalho dos professores dentro da escola, mas sim é o que pode construir, diariamente,
com os professores, o trabalho da escola, à medida que organiza reuniões para formação
continuada, auxilia os professores na implantação das políticas públicas, divide esse conhecimento
com os demais membros da escola, e articula a escola com os pais e a comunidade. A preocupação
com a comunidade escolar é fundamental para um efetivo trabalho de todos os sujeitos que atuam
nas escolas, conhecer as famílias e suas realidades, os alunos e suas especificidades, a práxis dos
professores, fazem parte do trabalho do supervisor escolar.
A FORMAÇÃO CONTINUADA E A AÇÃO SUPERVISORA
Ao subsidiar e organizar a reflexão dos professores sobre as razões que justificam suas
opções pedagógicas e sobre as dificuldades que encontram para desenvolver seu trabalho, o
supervisor está favorecendo a tomada de consciência dos professores sobre suas ações e o
conhecimento sobre o contexto escolar em que atuam. O trabalho do supervisor é
fundamentalmente um trabalho de formação continuada em serviço. (GARRIDO, 2007, p. 09). A
autonomia é fruto da construção da identidade do sujeito sendo configurada por meio de suas
relações sociais, políticas e culturais. Para exercerem papel relevante e de influência na área
educacional, profissionais como o supervisor escolar, devem estar preparados para auxiliar na
gestão da instituição onde atuam. No entanto, a autonomia deve ser construída pelo sujeito, pois
segundo Freire (1996, p.107):
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Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai se constituindo
na experiência de várias, inúmeras decisões, que vão sendo tomadas [...] centrada em
experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em
experiências respeitosas da liberdade.

A supervisão escolar era tida como a detentora de saberes e experiências superiores as de
outras áreas da educação, tendo a cultura de determinar tarefas aos que exercem o funcionamento
da instituição. Atualmente, o supervisor é posto a repensar e reestruturar os seus métodos de
trabalho, uma vez que cabe a ele auxiliar as necessidades observadas na execução das funções do
professor. Sendo assim, uma autonomia plena só é possível quando se constata a participação de
todos os envolvidos na escola, onde todos buscam o mesmo objetivo, a melhoria da qualidade do
ensino de seus alunos e do trabalho de seus professores.
Uma das finalidades de pesquisar a ação supervisora foi analisar os conhecimentos que estes
possuíam sobre seus papéis e a necessidade de aperfeiçoá-los quando necessário. Conforme
Andrade (1976), supervisão é o processo pelo qual se orienta a escola como um todo, para a
consecução de suas finalidades. Cabe ao supervisor trazer riqueza de conhecimentos sobre as
crianças e o currículo, ter habilidade para trabalhar com os docentes e criar situações para auxiliálos na resolução dos problemas de ensino e aprendizagem.
Ao supervisor cabe o papel de constituir-se como um agente de transformações para a escola
onde atua e aos professores, buscar um diálogo mútuo favorecendo o crescimento de todos e
consequentemente da instituição e de seus alunos. No entanto “a formação continuada só faz
sentido quando é também valorizada individualmente; só é possível aperfeiçoar o professor que
queira crescer”. (FUSARI, 2007, p.22 e 23). Proporcionar a possibilidade de uma melhor formação
aos professores é trabalho do supervisor, porém este também precisa procurar uma formação
contínua para acompanhar as mudanças que constantemente ocorrem na educação, atualizando-se
para melhor atender as necessidades de sua escola.
A formação continuada é imprescindível para o melhor desempenho de qualquer
profissional, porém este deve estar disposto a reformular sua prática e a sua própria autoformação.
Buscar uma formação continuada é afirmar que a educação não termina com a formação inicial, a
construção de novos saberes surge na necessidade de um investimento profissional e pessoal. A
educação continuada proporciona subsídios para além de transformar nossos paradigmas, contribuir
para melhora de nossa práxis e proporcionar o desenvolvimento para as instituições em que
atuamos.
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METODOLOGIA
A pesquisa qualitativa foi utilizada como metodologia, apoiada no estudo de caso, que
segundo Lüdke e André (1986), é utilizado como estratégia de pesquisa e pode ser simples e
específico ou complexo e abstrato e deve ser sempre bem delimitado. Pode ser semelhante a outros,
mas é também distinto, pois tem um interesse próprio, único, particular e possui um grande
potencial na área da educação. Nessa investigação foram utilizados os seguintes instrumentos:
pesquisa bibliográfica e entrevistas.
a)

Entrevistas: com três Supervisoras Escolares para investigar a importância da ação supervisora
na formação continuada com seus professores.

b)

Pesquisa Bibliográfica: os autores que sustentaram os embasamentos teóricos desta pesquisa
foram Medeiros; Rosa (1985), Ferreira (2000 e 2007), Santos (2006), Medina (2002), Libâneo
(2004 e 2005) na área da Supervisão Escolar, Garrido (2007), Freire (1996), Fusari (2007) na

área da Formação Continuada com Professores e Lüdke e André (1986) na área da
Metodologia.
ESTUDO DE CASO – CONTRIBUIÇÕES DA AÇÃO SUPERVISORA
O estudo de caso refere-se a três Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, da
rede municipal, situada no Vale do Caí, Rio Grande do Sul. São compostas por: Escola A
(Educação Infantil) com 30 professores e 300 alunos, Escola B (Educação Infantil e Anos Iniciais
do Ensino Fundamental) com 20 professores e 200 alunos e Escola C (Ensino Fundamental) com 50
professores e 600 alunos, que funcionam nos turnos da manhã e tarde. Suas organizações estruturais
contam com Diretora, Vice Diretora, Supervisora e uma delas com Orientadora Educacional
(Escola C), Sala de Recursos Multifuncional, Laboratório de Informática e Biblioteca.
O desenvolvimento do estudo deste caso foi realizado através de pesquisa bibliográfica e
entrevista estruturada com perguntas abertas, que foram aplicadas com as Supervisoras de cada
Escola. As entrevistas apoiaram-se nos seguintes questionamentos: o entendimento sobre as ações
cotidianas do supervisor escolar; o significado de formação continuada, o papel e a importância do
supervisor nessa formação e como ela acontece na escola.
A partir do questionamento com as supervisoras sobre suas ações cotidianas, percebo que
estas são amplas e complexas, envolvendo ações como elaborar e participar da formação
continuada, acompanhar as práticas pedagógicas dos professores em sala de aula, colaborar nas
atividades e iniciativas diárias, observar os processos de ensino e aprendizagem, organizar e
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participar de reuniões com pais e responsáveis, acompanhar o cumprimento das propostas
planejadas pelos professores e equipe diretiva, selecionar e colocar à disposição dos professores
recursos e técnicas para a prática pedagógica. Colocam ainda, que na ação supervisora é preciso
trabalhar com o inesperado, assim como estabelecer um elo de relação horizontalizada,
desmistificando a ideia de que o supervisor determina o que deve ser feito. Isso se explica conforme
Alarcão e Tavares (2003), uma vez que o supervisor é, então, o orientador pedagógico, o educador a
quem compete ajudar o professor a desenvolver-se e a aprender como adulto e profissional que é, e
a sua ação perspectiva-se em dois níveis distintos, embora relacionados entre si: exerce sobre o
desenvolvimento e a aprendizagem do professor uma influência indireta sobre o desenvolvimento e
a aprendizagem dos alunos que ele ensina.
Em relação ao que seja formação continuada, as entrevistadas afirmam que é através de um
objetivo comum, reconhecendo as particularidades de cada professor e de cada turma, que se pode
pesquisar e oferecer diferentes materiais para o crescimento do grupo. Elas entendem também que
formação continuada corresponde a estudos, leituras, participação em cursos, partilha de propostas
bem sucedidas, prosseguimento dos estudos acadêmicos, um processo de escuta atenta dos ditos e
não ditos, para também avaliar o trabalho da supervisão. E o elemento enriquecedor desta questão
foi que, a formação continuada tem como seu espaço principal o ambiente escolar, num processo
recursivo de busca e realização, que precisa de interação de todos, alunos, pais, funcionários,
professores, equipes diretivas, além, é claro da supervisão. O que corrobora com os dizeres de
Alarcão e Tavares (2003), de que o objetivo da supervisão não é apenas o desenvolvimento do
conhecimento, ela visa também o desabrochar de capacidades reflexivas e o repensar de atitudes,
contribuindo para uma prática de ensino mais eficaz, mais comprometida, mais pessoal e mais
autêntica, e que o tempo/espaço para esse desenvolvimento é a formação continuada dentro das
escolas.
Numa resposta recorrente ao questionamento sobre o papel e a importância do supervisor na
formação continuada, afirmam que a mesma faz parte do trabalho cotidiano do supervisor, ou pelo
menos deveria fazer, através do incentivo permanente, do reforço na importância da aprendizagem e
atualização constantes, colocando à disposição dos professores materiais, livros, textos, vídeos,
sites, enfim a importância do supervisor é justamente organizar as situações para que a formação
aconteça. Segundo as participantes da pesquisa, a ação da supervisão da escola centra-se,
especialmente neste movimento de construção de significados, em diálogo com os professores,
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numa dinâmica dialógica, entendendo também que todos possuem algo para contribuir em algum
momento, de acordo com o seu tempo.
Na perspectiva de Alarcão e Tavares, falar de supervisão pedagógica num contexto de
formação ao longo da vida implica repensar práticas pedagógicas e atitudes organizacionais que
estimulem e desenvolvam atitudes autônomas, participativas e colaborativas, com base em
conceitos como reflexão, autonomia e investigação-ação. Estimular a melhoria do desempenho
profissional impõe uma atitude de corresponsabilização entre os pares, as instituições que estes
integram e a comunidade escolar com que interagem no cotidiano escolar, ao aluno e a qualidade
das suas aprendizagens e os índices de sucesso escolar (ALARCÃO; TAVARES, 2003).
Sobre como se dá a formação em suas escolas, as supervisoras relatam que acontece desde
os momentos formais, como nas Reuniões Pedagógicas, mas também em simples encontros nos
corredores da escola, no recreio tanto acompanhando os professores durante as conversas dos
intervalos, como cuidando do recreio dos alunos e observando os comportamentos e as falas destes,
todos esses momentos são riquíssimos para que se possa elaborar uma formação que corresponda às
necessidades de cada instituição. Outra questão importante, apontada pelas entrevistadas, é de que
precisamos manter espaços constantes de estudos e trocas durante as Reuniões Pedagógicas,
separando os momentos dedicados aos assuntos administrativos e pedagógicos, lembrando que as
ações pedagógicas são a essência dos espaços educativos. Consideram também como fundamental a
troca de saberes entre os professores, de modo informal, ajudando-se mutuamente, na escolha de
melhores alternativas para promover a aprendizagem dos alunos. Ressaltando que todo este
caminho é mediado pela ação supervisora em sincronia com a Equipe Diretiva.
Tendo em vista todas as possibilidades de formação elencadas pelas entrevistadas, torna-se
essencial a intervenção da supervisão escolar no processo de formação contínua de professores
como um fator de transformação e mudança das práticas e das próprias escolas, repercutindo-se na
aprendizagem dos alunos (ALARCÃO; TAVARES, 2003).
Desta forma, Alarcão e Tavares (2003) nos orientam que a função do supervisor deve ser,
antes de tudo, a de ajudar o professor a fazer a observação do seu próprio ensino, a analisar,
interpretar e refletir sobre os dados recolhidos e procurar melhores soluções para as dificuldades e
problemas que surgirão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao finalizar esta investigação, percebo que é tarefa fundamental da supervisão escolar o
apoio, a orientação e o trabalho pedagógico com os professores, e esta tarefa tem como espaço
principal a formação continuada dentro do ambiente escolar, em que supervisores e professores
aprendem teorizando, praticando e refletindo sobre a própria prática. O profissional encarregado
dessa tarefa tem também o papel de agente formador e transformador do espaço escolar, além da
responsabilidade pela própria autoformação.
Nessa perspectiva de transformação e atualização, constato que não basta só o supervisor
buscar alterar suas práticas, mas a escola, o contexto onde está inserido também precisa sofrer
alterações, aí entra a parceria fundamental entre a supervisão e a direção da escola, num trabalho
efetivo como Equipe Diretiva, onde atuam juntos e com objetivos comuns. Por isso, considero
importante que haja uma articulação entre a escola, seus projetos, seus professores, sua direção e
sua supervisão e orientação, pois um depende do outro.
Na visão de Edler Carvalho (2006), “valorizar espaços de discussão, estabelecendo-os nas
escolas como uma das atividades sistemáticas previstas nos projetos político-pedagógicos, é
essencial” (p.159-160). Ela ressalta a importância da teoria e da prática, entendendo-as como uma
circularidade, pois na prática da teoria se está experimentando e recriando. “Estamos construindo
teoria para, a seguir, praticá-la e assim por diante” (p.160). A autora lamenta que faltem as escolas o
espírito da pesquisa, pois deixam de observar mais atentamente e de registrar, sistematicamente, os
erros e acertos, os “jeitinhos” a fim de remover barreiras para a aprendizagem e a participação dos
aprendizes, na escola (p.160).
Os resultados dessa pesquisa apontam a necessidade de se construir um sistema educacional
de qualidade, o que implica nos esforços de todos que atuam na educação, principalmente dos
supervisores escolares, necessidade que foi amplamente explicitada pelas participantes da pesquisa,
quando referem que é fundamental a cooperação entre todos os participantes do processo
educacional (família, escola e redes de apoio), na tentativa de sensibilizar cada um sobre seus
papéis e responsabilidades, tornando o ambiente educacional mais justo, sendo este o grande
objetivo a ser alcançado numa educação para todos.
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Resumo
Este estudo aborda a escola como espaço de formação continuada a partir das contribuições da
Supervisão Escolar na formação com professores, tendo sua motivação no papel e na importância da
ação supervisora no processo de formação continuada com professores, preferencialmente no ambiente
escolar. Tem por objetivo identificar as ações cotidianas, o papel e a importância do Supervisor Escolar
na formação que acontece na escola; investigar o entendimento da supervisão sobre os processos de
ensino e aprendizagem no ambiente escolar, assim como a importância e o papel do supervisor nesses
processos; e averiguar se a formação continuada pode auxiliar nesse desenvolvimento junto aos
professores e seus alunos. A metodologia utilizada é de cunho qualitativo, apoiada no estudo de caso e
na pesquisa bibliográfica. Os autores que sustentaram os embasamentos teóricos desta pesquisa foram
Medeiros e Rosa (1985), Ferreira (2000 e 2007), Santos (2006), Medina (2002), Libâneo (2004 e 005),
Garrido (2007), Freire (1996), Fusari (2007) e Edler Carvalho (2006). Ao finalizar esta investigação,
observamos que é tarefa fundamental da supervisão escolar o apoio, a orientação e o trabalho
pedagógico com os professores, e esta tarefa tem como espaço principal a formação continuada dentro
do ambiente escolar, em que supervisores e professores aprendem teorizando, praticando e refletindo
sobre a própria prática. O profissional encarregado dessa tarefa tem também o papel de agente
formador e transformador do espaço escolar, além da responsabilidade pela própria autoformação. Os
resultados apontam que a parceria entre a supervisão e a direção da escola é fundamental para bom
andamento do trabalho escolar.
Palavras-chave: Formação com Professores; Supervisão Escolar; Escola.
AFINAL, QUAL O PAPEL DA ESCOLA? REFLEXÕES A PARTIR DA EDUCAÇÃO NEO
HUMANISTA DE TEMAS FUNDAMENTAIS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Diogo Silveira Heredia y Antunes
Andréia Mendes dos Santos/PUCRS

INTRODUÇÃO
Este texto apresenta reflexões sobre o papel social da escola que ganham relevância no
campo da formação de professores, uma vez que preenchem de sentido o fazer docente.
Compreender qual o papel que a escola desempenha na sociedade é um ponto central de análise se
desejamos repensar nosso modo de viver na busca da superação dos desafios contemporâneos, uma
vez que assumimos que a educação é uma forma de intervenção no mundo (FREIRE, 1996) e que a
reflexão sobre os fins da educação é uma reflexão sobre o destino da humanidade, o lugar que
ocupamos na natureza e as relações entre os seres humanos (SAVATER, 1997). O Brasil vive um
intenso movimento de transformação social que impactam no cenário da educação básica e das
políticas educacionais, em um contexto que apresenta desfechos incertos. A oposição e tensão entre
distintas perspectivas e projetos de país, polarizadas em movimentos conservadores e progressistas,
têm travado debates na busca de mudanças na educação. Este cenário incerto e conflituoso
mobilizou a realização desta pesquisa, que teve como intuito debater o papel social ao qual se
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propõe cumprir as escolas Neo-humanistas e, em uma perspectiva mais ampla, debater acerca do
papel social da escola como instituição. O texto aqui apresentado é um fragmento de minha
dissertação de mestrado, uma análise Transdisciplinar cujos resultados encontrados possibilitaram a
compreensão da Kósmologia e dos Valores orientadores das escolas Neo Humanistas, assim como a
influência destes elementos no papel que visam cumprir, aspectos que são tramados ao longo da
discussão com reflexões a respeito da conjuntura social contemporânea. Os elementos citados aqui
constituem temas fundamentais a serem abordados na formação de professores.
PERCURSO METODOLÓGICO
O estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, realizada
através de entrevistas com a coordenadora, professoras e pais/mães de duas escolas Neo
Humanistas de educação infantil em Porto Alegre. Para a análise dos dados, utilizamos a análise de
conteúdo, considerando os pressupostos de Bardin (2016).
As escolas do estudo foram selecionadas a partir do mapeamento de escolas em Porto
Alegre, utilizando-se mapas de escolas inovadoras (BRASIL, 2016; REEVO, 2016), de pesquisa em
sites de busca (Google) de escolas que utilizavam modelos pedagógicos diferenciados, além de
indicações fornecidas aos autores por interlocutores do campo da educação que identificavam
determinadas escolas como sendo experiências inovadoras. Os critérios com relação à escolha das
escolas levaram em conta: a) a radicalidade da experiência em relação ao rompimento com os
padrões da escola convencional, tomando como ponto de análise os quatro invariantes propostos
por Barrera (2016): tempo, espaço, saber e currículo e relações de poder; b) que estejam orientadas
para transformações, mesmo que parciais, do status quo da sociedade contemporânea; c) o
ineditismo da pesquisa, ou seja, que fossem perspectivas escolares pouco ou não estudadas pelo
campo científico; d) a abertura das escolas com relação à realização da pesquisa.
PAPEL SOCIAL E MOVIMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Os papéis assumidos pela instituição escolar ao longo da história vêm sendo reconstruídos.
Desde seu surgimento, no século XV, com objetivo de formação moral e intelectual das crianças,
constituiu-se historicamente como espaço para a educação diferenciada das massas ou elites, tendo
sido colocada nas terras para além da Europa como instituição colonizadora. Nos conflitos de
interesses e contradições da vida contemporânea tem sido, ao mesmo tempo, “ocupada” por
instituições religiosas, pelo estado, por grandes corporações através de fundações que visam
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assumir o modo de ser escola a partir do discurso da inovação, bem como por movimentos sociais,
intelectuais e políticos que acreditam na importância da educação escolar para a constituição de um
mundo mais justo, para a superação das desigualdades sociais e culturais e para a instalação do bem
viver na comunidade planetária.
Qual o papel social que a escola deve, então, assumir? Esta questão complexa pode ser
respondida a partir de diferentes pontos. Trago a visão convergente de duas perspectivas
contemporâneas para apresentar possíveis respostas a este questionamento. O parecer publicado
pela Câmara de Educação Básica do MEC em 2010 indica que “a educação consiste no processo de
socialização da cultura da vida no qual se constroem, se mantêm e se transformam saberes,
conhecimentos e valores” (BRASIL, 2013, p. 16). Na sociedade complexa contemporânea, apontase a necessidade do alargamento do papel da instituição escolar para dar conta de alguns elementos,
entre eles a diversidade do público ao qual atualmente ela atende. Menciona a necessidade de esta
ser capaz de acolher saberes, manifestações culturais e diferentes óticas. Assim, deve constituir um
espaço dinâmico de heterogeneidade e pluralidade, situada na diversidade em movimento. O
parecer complementa ainda colocando que:
Cabe às escolas desempenhar o papel socioeducativo, artístico, cultural, ambiental,
fundamentadas no pressuposto do respeito e da valorização das diferenças, entre
outras, de condição física, sensorial e socioemocional, origem, etnia, gênero, classe
social, contexto sociocultural, que dão sentido às ações educativas, enriquecendo-as,
visando à superação das desigualdades de natureza sociocultural e socioeconômica
(BRASIL, 2013, p. 27).

Em uma perspectiva pautada nos paradigmas emergentes, poderíamos sintetizar que o papel
da escola é que os indivíduos e comunidades “aprendam a viver no mundo”, o que pode ser
sistematizado a partir do entendimento de que a escola deve contribuir na busca pela formação
humana integral, que abrange: individualmente, o desenvolvimento de suas capacidades físicas,
emocionais, mentais e espirituais, coletivamente, compartilhar a cultura da vida e os conhecimentos
historicamente desenvolvidos, o desabrochar de qualidades sociais, relacionais e ligadas ao trabalho
e, ambientalmente, o que implica que tal educação deve ser localizada e embasada nos territórios de
vida dos indivíduos e comunidades, integrada com seu bioma, sua diversidade étnico-cultural e
religiosa. Deve ser orientada por valores de ética, respeito, não violência e sustentabilidade que
permitam à humanidade avançar em sua caminhada de amadurecimento consciencial, construindo
um viver harmonioso dos seres humanos consigo mesmos, com os outros seres e com o planeta
(WEIL, 1990; POZATTI, 2007; BRASIL, 2013).
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PAPEL SOCIAL DAS ESCOLAS NEO HUMANISTAS
Para compreender o papel social das escolas que fizeram parte desta pesquisa, primeiro
retomo o lema da Ananda Marga, instituição que as gerencia: "Autorrealização e serviço a todos".
Este já aponta a direção para a qual esta organização volta seu trabalho, onde a perspectiva do
desenvolvimento espiritual (interior) do indivíduo está diretamente conectada com a ação (exterior)
em prol do bem-estar coletivo (SARKAR, 2001). A compreensão de que a ação desta organização
está voltada para a dedicação a serviço da humanidade é o primeiro ponto fundamental para
compreender o papel social das escolas Neo-Humanistas. O segundo é compreender que a
Kósmologia que orienta este trabalho está ligada a uma perspectiva espiritual, orientada pelo
Tantra.
Não é meu intuito aprofundar aqui as reflexões a respeito da antiga e complexa Filosofia do
Tantra, apenas apontar para a percepção de que alguns elementos fundamentais para a compreensão
do papel a que se propõem estas escolas emergem deste ponto. Entre ele, está à aceitação da
existência de uma inteligência Kósmica, denominada, no neo-humanismo, O Supremo. Outro
elemento é a possibilidade do desenvolvimento espiritual da Consciência humana em direção à
união com esta Consciência Kósmica, e que este caminho se dá através de alguns elementos, entre
eles, a adoção de um conjunto de valores chamados de Yama: Ahimsa – Não violência; Satya –
Verdade; Asteya – Não roubar; Brahmacarya – Amor Universal; Aparigraha – Vida simples e
Niyama: Shaoca – Limpeza; Iishvara Pranidhana – Confiar no fluxo da vida; Svadhyaya – praticar
o autoconhecimento e desenvolvimento espiritual; Tapah – Solidariedade e realização de serviço
planetário; Santósa – tranquilidade interior (KEVNASHIRA, SD) e práticas, em especial, à
meditação, Yoga e alimentação vegetariana.
A compreensão a respeito do papel assumido pelas escolas está ligada a uma perspectiva do
desenvolvimento humano e de preparação para a vida fortemente ligada à questão dos valores e do
bem viver coletivo. Então, a concepção de desenvolvimento espiritual vivenciada nas escolas não
está conectada a uma perspectiva dogmática, distante e individual de “elevação”, mas a uma
construção pessoal e relacional pautada no amor, no respeito, na gratidão, na cooperação e no
serviço planetário. Estes elementos podem, ainda, ser tramados com a fala da coordenadora e de
uma das professoras da Escola Casa:
Porque tu tens que olhar aquele ser que está ali, que tu estás o dia inteirinho tomando
conta, como se fosse teu. Porque se tu estás naquele lugar, naquele momento, tu
tens um propósito, tu tens uma missão naquilo. Se tu escolheste fazer educação, se
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tu escolheste fazer mestrado, porque tem que ser uma coisa assim... Foi muito bem
escolhido, e tu és uma pessoa especial para fazer isso, porque educação tu tens que ter
muito amor pelo que tu fazes. Que nem eu digo, tu trabalhas com uma formação, tu
trabalhas com o futuro, bem dizer, quase, de uma nação. Porque todo mundo tem
que passar por um professor (Ágata, Coordenadora da Escola Casa, 22/06/2017)

Esta fala aponta dois elementos que quero ressaltar. O primeiro é a compreensão deste grupo
de indivíduos a respeito de um propósito na existência, o que, seja em uma perspectiva
transcendente que conecte esta intencionalidade a uma Inteligência Universal, ou em uma
perspectiva existencialista e humanista, é fundamental para uma vida saudável e resiliente
(FRANKL, 2015). O segundo é a compreensão de um projeto de formação humana, aqui expresso
a partir das ideias de futuro e nação. Mas saliento que a perspectiva proposta pelo neo-humanismo é
a superação do sentimento geocêntrico (ligado à nação) e sociocêntrico (ligado a determinada
comunidade) para alcançarmos uma atitude de respeito a todas as formas de vida. Então, esta
compreensão acerca da jornada de desenvolvimento não é apenas uma caminhada individual, mas
um desenvolvimento da Consciência da própria humanidade para que esta experiência da vida
humana possa ser amorosa e curadora. A compreensão do amadurecimento da consciência humana
está conectada com os estudos de valores de Beck e Cowan (1996) e é um ponto chave em uma
compreensão emergente acerca do papel social da escola.
ESCOLA COMO ESPAÇO DE CUIDADO
Um dos pontos associados ao papel da educação infantil é o de ser um espaço que assume o
cuidado e a educação, na medida em que transformações sociais modificam as configurações
familiares em pontos que dificultam a possibilidade das famílias de cuidar das crianças (BUJES,
2001). Neste sentido, outro elemento que emergiu da pesquisa de campo foi à compreensão da
escola como espaço de cuidado, sendo um local protegido da violência da sociedade que a cerca e,
ao mesmo tempo, de preparação para o mundo. A fala de Zaniah exemplifica estes dois aspectos:
Então eu acho importante a estada dele aqui para ele ir preparado [...]. Preparado
de saber ser independente, ter suas... Como se diz, seu ponto de vista garantido. Eu
acho, assim, saber o que é, o que não é, o que é certo, o que é errado, saber que bater
em um colega não é legal, saber que fazer bullying em um colega não é legal [...].
Hoje ele está em uma escola ótima, perfeita, que acolhe, que ensina, só que dali a
pouco eu vou ter que tirar ele daqui e colocar no meio dos leões, digamos assim,
dependendo de onde ele for (Zaniah, Mãe, Escola Sítio, 23/05/2017)
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Esta percepção da escola como espaço de proteção vai, de acordo com as falas das
entrevistadas, fragilizando-se na medida em que se passa da educação infantil para o ensino
fundamental e médio, onde a violência da sociedade passa a “invadir” os muros de algumas escolas.
Como ponto marcante, também se coloca a presença do uso e tráfico de drogas nas comunidades,
afetando de forma direta ou indireta muitas famílias. Acompanhava-as também um sentimento de
que as condições de vida, em especial ligadas à segurança e violência, estão piorando.
Indaguei-lhes por que acreditavam que o “mundo” estava ficando pior. As respostas
incluíam o crescimento do tráfico e uso de drogas e a “perda” de valores e “desestruturação”
familiar. De acordo com dados do IBGE e Atlas Brasil, a pobreza no Brasil diminuiu de forma
significante nas últimas décadas e as desigualdades sociais se mantiveram, ainda assim, a violência
urbana tem aumentado drasticamente. A situação que temos encarado e este aparente paradoxo me
levou a buscar compreender melhor este fenômeno. A síntese provisória de minha conclusão está
ligada à crise profunda de paradigmas que vivemos em uma teia de conexões e elementos. O
materialismo e racionalismo enfraquecem a compreensão da dimensão do sagrado na existência
humana. O mecanicismo e antropocentrismo nos afastam de uma compreensão adequada a respeito
do funcionamento do universo, da vida e de nosso papel na existência. O individualismo exacerbado
leva à incapacidade de perceber, colocar-se no lugar do outro e criar empatia. O consumismo
fortalece a ganância e desejo de posse. A manutenção das desigualdades sociais somadas ao
fortalecimento do consumismo e do individualismo fomentam o fortalecimento do tráfico de drogas
e o aumento de roubos (SINESP, 2016; WAISELFISZ, 2016).
O deslocamento da comunidade como ponto central de estruturação social desconstrói o
suporte amplo que esta oferecia aos indivíduos, deslocando esta responsabilidade para a estrutura
familiar e governamental. A reestruturação dos vínculos familiares em função de exigências do
trabalho, desigualdades sociais e outros fatores desconectam vínculos familiares e enfraquecem a
convivência e as referências adultas positivas para as crianças (não confundir este fenômeno com a
reconfiguração de novos modelos familiares em relação ao tradicional). Transformações de valores
(axiológicas) na sociedade levaram ao necessário rompimento com valores tradicionais, mas, em
uma perspectiva radicalmente pluralista, de alguma forma, na conjuntura histórica contemporânea,
parecem permitir um cenário de uma moral que banaliza o roubo e a violência, não sendo, até o
momento, capaz de construir uma ética que possamos compartilhar enquanto comunidades humanas
para que vivamos em harmonia. A inter-relação destes elementos, incoerentes com os fluxos da
vida, em uma teia complexa de relações, com o fortalecimento de praticamente todos eles, alguns
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de forma drástica nas últimas décadas, tem-nos levado a uma condição de vida de sofrimento e
violência. É nesta complexidade que as experiências escolares ocorrem, e é com elas que precisam
aprender a lidar, construindo valores e métodos pedagógicos coerentes com as características desta
fase e capazes de fortalecer o potencial humano em seu desenvolvimento nos primeiros anos de
vida.
A PLURALIDADE CULTURAL NA ESCOLA
A escola constitui-se como espaço para experimentar a pluralidade cultural e expandir os
horizontes familiares. Esta experiência permite aos indivíduos conhecerem outras perspectivas de
ver o mundo, oferecendo a possibilidade de superar preconceitos e os limites culturais da
experiência do núcleo familiar, o que é especialmente importante na busca da superação das
desigualdades sociais e no enfrentamento amoroso do movimento conservador que ressurge no
Brasil. A fala da diretora Ágata apresenta uma situação que exemplifica como a escola pode ser
importante na superação de crenças limitantes, dogmas e preconceitos.
Então já é uma questão da rotina da escola, e os pais achavam um absurdo, que eles
chegavam em casa contando que aí, brincaram de carrinho, de cavalinho, tinha
meninos que faziam a parte do filho, e ficavam na volta chorando, e aí a gente teve
que ter essa fala com eles. Chamamos eles e perguntamos, por que ele não pode
brincar, o que tu faz na tua casa, que seria o contrário do que eles fazem aqui?
Tu não lava louça? Tu não cuida dele em casa. Não é tu que traz ele aqui? Por que
ele não pode brincar de boneca, se a boneca não pode ser futuramente a filha dele? Por
que estamos formando cidadãos críticos. Porque ele vai saber escolher o que ele quer.
Se a mulher está procurando igualdade, então... aí tu já está colocando limite para a
gente trabalhar com as crianças. Aí eles aceitaram na boa (Ágata, Coordenadora da
Escola Casa, 22/06/2017)

A ideia de a escola trabalhar em uma perspectiva de valores não vai contra a família, mas
funciona em uma lógica dialética e relacional de complementaridade e movimento constantes.
Oliveira e Marinho-Araújo (2010) apontam que a relação entre as escolas e a família parece estar
marcada por situações vinculadas a algum problema na ação da escola em orientar os pais sobre
como educar seus filhos e marcada pelo decréscimo da participação dos pais nas atividades
escolares à medida que o filho avança nas séries.
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PARADOXOS E REFLEXÕES SOBRE DESIGUALDADES E QUALIDADE EM EDUCAÇÃO
Dialética e contraditória, para além do conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados
e/ou aprendidos, a escola, ao mesmo tempo, é capaz de envolver-se tanto no esforço de reprodução
da ideologia dominante, quanto de seu desmascaramento e transformação (FREIRE, 1996). O que é
relevante para uma educação de qualidade que combate as desigualdades sociais? Na vasta pesquisa
realizada em diversos países da América Latina, buscando compreender as causas das
desigualdades em educação, Casassus (2007) apresenta algumas conclusões importantes. A
primeira delas é de que a escola faz diferença na redução de processos de desigualdade gerados fora
dela. O autor avaliou as notas de alunos em provas de linguagem e matemática e cruzou os
resultados com diversos fatores, tais como: infraestrutura, mobiliário e recursos da escola, gestão,
percepção dos atores a respeito do clima da escola, organização da sala de aula e pedagogia, tempo
de estudo dos pais, tempo de permanência destes com as crianças, entre outras variantes. A pesquisa
demonstrou pequenas desigualdades entre os países da América Latina, mas grande desigualdade
dentro dos países, à exceção de Cuba, com notas muito superiores aos demais e menor desigualdade
entre as “melhores” e “piores” escolas. Os resultados encontrados em Cuba, um país com baixo
produto interno e renda per capita, mas com alto nível sociocultural e alto rendimento nos testes,
vai contra o senso comum de que, para ter uma boa educação, é preciso que o país seja rico.
Os elementos indicados pelo autor com relação a aspectos que impactam positivamente na
aprendizagem e, dessa forma, são relevantes para uma “escola bem sucedida”, estão a seguir. Não é
possível fazer uma escala precisa de quais aspectos elencados impactam mais nos resultados dos
alunos, pois estão relacionados a uma série de variáveis, mas os três primeiros se mostraram
bastante relevantes, sendo que o primeiro impacta mais nos resultados dos alunos do que todos os
outros juntos:
1.O ambiente emocional é favorável à aprendizagem 2. Os docentes têm uma
formação inicial pós-médio 3. Os docentes têm autonomia profissional e assumem a
responsabilidade pelo êxito ou fracasso de seus alunos 4.Conta-se com prédios
adequados 5. Dispõe-se de materiais didáticos e de uma quantidade de livros
suficientes na biblioteca 6. Não há nenhum tipo de segregação 7.Os pais se envolvem
com as atividades da comunidade escolar 8.Há autonomia na gestão 9. Há poucos
alunos por professor na sala de aula 10. Pratica-se a avaliação de forma sistemática
(CASASSUS, 2007, p. 151)

A consciência do esgotamento do atual sistema socioeconômico leva à necessidade da
emergência de outras estruturas de organização e avaliação social e educacional que não estejam
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centradas na acumulação de bens e capital monetário. Lembre-se que o fator que mais impactou na
aprendizagem dos alunos foi o clima emocional favorável, não a renda dos alunos, ou qualquer
outro elemento analisado. Esta é uma conclusão muito relevante, uma vez que é necessário a
convergência de uma série de elementos para que esta atmosfera subjetiva de cooperação e
confiança seja criada. Tenha claro também, que este elemento raramente é avaliado em outras
pesquisas ou critério de qualidade escolar seja pelas próprias escolas, pelo governo ou por
instituições internacionais ou privadas ligadas à educação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O complexo debate aberto neste texto não visa em hipótese alguma esgotar a temática sobre
a qual se debruçou, pelo contrário, tem como objetivo trazer a tona elementos que tem ganhado
pouca visibilidade na discussão científica social a respeito da educação e do papel social da escola
na conjuntura contemporânea no Brasil. Buscando uma síntese, o papel social que as escolas Neo
Humanistas se propõem assumir inclui um conjunto de elementos que podem ser expressos da
seguinte forma: de uma maneira ampla, a escola assume um compromisso com a vida e trabalha
para que assumamos outras formas de ocupar o lugar da humanidade no Kósmos, o que passa pela
busca de uma caminhada harmônica no amadurecimento consciencial da humanidade. Para além
disso, a escola se coloca como local protegido, com espaço para experimentar a pluralidade
cultural e, ao mesmo tempo em que encontra afinidade com os valores das famílias que integram
sua comunidade, também expande os horizontes familiares.
Esse posicionamento é uma mudança paradigmática que faz parte de um projeto histórico
que, nas últimas décadas, tem emergido em diferentes grupos da comunidade planetária, entre eles
as escolas emergentes, subgrupo do movimento das escolas inovadoras, que incluem uma vasta
gama de experiências educativas, entre elas as escolas Neo Humanistas. O ethos destas
organizações encontra-se em serem caracterizadas como: complexas – compreendem a interligação
do eu-nós-natureza-espírito, na teia da vida; transdisciplinares – reconhecem a unidade do
conhecimento e a complementaridade da ciência, tradições de sabedoria, filosofia e arte;
multidimensionais – entendem o ser humano em suas dimensões biológica, emocional, racional,
espiritual, individual e coletiva; interacionistas – o conhecimento se constrói nas relações e em
espaços de segurança e afeto; processuais – mais focadas nos processos de aprendizado e produção
de conhecimento do que na transmissão de conteúdos prontos; e éticas – centradas em valores de
defesa e respeito à vida.
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O papel da escola, nesta perspectiva, é, ao mesmo tempo, permitir que os indivíduos e
comunidades possam viver de forma saudável a etapa em que se encontram, e amadurecer objetiva
e subjetivamente. Neste ponto, ganha relevância o fato de a escola assumir valores claros que
possibilitam a convivência harmônica de indivíduos em uma mesma comunidade plural e a
utilização de práticas de autoconhecimento tais como a meditação e o Yoga, elementos que são
capazes de contribuir nestes dois sentidos: manutenção saudável e transcendência. Em um nível
profundo, este papel assumido pela escola está relacionado a um compromisso da escola com a
sociedade, e antes disso, a um compromisso dos humanos com a vida.
É importante ressaltar que alcançar a compreensão dos elementos que apontamos aqui não é
um processo meramente racional. Envolve a necessidade do desenvolvimento integrado das esferas
corporal, afetiva, intuitiva e relacional. Assim, a formação de professores, nessa perspectiva, deve
abranger além do estudo e debate sobre o papel social da escola, práticas como Meditação, Yoga,
Danças Circulares, atividades na natureza, entre outras. Estas práticas proporcionam um conjunto
de experiências potencialmente transformadoras dos valores e atitudes dos docentes. Reforço que a
perspectiva apontada aqui não é exclusividade das escolas Neo-Humanistas. Experiências
semelhantes são encontradas em diversos países e podem servir de inspiração para construirmos
uma nova escola para um novo tempo. Quiçá um tempo de maior respeito e comunhão entre os
seres humanos consigo mesmos e com o planeta.
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Resumo
Esta pesquisa qualitativa de caráter exploratório apresenta reflexões a respeito do papel social da escola
a partir das concepções da educação Neo Humanista. A metodologia incluiu entrevistas com
professoras, coordenadoras e mães de duas escolas de educação infantil localizadas em Porto
Alegre/RS. O tema é absolutamente atual, levando-se em conta os conflitos ideológicos que tem sido
travados na busca de reformas no campo da educação brasileira. Discutem-se os movimentos de
transformação que historicamente atuaram e tem atuado na busca da superação da educação
denominada tradicional. Concluiu-se que o papel social que as escolas Neo Humanistas inclui um
conjunto de elementos que podem ser expressos da seguinte forma: de uma maneira ampla, a escola
assume um compromisso com a vida e trabalha para que assumamos outras formas de ocupar o lugar da
humanidade no Kósmos, o que passa pela busca de uma caminhada harmônica no amadurecimento consciencial da
humanidade. Para além disso, a escola se coloca como local de cuidado e um espaço protegido, como lócus para
experimentar a pluralidade cultural e, ao mesmo tempo em que encontra afinidade com os valores das
famílias que integram sua comunidade, também expande os horizontes familiares. Por fim, ao desenvolver
uma educação de qualidade em um ambiente colaborativo e emocionalmente favorável, escola busca
atuar como elemento fundamental na superação das desigualdades sociais que marcam nosso país. A
perspectiva apontada nesta pesquisa não é exclusividade das escolas Neo-Humanistas. Experiências
semelhantes são encontradas em diversos países e podem servir de inspiração para construirmos uma
nova escola para um novo tempo. Quiçá um tempo de maior respeito e comunhão entre os seres
humanos consigo mesmos e com o planeta.
Palavras-chave: Papel social da escola. Educação Básica. Neo Humanismo.
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APRENDENDO A SER E A ESTAR NA PROFISSÃO: UMA RELAÇÃO ENTRE FORMAÇÃO
E IDENTIDADE DOCENTE
Renata Santos da Silva – SMED POA

INTRODUÇÃO
Sim! Faria a mesma escolha é o que eu gosto de fazer, não quer dizer que não tenha
problemas, tem muitos problemas, mas é o que eu gosto de fazer, ainda vale a pena.
Eu escolheria de novo, mas hoje não tem o mesmo retorno que tinha antes, que tinha
no começo, por parte dos alunos, por parte dos pais, mas eu faria de novo sim. (M.
professora nos Anos Iniciais/ Alfabetizadora).

A fala que ilustra o início deste artigo versa sobre a reflexão de uma professora da rede
pública quando questionada sobre sua escolha profissional. Como aprender a ser professor e
principalmente permanecer na profissão, conseguindo lidar com as demandas e adversidades é um
questionamento diário do professor reflexivo. O docente como profissional reflexivo é uma das
contribuições propostas por Donald Schön (1992), pois alude sobre como os docentes enfrentam
aquelas situações profissionais que os desafiam para além dos conhecimentos técnicos.
Assim, na medida em que a atuação profissional no magistério se apresenta como um campo
de incertezas, amplamente influenciando disputas de cunho, histórico, político e econômico o
conhecimento profissional acumulado poderá ser insuficiente para dar conta das situações
cotidianas. Que outros recursos poderão emergir da reflexão- na – ação? Que rede de
conhecimentos e aprendizagens o professor deverá acessar nesta busca de repertório que avança do
campo da racionalidade para o campo subjetivo?
Sobre esses processos que envolvem o ser e o estar na profissão, Nóvoa (1995) aponta que a
Formação de Professores, deve ter uma perspectiva formativa, esclarecendo que a formação não se
constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim de um trabalho de
reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma Identidade
Profissional. Assim, o desenvolvimento profissional e desenvolvimento pessoal ocorrem numa
dinâmica conjunta, pois não se trata de mobilizar apenas a dimensão pedagógica.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: QUE SABERES FAZEM À DOCÊNCIA?
Essa pergunta é central ao tema Formação de Professores e dentro do vasto arcabouço
teórico construído sobre a questão podemos observar duas perspectivas muito distintas, a
perspectiva da Racionalidade Técnica e a perspectiva da Racionalidade Prática. Os modelos de
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formação docente baseados na Racionalidade Técnica, priorizam o treinamento das habilidades, o
modelo de transmissão onde o professor aprimora sua capacidade e conhecimento técnico.
As formações docentes baseadas na Racionalidade Técnica entendem que os saberes
docentes podem ser aprimorados, somente na compreensão de mais informações e estratégias de
transmissão de conteúdo, portanto podem ser restritos a encontros com tempo estimado, cargahorária reservada e momentos de pouca interação e construção entre os pares. Os professores
aprendem maneiras e formas “criativas” de passar informações, utilizando recursos tecnológicos em
situações formais do cotidiano escolar.
Formações docentes organizadas dentro dessa perspectiva, não consideram que “os
conteúdos da docência estão mudando é difícil não perceber que até os conteúdos mais fechados são
inseparáveis dos conhecimentos e competências humanas mais abertas”. Formações neste sentido
reduzem o ofício docente ao ato de treinar e se justificam referindo uma sociedade competitiva.
Essas práticas formativas, também se cristalizam através de crenças profissionais que carregam um
apego ao conteudismo, à reprovação, ao autoritarismo que rejeitam qualquer maneira de repensar
uma prática docente em prol das especificidades dos alunos. (ARROYO, 2000, p. 78).
Em oposição à concepção de Racionalidade Técnica na formação de professores,
encontramos a perspectiva da Racionalidade Prática que busca através da reflexão- na- ação, meios
para aprender estes saberes necessários para ser e estar na docência. Os saberes da docência não são
meramente instrumentais, nem aprendidos em um processo de profissionalização, eles se constroem
no contínuo da carreira.

Pimenta (2002, p. 33) enfatiza que são construídos nas situações

problemáticas que requerem decisões num terreno de grande complexidade, incerteza, singularidade
e conflito de valores.
O processo de formação é muito mais do que encontros em dias e horários específicos, o
conceito de formação é entendido como uma ação vital da construção de si próprio. Ninguém se
forma sozinho, formar-se supõe troca de experiências, interações sociais e aprendizagens. Um
percurso de vida é também um processo de formação (MOITA, 2005).
Também entendendo que a Formação Docente é um caminho, Nóvoa (1992) propõe uma
nova perspectiva de formação, a Crítico- Reflexiva. Sobre essa proposta formativa Pimenta (2002),
salienta que os professores reflexivos compreendem um projeto humano emancipatório
“essa tendência reflexiva configura como uma política de valorização do
desenvolvimento pessoal- profissional, uma vez que supõe condições de trabalho
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propiciadoras da formação, no local de trabalho, em redes de autoformação e em
parceria com outras instituições de formação” (p.35).

Logo, aprender com os dilemas cotidianos da docência é um processo de autoformação,
onde a construção e a (re)construção dos saberes se relacionam com ao conhecimento técnico, mas
também com a subjetividade. É neste movimento dinâmico de construção que o professor vai
fortalecendo a sua Identidade Docente, pois já constitui um repertório de aprendizagens que lhe
coloca em situação de saber onde está e como agir.
IDENTIDADE PROFISSIONAL E IDENTIDADE DOCENTE
O trabalho modifica o homem, podendo ser fonte de conhecimento e de experiências,
influenciando nos seus valores e comportamentos, para além do acúmulo de bens materiais.
Considera-se que a realização de uma atividade profissional engloba aspectos objetivos
relacionados à execução de tarefas para a confecção de um produto e de aspectos subjetivos, onde
se articula uma história individual com vivências de prazer e de sofrimento.
Para Marchesi (2008), o trabalho no ensino está principalmente pautado nas relações
interpessoais em que experiências emocionais são permanentes. O ensino é um trabalho emocional,
mas nem todos os docentes experimentam as mesmas emoções. Observa-se que, com o trabalho, o
ser humano busca meios de satisfação das necessidades básicas tanto na esfera financeira como
também na esfera psíquica. O trabalho é uma necessidade humana, que muitas vezes, é
desenvolvido por uma dada profissão.
No contexto profissional, a identidade é influenciada por uma série de variáveis como: status
social da profissão, remuneração, formação, contexto histórico da profissão, mercado de trabalho. O
processo identitário passa também pela capacidade de exercermos com autonomia a nossa
atividade, pelo sentimento de que controlamos nosso trabalho (NÓVOA, 1992).
Para construção de uma identidade profissional, é preciso mobilizar os saberes da
experiência, ou seja, quando os alunos chegam aos cursos de formação, já possuem saberes sobre o
que é ser professor. É preciso desde a formação inicial suscitar, nos futuros professores, as
referências de quais foram seus bons professores e os que foram significativos em sua formação
humana. Também é preciso contextualizar a profissão na sociedade atual e os dilemas que esses
profissionais atravessam no exercício da profissão. (PIMENTA, 1996).
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Contudo, considera-se que a prática educativa, cada vez mais, está se constituindo como um
espaço permeado por uma série de conflitos, gerando contradições e lutas. Nesse espaço, os
docentes (re)constroem sua Identidade Profissional, muitas vezes, resistindo às atuais concepções
sobre a Educação Básica. Pimenta (2002), aponta que a identidade do professor é epistemológica e
profissional, constituindo-se a partir da formação inicial e continuada, das experiências pessoais e
coletivas, de conhecimentos e saberes vivenciados em seu trabalho docente situado na escola
enquanto uma instituição social e educativa.
ASPECTOS METODOLÓGICOS
As informações analisadas neste texto são um recorte das informações coletadas em uma
pesquisa realizada por Silva (2017), com professores da Educação Fundamental da rede pública de
uma cidade do Rio Grande do Sul. Nessa pesquisa, foram entrevistados seis professores que atuam
em escolas da rede municipal de Porto Alegre no Eixo Baltazar e Bairro Sarandi. Todos possuem
tempo superior a oito anos de docência. Como característica desse grupo docente, pode-se destacar
que todos foram estudantes trabalhadores, pois trabalharam durante o período de suas graduações e
todos possuem pós-graduação em nível de especialização.
Esses professores são, em sua maioria, mulheres, que com seu salário compõem a renda
familiar e precisam se deslocar uma distância superior a 10 km para chegar na escola onde
trabalham. Todos os entrevistados possuem idade superior a 35 anos e, de um modo geral possuem
referências geracionais sobre a profissão docente.
O recorte da pesquisa que se ilustra neste artigo, aborda os professores que agregam a
experiência docente como uma parte que constitui o seu percurso de vida, conseguem significar de
maneira positiva, inclusive as adversidades, pois os sentidos e significados atribuídos a tais
experiências produzem aprendizagens que os professores vivenciam como experiências positivas na
sua constituição humana.
ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES
Foi possível analisar que a importância que o próprio professor dá ao seu trabalho é fonte de
saúde profissional e possibilita uma autoestima independente das questões sociais que envolvem a
profissão. O professor que consegue perceber o reconhecimento do seu trabalho através dos alunos,
demonstra características de satisfação profissional.
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Mas eu acho que o que me fortalece realmente é saber o que eu tenho pela frente os
que vão passar ou que estão passando por mim, pelas minhas mãos. Eu acredito que
não tenha nada mais que me fortaleça do que os próprios alunos. Eles que me dão
força diante da questão da falta de valorização do profissional, de lidar com chefias
intransigentes, ou colegas intransigentes. Outros tipos de situações que a gente vive
diariamente. Acho que isso faz parte do trabalho (M. professora anos iniciais).

Para esses docentes, a escolha profissional se mostra em consonância com a satisfação e as
aspirações envolvidas no projeto de vida.
Eu acho que no fim eu acabei acertando, porque a educação te movimenta em vários
sentidos para a tua vida. E cada dia trabalhando em sala de aula é um desafio novo (D.
Professora dos Anos Iniciais e Coordenadora Pedagógica).

O sentimento de satisfação aparece contextualizado em um equilíbrio constante entre as
dificuldades e as certezas da escolha de um caminho, um movimento fundamental conforme pontua
Jesus (2007, p.24) “é preciso saber valorizar os bons exemplos, as boas experiências que podem
servir de referência para construção de um percurso profissional caracterizado pela motivação e
bem-estar profissional”.
Tal aspecto envolve um conjunto de características psicológicas que conseguem conduzir
mesmo frente a dificuldades, sentimentos de satisfação e de bem-estar na docência. Essas
características psicológicas são conquistadas ao longo da vida e ajudam o professor a lidar com as
dificuldades também no campo profissional.
Tanto é que eu sofri uma violência há pouco tempo na escola, foi uma violência muito
dura, se fosse em outra situação da minha vida eu teria desistido. Mas como a gente
consegue entender as circunstancias onde a gente está inserido, escola de comunidade,
de periferia. Um universo de tanto desafio. Que hoje eu consegui absorver e tento
disto fazer um desafio diário. Então não deixa de ter uma satisfação. Se não eu não
estaria mais aqui. (G. professor de Geografia).

Refletir sobre o contexto onde se exerce à docência e encontrar uma maneira positiva de
enfrentar as adversidades, foi uma das estratégias mais enfatizadas pelos docentes. A percepção de
aspectos positivos meio as adversidades foi aspecto também observado no seguinte relato:
Eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, então procuro ver mais coisas boas do que
ruins. O que me traz mais satisfação é ver que os alunos estão interessados, estão
aprendendo, ver que o que eu estou fazendo não é em vão, que tem um resultado
futuro. Seguidamente eu recebo mensagens - eu tenho meus alunos quase todos no
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facebook e nas redes sociais - deles dizendo: "professora, eu estou fazendo vestibular
e me lembrei daquela aula de história que tu deu uma vez". Isso não tem preço (S.
professora de História).

A manutenção do bem-estar docente também aparece nos relatos de valorização do trabalho
professor- aluno, em lembranças carinhosas por aqueles que de alguma forma foram tocados pela
atuação do professor. Em muitas situações, o benefício da atuação do docente sobre os alunos pode
ser observado somente a médio e em longo prazo, contudo, o tempo de docência na mesma escola
pode propiciar essa observação.
Várias coisas. Assim como falei, é um processo, tu não vê retorno imediato, mas como
eu te falei, como a gente está há bastante tempo na educação, a gente vê algumas
coisas. Quando eu pego uma criança que tinha milhares de possibilidades de não
conseguir e ela vai e consegue, ela nunca mais vai esquecer aquilo ali, pode ser que ela
nunca mais me encontre, mas eu sei que ela não vai esquecer isso é muito satisfatório.
(S. professora anos iniciais).

A resiliência frente ao campo profissional também pode ser observada nos relatos docentes.
O fortalecimento e a motivação são gerados na relação professor-aluno. A perspectiva positiva
frente à consciência de que, mesmo dentro de um contexto profissional difícil, seu fazer é
fundamental no desenvolvimento dos alunos e do futuro.
Tu trabalhas com adolescentes, com situações de vulnerabilidade. Mas ao mesmo
tempo está descobrindo muitos deles com cada pergunta, cada ideia desafiadora. E
isso é o novo. Tem as coisas ruins, que a escola está muito fechada ainda. Aquilo que
o Morin fala "a gente não consegue se encontrar como sujeito ainda dentro de uma
escola", mas ao mesmo tempo tu consegues perceber que dentro dessa contradição
toda, que é um liquidificador, um caldeirão, tu tens coisas muito boas. Tem saídas. Às
vezes eles saem com cada uma. Até de racismo, machismo, coisas que a gente trabalha
com eles desde pequenos, quando vê "paf" vai um e fala. Isso é uma coisa
interessante. Tem os dois lados. Isso também é um desafio diário. Então isso motiva,
faz com que a gente tenha, mesmo dentro da desvalorização da nossa profissão,
motivo para acordar de manhã. Não é só o nosso salário que importa. Tem essa
questão do pedagógico, da construção de um sujeito para o futuro. Mesmo que nesse
futuro a gente saiba que pode levar um tiro ali na esquina, o que é uma coisa terrível.
Mas eu acho que existe essa motivação por isso, por esses desafios diários que a gente
enfrenta. Que não é fácil. Talvez seja a profissão, junto com a saúde, mais
desvalorizada que tem, e deveria ser o contrário. (G. professor de Geografia).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho é uma atividade fundamental para o desenvolvimento dos seres humanos. É
preciso considerar que ao desenvolver uma atividade profissional todo indivíduo não está somente
buscando meios para manter-se na vida, mas está também, buscando uma inserção social. Trabalhar
não é exclusivamente transformar um objeto ou situação numa outra coisa, é também transformar a
si mesmo no e pelo trabalho (DUBAR, 2005). Em uma perspectiva psicossocial, refere-se que o
trabalho modifica a identidade do trabalhador, pois ao trabalhar não se está somente fazendo
alguma coisa, mas está fazendo alguma coisa de si mesmo, consigo mesmo (TARDIF e LESSARD,
2014).
Pelos relatos dos professores participantes da pesquisa, podemos perceber que a fonte de
transformação das experiências, não advém primeiramente de uma capacitação técnica, mas sim de
recursos pessoais, uma vez que a pessoa do professor nutriu o profissional professor. Em tempos de
incertezas à docência implica situações incertas, singulares e complexas. Através das informações
coletadas no resultado da pesquisa, podemos inferir que a reflexão- na- ação, propicia uma
autoformação, aspecto que construiu sentimentos de bem-estar sobre a carreira docente e o ser
professor. Sentimentos como: equilíbrio, bem-estar e satisfação foram utilizados com frequência
para explicar, as certezas de um caminho.
A manutenção da Identidade Docente passa por um movimento subjetivo e psíquico de
equilibrar a identificação profissional idealizada e o contexto real em que ocorre a docência. É esse
equilíbrio que origina sentimentos de bem-estar e de resiliência frente às dificuldades. Para
manutenção de uma Identidade Docente, onde se possa vislumbrar aspecto de satisfação é
necessário olhar com olhos de esperança, procurando os milagres diários e as pequenas vitórias,
para entender que elas também são fontes de motivação e de valor da atuação profissional.
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Resumo
Este texto tem como finalidade refletir como a formação de professores pode fortalecer a Identidade
Docente. Partindo do pressuposto que o trabalho é constituinte da condição humana, a formação do
professor é considerada dentro de uma perspectiva de desenvolvimento pessoal, de autoformação,
onde através de sua subjetividade, cada professor produz à sua maneira de ser e estar na profissão. À
Luz das contribuições de autores como Schön (1992), Nóvoa (1992, 1995), Pimenta (1996, 2002), se
considera a necessidade de romper com a perspectiva do professor como mero reprodutor de
informações, da educação bancária e da prevalência meramente técnica, visto que estes processos
oprimem perspectivas autônomas sobre a prática docente. Para demonstrar a relação entre Formação e
fortalecimento de Identidade, utilizam- se resultados de uma pesquisa sobre Identidade Docente,
realizada em 2017, com professores do Ensino Fundamental da rede pública de um município do Rio
Grande do Sul. A referida pesquisa teve delineamento metodológico qualitativo e utilizou entrevista
semiestruturada para análise e criação de categorias seguindo os pressupostos da Análise de Conteúdo
de Bardin (1979). Um dos resultados da pesquisa aponta que professores que demonstram mais
autonomia diante dos dilemas da profissão, realizam avaliações e interpretam sua maneira de ser e estar
na profissão através de estratégias pessoais que mediam uma perspectiva crítico reflexiva sobre a
profissão e um pensamento autônomo, aspecto que demonstra boa capacidade de autoformação. Estas
estratégias se ampliam, no percurso da carreira, ao longo do exercício profissional e fortalecem a
Identidade Docente.
Palavras-chave: Formação, Identidade Profissional, Identidade Docente.
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INTRODUÇÃO
Este texto versa sobre a formação continuada centrada na escola, a partir do processo de
escuta das necessidades e dos interesses dos professores, levando-os refletirem sobre sua prática
docente, e consequentemente sobre sua profissionalização, valorização, implicado na construção ou
reconhecimento de uma identidade profissional consistente, como de novas práticas pedagógicas.
Trata-se de um recorte, ou seja, uma pesquisa vinculada à uma investigação maior que se
encontra em andamento no formato dissertação junto ao Programa Mestrado Profissional em Ensino
e Formação Docente (PPGEF-UNILAB/IFCE), pertencente a Linha de Pesquisa: Ensino e
Formação Docente.
Neste sentido, problematizamos este estudo: Qual a concepção de formação continuada de
professores que se faz presente nos aportes legais do município de Fortaleza-CE? Que lugar essa
formação ocupa nesses dispositivos legais e na Política de Formação existente? Essa formação
continuada oferecida pela Secretaria de Educação Municipal de Fortaleza proporciona uma reflexão
sobre a própria prática docente? A partir dessa conjuntura, surge uma questão norteadora dos
esforços investigativos, a saber: quais as percepções dos docentes da rede municipal de Fortaleza
em relação à política de formação continuada centrada na escola?
Partindo dessa problemática, delineamos o objetivo geral da pesquisa da seguinte forma:
analisar as percepções dos docentes da rede Municipal de Fortaleza/CE que atuam nos anos iniciais
do ensino fundamental, sobre a Formação Continuada centrada da escola.
A pesquisa se enquadra na abordagem qualitativa, de caráter exploratório, do tipo
bibliográfica, fundamentada em (LIMA 2001; IMBERNÓN 2016) e estudo de caso (GIL 2009;
MINAYO 2010), utilizando-se da entrevista semiestruturada.
Sendo assim, desse modo, a formação continuada centrada na escola, faz-se necessária não
só para desenvolver técnicas, mas, principalmente como espaço formativo para o diálogo, a reflexão
e a troca de experiências entre os professores.
FORMAÇÃO DOCENTE CENTRADA NA ESCOLA: ALGUNS APARTAMENTOS TEÓRICOS
A formação é compreendida como parte do desenvolvimento profissional que deve ocorrer
ao longo da profissão docente. Partindo desse pressuposto, Lima (2001, p. 49) propõe que a
formação contínua precisa “estar articulada entre o trabalho docente, o conhecimento e o
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desenvolvimento profissional do professor como possibilidade de postura reflexiva dinamizada pela
práxis”. Nesse sentido, a práxis docente está presente na vida do professor que precisa assumir uma
cultura crítico-reflexiva no tocante a suas próprias práticas, realizando um olhar de mundo que
beneficie as sugestões de atividades que tenham a escola como ponto de partida e de chegada.
Desta forma, assim como Freire no seu poema “a escola”, percebemos na instituição escolar,
como um lugar que tem gente, diálogo, pluralismo, heterogeneidade, alegria, valores, esperança,
amorosidade. Portanto, é sim na escola que a formação docente, num movimento espiral onde o
sujeito ensina e aprende, por intermédio de fundamentos que levam à construção de uma identidade
profissional.
Nesse contexto, a formação centrada na escola é compreendida como um ambiente
pedagógico que oportuniza aos professores refletirem sobre e para a sua prática pedagógica,
conforme nos diz Imbernón (2016), é “modalidade formativa que se oferece a uma equipe docente”,
a partir das problemáticas enfrentada pelo o professor na sua sala de aula (IMBERNÓN, 2016, p.
151).
Sobre o aspecto coletivo do trabalho, Alarcão (2011, p. 47) salienta que “o professor não
pode agir isoladamente na sua escola. É neste local, o seu local de trabalho, que ele, com os outros,
seus colegas, constrói a profissionalidade docente”. Desta forma, a formação centrada na escola,
possibilita desenvolver um trabalho pedagógico em coletividade com os outros pares, como:
1. Criar e estruturar um âmbito comum de trabalho na equipe educacional da escola;
2. Debater assuntos concretos de ação educativa;
3. Desenvolver o trabalho em equipe e aumentar o nível de cooperação entre o professorado
da escola;
4. Promover acordos que melhores e ação educativa e deem coerência à prática docente.
(IMBERNÓN, 2016, p. 150).
Assim, compreendemos a escola como um espaço formativo possível de construir e
estruturar uma formação em parceria com os professores, para juntos debaterem questões referentes
ao binômio ensino-aprendizagem, como também discutir a sua própria formação e problemáticas
que envolve os aspectos socioculturais que dialogam diretamente com a formação de professores.
Diante dessas concepções colocadas pelos os autores, definimos a formação continuada por
ser, um processo de mudança de representações, de valores e de altitudes, por parte dos docentes
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que de forma coletiva ensinam e aprendem, construindo novos caminhos de agir individualmente e
em grupo.
CAMINHO METODOLÓGICO
Apoiamo-nos na abordagem qualitativa e exploratória e optamos pelo método do tipo estudo
de caso, por compreendermos que este método visa investigar os fenômenos sócias complexos,
tendo como objetivo explorar, descrever, explicar e/ou avaliar (YIN, 2016). É Qualitativa, porque
esta abordagem exige que os investigadores frequentem “os locais de estudo porque se preocupam
com o contexto” (BOGDAN E BIKLEN, 1994, p.48). Desta forma, permite uma amplitude e
riqueza interpretativa dos dados. Exploratória, com base nas ideias de Gil (2009), pois ela consiste
na realização de um estudo para a familiaridade do pesquisador com objeto que está sendo
estudando.
Como instrumento de coleta de dados, elegemos a entrevista do tipo semiestruturada, pois
ela permite ao pesquisador contato direito com os sujeitos, uma vez que também, este momento
possibilita a observação das expressões e emoções do entrevistado, se caracterizando como um
momento de grandes detalhes para a pesquisa. (MINAYO, 2010). As entrevistas estão sendo
realizadas com dez professores atuantes nos anos iniciais, de cinco escolas municipais de
Fortaleza/CE. Ressaltamos que a cidade de Fortaleza tem uma Política de Formação, criada em
2017 pela Secretaria Municipal de Educação (SME) deste município, que deve ser realizada em
todas as escolas da rede.
Para a análise de dados, optamos pela decomposição e categorização do material, seguidos
da exposição direta dos achados de análise, com o auxílio do referencial teórico como suporte para
a interpretação dos resultados (MINAYO, 2010). Durante a pesquisa de campo, os docentes
assinaram um documento autorizando a divulgação dos dados obtidos, conforme a resolução
510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (LORDELLO E SILVA, 2017).
PRIMEIROS ACHADOS E ANÁLISES: PERCEPÇÃO DOS DOCENTES
Na perspectiva de analisar as percepções dos docentes da rede Municipal de Fortaleza/CE
que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, sobre a Formação Continuada centrada na
escola, realizamos uma entrevista com foco inicial no perfil dos professores em relação: formação
inicial e maior titulação. Após esse momento, adentramos no nosso objetivo. Para tanto, partimos
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do pressuposto que todos os entrevistados, possuem Formação Inicial em Pedagogia, assim
constatamos que, nove (90%) dos docentes cursaram especialização latu sensu, desta forma,
buscaram melhorar o seu desenvolvimento profissional, sendo que este processo precisa ser de
caráter contínuo, uma vez que o conhecimento é como se fosse um espiral – estar em constate
movimento, assim, se caracteriza o conhecimento, por essa razão, defendemos que o docente
precisa buscar novas formações ao longo da sua profissão de professor.
Neste contexto, concordamos com Lima (2001, p.23), quando ela defende a formação
contínua sendo a “mediadora de conhecimento crítico-reflexivo entre o trabalho do professor e o
seu desenvolvimento profissional”. Deste modo, a formação contínua estar a favor do processo de
reflexão da (res)construção do conhecimento sistematizado, que oferecem subsídio teórico e prático
para o trabalho docente. Nesse sentido, perguntamos aos professores quais as concepções a respeito
do conceito sobre formação centrada na escola. Vejamos a resposta de um dos professores:
É a formação focada na vivência do professor em sala de aula, a qual é peculiar para
determinada escola com realidades próprias.

Esta, tem como propósito atribuir ao professor

subsídios necessários para vencer as dificuldades no processo de ensino e aprendizagem (Professor
A).
Percebemos que o Professor A enfatiza bem o aspecto da vivência cotidiana em sala de aula.
Reconhecemos que a sala de aula é um laboratório de experiências pedagógicas, extremamente
importante no processo de construção de conhecimento para o trabalho docente, pois também
possibilita o trabalho em coletividade com outros professores, sendo esta uma condição
“indispensável para o êxito de qualquer programa de formação, pois abre um caminho para que
todos ensinem a aprendam nesse processo” (LIMA, 2006, p. 147). Portanto, defendemos o uso dos
saberes docentes na formação continuada centrada na escola, assim, esta fará sentido para professor,
fazendo com que, ele consiga aplicar na sua sala de aula.
Diante desta compreensão dos docentes, procuramos saber se a formação centrada na escola
está ocorrendo. Nesse sentido, os dados exprimiram que em três (60%) escolas pesquisadas esta
formação não está sendo realizada. Nas outras duas (40%), são ministradas, porém não partem das
problemáticas do professor, conforme está claro na fala do Professor A que enfatiza a necessidade
de considerar as particularidades de cada escola.
Esses dados nos fazem refletir sobre o motivo pelo o qual a formação não está acontecendo,
uma vez que há uma Política de Formação da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza.
Notamos que os professores, até compreendem o que é formação centrada na escola e demostram
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interesse por esta proposta de formação, mas chamam atenção para fato de que a escola precisa
compreender o objetivo desta. A fala do Professor B, ilustra bem essa questão.
É uma iniciativa interessante, mas que ainda precisa de uma compreensão institucional para
que possa se consolidar como uma prática cotidiana nas escolas. (Professor B)
Consideramos essa questão, desfavorável para o programa de formação que começou em
2017 no município de Fortaleza, e logicamente para os professores, que são os principais sujeitos
para que este processo possa acontecer. Desta forma, este momento formativo pode não trazer
subsídios teórico-práticos para ressignificar a prática pedagógica deste profissional.
Nas duas escolas em que a formação centrada na escola foram “efetuadas”, os professores
denunciaram que o momento formativo não condiz com as problemáticas vividas em sala de aula,
ou seja, a formação não acontece a partir dos saberes e experiências dos professores, fato que
descaracteriza a essência da proposta dessa formação, que é ouvir o professor, como podemos notar
na fala a seguir:
Na minha escola acontece, mas considero esta formação inadequada, uma vez que não
leva em conta nossos saberes, sendo assim, não atende a nossa necessidade
pedagógica. (Professor D)

Nesse sentido, assim como Lima (2001) e Imbernón (2016), compreendemos que a
formação continuada tem que fazer sentido para o professor. Ou seja, levar em conta seu
conhecimento de magistério, levando o professor refletir sobre sua e para prática pedagógica. Desta
forma, construir caminhos para uma formação que escuta os professores, para depois procurar
coletivamente estratégias de melhoramento dos problemas apontados por estes profissionais.
CONCLUSÕES
Esta pesquisa buscou analisar a percepção dos docentes da rede municipal de Fortaleza/CE
que atuam nos anos iniciais, sobre a formação continuada centrada na escola. Nesse sentido,
compreendemos que esta formação é uma importante modalidade formativa que acontece nas
escolas municipais de Fortaleza. Mas para que esta, se torne significativa e ressignificativa, precisa
estabelecer o diálogo entre trabalho docente, conhecimento e o desenvolvimento profissional.
Partindo destes pressupostos, os dados desta investigação, evidenciaram que os docentes das
escolas pesquisadas, compreendem o conceito e proposta da formação continuada centrada na
escola com sendo relevante para trabalho docente, uma vez que parti das situações diárias que o
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professor vivencia na sua sala de aula. Portanto, acham uma iniciativa importante da Secretaria
Municipal de Educação de Fortaleza. Porém, quando partimos para a prática, ou seja, como a
formação centrada na escola são realizadas, encontramos respostas distintas, a saber: em três
escolas não são realizadas e em duas esta formação acontece, mas não consideram as problemáticas
pedagógicas dos docentes. Esses dados descaracterizam a política de formação no município de
Fortaleza, pois como vimos nos escritos de Alarcão (2011) e Imbernón (2016) defendem que a
formação continuada centrada na escola, precisam focar nas experiências pedagógicas dos docentes,
pois este tem muito para contribuir com a formação de professores.
Diante desse diálogo, esperamos que estas reflexões, sirvam para implantação de novas
ideias para a formação na perspectiva de desenvolvimento profissional juntos aos professores, com
foco nas vivências pedagógicas destes profissionais, por meio de um processo colaborativo de
construção de novos conhecimentos, reconhecendo os saberes, os diferentes contextos e os
processos de trabalho.
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Resumo
Compreende-se que a formação centrada na escola, oportuniza aos docentes ressignificar sua prática
pedagógica. Sendo assim, defendemos que esta formação seja (re)pensada e desenvolvida de fato a
partir das experiências pedagógicas vivenciadas na sala de aula pelo docente. Este texto é recorte de
uma pesquisa que se encontra em andamento, desenvolvida no Mestrado em Ensino e Formação
Docente (PPGEF-UNILAB/IFCE), e objetiva analisar as percepções dos docentes da rede Municipal
de Fortaleza/CE que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, sobre a Formação Continuada
centrada da escola. Nessa conjuntura os esforços investigativos convergiram para a seguinte questão
norteadora: quais as percepções dos docentes da rede municipal de Fortaleza em relação à política de
formação continuada centrada na escola? A pesquisa trata-se de um estudo de caso, de abordagem
qualitativa, de caráter exploratório, na qual utilizamos entrevista semiestruturada como instrumento
para coleta de dados, com dez professores atuantes nos anos iniciais, em cinco escolas municipais de
Fortaleza/Ce. Os principais aportes que fundamentaram teoricamente esse estudo são: Lima (2001),
Alarcão (2011) e Imbernón (2016). Dentre as cinco escolas participantes, os dados demonstram que em
três delas a formação centrada na escola não ocorre e, nas outras duas, acontece, entretanto, não
considera os saberes vivenciados pelos os professores em sala de aula, descaracterizando a Política de
Formação centrada na escola, no município de Fortaleza/CE. Diante disso, propusemos que a
formação continuada centrada na escola no município de Fortaleza/CE seja (re) pensada, de forma que
considere os saberes pedagógicos dos professores, pois esta formação tem muito a contribuir com o
processo formativo de professores, uma vez que possibilita a ressignificação do trabalho docente.
Palavras-chave: Formação Continuada; Formação Docente; Práticas Pedagógicas; Didática; Reflexão.
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Resumo
O presente painel tem como tema principal Formação Continuada de Professores da Educação Básica
e apresenta pesquisas realizadas em contextos diferentes, tendo como sujeitos professores da Educação
Básica, que se encontram ao refletirem como a formação continuada tem sido percebida, levando em
conta suas contribuições e limitações para o desenvolvimento desse sujeito. O primeiro artigo aborda a
formação continuada para professores que atuam na Educação Infantil, cujo objetivo versa em
conhecer a percepção sobre desenvolvimento da formação continuada de professoras da Educação
Infantil em uma escola pública em São Luis/MA e a relação com a prática docente. Os sujeitos desta
pesquisa ocorrida em 2017 foram três professoras e uma coordenadora, com dados coletados pela
entrevista semiestruturada. O segundo artigo discute a formação continuada de professores da
Educação Básica em contexto de grupos de estudos e objetiva analisar as perspectivas dos professores
participantes acerca dessa experiência formativa, bem como apresentar a metodologia desenvolvida no
grupo de estudos, com dados advindos pelo questionário a oito professores de Química da rede
estadual de ensino cearense. O terceiro artigo é oriundo de experiência vivenciada por dois professores
de Matemática da rede pública do Ceará, com vistas a analisar as contribuições e limitações do processo
de formação continuada no trabalho e ação dos profissionais através de um curso à distância, pela
análise documental e entrevistas. Conclui-se que a formação continuada para o professor da Educação
Básica provoca o debate no contexto da formação docente e apresentar dados sobre como esta vem se
constituindo e reverberando para este profissional é pertinente.
Palavras-chave: Formação continuada; Educação Básica; Grupos de Estudo; Aprendizagem.
FORMAÇÃO CONTINUADA E AS PERSPECTIVAS PARA A PRÁTICA DOCENTE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Francy Sousa Rabelo – UECE/UFMA
Maria Socorro Lucena Lima – UECE

INTRODUÇÃO
O contexto educacional, histórico, político e social da Educação Infantil no Brasil, durante
muito tempo teve um caráter meramente assistencialista. Ao se tratar da trajetória da Educação
Infantil em nosso país, verifica-se que, até meados do final dos anos de 1970, pouco se fez em
termos de legislação que garantisse a oferta dessa etapa de ensino. Já na década de 1980, diferentes
setores da sociedade, como organizações não governamentais, pesquisadores na área da infância,
comunidade acadêmica, sociedade civil e outros, uniram forças com o objetivo de sensibilizar a
sociedade sobre o direito da criança a uma educação de qualidade.
Somente em 1996 entra em vigor a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que ao
tratar da composição dos níveis escolares, insere a educação infantil como a primeira etapa da
Educação Básica. Essa Lei define que a finalidade da educação infantil é promover o
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desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, complementando a ação da família e
da comunidade (BRASIL, 1996).
Dessa forma, a formação universitária para professores de crianças pequenas tornou-se algo
desejável, palco de debate e reivindicação no contexto político-educacional em atender o que
preconiza essa escolaridade. Além da formação inicial, a formação contínua torna-se outro
elemento importante na trajetória de professores da educação infantil, uma vez que se sabe que a
formação inicial não lhe cabe a totalidade do desenvolvimento profissional docente. Tal profissional
que evoca o compromisso com o seu fazer, tende a buscar um aprendizado permanente em favor de
trazer qualidade a sua ação docente.
Este estudo visa problematizar como as professoras de crianças pequenas percebem a
formação continuada desenvolvida em sua escola e como esta influi em sua prática docente, para
tanto usa-se como aporte teórico, os autores Imbernóm (2011), Lima (2001), Gomes (2009) entre
outros com base na pesquisa qualitativa, o estudo exploratório teve como sujeitos, três professoras e
uma coordenadora de uma escola pública de São Luis/MA através de uma entrevista semiestrutura.
O trabalho se divide em duas partes, na primeira enfatiza-se um contexto teórico acerca da
formação continuada para educação infantil e na segunda, apresenta-se os dados discutindo à luz
dos autores.
A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO INFANTIL: DESAFIOS
INICIAIS E CONSTANTES
O tornar-se professor de crianças leva em conta um percurso histórico, especialmente,
porque estas não eram contempladas nas bases legais educacionais, e que acontece a partir da Lei de
Diretrizes e Base da Educação Nacional, Lei 9.394 de 1996(BRASIL, 1996), em que se torna etapa
da educação básica. Nesse ínterim, a formação inicial tornou-se um lugar de demarcação da
profissionalização do professor da educação infantil, legalizando os requisitos básicos para a
atuação nesse nível de ensino.
Contudo, a formação inicial não alcança toda a necessidade de compreensão do sujeito
criança e suas peculiaridades. Kramer (2005, p. 25) infere que o professor deve reconhecer as
especificidades da infância, tais como, sua capacidade de criação e imaginação, e isso requer destes
profissionais posturas concretas que valorizem os conhecimentos que as crianças já possuem e
garantam a aquisição de novos conhecimentos.
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Os professores que valorizam a concepção de infância devem segundo Oliveira (2010), atuar
com o lúdico e com as brincadeiras, isto requer compreensão da cultura infantil nas suas mais
diversas formas de linguagens. A brincadeira, o faz-de-conta constituem as principais formas de
interação da criança com o mundo externo, cabendo ao professor mediar esta relação. Assim, as
diferentes linguagens, a interação e o brincar são elementos articuladores que favorecem o
desenvolvimento infantil e apropriação de conhecimentos na educação infantil.
Diante dos avanços para infância acredita-se que o educador infantil deva priorizar alguns
aspectos relevantes para sua prática docente, como forma de desenvolvimento profissional
necessário para atuar com as crianças pequenas, tais como: buscar sempre refletir sobre a sua
prática docente, agir como um pesquisador e co-construtor do conhecimento – das crianças e dele
mesmo, ser um criador de situações e ambiente desafiadores para a criança, ser um questionador de
suas imagens sobre a criança e de seu entendimento sobre aprendizagem infantil e outras atividades,
ser capaz de apoiar a aprendizagem da criança e de aprender com ela. Daí a importância da
formação continuada, entendendo como um momento da “[...] capacidade do profissional em
produzir reflexão sobre suas práticas, podendo reconceituá-las ou transformá-las. [...]” (GOMES,
2009, 61).
A formação continuada de professores consiste em ver o profissional da educação como um
construtor de conhecimentos de forma individual e coletiva, partindo da reflexão sobre sua prática
docente, buscando sempre uma autoavaliação à luz das teorias implícitas nesta prática, como forma
de descobrir, organizar, fundamentar, revisar e construir a teoria (IMBERNÓN, 2011, p. 51). De
acordo com este autor é evidente o protagonismo do professor como construtor de seus próprios
saberes, utilizando para isso a reflexão.
Lima (2001) infere que a concepção de formação continuada se refere à articulação entre o
trabalho docente, o conhecimento e o desenvolvimento profissional do professor, como
possibilidade de postura reflexiva e dinamizada pela práxis, portanto compreendida como uma
atitude reflexiva e transformadora de seu fazer. Dessa forma, não há como pensar uma prática
reflexiva sem a valorização da formação continuada como fator necessário ao desenvolvimento
profissional docente.
A FORMAÇÃO CONTINUADA EM UMA ESCOLA DA INFÂNCIA EM SÃO LUIS/MA
Esta investigação ocorreu no ano de 2017, em uma escola pública de São Luis, a partir da
perspectiva da abordagem qualitativa que se insere em um contexto real e dinâmico (GHEDIN;
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FRANCO, 2011), com uso da pesquisa exploratória envolveu-se três professoras e uma
coordenadora através da entrevista semiestruturada (SZYMANSKI, 2011).
Um dos primeiros questionamentos foi sobre a periodicidade da formação continuada na
escola e os dados apontaram que os encontros de formação continuada ocorrem na unidade de
ensino uma vez ao mês, com temáticas escolhidas de acordo com as necessidades dos professores,
impreterivelmente, em alguns casos, estabelecidos pela coordenadora, na medida em que esta
recebe convidados, como por exemplo, professores

universitários, os quais já tem trabalhos

específicos em suas áreas de pesquisa.
Este ponto é importante, à medida que se acredita no diálogo entre universidade e escola,
mas também acredita-se no contexto como fator gerador de complexidade para aprender melhor
sobre a prática, uma vez que a diversidade de práticas educativas é evidente, pois “uma formação
que, partindo das complexas situações problemáticas educacionais, ajude a criar alternativas de
mudança no contexto em que se produz educação” (IMBERNÓN, 2011, p.55), favorece não só a
melhoria do contexto como o desenvolvimento do professor.
Sobre o desenvolvimento da formação continuada a professora 1 relata que:
Na escola a formação acontece uma vez por mês. Mas eu também participo por fora de
seminários e outros eventos direcionados a educação infantil. Na escola, as temáticas
são voltadas para nossa prática. A escolha delas parte tanto da coordenação quanto dos
professores. Por exemplo, a temática da formação deste mês (junho/2017) está voltada
para o nosso projeto de leitura. Todos os nossos materiais de apoio para formação
estão ancorados, principalmente, nos referenciais e outros documentos oficiais
voltados para educação infantil (Professora 1).

Diante da resposta mencionada observa-se que a formação possui um lugar fixo e essencial
para formar-se, o seio da escola, pois de acordo com Gomes (2009), a escola é o lócus ideal para
formação continuada, sendo esta sua base estrutural. Acreditamos que nela os professores refletem
mais seriamente a respeito de suas práticas em sala de aula, já que é neste ambiente que os
problemas são identificados, socializados e discutidos, criando possibilidades de soluções, ou seja,
um ambiente mais próximo tende a facilitar sua reflexão sobre ele.
A formação continuada realizada no ambiente escolar é fundamental para troca de
experiências e produção de conhecimento agregado ao corpo docente. Além disso, desenvolve
assim, a autonomia do professor, pois este apoderando-se de conhecimentos relacionados à prática
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adquire uma certa autonomia docente, em que suas experiências se tornam palco de discussões
provocando aprendizagens a partir das reflexões advindas neste contexto.
A escola como ambiente formativo é importante, devido ao caráter colaborativo que ocorre
entre os professores na formação continuada, mas isso só é possível quando esta formação ocorre na
escola. Diante disto, destacamos que a colaboração entre os professores é indispensável quando se
almeja uma formação continuada, construída e não imposta. Agregado a isso, busca-se desenvolver
um sentimento de pertença no professor à cultura e grupo escolares, a transformação do profissional
e consequentemente do contexto escolar da prática docente são objetivos da formação. Dessa forma,
a colaboração no processo de formação continuada baseia-se na relação orgânica entre a direção e a
participação dos membros da equipe (IMBERNÓN, 2011).
Diante disso, constatou-se pela fala da professora 1, a formação continuada da escola parece
se aproximar da cooperação docente, com estudo dos problemas trazidos pelos temas indicados
pelos professores, originários de sua prática.
Para a professora 2, a formação continuada se desenvolve da seguinte forma:
A formação acontece na escola, no período noturno, mensalmente. A coordenadora
participa de encontros pela SEMED, e traz para discussão coletiva junto ao corpo
docente, atualmente o que está em foco são as DCNEI. Mas, no início do ano há um
momento na semana pedagógica em que nós escolhemos temáticas, as quais temos
mais dificuldades para entender e principalmente operacionalizar em sala de aula.
Participamos de forma aberta através de diálogos onde discutimos a temática em foco
a partir de textos (Professora 2).

Diferentemente da professora 1, a professora 2 denuncia que a formação continuada tem
uma vertente externa aos problemas da realidade da escola, contudo, quando a Secretaria Municipal
ouve a coordenadora da escola e sugere legislações próprias da infância necessárias à compreensão
da prática com crianças pequenas, a colaboração percebida na fala da professora 1 não torna-se tão
distante da realidade, uma vez que reconhecer as bases legais da infância para a atuar nesta etapa de
ensino é importante.
É claro que se faz a defesa de que os programas de formação devem considerar as reais
necessidades formativas dos educadores, buscando um modelo que lhes faculte maior participação
na tomada de decisões e não apenas assumir uma postura passiva em relação ao que lhe é proposto,
sem levar em consideração o contexto especifico de cada sala. Acredita-se que o processo de
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desenvolvimento da formação continuada deve levar em consideração a capacidade do professor em
ser mentor e construtor de sua formação. Sobre isso, Gomes (2009, p.220) afirma:
Ver o educador como um protagonista desse processo é considerá-lo um trabalhador
capaz de pensar seu fazer e recriá-lo; um intelectual crítico com competência para não
só transformar sua prática, mas, com condições institucionais de colaboração, mudar
os contextos em que ela é produzida.

Diante disso, acredita-se que levar em consideração estudos de documentos oficiais é
importante, porém levar o professor a fazer isso, traçando modelos de como agir para que a prática
ocorra, limita o protagonismo do professor tanto na formação continuada quanto na sua prática de
ensino. Defende-se que o caminho para se chegar a este fato, deve ser construído pelo próprio
professor de educação infantil e não dar receita a ele, pois a posição deste professor deve ser
central, ele deve ser autor da sua própria história profissional.
Um ponto positivo observado nas falas anteriores é a escola ser o local da formação
continuada, o sentimento de pertencimento a instituição é gerada nos momentos colaborativos, pois
a “[...] formação deve ser desenvolvida diretamente nas instituições educacionais, dialogando e
construindo políticas de formação conjuntamente com os educadores e privilegiando ações coletivas
protagonizadas por eles” (GOMES, 2009, p.220)
A partir disso, compreende-se o quanto a formação continuada é importante ser
desenvolvida na escola, pois constitui-se uma via para concretização do protagonismo do
professorado, possibilitando uma maior participação no fomento de políticas para formação
continuada, partindo das discussões oriundas de sua prática de ensino.
Ainda sobre como a formação é desenvolvida, a professora 3 diz:
A formação continuada é para ser uma vez no mês, mas nem sempre ocorre. Não tem
acontecido neste mês por conta da reforma. Nós trazemos a temática no inicio do ano,
na semana pedagógica. A coordenadora traz temáticas indicadas pela SEMED.
Geralmente, essa formação ocorre à noite para não virmos no sábado (Professora 3).

Esta fala revela que a formação não ocorre sempre, só quando possível, devido a outras
atividades ou empecilhos do cotidiano, também confirma uma proposta externalizada como viu-se
na fala da professora 2. A proposta de trazer uma temática inicial como formação continuada
confirma uma discussão para além do cotidiano regular da escolar, pois se inicia na semana
pedagógica. Vale lembrar que iniciar o período letivo a partir de discussões que envolvam a prática
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é pertinente, porém, tal discussão deve ser frequente e valorizar os problemas oriundos do cotidiano
escolar.
O processo de formação continuada deve estar respaldado no cotidiano da prática de ensino.
Além disso, é neste cotidiano que o professor constrói seus conhecimentos. Tardif (2011, p. 228)
menciona que: “os professores de profissão possuem saberes específicos que são mobilizados,
utilizados e produzidos por eles no âmbito de suas tarefas cotidianas”. Então, as escolhas das
temáticas devem considerar o cotidiano da prática docente, à medida que não podem limitar essa
escolha apenas a semana pedagógica no início do ano, visto que tal cotidiano é dinâmico e
complexo.
As falas das professoras informam que a formação continuada apresenta-se como uma
maneira de subsidiar a ação em sala de aula, pois busca encontrar soluções para problemas
encontrados na prática. Assim, a formação continuada tem sido um instrumento de supressão de
carências, utilizada para que interfiram diretamente na prática em sala de aula e modifiquem suas
concepções e ações.
Sobre este ponto a coordenadora pedagógica menciona que:
Os coordenadores pedagógicos da rede se encontram duas vezes ao mês. Nesses
encontros trabalhamos temáticas voltadas para o dia a dia da escola. As discussões de
lá trago para escola. Lá as discussões estão sendo sobre as DCNEI, priorizando os
eixos de conteúdos como, as brincadeiras e interações através das experiências. Além
disso, no início do ano, na semana pedagógica, os professores sugerem as temáticas
para as formações que irão ocorrer ao longo do ano, ou seja, atendemos necessidade
da rede em si, e do professor em particular. As necessidades formativas que ocorrem
no decorrer do ano, também são colocadas ao longo das formações e trabalhadas. A
partir dessas necessidades realizamos a formação na escola, a qual ocorre uma vez no
mês, no período da noite. Após a escolha das temáticas, tanto posta pela rede ou pelo
próprio professor, pensamos em como vamos operacionalizar isso na escola. É
importante dizer que, a maioria das coisas da formação continuada vem da
necessidade da escola, ou seja, do professor. Por exemplo, tivemos a necessidade de
fazer um relatório bimestral ou de se trabalhar uma rotina mais aberta, para isso utilizo
a formação. Antes tínhamos um formulário com a rotina das crianças, agora nós
queremos mais um trabalho voltado para as experiências, nós ainda não sabemos
direito como se faz isso. Atualmente, temos dado atenção mais na formação
continuada ao DCNEI, de como ele tem que ser operacionalizado no contexto da
prática pedagógica (Coordenadora).
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Observa-se que a formação parte das discussões feitas inicialmente pela Rede de Ensino do
Município, onde a coordenadora é orientada a discutir temas propostos. Em contraposição a isso, a
escola organiza uma formação que venha dar mais apoio ao professor nas dificuldades enfrentadas
na prática de ensino na educação infantil.
Entretanto, defendemos que é necessário que as temáticas priorizadas sejam as apontadas
pelo professor, pois a formação indicada da Rede Municipal pode se tornar descontextualizada, à
medida que não considera as especificidades reais do cotidiano de uma escola. Sobre a importância
da formação continuada acontecer na escola e partir de necessidades reais do professor, Montenegro
(2008) aponta que:
No espaço escolar facilita o processo de aprender, refletir e renovar a ação pedagógica
em sala de aula. Ou seja, o universo da sala de aula exige do professor, alternativas
diversas, que não podem ficar restritas a normas pré-estabelecidas, mas a todo o
contexto de experiências e dinamicidade adquiridas ao longo de sua vivência e prática
de ensino (MONTENEGRO, 2008, p. 6).

A formação continuada vivenciada no espaço escolar facilita sobremaneira o
desenvolvimento da aprendizagem e reflexão do professor sobre sua prática, buscando assim
constantemente ser modificada. Ademais, a sala de aula é um ambiente tão complexo que não cabe
à concretização de um roteiro traçado por terceiros. Então, o professor deve ser visto como um
construtor dos saberes específicos a sua profissionalização e não apenas um executor de tarefas.
CONCLUSÕES
A educação infantil como etapa da educação básica possui peculiaridades, das quais o
professor desta etapa de ensino deve estar atento, e a formação continuada como um elemento
contínuo da profissionalização e da história pessoal destes docentes se faz necessário. Criar espaços
de diálogos e reflexões acerca da prática docente com crianças pequenas no interior da escola é
pertinente, pois destas discussões surgem reflexões necessárias ao avanço da qualidade docente,
bem como elementos que podem subsidiar propostas de formação continuada.
A formação continuada sob o olhar das professoras na escola investigada atende
superficialmente a sua demanda, apesar de a coordenadora dar vozes às necessidades daquelas
docentes, porém ainda é visível uma proposta externalizada pela Rede de Ensino em que muitas
vezes atende apenas o olhar de um sujeito representante da escola, a saber, o da coordenadora.
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O que se percebe na pesquisa é que o desenvolvimento da formação continuada mesmo em
condições minimizadas, busca atender o contexto real da escola, esta acontece e possibilita um
sentido para as professoras em problematizar sua prática docente e discutir de forma colaborativa as
suas necessidades e possibilitando novas formas de agir sobre a referida prática. Percebe-se que o
apoio externo à formação continuada de professores para esta etapa de ensino se restringe à
distribuição de temáticas fixas, portanto, falta ainda uma definição de política pública que fomente
o desenvolvimento profissional destas professoras para além de reuniões formativas e que valorize
seu plano de carreira.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9394, de 20 de
dezembro de 1996. Dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, DF: MEC, 1996.
GHEDIN, Evandro; FRANCO, Maria Amélia Santoro. Questões de método na construção da pesquisa em Educação. 2ª
ed. São Paulo: Cortez, 2011.
IMBERNÓN, Francisco. Formação continuada de professores. Lisboa: Porto Alegre: Artmed, 2010.
______, Francisco. Formação docente e profissional: forma-se para a mudança e a incerteza. 9. Ed. SP: Cortez, 2011.
KRAMER, Sonia. Profissionais de Educação Infantil: Gestão e Formação. São Paulo: Ática, 2005.
LIMA, Maria do Socorro Lucena. A formação contínua do professor nos caminhos e descaminhos do
desenvolvimento profissional. 2001. Tese (doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. São
Paulo. 2001.
MONTENEGRO, Sandra. As políticas públicas de formação de professores no Brasil e suas repercussões na prática
pedagógica docente. Congresso Internacional de Educação. Barcelona: 2011
OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos O currículo na educação infantil: o que propõem as novas diretrizes nacionais?
Ministério da Educação. Orientações curriculares nacionais para educação infantil. Brasília: MEC/SEF, 2010.
SZYMANSKI, Heloisa (org). A entrevista na pesquisa em educação: a prática reflexiva. 4 ed. V. 4. Brasília: Líber
Livro, 2011.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 12ª Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

Resumo
A formação continuada de professores na Educação Infantil é fator preponderante para a ação docente
com crianças pequenas. O objetivo deste trabalho é conhecer a percepção sobre desenvolvimento da
formação continuada de professoras da Educação Infantil em uma escola pública em São Luis/MA e a
relação com a prática docente. Este estudo visa problematizar como as professoras de crianças
pequenas percebem a formação continuada desenvolvida em sua escola, uma vez que se compreende
que tal momento precisa ser significativo no que concerne à prática docente, para tanto usa-se como
aporte teórico, os autores Imbernóm (2011), Lima (2001), Gomes (2009). A pesquisa se ancora na
pesquisa qualitativa, porque analisou um contexto real e dinâmico, com base no estudo exploratório
utilizou-se de entrevista semiestruturada com três professoras e uma coordenadora da referida escola.
O processo de geração de dados ocorreu durante uma semana, período em que se desenvolviam
momentos formativos na escola através de grupo de estudo. Os dados gerados foram analisados e os
resultados apontam que o desenvolvimento da formação continuada mesmo em condições
minimizadas, busca ouvir a voz das professoras no que tange aos problemas do cotidiano escolar, além
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disso, a perspectiva colaborativa é visível, uma vez que os encontros formativos se desenvolvem na
escola incentivando o sentimento de pertencimento àquela instituição e fomentando a reflexão da
prática docente in lócus. Conclui-se que o apoio externo à formação continuada de professores para esta
etapa de ensino se restringe na distribuição de temáticas fixas, falta ainda uma definição de política
pública que fomente o desenvolvimento profissional destas professoras para além de reuniões
formativas e que valorize seu plano de carreira.
Palavras-chave: Formação continuada. Educação Infantil. Prática Docente.
GRUPO DE ESTUDOS COMO DISPOSITIVO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES DE QUÍMICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Luciana Rodrigues Leite – UVA
Nairley Cardoso Sá Firmino – INTA

INTRODUÇÃO
As Licenciatura vêm, historicamente, lidando com problemáticas diversas. Veiga (2009)
caracteriza a formação ofertada nesses cursos como pragmatista, simplista e prescritiva, o que,
segundo esta autora, contribui para o desenvolvimento de um profissional que faz, mas desconhece
os fundamentos desse fazer. Corroborando a apresentação desse cenário, Maldaner (2000) destaca
que as licenciaturas são organizadas em fases estanques que não dialogam entre si, o que tem
contribuído para a crise pela qual passam esses cursos.
Analisando as deficiências inerentes à formação inicial docente e baseado nos pressupostos
de Maldaner (2000) de que a formação de professores deve ser contínua (durante todo o percurso
profissional e pessoal do professor) e continuada (ter continuidade após a formação inicial, em
processos institucionalizados), foi idealizado no ano 2017, o grupo de estudos “Educação e Ciências
da Natureza”, com o intuito de aproximar licenciandos, do curso de Química da Universidade
Estadual Vale do Acaraú (UVA), das pesquisas na área de ensino de ciências e de química.
Inicialmente, o referido grupo teve como público-alvo somente licenciandos, mas no ano
2018 optou-se por expandir sua área de abrangência recebendo também professores graduados, que
lecionam a disciplina de Química em escolas de Ensino Médio do município de Sobral-CE. Por
conseguinte, esse grupo de estudos foi estruturado mediante os seguintes objetivos: inserir no
cotidiano de licenciandos e docentes o hábito da leitura e discussão de textos científicos
relacionados ao ensino de ciências; apresentar-lhes as possibilidades de pesquisa inerentes à sala de
aula na Educação Básica; ofertar orientações concernentes a escrita científica (elaboração de
projetos de pesquisa, resumos expandidos, artigos científicos, etc.); incentivar a participação em
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eventos científicos (congressos, simpósios, etc.) mediante elaboração e submissão de trabalhos;
apresentar-lhes as possibilidades de pós-graduação stricto sensu, na área de educação e ensino, em
âmbito regional; contribuir para o desenvolvimento de uma perspectiva crítico-reflexiva, a partir de
discussões teóricas e problematização da prática docente.
É importante destacar que, para o desenvolvimento deste trabalho, parte-se da compreensão
de que a pesquisa é elemento essencial do trabalho docente e que a formação de professores
pesquisadores é uma forma de desenvolvimento profissional docente, além de tratar-se de uma
estratégia para a melhoria do ensino (LÜDKE, 2006). Compreende-se, também, a necessidade de
diálogo entre os cursos de Licenciatura e o contexto da Educação Básica, contribuindo com a
‘formação em serviço’ dos docentes que lá atuam.
Desse modo, o presente trabalho foi estruturado com o objetivo de analisar as perspectivas
de 8 (oito) professores de química da Educação Básica, participantes do grupo de estudos
“Educação e Ciências da Natureza”, sobre a experiência formativa vivenciada no referido grupo
durante os anos 2018 e 2019, além de apresentar a metodologia desenvolvida nesse grupo de
estudos, durante o período supracitado. No intuito de alcançar este objetivo, foi desenvolvida uma
pesquisa de natureza qualitativa, cujo instrumento de coleta de dados consistiu em um questionário,
no qual os docentes expuseram suas impressões e aprendizados adquiridos no decorrer desse
percurso.
A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: CONTEXTOS E PERSPECTIVAS
Para Moreira (2003) a formação continuada deve fundamentar-se em envolver individual e
coletivamente, os docentes, em um processo formativo crítico e reflexivo que propicie a aquisição
de conhecimentos, habilidades e disposições que contribuam para o desenvolvimento de sua
competência profissional. Seguindo esta mesma perspectiva, Nunes (2002, p. 48) alerta para a
necessidade de uma formação “[...] que conceba o professor como sujeito produtor de
conhecimento em um espaço formativo favorecedor do trabalho coletivo, reflexivo, investigador”.
Por conseguinte, partindo da compreensão de Pimenta e Ghedin (2002) de que o professor é
um intelectual crítico e reflexivo e de Imbernón (2010) de que a formação docente é um continuum,
entende-se a necessidade de reestruturação dos cursos de formação inicial e continuada
desenvolvidos atualmente, visto que esses são elementos importantes do desenvolvimento
profissional docente e, contraditoriamente, em sua maioria, seguem sendo desenvolvidos segundo
os pressupostos da racionalidade técnica.
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Nesse contexto, o presente trabalho comunga da compreensão exposta nos Referenciais para
a Formação de Professores, acerca de características que podem contribuir para a inserção de
mudanças neste cenário:
A formação continuada deve propiciar atualizações, aprofundamento das temáticas
educacionais e apoia-se numa reflexão sobre a prática educativa, promovendo um
processo constante de autoavaliação que oriente a construção contínua de
competências profissionais. Porém, um processo reflexivo exige predisposição a um
questionamento crítico da intervenção educativa e uma análise da prática na
perspectiva de seus pressupostos. Isso supõe que a formação continuada estenda-se às
capacidades e atitudes e problematize os valores e as concepções de cada professor e
da equipe (BRASIL, 1999, p. 70).

A formação de professores reflexivos, amplamente disseminada na década de 1990 e início
dos anos 2000, no Brasil, apresenta-se como uma possibilidade de mudança do modelo formativo
fundamentado na racionalidade técnica. De acordo com Alarcão (2011), a noção de professor
reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser
humano como criativo e não como mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores,
apontando, de acordo com Zeichner (2000), para a possibilidade de mudança de uma realidade na
qual, tradicionalmente, os docentes são tidos como sujeitos ou consumidores de pesquisas feitas por
outros.
Esse movimento tem origem nos trabalhos de Stenhouse (1975), sobre o professor
pesquisador, e ganhou força com as ideias de Donald Schön, para quem o trabalho de um
profissional reflexivo elimina a distância entre a pesquisa e a atividade profissional, conforme
destacado por Santos (2006), a seguir:
De acordo com Schön o profissional reflexivo trabalha de modo tão rigoroso quanto o
pesquisador, uma vez que procura identificar problemas e implementar alternativas de
solução, registrando e analisando dados, o que faz com que a atividade profissional
deixe de ser distinta da atividade de pesquisa (ANDRÉ, 2006, p. 15)

Observa-se, nesse contexto, que a partir dessa perspectiva formativa, a pesquisa acerca da
prática docente e o movimento reflexivo são tidos como elementos essenciais do ser e fazer
profissional dos professores. Fatores que conduzem Diniz-Pereira (2011, p. 11) a enfatizar que “o
movimento dos educadores–pesquisadores tem o potencial de se transformar em um movimento
contra-hegemônico global, articulando experiências que buscam a construção de modelos críticos
de formação de professores”.
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CARACTERIZAÇÃO METODOLÓGICA
Levando em consideração que os paradigmas representam determinada maneira de conceber
e interpretar a realidade (SÁNCHES GAMBOA, 2012), considera-se que o paradigma
interpretativo norteou o desenvolvimento desta investigação, pois buscou-se analisar (interpretar) as
compreensões dos sujeitos pesquisados sobre determinado tema. Característica que corrobora com o
pensamento de Sadín Esteban (2010) sobre a finalidade desse tipo de estudo estar voltada para a
compreensão dos fenômenos, enquanto a relação sujeito-objeto efetiva-se de modo interrelacionado, subjetivamente.
Quanto à abordagem, este trabalho pode ser caracterizado como qualitativo, fundamentado
nos pressupostos de Chizzotti (2003):
O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que
constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e
latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível e, após este tirocínio, o
autor interpreta e traduz em um texto, zelosamente escrito, com perspicácia e
competência científicas, os significados patentes ou ocultos do seu objeto de pesquisa
(CHIZZOTTI, 2003, p. 221)

O lócus da investigação foi o grupo de estudos “Educação e Ciências da Natureza”, da
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) – Sobral-CE e os sujeitos foram 8 (oito) professores
de química da Educação Básica, participantes do grupo durante o período 2018-2019. Para a coleta
de dados foi utilizado um questionário misto, contendo 5 (cinco) questões que versaram sobre as
impressões e aprendizados adquiridos pelos professores no referido grupo. E a análise desses dados
foi realizada mediante a técnica de análise de conteúdo temática, baseada em Franco (2008).
A FORMAÇÃO PARA A PESQUISA NO GRUPO DE ESTUDOS “EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS
DA NATUREZA”
O grupo de estudos “Educação e Ciências da Natureza” teve sua origem durante o semestre
2017.2. Submetido à Pró-reitoria de Graduação da Universidade Estadual Vale do Acaraú
(PROGRAD-UVA), inicialmente, o referido grupo foi idealizado para os licenciandos do curso de
Química da UVA, mas a partir de 2018 optou-se por receber também professores graduados que
lecionam a disciplina de química nas escolas de ensino médio do município de Sobral-CE.
A carga-horária do grupo de estudos é semestral e foi dividida em duas partes: presencial e
domiciliar. A cada semestre uma obra relacionada ao ensino de ciências e de química foi debatida
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durante os encontros presenciais, de modo que durante os anos 2018 e 2019, foram lidas 3 (três)
obras – ‘Formação de professores de Ciências: tendências e inovações’ de Anna Maria Pessoa de
Carvalho e Daniel Gil-Pérez; ‘Ensino de Ciências: fundamentos e métodos’ de Demétrio
Delizoicov, José André Angotti e Marta Maria Pernambuco; ‘A necessária renovação do ensino de
Ciências’ de António Cachapuz; Daniel Gil-Pérez, Ana Maria Pessoa de Carvalho, João Praia e
Amparo Vilches.
Para a dinâmica das atividades, os participantes do grupo foram orientados a realizarem as
leituras e fichamentos das obras em suas residências, levando para os encontros presenciais os
pontos de discussão/questionamentos. A cada encontro foram debatidos capítulos dessas obras.
Nesses debates, buscou-se inter-relacionar os conhecimentos teóricos com as situações práticas
vivenciadas pelos docentes em suas experiências profissionais e/ou pelos licenciandos em
atividades de estágio e sala de aula. A coordenadora do grupo recebeu a incumbência de orientar as
discussões e apresentar questionamentos que possibilitassem maiores reflexões dos participantes.
Essas atividades foram desenvolvidas, fundamentadas no pensamento de Santos (2006),
quando esta autora destaca a necessidade de se formar um docente inquiridor, investigador,
reflexivo e crítico, que problematize a realidade com a qual se defronta, adotando uma atitude ativa
no enfrentamento do cotidiano escolar, atuando como ator na cena pedagógica. Além disso,
entende-se que uma bagagem teórica é essencial para que o docente se desenvolva pessoal e
profissionalmente, conforme destacado a seguir:
Uma boa formação teórica vai ajudar o professor a conhecer melhor os problemas e as
características da realidade que cerca a sua escola, tanto no âmbito imediato, como no
mais amplo. Ele vai assim ter elementos para compreender e ultrapassar perspectivas
que limitam o trabalho docente dentro das categorias aparentemente naturais,
conformando-o à inevitabilidade de certos aspectos. O esclarecimento teórico pode lhe
fornecer meios para desenvolver estratégias de luta para transformar esses aspectos,
em vez de aceitá-los como imutáveis (LUDKE, 2006, p. 32).

Os participantes do grupo de estudos também passaram por momentos formativos
relacionados ao ato de pesquisar em educação, mediante apropriação de conhecimentos teóricos
(fundamentos de escrita científica, metodológicos, etc.) e práticos (confecção de resumos simples,
resumos expandidos, participação em eventos, etc.) acerca dos pressupostos básicos que auxiliam o
fazer de um professor pesquisador. O principal objetivo dessas atividades consistiu em subsidiá-los
na aquisição de conhecimentos que possibilitassem maior segurança para a inserção da pesquisa em
seu fazer-profissional enquanto professor da Educação Básica.
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Os encontros presenciais ocorreram quinzenalmente, a cada semestre. Além disso, os
participantes que tiveram interesse solicitaram orientações individuais com a professora orientadora
do grupo, no intuito de aprofundar seus conhecimentos acerca da pesquisa em ensino de ciências e
de química, discutir ideias de investigações que sentiam a necessidade de desenvolver nas escolas
em que atuavam, receber orientações para elaboração de projetos de pesquisas, no intuito de
concorrer a seleções de mestrado, dentre outras atividades. Ao final de cada semestre, os
participantes que cumpriram carga-horária presencial mínima de 75% receberam declaração de
participação de 40 horas.
PERCEPÇÕES DOS DOCENTES SOBRE O GRUPO DE ESTUDOS “EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS
DA NATUREZA”
O questionário aplicado aos sujeitos da investigação continha cinco questões que abordaram
as motivações dos professores para participação no grupo de estudos, seu nível de satisfação nesta
participação, além das contribuições do grupo para sua formação enquanto professor e pesquisador.
Buscou-se identificar, ainda, a compreensão desses sujeitos acerca da perspectiva do professor
pesquisador e foi solicitado que os mesmos apontassem sugestões para a inserção de melhorias na
metodologia de trabalho do grupo.
Quando os docentes foram questionados acerca dos motivos que levaram-nos a se
interessarem em participar do grupo de Estudos “Educação e Ciências Natureza”, quatro deles
destacaram dentre suas motivações o interesse em realizar seleções de mestrado, e apontaram o
grupo de estudos como uma possibilidade de aprofundar seus conhecimentos na área e se preparar
para esses processos seletivos, conforme destacado na fala do Professor A, a seguir:
Tenho o interesse de fazer seleções de mestrado e visualizei no grupo de Estudos uma
oportunidade de poder estudar compartilhando ideias com outros colegas através de
reflexões, debates e discussões que podem contribuir para realizar meus objetivos
acadêmicos e profissionais (Professor A).

Observou-se que esses docentes deixam explícito o interesse e necessidade de dar
continuidade à sua formação. Característica que também pôde ser percebida nos demais, haja vista
que todos se dispuseram a participar do grupo de estudos voluntariamente e sem a aquisição de
nenhum bônus, a não ser o conhecimento que iriam adquirir mediante a interação e
desenvolvimento das atividades propostas. As respostas de todos os investigados demonstram que
eles têm ânsia por novos conhecimentos, tal como destacado na fala do Professor B: “Porque tinha
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interesse em ampliar meus conhecimentos sobre ensino de Química e também compartilhar
conhecimentos”.
Na segunda questão buscou-se identificar o nível de satisfação dos professores em relação
ao grupo de estudos “Educação e Ciências da Natureza”. Sete investigados apontaram estarem
‘muito satisfeitos’, enquanto um deles identificou-se como ‘satisfeito’. Nas justificativas
apresentadas, foram destacadas tanto as contribuições para o ‘alargamento’ dos conhecimentos
teóricos, conforme destacado na fala do Professor D: “Pois contribui muito para minha formação e
na aquisição de conhecimentos dos textos e livros estudados”; como a melhoria na escrita
científica: “Após o grupo pude perceber o aprimoramento de meus métodos de escrita” (Professor
E). Dois professores não justificaram suas respostas.
Esses resultados demonstram que parte dos docentes conseguiu perceber e explicitar em
suas respostas a importância/necessidade dos subsídios teóricos em sua constituição enquanto
profissionais do ensino de Química. É importante ressaltar que a metodologia adotada no grupo de
estudos partiu do pressuposto de Ghedin e Franco (2002) de que a teoria é uma possibilidade de
superação do praticismo. Perceber que essa compreensão alcançou parte dos docentes, participantes
do grupo, é animador e ressalta a necessidade de que mais atividades com este fim sejam
desenvolvidas no percurso formativo desses profissionais.
Na terceira questão buscou-se identificar as contribuições do grupo de estudos para a
formação profissional dos docentes participantes. As respostas obtidas destacaram a ampliação da
visão dos mesmos sobre o ensino de química – “O grupo de estudos promoveu uma visão mais
abrangente sobre o ensino de ciências/química, abrindo espaço para reflexões em relação ao
processo de ensino e aprendizagem” (Professor F) – mudanças na postura em sala de aula e
desenvolvimento do senso crítico – “Contribuiu para uma nova postura diante da sala de aula,
enquanto docente. Principalmente a partir das discussões propostas e o despertar de um senso
mais crítico em relação às ideias discutidas” (Professor B) – e destacaram também a compreensão
acerca da importância da pesquisa para auxiliar na melhoria da formação profissional e
ressignificação da prática:
“Em meio as atribuições da carreira docente, que muitas vezes não nos permite
reservar um tempo para prosseguir para novas formações, pós, especializações, etc,
pude, através do grupo, encontrar motivação para seguir na pesquisa e entender o
quanto esta é importante para a carreira. Destaco que através do grupo busquei
participar de eventos de divulgação científica que proporcionam o conhecimento de

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

394

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

novas metodologias e reflexões que podem ser aplicadas em sala de aula, contribuindo
para a prática docente.” (Professor A)

Nesta mesma questão os docentes foram convidados a exporem as contribuições do grupo
para suas formações enquanto professores pesquisadores. As respostas foram divididas em dois
grupos principais, pois 3 (três) docentes direcionaram suas respostas para questões relativas a
atuação em sala de aula, como disposto na fala do professor G: “Enquanto pesquisador pude
perceber que a pesquisa nos aprimora nos conduz para melhorar nossas metodologias, nossa
maneira de pensar e conduzir nossos conhecimentos e a forma de abordar o conteúdo”, enquanto 5
(cinco) professores identificaram aspectos diversificados, tais como a escrita científica, motivação
para participar de eventos e produzir trabalhos relacionados às atividades desenvolvidas em sala de
aula.
Esses resultados demonstram que 3 (três) docentes conseguiram, a partir da experiência no
grupo, relacionar de modo mais efetivo pesquisa e ensino, demonstrando que desenvolveram
percepções mais abrangentes acerca das implicações desses dois âmbitos em seu contexto
profissional. Os demais apresentaram visões mais instrumentais acerca da pesquisa, percebendo-a
como uma possibilidade de ascender profissionalmente e academicamente, fazendo, em suas
respostas, pouca ou nenhuma ligação entre a pesquisa e seu fazer-docente na Educação Básica.
Nesse contexto, mostra-se importante destacar as perspectivas de Lüdke (2006) sobre a importância
de esclarecimento junto aos docentes das diferenças entre a pesquisa ou investigação que se
desenvolve no trabalho do professor e a pesquisa acadêmica ou científica.
Na quarta questão buscou-se identificar a compreensão dos docentes sobre a perspectiva do
professor pesquisador. Eles, em sua maioria, destacaram aspectos importantes, tais como destacado
pelos professores A e F, respectivamente: “O professor pesquisador é aquele que pesquisa, que
busca novos conhecimentos, que refuta teses e teorias e vai ao encontro por novas respostas no
âmbito do ensino”; “O professor pesquisador se permite sair do ensino tradicional onde o mesmo
apenas repassa seu conhecimento e passa a ver o ambiente escolar como uma fonte de pesquisa, de
reflexão e de análise, assim modifica e adapta sua forma de ensino”.
As respostas dos docentes demonstram que embora eles possuam compreensão de algumas
características que compõem o perfil de um professor pesquisador, a maioria não conseguiu
identificar esses aspectos em sua prática (quando solicitado na questão anterior). Esses resultados
apontam para a necessidade de aprofundamento do trabalho desenvolvido no grupo de estudos, no
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sentido de construir junto a esses profissionais novas compreensões acerca da inter-relação entre
ensino e pesquisa no seu fazer-profissional.
Na quinta e última questão foi solicitado aos professores que dessem sugestões para a
inserção de melhorias na metodologia adotada no grupo de estudos. As sugestões dadas foram
bastante positivas e versaram sobre a frequência dos encontros (para que acontecessem
semanalmente e não quinzenalmente), sobre a inserção de um monitor, que pudesse ser mais um
suporte aos participantes; e maior divulgação entre os professores de ensino médio, para que outros
docentes também pudessem se beneficiar do grupo de estudos. Essas sugestões demonstram que os
docentes se identificaram com a metodologia adotada no grupo de estudos e percebem, conforme
destacado em suas respostas anteriores, contribuições dessa participação para seu desenvolvimento
pessoal, acadêmico e profissional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As perspectivas apontadas pelos oito professores de Química, participantes do grupo de
estudos “Educação e Ciências da Natureza”, sobre a experiência formativa vivenciada, são em sua
maioria positivas. Inicialmente, pôde-se identificar que o interesse de metade dos investigados pelo
grupo adveio da busca por uma preparação para o ingresso em cursos de pós-graduação. Mas
identificou-se, também, que todos possuem em comum a ânsia pela aquisição de novos
aprendizados e o interesse em buscar novas formas de desenvolvimento pessoal e profissional.
Eles apontaram dentre as contribuições do grupo de estudos para sua formação profissional,
o arcabouço teórico adquirido a partir das leituras e discussões realizadas, a expansão de suas visões
sobre o ensino de ciências e de química, mudanças em suas posturas em sala de aula,
desenvolvimento do senso crítico e compreensão da importância da pesquisa na melhoria da
formação e da prática profissional. É importante destacar que, no que concerne às contribuições do
grupo de estudos para a formação desses profissionais enquanto professores pesquisadores,
observou-se que embora eles possuam compreensão de algumas características que compõem o
perfil de um professor pesquisador, somente três professores apresentaram visões mais abrangentes
da relação entre ensino e pesquisa e suas implicações para a melhoria do fazer docente na Educação
Básica.
Esses resultados apontam para a necessidade de, na continuidade do trabalho a ser
desenvolvido no grupo de estudos, buscar novas formas de construir junto a esses profissionais
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profissional. Mesmo assim, considera-se positiva a experiência vivenciada pelos docentes no
referido grupo de estudos, pois a partir do ambiente de trabalho coletivo instaurado, novos
conhecimentos foram adquiridos por esses profissionais, propiciando contribuições para seu
desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional.
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Resumo
Este trabalho versa acerca da formação continuada de professores da Educação Básica no contexto de
um grupo de estudos. O público-alvo desta investigação foram oito professores de Química da rede
estadual de ensino cearense que buscaram em uma Instituição de Ensino Superior suporte para
aprofundar seus conhecimentos acerca da pesquisa em ensino de ciências e de química. O trabalho foi
desenvolvido durante os anos 2018 e 2019 no grupo de estudos “Educação e Ciências da Natureza”,
vinculado ao curso de química da Universidade Estadual Vale do Acaraú – Sobral-CE. Buscou-se, nesse
estudo, analisar as perspectivas dos professores participantes acerca dessa experiência formativa, bem
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como apresentar a metodologia desenvolvida no grupo de estudos, durante o período supracitado.
Com uma abordagem qualitativa, para a coleta de dados foi aplicado um questionário aos docentes
participantes. Os resultados indicam que, inicialmente, os professores perceberam no grupo de estudos
uma possibilidade de preparação para ingresso em cursos de pós-graduação e que todos possuem
interesse em buscar novas formas de desenvolvimento profissional. A aquisição de arcabouço teórico,
expansão das visões sobre o ensino de ciências e de química, mudanças na posturas em sala de aula,
desenvolvimento do senso crítico e compreensão da importância da pesquisa na melhoria da formação
e da prática profissional foram os aspectos destacados pelos docentes como contributos da experiência
vivenciada no grupo de estudos. Observou-se, ainda, que embora eles tenham conhecimento das
características que compõem o perfil de um professor pesquisador, a maioria não conseguiu identificar
esses aspectos em sua prática, o que aponta para a necessidade de se trabalhar junto a esses
profissionais compreensões mais amplas acerca da inter-relação entre ensino e pesquisa na prática
docente. Por fim, considera-se positivo o trabalho realizado, pelo trabalho coletivo instaurado e pelas
contribuições para o desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional dos professores participantes.
Palavras-chave: Grupo de estudos; Formação continuada; Professor de química; Professor
pesquisador.
CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE
MATEMÁTICA: UMA EXPERIÊNCIA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CEARÁ
Francisco Jeovane do Nascimento – ELBF/SEDUC/CE
Eliziane Rocha Castro – UECE
Romaro Antonio Silva – IFAP
Regiane Rodrigues Araújo – UFC

INTRODUÇÃO
O presente estudo é oriundo da experiência vivenciada por dois professore(a)s de
Matemática da rede pública estadual de ensino do Ceará (um do sexo masculino e uma do sexo
feminino), por intermédio da participação em um curso formativo à distância, no qual analisou-se as
contribuições e limitações do processo de formação continuada no trabalho e ação dos profissionais.
O Curso de Formação em Elaboração de Itens foi desenvolvido pelo Centro de Educação à
Distância do Ceará (CED/CEARÁ), instituição vinculada à Secretaria da Educação Básica do
Estado do Ceará (SEDUC/CE), em parceria com a Coordenadoria de Avaliação e Acompanhamento
da Educação (COAVE/SEDUC/CE), entre os meses de maio e julho de 2018, com uma carga
horária total de 120 h. O curso supracitado teve como público-alvo, docentes da rede de ensino do
Ceará, vinculados a Secretaria de Educação do referido estado, sendo estes efetivos, em estágio
probatório ou contrato por tempo determinado, sendo desenvolvido totalmente a distância, por
intermédio do Ambiente Virtual de Aprendizagem, conhecido como AVACED, vinculado ao
sistema do CED/CEARÁ.
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O curso foi ofertado, mediante a publicação de edital e formação de turmas, em consonância
com o planejamento do CED/CEARÁ, no qual conforme o site do referido órgão, participaram do
curso, no período supracitado, 350 professores, em diferentes áreas do conhecimento, no qual 30
docentes voltaram-se para a formação no âmbito da Matemática. O objetivo do processo formativo
continuado foi de oferecer subsídios aos professores no que concerne ao desenvolvimento de
habilidades relacionadas a elaboração de itens, em consonância com suas necessidades próprias do
cotidiano, partindo dos conteúdos abordados no processo de ensino e aprendizagem, bem como a
inserção de tais itens no Banco Estadual de Itens e Questões (BEIQ), acessível a todos os
professores da rede estadual de ensino do Ceará.
No que concerne à utilização da educação à distância como instrumento de formação
continuada docente, Belonni (2002) explicita que esta modalidade se evidencia como uma
possibilidade de acesso à formação em diferentes níveis, em virtude das dificuldades dos indivíduos
em frequentarem um curso presencial, por fatores pessoais e/ou profissionais, requerendo o uso das
tecnologias como ferramenta de estudos, bem como a necessidade de autonomia discente, que deve
desenvolver uma rotina para cumprir as atividades inerentes ao processo formativo frequentado.
Barros (2009) afirma que a educação a distância pode contribuir na formação de uma gama
maior de indivíduos, propiciando, também, aprendizagem individual e coletiva, mediada pelos
instrumentos utilizados no percurso formativo, requerendo um acompanhamento do tutor, de forma
a estimular e incentivar os estudantes na trajetória formativa, fornecendo feedback sobre seus
avanços e limitações.
Por outro lado, Nascimento, Araújo e Lima (2017) expõem a necessidade da formação
continuada ser delineada em consonância com as necessidades dos professores, em seus contextos
de atuação, de forma que estes possam ter espaços e tempo exequíveis para averiguar os possíveis
impactos dos conteúdos e conhecimentos abordados no processo de formação continuada
frequentado em sua ação profissional cotidiana, servindo, também, de parâmetro analítico para
redirecionamentos na trajetória formativa, com intuito de reverberar de forma positiva no trabalho
docente.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Conforme a LDBEN/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que estabelece as
diretrizes e bases da educação brasileira e a Resolução N° 2/2015, que define as diretrizes
curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de
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formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação
continuada, é assegurado o direito formativo aos profissionais em serviço, devendo ser delineado
em conformidade com necessidades dos professores e das instituições escolares em que atuam. Por
outro lado, Silva (2013) explicita a destoância entre a legislação e a realidade cotidiana das escolas
e dos professores, no qual afirma que boa parte dos órgãos educacionais, englobando as esferas
federais, estaduais e municipais desrespeitam tais preceitos legislatórios.
Silva e Cabral (2016) advogam a importância da formação continuada docente, afirmando
que tal princípio pode se constituir como um elemento profícuo de redirecionamento de práticas e
ações do professor, mediante as múltiplas e diversificadas situações que estes profissionais
vivenciam em seu cotidiano, requerendo a busca por respostas aos questionamentos individuais e
coletivos da docência. Complementando, Mattos e Mattos (2018) expõem que a formação
continuada assume um papel importante, na premência relativa a um novo olhar sobre a ação
docente, tomando como ponto de partida os conhecimentos, práticas e saberes que compõem o
repertório do professor, de forma que estes possam ser reestruturados e adaptados as necessidades
docentes, dos educandos e do contexto com o qual interagem, possibilitando caminhos conducentes
a uma aula mais interativa e estimuladora da aprendizagem, não como uma receita pronta, mas
planejada e direcionada a efetivação da aprendizagem discente.
Lima (2012) afirma que o professor deve perceber-se como um eterno aprendiz da docência,
em virtude das transformações que perpassam a sociedade, objetivando a busca por novos aportes
ao repertório de práticas e conhecimentos profissionais. Nesses termos, o uso das tecnologias no
processo formativo continuado se evidencia como um potencial caminho, devendo estar atrelada
aos anseios e necessidades dos professores que a buscam, não pautado meramente pelo enfoque
técnico e reducionista ao trabalho com receitas prontas, mas que possibilitem articulação e diálogo
entre teoria e prática, ambas dialogando e se ressignificando mutuamente, de forma que o educador
possa participar efetivamente do processo formativo, se constituindo como sujeito e não como mero
objeto.
No intuito de reverberarem de forma positiva no trabalho e ação docente, Moore e Kearsley
(2007) enfatizam a relevância do planejamento formativo ofertado à distância, bem como da
atuação do tutor, diretrizes orientativas destinadas aos participantes e organização do processo
formativo ofertado, de forma que os conteúdos trabalhados propiciem o efetivo engajamento dos
cursistas, promovendo diálogo e questionamentos, fomentando a busca por respostas as indagações
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individuais e coletivas, evidenciando-se com significação teórico/prática para os participantes do
processo formativo.
As tecnologias estão presentes no cotidiano pessoal e social dos indivíduos, no qual a
formação na modalidade a distância pode ser utilizada como instrumento de estímulo à
aprendizagem, em consonância com necessidades específicas de cada indivíduo, no qual Belloni
(2005, p. 189) afirma que
A EaD tende, doravante, a se tornar cada vez mais um elemento regular e necessário
dos sistemas educativos, não apenas para atender a demandas ou grupos específicos,
mas também para desempenhar funções de crescente importância, especialmente no
ensino pós-secundário, ou seja, na educação da população adulta, o que inclui o ensino
superior regular e toda a grande e variada demanda de formação contínua gerada pela
obsolescência acelerada da tecnologia e do conhecimento.

Por intermédio da continentalidade do território brasileiro e por questões pessoais e/ou
profissionais, muitos indivíduos não podem frequentar uma formação presencial, em que a
educação à distância pode se constituir como uma forma de acesso a qualificação profissional, no
qual deve atentar-se para a questão do planejamento e desenvolvimento da proposta formativa, que
deve estar voltada às necessidades e anseios dos indivíduos que a buscam e não somente ao viés
capitalista, com foco apenas no investimento financeiro e obtenção de lucro, apresentando pouca ou
nenhuma contribuição no trabalho dos professores e das escolas em que estes lecionam.
METODOLOGIA
O estudo foi realizado com dois professores de Matemática, que desenvolviam suas
atividades em escolas públicas, integrantes da rede estadual de ensino cearense, em que a professora
lecionava em uma instituição localizada na cidade de Sobral/CE e o professor em uma escola
situada na cidade de Tururu/CE. As ações investigatórias foram delineadas no mês de setembro de
2018, período posterior a participação dos sujeitos no processo formativo continuado. Em alusão as
questões éticas da pesquisa, não será mencionada o nome das instituições escolares em que os
docentes atuavam, uma vez que tal menção poderia levar a identificação dos sujeitos.
No que remete a amostragem da pesquisa, esta decorre da aceitação dos sujeitos em
participarem, de forma voluntária do estudo, contribuindo na análise das contribuições e limitações
da formação continuada do professor de Matemática, por intermédio da participação no curso
ofertado à distância.
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Objetivando alcançar os objetivos propostos na investigação, dividiu-se o estudo em etapas,
no qual o passo inicial se configurou na análise dos conteúdos programáticos abordados na
trajetória investigativa do Curso de Formação em Elaboração de Itens, mediante a publicação de
edital pelo Centro de Educação à Distância do Ceará (CED/CE), e na segunda fase da pesquisa foi
realizada uma entrevista individual, com uma pergunta única, inquirindo os docentes acerca das
contribuições e limitações do curso no trabalho e ação dos professores de Matemática.
No que concerne à análise dos dados, utilizou-se a abordagem qualitativa da pesquisa, em
consonância com os estudos de Ghedin e Franco (2011), ao afirmarem que nessa perspectiva se
objetiva não somente a mera descrição dos fatos que ocorrem, perpassam e impactam nas relações
estabelecidas nos ambientes atinentes a investigação, mas englobam, também, um viés
analítico/crítico, na perspectiva de compreensão e conhecimento profundo do fenômeno
pesquisado.
Como instrumentos de recolha de dados foi utilizado a análise documental (consistindo na
averiguação dos conteúdos programáticos do curso, por intermédio da publicação de edital pelo
CED/CE) e a entrevista, realizada com cada um dos docentes que participaram voluntariamente do
estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na etapa inicial da investigação, analisou-se os conteúdos programáticos abordados na
trajetória da formação continuada ofertada aos professores de Matemática, em que foi constatado
que os mesmos foram desenvolvidos em cinco módulos, com temáticas definidas previamente, em
que as atividades a serem realizadas pelos cursistas consistiam em discussões nos fóruns e a
resolução de um questionário ao fim de cada módulo, conforme o assunto abordado, bem como a
elaboração de itens matemáticos e inserção no Banco Estadual de Itens e Questões (BEIQ), como
ações inerente ao processo formativo.
No primeiro módulo, foram discutidas questões relativas à relevância da educação à
distância como elemento de formação continuada docente, requerendo o delineamento de um
cronograma de estudos por parte dos cursistas, de forma a desenvolverem as atividades
programadas em cada etapa do processo. Enfocou-se, também, o uso do Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVACED), utilizado como espaço para a realização das ações formativas,
subsidiando os cursistas no conhecimento acerca de como manuseá-lo na trajetória do curso. Um
outro enfoque remeteu à exploração do sistema BEIQ, que se configura como uma plataforma
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online com finalidade de contribuir no trabalho docente, por intermédio da utilização de itens e
questões sobre conteúdos diversificados que integram o currículo, podendo ser utilizado em
conformidade com necessidades específicas de cada professor.
No módulo dois, enfocou-se questionamentos relacionados aos fundamentos e conceitos da
avaliação, em uma visão relacionada ao viés avaliativo não como instrumento de punição e
identificação de falhas dos educandos, mas como algo potencializador da reflexão crítica docente,
de forma a redirecionar ações e estratégias, como foco na aprendizagem dos estudantes, bem como
na averiguação acerca dos avanços e limitações discentes, conhecendo para explorar e buscar
soluções que reverberem em um processo de ensino voltado à efetivação da aprendizagem. Luckesi
(2011) expõe a avaliação como um elemento potencializador de autoanálise docente, na perspectiva
de redirecionamento do planejamento e das estratégias desenvolvidas no contexto da sala de aula.
No terceiro módulo, foram estudadas as matrizes de referência, inerentes as avaliações de
larga escala do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e SPAECE (Sistema Permanente da
Avaliação do Estado do Ceará), objetivando o conhecimento e exploração mais aguçada das
habilidades e competências a serem alcançadas pelos educandos ao final da escolarização básica,
uma vez que o foco do curso contemplava professores da modalidade do ensino médio, última etapa
do ciclo básico da escolarização. Nesses termos, Nascimento, Castro e Lima (2019) atentam para a
necessidade de ênfase no processo de ensino e não apenas no produto, em que a aprendizagem deve
ser concebida como um construto, em uma formação voltada para o exercício da cidadania e não
apenas pautada em conteúdos a serem cobrados em testes avaliativos, sob o risco do pragmatismo
exacerbado, sem um foco específico, provocando o cansaço de professores e alunos.
No módulo quatro, o enfoque remeteu à elaboração e revisão de itens matemáticos, na
objetividade de promover discussões acerca do trabalho contextualizado, atentando ao rigor
científico, superando uma visão reducionista de que o conhecimento matemático se reduz a
memorização de fórmulas e conceitos estáticos. Vislumbra-se a Matemática como uma ciência
presente, atuante no cotidiano pessoal/social, que dialoga com outras áreas do conhecimento, que
possibilita ao estudante a mobilização de estratégias e uso do raciocínio lógico-abstrativo na busca
por solução para os problemas propostos (NASCIMENTO; CASTRO; LIMA, 2015). Nesse
aspecto, buscou-se enfatizar a importância da elaboração de itens matemáticos em conformidade
com especificidades do contexto em que a escola está inserida, abordando os conteúdos de forma
contextualizada, em que o aluno possa participar do processo de ensino, sendo estimulado a pensar
e não apenas a decorar fórmulas.
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No último módulo foram enfatizadas discussões e orientações sobre o manuseio da
Plataforma do Banco Estadual de Itens e Questões (BEIQ), um sistema online criado com a
finalidade de contribuir no trabalho docente, em que os professores podem elaborar atividades sobre
assuntos diversificados, englobando diferentes áreas do conhecimento. As questões são elaboradas
pelos próprios professores da rede estadual de ensino cearense, no qual são revisadas e analisadas
pelos pares, em uma perspectiva qualitativa do item elaborado, objetivando o estímulo ao
pensamento crítico e reflexivo discente.
Na segunda etapa do estudo, remetendo a entrevista aplicada a cada um dos sujeitos
participantes, o professor de Matemática evidenciou que o curso contribuiu na sua ação
profissional, por intermédio de um novo olhar sobre o conhecimento curricular, que deve ser
trabalhado de forma contextualizada, despertando o interesse dos alunos, visto que “ nas minhas
aulas eu enfatizava muito as fórmulas e após a explicação oral dos conteúdos, os alunos
perguntavam logo sobre qual delas deveriam usar para resolver os exercícios”.
Tal fator permeia uma visão cultural arraigada de que a Matemática remete a memorização
de fórmulas e conceitos estáticos para aplicação em testes padronizados obedecendo a modelos
delineados pelo professor, provocando desinteresse e apatia, em um processo de ensino desprovido
de significação para os educandos, sem relações entre conhecimento escolar e social
(NASCIMENTO; CASTRO; LIMA, 2015).
O docente expôs que o curso propiciou conhecimentos sobre como elaborar itens em relação
aos conteúdos que integram o currículo matemático, em uma via contextualizada e interdisciplinar,
de forma que os estudantes possam pensar, participando da construção da sua própria aprendizagem
e não apenas repetir, além da disponibilidade do banco de questões, que irá auxiliar os professores
na busca por atividades sobre diferentes assuntos. Como limitação do processo formativo, o
participante evidencia o tempo de realização do curso, bem como a formação como um processo
pontual, no qual afirma que poderia ter se desenvolvido por um maior período de tempo.
A professora de Matemática afirmou que o processo formativo contemplou as suas
expectativas e necessidades, se adequando a sua rotina e jornada de trabalho, bem como possibilitou
conhecimentos e habilidades sobre como elaborar itens contextualizados e de forma interdisciplinar,
afirmando que “sempre enfatizava mais os algoritmos, porque tinha dificuldades na elaboração de
questionamentos contextualizados e o curso me auxiliou nesse aspecto”.
O processo de formação continuada deve ser desenvolvido em conformidade com as
especificidades dos professores, de forma que estes possam ser sujeitos e não meros objetos do
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processo, em uma via mobilizadora de conhecimento, engajamento e efetiva participação na
trajetória, na perspectiva de reverberar na ressignificação de conhecimento e redirecionamento de
ações que possa impactar na melhoria do ensino e aprendizagem no âmbito da Matemática.
Um outro fator positivo enfatizado pela docente remete ao subsídio fornecido pelo banco de
questões, em que os itens são elaborados, analisados, revisados e aprovados pelos próprios
professores da rede, na perspectiva que possam contribuir na ação dos professores, em
conformidade com o planejamento de suas aulas. Como ação limitadora do curso, a professora cita
a questão temporal, considerando pequeno o tempo de realização do curso, bem como o fato do
mesmo contemplar uma pequena quantidade de professores, no campo da formação continuada em
Matemática.
CONCLUSÕES
No contexto contemporâneo, marcado por constantes avanços nas áreas cientificas e
tecnológicas, é importante que o professor busque atualizar-se profissionalmente, de forma a
incrementar o seu repertório de conhecimentos e estratégias, lhe subsidiando em sua ação cotidiana
nos espaços escolares. Dessa forma, a formação continuada deve ser vislumbrada como um
instrumento potencializador de melhorias concernentes ao trabalho docente, devendo estar em
consonância com anseios e necessidades dos professores.
A educação à distância se explicita como uma via potencializadora de formação continuada
dos professores, por intermédio de adequação as peculiaridades pessoais e profissionais de cada
indivíduo. Nesse sentido, o processo formativo deve ser planejado e direcionado aos anseios e
necessidades dos sujeitos que o procuram, contribuindo em melhorias que reverberem na
qualificação do professor.
Desse modo, infere-se que o curso de formação em elaboração de itens, ofertado na
modalidade a distância, oportunizou aos professores de Matemática, sujeitos da pesquisa,
conhecimentos e habilidades sobre fatores que perpassam a sua atuação nos espaços escolares em
que atuam, em uma via reflexivo-crítica, de forma repercutir na melhoria do profissional e,
consequentemente, no processo de ensino e aprendizagem, vislumbrando os saberes matemáticos
não como um amontoado de fórmulas e conceitos a serem decorados pelos alunos, mas como
instrumentos de interpretação e intervenção social, em uma perspectiva contextualizada e
interdisciplinar.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

405

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Os participantes do estudo explicitaram que o curso a distância se evidenciou como um fator
importante no processo de formação continuada dos mesmos, visto que buscou trabalhar conteúdos
teóricos e práticos voltados para a busca por soluções viáveis para os desafios denotados no
cotidiano escolar, bem como se adequou ao tempo disponível de cada sujeito, em virtude da
indisponibilidade de frequência em um curso formativo presencial, no qual estes tiveram que
estipular horários de estudos para realizar as atividades formativas, bem como o desenvolvimento
do espírito autônomo.
Como entraves inerentes ao processo, foram evidenciados aspectos temporais, em que os
sujeitos consideraram pequeno o tempo de execução da proposta formativa, bem como a quantidade
de vagas ofertadas destinadas aos professores de Matemática e a descontinuidade da formação
ofertada, se configurando como uma ação pontual, no qual os participantes consideraram que
poderia ter se estendido um pouco mais.
A qualificação profissional deve embasar o percurso profissional docente, em que o
professor busque aperfeiçoar seus conhecimentos, adquirindo saberes que propiciem melhorias no
desenvolvimento do seu repertorio de estratégias didático/pedagógicas, que devem ser delineadas
não como receitas prontas, mas adaptadas e adequadas as necessidades do contexto e dos indivíduos
com os quais interage, vislumbrando os educandos como partícipes do processo de ensino e
aprendizagem e não como receptores de informações.
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Resumo
O presente estudo é oriundo da experiência vivenciada por dois professore(a)s de Matemática da rede
pública estadual de ensino do Ceará, por intermédio da participação em um curso formativo à distância,
no qual analisou-se as contribuições e limitações do processo de formação continuada no trabalho e
ação dos profissionais. O uso das tecnologias no processo formativo continuado se evidencia como um
potencial caminho, devendo estar atrelada aos anseios e necessidades dos professores que a buscam,
possibilitando articulação e diálogo mútuo entre teoria e prática. No que concerne à análise dos dados,
utilizou-se a abordagem qualitativa da pesquisa e como instrumentos de recolha de dados foram
utilizados a análise documental e a entrevista. Na etapa inicial da investigação, analisou-se os conteúdos
programáticos abordados na trajetória formativa ofertada aos professores de Matemática e na etapa
posterior foi aplicada uma entrevista com cada um dos sujeitos. Os participantes do estudo explicitaram
que o curso a distância se evidenciou como um fator importante no processo de formação continuada
dos mesmos, visto que buscou trabalhar conteúdos teóricos e práticos voltados para a busca por
soluções viáveis para os desafios denotados no cotidiano escolar, adequou-se a rotina
pessoal/profissional de cada sujeito e estimulou o desenvolvimento do espírito autônomo. Como
entraves inerentes ao processo, foram evidenciados o tempo de execução da proposta formativa, a
quantidade de vagas ofertadas destinadas aos professores de Matemática e a descontinuidade da
formação ofertada. O processo formativo continuado deve ser desenvolvido em conformidade com as
especificidades dos professores, de forma que estes possam ser sujeitos e não meros objetos do
processo, na perspectiva de reverberar na ressignificação da prática e redirecionamento de ações que
possa impactar na melhoria do ensino e aprendizagem no âmbito da Matemática.
Palavras-chave: Formação continuada; Matemática; Contribuições; Limitações; Aprendizagem.
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REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SALVADOR/BA
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O presente trabalho deriva de uma proposta de pesquisa, em andamento (fase inicial), cujo
objetivo é analisar as práticas formativas que estão sendo experienciadas pelos educadores dentro
de escolas públicas municipais de Salvador, a partir da instauração do Programa Nossa Rede e da
reserva de jornada de trabalho.
A rede municipal de educação de Salvador tem passado nos últimos cinco anos por
mudanças significativas influenciadas, por um lado, pela implementação de um programa
denominado “Nossa Rede”, que se estabeleceu através da construção de uma nova proposta
pedagógica, contemplando a elaboração, distribuição e utilização de materiais didáticos e de
documentos referenciais para as práticas educativas nas escolas; e por outro, pela progressiva
instalação da reserva de jornada de trabalho (Lei 8.722/2014 e regulamentada pelo Decreto nº
26.168, 19 de junho de 2015), que remete ao direito dos professores e coordenadores pedagógicos
em disporem de um terço da sua jornada de trabalho destinada ao desenvolvimento de atividades
complementares para interação com o educando, formações continuadas, pesquisas, planejamentos,
articulações e outras promovidas pela Secretaria de Educação (sendo que 50% desse período é
cumprido dentro da unidade escolar e os demais pode ser usufruído pelo profissional em local
externo ao ambiente de trabalho).
Ambos os fenômenos (“Nossa Rede” e Reserva de Jornada de trabalho) têm trazido
repercussões, desafios e alterações relevantes para a educação pública soteropolitana. Vêm servindo
como molas propulsoras para se pensar sobre os processos de ensino e aprendizagem, as
reconfigurações e condições do trabalho docente, a formação de professores em exercício, assim
como sobre profissionalização (NÓVOA, 1992), profissionalidade (ESTEVES, 2015) e o papel dos
educadores no cenário de mudanças educativas. Se tais políticas fomentam e promovem melhorias
aos professores em sua atuação profissional, também são eles que estão mais imbricados e
pressionados a revisarem e reformularem seus conhecimentos, metodologias, experiências e
práticas em salas e a apresentarem resultados na aprendizagem dos seus educandos.
A motivação para realizar a proposta de pesquisa surgiu da nossa relação (servidora pública
municipal – coordenadora pedagógica) com o contexto descrito, em que temos percebido os
desafios, dilemas e reconfigurações no cotidiano escolar decorrentes da implantação dessas
políticas, que vêm demandando a reelaboração/atualização da formação dos docentes em exercício
nessa rede de ensino, bem como, a premência de se fomentar práticas formativas que envolvam
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processos experienciais, em que se potencialize a problematização das circunstâncias e questões que
envolvem e tensionam o fazer profissional docente e a reelaboração própria da sua atuação,
levando-se em consideração a complexidade das situações com que os educadores precisam lidar
individual e a coletividade dentro das escolas.
Tendo em vista o objetivo inicial, mobilizador da pesquisa, em promover uma reflexão e
compreensão sobre as configurações das práticas formativas voltadas aos professores em exercício,
fomentadas pelas políticas supracitadas, suas formas de operacionalização e possíveis contribuições
para atuação e desenvolvimento pessoal/profissional dos docentes e para a instituição escolar,
intentamos através do estudo a ser desenvolvido: analisar a implantação do Programa Nossa Rede e
da reserva de jornada de trabalho na rede municipal de educação de Salvador e suas relações com a
formação continuada de professores em exercício; analisar as práticas formativas de professores que
estão sendo experienciadas dentro de escolas públicas municipais de Salvador, a partir instauração
do Programa Nossa Rede e da reserva de jornada de trabalho; compreender o papel do coordenador
pedagógico enquanto formador de professores no contexto da rede municipal de educação de
Salvador; refletir sobre implicações, limites e possibilidades do desenvolvimento da formação
continuada de professores em exercício no contexto de escolas da rede de municipal de educação de
Salvador.
DELINEAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS INICIAIS
A formação continuada de professores se estabelece como um aspecto crucial no bojo das
políticas em implementação na rede educação pública de Salvador e no cenário educacional
contemporâneo.
Fávero e Tonieto (2010) colaboram na reflexão sobre como a formação docente, em
especial, a formação continuada, pode tornar-se um elemento fundante e estratégico, a fim de que
ações sejam empreendidas a favor de reformulações significativas no campo educacional e que não
fiquem limitadas aos discursos. Apontam que a formação inicial, por mais sólida que tenha sido,
não é suficiente ao professor que lida com a complexidade das contingências cotidianamente e ao
longo da sua atuação, daí a necessidade de se manter em permanente formação e aprendizagem,
reconhecendo o seu “inacabamento” enquanto ser humano e profissional. Acrescentam que através
da formação continuada o professor: “[...] poderá compreender melhor os fenômenos que fazem
parte da sua vida como docente, e projetar novos e aprimorados modos de ser e agir como
professor.” (FÁVERO; TONIETO, 2010, p. 57). Afinal, o trabalho docente não se inicia nem se
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encerra nos momentos específicos da aula, abarca a mobilização de ações, pesquisa, formação,
conhecimentos variados, reflexão e tomadas de decisão acerca das teorias, metodologias e
abordagens de ensino que norteiam a sua ação educativa, favorecem a superação das dificuldades
no percurso de aprendizagem dos seus educandos. Como sinaliza Sá (2018a):
O exercício da docência envolve um contínuo pensarpraticar que, por sua vez, requer
da/o professora/a pesquisador/a tomadas de posições teóricas, metodológicas,
políticas, relativas ao encaminhamento de sua atuação, em meio a regulamentações,
normativas, resoluções, prescrições e a responsabilidade por atender à demanda
formativa das pessoas que acorrem aos espaços de escolarização em que atua.

Decorre, portanto, a implicação de condições para que o professor se desenvolva pessoal e
profissionalmente dentro do seu campo de trabalho e no contexto de sua atuação. Nesse sentido, a
formação continuada pode configurar-se como um eixo do seu aprimoramento e contínuo
aprendizado da profissão, de forma a fomentar a construção individual e coletiva de repertórios a
serem atualizados continuamente pelas experiências e referências (teóricas / práticas / afetivas)
experienciadas em seus percursos formativos auxiliando-o a lidar com os desafios presentes em seu
fazer profissional e social.
Nóvoa (1992) chama atenção para a contemplação das dimensões pessoais e o
estabelecimento de vínculos entre a formação de professores e o contexto vivencial e experiencial
enquanto pessoa/profissional.
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de
técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e
de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante
investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. (NÓVOA, 1992, p. 25)

Para além da “transmissão” de informações e aportes técnicos pedagógicos, as ações
formativas, a partir dessa concepção, envolvem elementos que remetem a pessoa desse profissional,
os seus saberes, história de vida, identidades/diferenças, valores, contradições, experiências,
disposições, motivações, a ambiência institucional, a relação com os seus pares e com os desafios
das realidades em que atuam.
Como bem sinalizam Zen e D´Àvila (2018, p. 132): “Nenhum professor é um consumidor
passivo de saberes didáticos e por este motivo não pode ser tratado como um mero executor de
práticas pedagógicas planejadas e definidas por outrem.” Os processos formativos são processos
experienciais, em que a pessoalidade desse profissional/professor ocupa uma posição ativa,
protagonista diante da formação/experiência, e nesses processos emergem também todas
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imprecisões, contradições e inflexões que fazem parte da vida e da atuação profissional. O sujeito
da formação é também um sujeito da experiência, o que suscita uma abertura/disposição desse
docente para incursionar/experienciar no percurso formativo proposto.
Reflete-se a possibilidade dos processos formativos se configurarem enquanto
espaços/tempos de experienciações singulares (SÁ, 2011), em que a potencialidade da
experimentação da exposição e vulnerabilidade seja acolhida e validada na vivência da formação,
comportando as imprecisões, contradições e inconstâncias do percurso formativo e do
sujeito/professor em formação.
Diria que a trama da “formação” é tecida na itinerância, que por sua vez comporta a
errância empreendida por uma pessoa que, segundo Larrosa, “[...] já não se concebe
como uma substância dada, mas como forma a compor, como uma permanente
transformação de si, como o que está sempre por vir”. (LARROSA, 2002a, p.67). E
nesse “estar por vir” não há uma regularidade, uma linearidade. [...] (SÁ, 2018b)

As práticas formativas podem mobilizar os docentes a serem protagonistas de sua formação
contínua e autonomia, a serem pesquisadores crítico-reflexivos de si mesmos, da sua atuação, das
condições e natureza do seu trabalho, e dos problemas que enfrentam e o interpelam enquanto
agente social de transformação. (NÓVOA, 2002, p. 59).
Imbernón (2011) assim como Nóvoa (1992; 2002) abordam a formação continuada de
professores alicerçada nas dimensões pessoais, coletivas e institucionais. Aludem a constituição de
práticas formativas dentro do contexto da escola, vinculadas aos seus projetos educativos e aos
espaços de coletividade instituída entre os docentes e os demais profissionais que nela atuam.
Significa pensar em processos formativos contextualizados, entrelaçados e implicados: com a vida e
a história pessoal de cada um; com a complexidade, desafios e demandas que atravessam o fazer
pedagógico; com o desenvolvimento da profissão docente e das escolas, de modo que se fortaleçam
como comunidades formativas e aprendentes.
Ambos autores abordam que a formação de professores articulada com a instituição escolar
poderá se constituir como uma comunidade colaborativa de investigação, formação e aprendizagem
para todos envolvidos. Isto significa repensar e delinear novos papeis, funções e finalidades para a
escola. A problematização desta concepção nos leva a um caminho de reconhecimento da natureza
complexa que caracteriza o trabalho docente e da própria formação em exercício, o que remete a
uma diversificação das práticas formativas e “a dinamização de dispositivos de investigação-ação e
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de investigação-formação que pode dar corpo à apropriação pelos professores dos saberes que são
chamados a mobilizar no exercício da sua profissão.” (NÓVOA, 2002, p. 64)
Na concepção trazida por tais autores, o lugar estratégico da pesquisa na formação de
professores vai além de uma perspectiva técnica e instrumental, incorpora-se enquanto prática de
investigação aliada à ação educativa, fomentando a problematização dos processos educativos que
se instauram nas escolas, das condições estruturais com que se convive, dos propósitos e valores
subjacentes à ação docente, do ambiente direto de sua atuação, assim como do campo educacional
mais amplo.
Esta perspectiva nos remete a considerar a formação docente contextualizada e articulada
aos ambientes escolares e a vislumbrar pontes de acesso que possibilitem conectá-la cada vez mais
aos professores em seu fazer profissional, considerando seu papel ativo e protagonista. Levando em
conta tais referenciais, a pesquisa a ser desenvolvida parte de uma abordagem descritiva e
interpretativa visando uma compreensão do fenômeno em estudo. Como propõe Macedo (2010,
p.23-24) essa compreensão não se esgota no sentido do mero entendimento ou abstração, mas
encontra-se implicada com um processo de aprendizagem, de construções explicativas e
perspectivas propositivas, que envolve o itinerário reflexivo-formativo da investigação e da
pesquisadora.
Traz a forma descritiva enquanto atividade potencializadora de análise do fenômeno
pesquisado. Esta descrição não se trata de um retrato da realidade, mas como salienta André (2002,
p. 42), busca envolver um processo de reconstrução dessa realidade, no sentido de compreendê-la
dentro da sua complexidade, de suas múltiplas dimensões, da sua dinâmica e de suas contradições.
A proposta de pesquisa delimita-se inicialmente ao contexto de duas escolas pertencentes à
rede de ensino municipal de Salvador e pretende-se realizar observação participante (interação
direta no lócus a ser estudado, nos momentos de operacionalização das ações formativas e com os
sujeitos participantes da pesquisa); entrevista com gestores, coordenadores pedagógicos e
professores; e análise de documentos e registros visando à contextualização e aprofundamento do
estudo do fenômeno pesquisado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS...
A investigação/reflexão que ora propomos sobre a formação continuada de professores em
exercício na rede de educação municipal de Salvador fomentada no contexto da implementação da
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reserva de jornada de trabalho e do programa Nossa Rede, visa colocar em pauta de pesquisa
questões tensivas e cotidianas que estão imbricadas na formação docente e na própria prática
pedagógica, bem como os desafios e possibilidades que incursionam a instituição escolar e o
exercício da docência na conjuntura atual, que trazem o vislumbre de delineamentos de aberturas
potencializadoras para configuração de novos espaços, tempos, experiências formativas e para
desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes e organizacional da escola.
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Resumo
O presente trabalho deriva de uma proposta de pesquisa em andamento (fase inicial), cujo objetivo é
analisar práticas formativas experienciadas por educadores dentro de escolas municipais de Salvador, a
partir da instauração do programa “Nossa Rede” e da reserva de jornada de trabalho, visando
compreender suas configurações, formas de operacionalização e possíveis contribuições para atuação e
desenvolvimento pessoal/profissional dos docentes e para a instituição escolar. A implementação do
programa “Nossa Rede” e da reserva de jornada de trabalho têm trazido repercussões e alterações
significativas para a educação pública soteropolitana. A formação continuada de professores se
estabelece como um aspecto crucial no bojo dessas políticas, que vêm servindo também como molas
propulsoras para se repensar sobre os processos de ensino e aprendizagem, as condições do trabalho
docente, assim como sobre a profissionalização, profissionalidade, a formação docente em exercício e o
papel dos educadores diante do cenário de mudanças educativas. Baseando-se em concepções
referenciadas em autores, como: Nóvoa; Sá; Imbernón; Macedo, dentre outros, a investigação a ser
desenvolvida parte de uma abordagem qualitativa, com enfoque descritivo e interpretativo, envolvendo
pesquisa participante e análise documental. Pretende-se colocar em pauta questões tensivas e cotidianas
que estão imbricadas na formação continuada de professores e na prática educativa, refletindo sobre os
desafios e possibilidades que incursionam a instituição escolar e o exercício da docência no contexto da
rede de municipal de educação de Salvador, tendo em vista as políticas educacionais citadas,
vislumbrando delineamentos de aberturas de espaços/tempos potencializadores de experiências
formativas, do desenvolvimento pessoal/profissional docente e da escola.
Palavras-chave: Formação continuada de professores; políticas educacionais; escola.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Este painel integra e articula o resultado de três pesquisas que argumentam sobre questões que
permeiam a formação continuada de docentes e que geram constatações, tensões, desafios,
ressignificações e aprendizagens. A primeira busca compreender a importância e a relação entre as
iniciativas de formação continuada e a utilização pedagógica das tecnologias de informação e
comunicação (TIC) no processo ensino- aprendizagem em escolas públicas com poucos recursos
tecnológicos. A segunda tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre propostas de formação
continuada de professores formadores do ensino superior que têm o próprio trabalho como conteúdo e
local de formação, abrindo espaço para uma revisão do currículo da licenciatura em Pedagogia em uma
Instituição de Ensino Superior privada. A terceira apresenta uma reflexão sobre as propostas de
formação continuada para os professores das escolas do campo do município de Itapemirim, ES. O
eixo articulador da discussão encontra-se na perspectiva de que a formação continuada de professores
possui lugar de destaque nas discussões sobre a melhoria da qualidade da educação no Brasil, porém,
precisa ser sustentada pela promoção e implementação de políticas que possam viabilizar ações capazes
de promover um diálogo crítico e fundamentado entre trabalho e formação docentes. No cenário atual,
atravessado por constantes mudanças sociais, pela diversidade encontrada nas salas de aula, pelo apelo
contínuo e renovado feito pelas novas tecnologias da informação e comunicação, pelas novas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a formação inicial e continuada de professores, defende-se que a formação
continuada é uma exigência ao exercício da atividade docente da qual não se pode abrir mão e,
portanto, estudos que tratem dessa temática precisam ocupar o centro das discussões para que outros
caminhos sejam encontrados.
Palavras-chave: Formação continuada; Ensino e Tecnologia; Formação de professores formadores;
Educação do Campo.
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES: UMA PROPOSTA DE USO DAS TIC
NA PRÁTICA PEDAGÓGICA POR MEIO DO CONCEITO DE ENSINO HÍBRIDO
Amanda Cristine Corrêa Lopes Bitencourt – UFRJ
Matheus Carvalho do Nascimento – UFF

INTRODUÇÃO
As últimas décadas trouxeram diversas mudanças na forma como vivemos e nos
comunicamos. A chamada revolução tecnológica inseriu novos elementos em nossas vidas. A
informação transmitida por meio das redes potencialmente infinitas, espalhadas por grande parte do
planeta, adquiriu um caráter instantâneo e atemporal. O espaço como conhecemos é completamente
diferente da noção de espaço da Era Industrial. Atualmente, convivemos com espaços de lugares e
espaços de fluxos, que nos colocam em contato com outros locais e outras realidades
(CAVALCANTI, 2013).
Essas mudanças provocaram muitas transformações sociais, principalmente, a partir das
descobertas tecnológicas, como o fato de os alunos não possuírem mais os mesmos processos
mentais de representação e de simbolização dos objetos, pois a geração de alunos da pósXX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas
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modernidade aprende muito mais pelas múltiplas interações que realiza com o objeto do
conhecimento do que por abstrações que é capaz de fazer sobre ele, como declaram estudos da
neurociência (OLIVEIRA, 2016). Diante disso, as políticas públicas da educação se viram em
constantes ações providenciais para atender às necessidades emergentes desse movimento no campo
da aprendizagem.
Segundo Nóvoa (2007), nesse quadro, duas realidades se impuseram como temas
obrigatórios de reflexão e de intervenção no campo da educação: as questões da diversidade — que
abriram caminho para uma redefinição das práticas de inclusão social e de integração escolar, e os
desafios colocados pelas novas tecnologias — que têm revolucionado o dia a dia das sociedades e
das escolas.
Nesse contexto, conforme Gatti (2008), em função das mudanças nos conhecimentos, nas
tecnologias e no mundo do trabalho, tornou-se forte, especialmente em países desenvolvidos, a
questão da imperiosidade de formação continuada como um requisito para o trabalho, a ideia da
atualização constante. Isso exigiu o desenvolvimento de políticas nacionais ou regionais em
resposta a problemas característicos de nosso sistema educacional. Entretanto, segundo a autora,
mesmo com os avanços a partir de programas desenvolvidos, na última década, a questão da
formação dos professores tem sido um grande desafio para as políticas governamentais.
Assim, a partir dessa problemática, este artigo tem o objetivo de compreender a importância
e a relação entre as iniciativas de formação continuada para professores e a utilização pedagógica
das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no processo de ensino e aprendizagem em
escolas públicas com poucos recursos tecnológicos. Para esta pesquisa, lança-se mão de uma
metodologia qualitativa, compreendida como estudo de caso, que foi desenvolvida a partir da
realização de um curso de formação continuada para docentes do Ensino Fundamental e Médio de
uma escola da rede pública estadual do município de Itaocara, Rio de Janeiro, em que foram
abordados aspectos relacionados às TIC como tecnologias educacionais.
Os dados observados por meio de questionários e grupo focal, demostraram a relevância de
tais iniciativas enquanto oportunidades de reflexão e atualização dos profissionais da educação em
relação ao uso da tecnologia no contexto escolar. Ademais, os docentes reconhecem as tecnologias
como uma interface potencializadora e enriquecedora do processo de ensino e aprendizagem.
Porém, há entraves que merecem ser considerados, especialmente, o que se refere a essa formação
não ter a participação e o envolvimento de todos os docentes da escola, revelando de certo modo, a
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fragmentação do processo formativo que, muitas vezes, impede ou fragiliza pensar um projeto
maior de escola e de educação.
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E AS TIC
A formação continuada no Brasil é um tema que vem se difundindo nos últimos anos.
Conforme Barreto e Gatti (2009), o termo formação continuada compreende diversas iniciativas que
podem ser utilizadas para aperfeiçoar as habilidades e os conhecimentos dos docentes. Estas ações,
como o próprio termo define, ocorrem como uma extensão após o período de graduação dos
profissionais de educação, podendo compreender diversos espaços e diferentes níveis de
formalização (situações formais e informais). Ela pode ser oferecida para os profissionais por meio
de seminários, congressos, cursos presenciais, semipresenciais ou a distância, por exemplo. Essa
formação também pode ocorrer em ações do cotidiano dos profissionais, de maneira menos formal,
compreendendo reuniões pedagógicas, os períodos de trabalho coletivo na escola e os momentos de
trocas de saberes e experiências entre os pares. Tal formação objetiva a “atualização e
aprofundamento de conhecimentos como requisito natural do trabalho em face do avanço nos
conhecimentos, as mudanças no campo das tecnologias, os rearranjos nos processos produtivos e
suas repercussões sociais” (BARRETO; GATTI, 2009, p. 200).
A partir dessa concepção, conforme Autor 2 et al. (2019), no que tange a formação
continuada dos professores e as tecnologias, há três fatores que acentuam as particularidades na
realidade desses profissionais: a deficiência e/ou insuficiência dos cursos de formação docente; as
reformas educativas dos anos 1990, com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394 de 1996 e as
consequências provenientes do avanço tecnológico, principalmente em relação às influências
exercidas sobre o conhecimento e as novas concepções de ensino e aprendizagem.
O primeiro dos fatores acima, mencionado pelos autores, nos direciona a uma reflexão
acerca do processo de formação dos professores, levando em consideração os modelos praticados
na formação inicial e cursos superiores, especialmente os de licenciatura. É fundamental destacar,
conforme os pesquisadores, que, no Brasil, devido aos problemas crescentes na formação inicial dos
docentes, as ações de formação continuada foram adquirindo novas competências, deixando de ser
exclusivamente um recurso de desenvolvimento profissional, ao contrário, tornando-se uma política
compensatória, com o objetivo de suprir as lacunas provenientes da formação inicial dos
professores e garantir implementação das reformas educativas dos anos de 1990 (GATTI, 2008).
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O segundo fator são as reformas educativas da década de 1990. Dentre elas, destaca-se a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394 de 1996, que, segundo Alvarado-Prada, Freitas e Freitas
(2010), trouxe novas exigências em relação a formação de professores, tornando obrigatória a
formação docente em nível superior, nas modalidades de licenciatura ou normal superior. Tal
medida objetivava garantir qualificação dos professores para que se tornassem aptos a atuar em sala
de aula.
O último fator, é que há de se considerar o impacto das tecnologias na educação discutido
por diversos autores e encontrado nos documentos e leis voltados para políticas educacionais. Os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), por exemplo, estabelecem a necessidade de “reconhecer
a informática como ferramenta para novas estratégias de aprendizagem, capaz de contribuir de
forma significativa para o processo de construção de conhecimento, nas diversas áreas” (BRASIL,
1998).
Entretanto, décadas depois, é possível observar que a velocidade com que as tecnologias
evoluem é um fator que dificulta o processo de adaptação e apropriação destas por parte dos
professores; isso porque essa dinâmica não condiz com o processo de formação dos professores,
tornando-os constantemente sujeitos a uma posição de iniciantes diante da utilização destes recursos
na educação (VALENTE; ALMEIDA, 2010, apud AUTOR 2 et al., 2019).
Os avanços tecnológicos trazem novas exigências à formação de professores e muitos
professores, submissos ao modelo antigo de educação, têm dificuldades em manipular e
incorporar os recursos tecnológicos ao processo de ensino e de aprendizagem. Diante do
exposto, a incorporação das tecnologias na educação repercute em um movimento de
mudança que gera insegurança e medo do desconhecido, porque o novo representa uma
ameaça e impõe a tarefa de rever-se (ALTOÉ; FUGIMOTO, 2009, p. 166).

Mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), lançada pelo governo
federal, em 2017 — um documento que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais a serem
trabalhadas nas escolas brasileiras públicas e particulares de Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Ensino Médio — também, em seu texto, afirma ser necessário reconhecer o cenário mundial em
seu contexto histórico e cultural o que requer também o desenvolvimento de competências, entre
elas “atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais [...]”
(BRASIL, 2017, p.8). Assim, dentre as dez competências gerais que consubstanciarão o “âmbito
pedagógico”, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, do documento, quatro envolvem os
termos tecnologia e/ou digital, não somente com a proposta de incentivar o uso das tecnologias, mas
de inserir esse recurso na escola como diretriz.
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Nessa perspectiva, conforme Autor 2 et al. (2019), estimular a utilização das tecnologias é
tão importante quanto uma capacitação coerente dos professores. Essas premissas, podem ser
consideradas também como iniciativas para superar a estagnação na evolução da escola. Bacih,
Neto e Trevesani (2015) nos lembram da estagnação na forma em que os professores ensinam seus
alunos, ressaltando, também, uma deficiência crônica nas iniciativas de formação continuada
voltadas para os docentes.
Dessa maneira, pode-se compreender a formação do professor em relação às tecnologias
emergentes como fundamental para que estes profissionais possam, por meio de uma utilização
adequada dessas tecnologias, como tecnologias educacionais, buscar melhores resultados
individuais e coletivos. É preciso destacar, segundo Autor 2 et al. (2019), que tal formação deve
promover uma mudança de perspectiva em relação à utilização das tecnologias em sala de aula: não
as limitando a ferramentas diferentes para reproduzir os mesmos métodos de ensino; ao contrário,
tendo em vista que sua utilização consciente pode proporcionar diferentes possibilidades e
experiências, tanto para os professores quanto para os alunos.
Em paralelo com essas reflexões acerca dos benefícios que as iniciativas de formação
continuada podem trazer para os docentes, projetando melhores resultados por meio da adoção das
tecnologias em sala de aula, não se pode deixar de citar o papel social e democrático que estão
relacionados a elas. Sampaio e Leite (2013) nos atentam para as desigualdades que enfrentamos em
nosso país: de uma lado, uma parcela social em que as tecnologias e seus benefícios fazem parte do
cotidiano, do outro, mais representativo, uma grande parcela social que não dispõe das condições
mínimas para viver, seguindo sobrevivendo. Nesse cenário, a escola apresenta-se, em muitos casos,
como o único meio de acesso a tais aparatos, o que justifica, de forma mais enfática, a relevância de
serem capacitados os profissionais da educação para proveitosa utilização dessas tecnologias.
Dessa forma, percebe-se, como Autor 2 et al. (2019), que as discussões acerca da formação
continuada dos professores para a utilização pedagógica das TIC, envolvem questões que vão além
da melhoria do desempenho escolar dos alunos. A utilização dessas no espaço escolar contribui para
a democratização da educação, criando oportunidades para inserção e pleno desenvolvimento dos
educandos.
ENSINO HÍBRIDO
Pesquisadores do Christensen Institute, nos Estados Unidos, têm desenvolvido métodos que
mesclam o ensino tradicional com a tecnologia digital. Segundo esses pesquisadores, o ensino
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híbrido é um programa de educação formal no qual um aluno aprende pelo menos em parte por
meio do ensino on-line, com algum elemento de controle sobre o tempo, lugar, modo e/ou ritmo do
estudo, e em parte em uma localidade física supervisionada, fora de sua residência. (SUNAGA;
CARVALHO, 2015).
No ensino híbrido, conforme Sunaga e Carvalho (2015), a tecnologia vem para ajudar na
personalização da aprendizagem e transformar a educação massificada em uma que permite ao
aluno aprender no seu ritmo e de acordo com os conhecimentos previamente adquiridos, o que
também possibilita que os estudantes avancem mais rapidamente.
De acordo com os autores, dessa forma, pela personalização do ensino espera-se alcançar
todos os alunos: aqueles que apresentam maior facilidade em compreender um conceito poderão
progredir na busca por novos conhecimentos, e aqueles que, por algum motivo, apresentaram maior
dificuldade, poderão rever os conceitos não dominados e retomar esse aprendizado, sanando
dúvidas e dificuldades prévias.
METODOLOGIA
A pesquisa qualitativa desenvolvida, compreendida como estudo de caso, foi realizada com
docentes de uma escola da rede pública estadual de Itaocara, Rio de Janeiro. Conforme Pereira et al.
(2018), o estudo de caso refere-se à uma metodologia de pesquisa acerca de fenômenos individuais
ou processos sociais. Ainda conforme os autores, na pesquisa do campo educacional, o estudo de
caso “pode ser de um processo educacional, um professor, um aluno, uma classe, uma turma, uma
escola ou uma região com algum fenômeno em foco” (PEREIRA et al., 2018, p. 70). A partir dessa
concepção, optou-se por realizar a pesquisa com docentes que atuam no Ensino Fundamental e
Médio, devido à carência de estudos acerca da utilização por estes das propostas do Ensino Híbrido,
nesses níveis de ensino. Schiel e Gasparini (2017), após levantamento bibliográfico, identificaram
que, em âmbito internacional, 85% dos artigos relacionados ao Ensino Híbrido estão direcionados
ao ensino superior, seguidos de 6% envolvendo a pós-graduação, 6º envolvendo o ensino médio e
apenas 3% direcionados às pesquisas no ensino fundamental, dados que expressam a relevância de
pesquisas direcionadas à Educação Básica.
O curso proposto, intitulado “Curso de Formação Continuada: Tecnologias da Informação e
Comunicação na Prática Pedagógica por meio do Conceito de Ensino Híbrido”, foi ofertado na
modalidade presencial como parte de um projeto de Extensão da UEZO (Centro Universitário
Estadual da Zona Oeste) e buscou a personalização e contextualização da temática com a realidade
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da escola pública em que os docentes participantes do curso trabalhavam e o público atendido por
eles, sendo o mesmo planejado e ministrado no próprio espaço escolar em questão, considerando-se
os recursos tecnológicos disponíveis no mesmo. O curso, oferecido a todos os professores da escola,
compreendeu uma única turma, completando 11 vagas, aproximadamente um terço dos docentes da
unidade, e foi realizado em uma semana, com um encontro semanal de 4h de duração, acrescido de
atividades remotas (sugestões de leitura e pesquisa).
No conteúdo programático, proposto no curso, foram abordadas temáticas tais como
metodologias ativas, a utilização das TIC no espaço escolar, o conceito de Ensino Híbrido e suas
propostas metodológicas, apresentação e possibilidades de aplicação em sala de aula de aplicativos,
ferramentas e softwares, além de debates e reflexões acerca da utilização das tecnologias digitais no
processo de ensino e aprendizagem.
O levantamento de dados deu-se por meio da aplicação de um questionário e grupo focal. A
análise permitiu identificar a percepção dos docentes em relação às iniciativas de formação
continuada, além de suas impressões acerca das temáticas desenvolvidas ao longo do encontro.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Por meio da análise dos questionários e do grupo focal foi possível identificar,
primeiramente, que o conceito de Ensino Híbrido, bem como as metodologias por ele propostas,
eram desconhecidos pelos professores participantes do curso. Dessa forma, justifica-se a
necessidade de participação dos professores nas iniciativas de formação continuada voltadas para as
TIC. Segundo Lima e Medeiros (2015), tais iniciativas contribuem para o desenvolvimento
profissional dos docentes em relação às inovações pedagógicas.
Com os dados obtidos nos questionários, todos os professores concordaram que a utilização
das metodologias ativas, como as propostas metodológicas do Ensino Híbrido, podem contribuir de
forma significativa para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, com a capacidade de
minimizar as dificuldades e o desinteresse dos mesmos.
Em seguida, foi possível verificar que a maioria dos docentes que participaram da formação
(aproximadamente 64%), entende que as tecnologias digitais não podem substituir as tecnologias
tradicionais. Além disso, verificou-se que todos comungam da opinião de que as tecnologias
digitais dispõem de potencialidades para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem dos
alunos, da mesma forma que Bacich, Neto e Trevisani (2015), Ferreira e Souza (2010) e Vergara,
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Hinz e Lopes (2018). Os professores também concordam (aproximadamente 91%) que possuem
papel fundamental para que quaisquer tecnologias possam promover resultados significativos no
desenvolvimento do conhecimento dos alunos, concepção comumente afirmada por diversos
autores (ENS, 2002; BACICH, NETO; TREVISANI, 2015).
Em sequência, aproximadamente metade dos professores disseram acreditar que é possível
utilizar as metodologias ativas em escolas com poucos recursos tecnológicos. Contudo, todos
concordaram que é possível adaptar as metodologias propostas no conceito do Ensino Híbrido,
alcançando resultados positivos, mesmo em contextos em que há escassez de equipamentos e de
tecnologias digitais. Os docentes também discordaram (em porcentagem superior a 90 %) que as
metodologias do Ensino Híbrido, apresentadas no curso, só podem ser trabalhadas em escolas com
infraestrutura adequada e/ou múltiplas opções de equipamentos tecnológicos.
Após identificar os dados relacionados às temáticas desenvolvidas durante o curso, os
professores responderam a quatro questões relacionadas às iniciativas de formação continuada.
Nesse último bloco de questões de múltipla escolha, todos os docentes, em todas as questões,
acenaram de forma positiva. As afirmativas eram, respectivamente: a) Os cursos de atualização ou
ações de formação continuada são importantes para o aprimoramento dos docentes para a utilização
das TIC; b) Eu gostaria de participar de outras iniciativas de atualização como esta; c) Eu gostaria
de participar de mais atividades e projetos desenvolvidos pela universidade; d) Considero a
aproximação entre a universidade e as escolas importante para a capacitação profissional docente.
O consenso dos docentes em relação a estas questões evidencia a carência e a importância
das iniciativas de formação continuada para a utilização das tecnologias na prática pedagógica, no
contexto escolar. Além disso, nos mostra que os professores reconhecem a necessidade, bem como
manifestam o desejo de se aproximar e de participar de outras atividades ofertadas pela
Universidade.
Por fim, os participantes tiveram um espaço livre para expressar opiniões sobre o curso
(elogios, críticas, sugestões etc.). Os comentários demonstraram satisfação em relação ao curso, não
havendo críticas sobre o mesmo. Entretanto, apesar do aceno positivo sobre a formação, os temas
abordados e a metodologia adotada, os docentes fizeram algumas sugestões: o desenvolvimento de
tais iniciativas em maior número de encontros, para que os mesmos pudessem dispor de mais tempo
para realizar atividades práticas; o aprofundamento da parte prática do curso em oficinas isoladas
(ex.: oficinas de elaboração de formulários, oficina para utilização pedagógica de dispositivos
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eletrônicos, dentre outros); e a elaboração de cursos dessa modalidade para mais docentes e alunos
da região.
CONCLUSÕES
Por meio dos resultados obtidos, pôde-se concluir que o curso de formação continuada
favoreceu o desenvolvimento profissional dos docentes, contribuindo para que os mesmos
desenvolvessem novas concepções acerca da inserção e utilização das TIC no processo de ensino e
aprendizagem. Além disso, o curso de formação continuada obteve excelente aceitação dos
participantes,

que

se

demonstraram

bastante

interessados

e

participativos

durante

o

desenvolvimento das atividades. Assim, pode-se verificar que o curso atingiu a proposta inicial,
contribuindo para a percepção dos professores participantes acerca da possibilidade de adaptar as
metodologias do Ensino Híbrido para escolas de poucos recursos tecnológicos e/ou infraestrutura
limitada. O desenvolvimento desta percepção é crucial para que os profissionais da educação
possam levar ao maior número de alunos atividades e interações com as tecnologias, especialmente
no que se refere a discentes carentes, de escolas públicas menos favorecidas em investimentos,
recursos e infraestrutura.
Ademais, é imprescindível destacar também, como Autor 2 et al (2019), a importância de
personalizar tais iniciativas de formação continuada, contextualizando as dificuldades e tecendo, em
comunhão com os docentes, uma visão crítica na busca de possíveis soluções para as problemáticas
vigentes em cada realidade escolar, principalmente no que tange à infraestrutura, como a ausência
de laboratórios, equipamentos e internet.
Porém, há entraves que merecem ser considerados, especialmente, o que se refere a essa
formação não ter a participação e o envolvimento de todos os docentes da escola, revelando de certo
modo, a fragmentação do processo formativo que, muitas vezes, impede ou fragiliza pensar um
projeto maior de escola e de educação.
Dessa forma, de modo geral, esta pesquisa propôs uma reflexão acerca do lugar ocupado
pelas tecnologias na sociedade atual, buscando demonstrar que as metodologias e práticas
pedagógicas sustentáveis não estão associadas, diretamente, à quantidade de recursos digitais
disponíveis, mas sim aos meios planejados para que os alunos realizem as diversas interações
necessárias para desenvolver seu conhecimento. Também foi possível vislumbrar, como Autor 2 et
al. (2019), possibilidades no que se refere à utilização das metodologias híbridas e da aplicação
pedagógica e personalizada das tecnologias digitais, acreditando na viabilidade de que, por meio de
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reflexões e formações para atualizações dos profissionais da educação, da personalização do ensino
e das metodologias apresentadas e trabalhadas é possível atingir escolas e realidades ainda mais
distantes, buscando caminhos menos prováveis, que vão ao desencontro aos habituais, levando
propostas, temáticas e metodologias emergentes às escolas esquecidas, interiorizando e
democratizando as contribuições que as propostas metodológicas do conceito de Ensino Híbrido
podem trazer.
REFERÊNCIAS
ALTOÉ, Anair; FUGIMOTO, Sonia Maria Andreto. Computador na educação e os desafios educacionais. In: IX
Congresso Nacional de Educação–EDUCERE, III Encontro Sul Brasileiro de Psicopedagogia, 2009.
ALVARADO-PRADA, Luis Eduardo; FREITAS, Thaís Campos; FREITAS, Cinara Aline. Formação continuada de
professores: alguns conceitos, interesses, necessidades e propostas. Revista Diálogo Educacional, v. 10, n. 30, p. 367387. 2010.
BACICH, Lilian; NETO, Adolfo Tanzi; DE MELLO TREVISANI, Fernando. Ensino híbrido: personalização e
tecnologia na educação. Penso Editora, 2015.
BRASIL, BNCC. Base Nacional Comum Curricular. Ministério da Educação MEC, 2017.
BRASIL, BR. - Ministério da educação e do desporto, M.E.D. Parâmetros Curriculares Nacionais terceiro e quarto
ciclos do ensino fundamental: introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília, 1998.
CAVALCANTI, Ivo Henrique França de Andrade et al. O Webjornalismo e suas pontecialidades: um estudo de caso do
portal NE10. 2013. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco, 2013.
ENS, R. T. Relação Professor, Aluno, Tecnologia: um espaço para o saber, o saber fazer, o saber conviver e o saber ser.
Colabora, Curitiba, 1(1), 37-44, 2002.
GATTI, Bernadete Angelina. Análise das políticas públicas para formação continuada no Brasil, na última década.
Revista Brasileira de educação, 13(37), 57-70. 2008.
GATTI, Bernardete; BARRETTO, Elba S. Professores no Brasil: impasses e desafios Brasília: Unesco, 2009.
LIMA, Andréia Lucimar Silva de et al. O Lúdico na formação de professores da Educação Básica na capacitação em
TIC. 2015, 2016.
AUTOR 2 et al., 2019.
NÓVOA, António. O regresso dos professores. 2007.
OLIVEIRA, Silvia Matsuoka. Os novos espaços da formação continuada e o papel mediador do professor formador. In
ANDRÉ, Marli. Práticas inovadoras na formação de professores. São Paulo: Papirus Editora, 2016.
PEREIRA, Adriana Soares et al. Metodologia da pesquisa científica. [e-book]. Santa Maria. Ed. UAB/NTE/UFSM.
2018.
SAMPAIO, Marisa Narcizo; LEITE, Lígia Silva Alfabetização Tecnológica do Professor. Petrópolis: Vozes10, 2013.
SCHIEHL, E. P.; GASPARINI, I. Contribuições do Google Sala de Aula para o Ensino Híbrido. Renote, v. 14, n. 2,
2017.
SILVA, Marco. Internet na escola e inclusão. In: ALMEIDA, M. E.; MORAN, J. M. (Org.). Integração das tecnologias
na educação. Brasília: Ministério da Educação, 2005. p. 62-68.
SUNAGA, Alexsandro; CARVALHO, Camila S. As Tecnologias Digitais no Ensino Híbrido. In: BACICH, L., Neto,
A. T.; DE MELLO TREVISANI, F. Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação. Penso Editora, 2015.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

426

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
O presente artigo tem o objetivo de compreender a importância e a relação entre as iniciativas de
formação continuada e a utilização pedagógica das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no
processo de ensino e aprendizagem em escolas públicas com poucos recursos tecnológicos. Dessa
forma, lança-se mão de uma pesquisa qualitativa, compreendida como estudo de caso, que foi realizada
com docentes de uma unidade escolar da rede pública estadual do município de Itaocara, Rio de
Janeiro, a partir da realização de um curso de formação continuada em que foram abordados aspectos
relacionados ao ensino híbrido e às TIC como tecnologias educacionais. Os resultados mostram que o
curso atingiu a proposta inicial, contribuindo para a percepção dos professores participantes acerca da
possibilidade de adaptar as metodologias do Ensino Híbrido para escolas de poucos recursos
tecnológicos. O desenvolvimento desta percepção é crucial para que os profissionais da educação
possam levar ao maior número de alunos atividades e interações com as tecnologias. Assim, pode-se
perceber a relevância de tais iniciativas enquanto oportunidades de reflexão e atualização dos
profissionais da educação em relação ao uso da tecnologia no contexto escolar, reconhecendo-a como
uma interface potencializadora e enriquecedora do processo de ensino e aprendizagem. Entretanto,
embora essa experiência de formação possa ser considerada exitosa, há diversos entraves que merecem
ser considerados, especialmente, o que se refere a essa formação não ter a participação e o
envolvimento de todos os docentes, revelando, de certo modo, a fragmentação do processo formativo
que, muitas vezes, impede ou fragiliza pensar um projeto maior de escola e de educação.
Palavras-chave: Formação continuada; Novas tecnologias; Ensino híbrido; Metodologia ativa; Escola
pública.
FORMAÇÃO CONTINUADA E EM SERVIÇO DE PROFESSORES FORMADORES DE
FUTUROS PROFESSORES: UMA PROPOSTA BASEADA NO CURSO DE
PEDAGOGIA/UNIFESO
Gisela Guedes Duarte Silva de Oliveira – SME
Jane do Carmo Machado – DEP-UA

INTRODUÇÃO
As tensões em relação à formação inicial e também continuada de professores, na
contemporaneidade, transcorrem em um cenário específico em que debatemos as novas exigências
da escola para o século XXI, associada cada vez mais às novas demandas do conhecimento, saberes
e habilidades que propõe a seus cidadãos. Dentro desse contexto, compreende-se que a questão da
formação docente é um dos desafios contemporâneos que está no centro dos debates educacionais,
que buscam compreender as implicações de uma profunda reforma do modelo convencional de
formação dos mestres e professores no marco de uma revitalização geral da profissão docente
(VAILLANT, 2003, p.2).
Nesse contexto, este estudo dedica-se a refletir e a compreender como a experiência de
formação continuada e em serviço de professores formadores de futuros professores no curso de
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Pedagogia, em uma universidade privada que fica localizada no município de Teresópolis/RJ,
contribui para a implementação de uma nova proposta de formação fundamentada numa abordagem
transdisciplinar, com base num currículo híbrido, orientada pela relação prática-teoria-prática a
partir de metodologias ativas como norteadoras para o trabalho docente, de modo, a possibilitar
mudança na maneira de pensar e repensar a formação, a escola e o currículo na prática pedagógica.
Dessa forma, pretende-se aprofundar o conhecimento sobre propostas de formação continuada de
professores formadores do ensino superior que têm o próprio trabalho como conteúdo e local de
formação, abrindo espaço para uma revisão do currículo da licenciatura em Pedagogia, com
exigências de mudanças na prática pedagógica desses professores. Essa perspectiva de formação de
professores formadores que acontece coletivamente, mas tem implicações na prática individual de
cada um dos participantes, busca tornar esses professores formandos e formadores ao mesmo tempo
e colocar em xeque o modelo tradicional de formação de futuros professores e abrir espaço para
uma concepção pedagógica crítica, em que a formação docente está pautada num processo de
democratização da escola e, por consequência, possibilita a aprendizagem dos alunos.
O FORMADOR DE FUTUROS PROFESSORES
Refletindo sobre a temática da formação dos formadores de futuros professores, Vaillant
(2003) alerta para a dificuldade em analisar os estudos que se dedicam à formação de formadores
devido às imprecisões destes conceitos – “formador” e “formação”. Assim, Vaillant define o perfil
do formador:
como o docente, mesmo, o mestre, o professor, aquele que tem contato direto com os alunos,
seja nos níveis iniciais, primário, médio ou superior. O formador de formadores é quem está
dedicado à formação de professores e realiza tarefas diversas, não só em formação inicial e
permanente de docentes, como em planos de inovação, assessoramento, planejamento e
execução de projetos [...] necessita de uma grande experiência docente, rigorosa formação
científica e didática, conhecer as principais linhas de aprendizado que as sustentam, estar
apto a trabalhar com adultos e, finalmente, preparado para ajudar os docentes a realizarem as
mudanças comportamental, conceitual e metodológica hoje exigidas pelo sistema educativo
(VAILLANT, 2003, p. 12-14).

Nessa linha, Nóvoa (1992) chama a atenção para a necessidade de uma mudança na
estrutura e na organização da escola de modo a estimular uma formação numa perspectiva críticoreflexiva que possibilite aos professores a troca de experiências e a partilha de saberes. Dessa
forma, permitindo que se consolidem:
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espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar,
simultaneamente, o papel de formador e de formando [...]; importa valorizar paradigmas de
formação que promovam a preparação de professores reflexivos que assumam a
responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que participem como
protagonistas na implementação de políticas educativas (NÓVOA, 1992, p. 17).

Tal perspectiva em torno do duplo papel assumido por cada professor em processo de
formação leva a defender que a formação não acontece de modo apenas individual, mas possibilita
aprendizagens coletivas, em que cada professor pode transitar e assumir-se como formador e
formando, criando oportunidades de partilha coletiva. Tal protagonismo leva a um processo
reflexivo sobre a sua própria formação e também sobre a dos pares, o que implica um investimento
mais significativo dos envolvidos nas ações de formação. Dessa forma, é importante destacar que o
conceito reflexivo na formação de professores está em ser “o professor um prático e um teórico da
sua prática e a reflexão sobre o ensino o primeiro passo para ultrapassar o ato de rotina, possibilitar
a análise de opções múltiplas para cada situação e reforçar a sua autonomia face ao pensamento
dominante de uma dada realidade” (ALARCÃO, 1996, p. 82-83).
Imbernón (2004, p.63) aponta que “os modelos com os quais o futuro professor aprende,
perpetuam-se com o exercício de sua profissão docente uma vez que esses modelos se convertem,
até de maneira involuntária, em pauta de sua atuação”. Desse modo, pode-se sustentar que há
influência do formador de professores na vida acadêmica e profissional do futuro professor. Daí a
necessidade de se conhecer os formadores, a sua formação e as opções conceituais e metodológicas
por eles adotadas para a formação de futuros professores, para poder reconhecer, compreender e
validar a formação dos futuros professores.
Alarcão (1996) refere-se ao cuidado necessário que se deve ter com a formação de futuros
professores que são uma espécie de “híbridos” que, não deixando de ser alunos, assumem já o papel
de professores. E sugeri que os futuros professores fossem colocados em situação de experiência
direta mais cedo, não criando um fosso entre teoria e prática, mas antes possibilitando o “aprender
fazendo” (ALARCÃO, 1996, p. 83). Assim, de acordo com a autora, é essencial que seja
proporcionado práticas docentes pelo professor formador, valorizando não só as teorias que
embasam a prática pedagógica, mas as formas de trabalhá-las na práxis e os valores a elas
associados vão constituir um referencial para o futuro docente.
Mizakami (2006) identifica algumas considerações indispensáveis para o investimento em
relação ao formador de formadores:
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identificar as necessidades próprias da formação; a reflexão como orientação conceitual e
fonte de aprendizagem profissional; a necessidade de ambiente propício para partilha de
ideias e diferentes tipos de conhecimento dos professores; a necessidade de tempo e espaço
mental para que os professores possam se desenvolver profissionalmente; a escola
considerada como local de aprendizagem profissional; a escola considerada como
organização que aprende a partir de seus participantes [...] (MIZAKAMI, 2006, p. 3).

Do exposto, é possível justificar a reflexão sobre o processo de formação continuada e em
serviço de formadores de professores, que acontece ao mesmo tempo em que decorre a
implementação de uma mudança na própria perspectiva de formação de futuros professores na
licenciatura em Pedagogia, uma vez que traz questões inerentes à formação continuada e à docência
desses profissionais, que nessa experiência ocupam o lugar de formandos e formadores.
O LÓCUS DE TRABALHO: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
O lócus de trabalho dos professores, para além da universidade, tornou-se um espaço de
formação continuada privilegiado, uma vez que oportuniza uma aproximação mais significativa das
questões cotidianas que atravessam a prática docente e, portanto, contribui para que os professores
possam tomar suas decisões de modo mais fundamentado, reflexivo e coletivo (NÓVOA, 1992;
ALARCÃO, 1996; 2001; AUTORA 2, 2015; AUTORA 2 et al., 2017).
Imbernón (2001) chama a atenção para o fato da necessidade de a formação permanente
possuir alguns eixos de formação para que os professores possam se beneficiar, sendo esta
apropriada às suas necessidades profissionais em contextos educativos e sociais. Assim, tem-se:
a) a reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante a análise, a compreensão, a
interpretação e a intervenção da realidade. A capacidade do professor de gerar conhecimento
pedagógico por meio da prática educativa. b) a troca de experiência entre iguais para tornar
possível a atualização em todos os campos de intervenção educativa e aumentar a
comunicação entre os professores. c) a união da formação a um projeto de trabalho. d) a
formação como estímulo crítico ante práticas profissionais como a hierarquia, o sexismo, a
proletarização, o individualismo, o pouco prestígio etc., e práticas sociais, como a exclusão,
a intolerância, etc. e) o desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o
trabalho conjunto para transformar essa prática. Possibilitar a passagem da experiência de
inovação (isolada e individual) à inovação institucional (IMBERNÓN, 2001, p. 48).

Dessa forma, considerando a importância da formação permanente a partir dos eixos
defendidos por Imbernón (2001), com base na reflexão dos professores sobre o seu fazer
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pedagógico, possibilitando a verificação de teorias implícitas e a compreensão das ideias dos pares,
capaz de promover a autoavaliação e a análise crítica em relação à prática pedagógica desenvolvida
por eles, apresentam-se os “Ateliês de formação continuada e em serviço de professores”
(AUTORA 2, 2015) como uma perspectiva de formação. Nessa proposta formativa, a formação
continuada surge de forma integrada ao lócus de trabalho, em que a escola e os professores
experimentam uma nova dinâmica formativa, capaz de possibilitar que trabalho e formação
continuada possam coexistir no mesmo espaço geográfico e suscitar aprendizagens, mudança de
paradigmas, ressignificações para o trabalho e a formação. Tal modelo formativo em que os
professores das diversas áreas partilham o mesmo espaço, a mesma discussão, as mesmas
aprendizagens, está na mesma linha em que acontece o processo de formação continuada e em
serviço para os professores formadores da UNIFESO.

Estes profissionais vivenciam na sua

docência um processo formativo que visa a mudanças no próprio trabalho por eles desenvolvido na
licenciatura em Pedagogia e têm a oportunidade de não só de atender às exigências de mudança no
currículo e na metodologia do curso, mas também de assumir a responsabilidade por sua formação e
dos pares, tornando-se formadores e formandos ao mesmo tempo. Nesse prisma, é possível
sustentar que “a formação será legítima então quando contribuir para o desenvolvimento
profissional do professor no âmbito do trabalho e de melhoria das aprendizagens profissionais”
(IMBERNÓN, 2001, p. 45).
Desta maneira, acredita-se na superação da ideia da formação continuada como “um
amontoado de cursos esporádicos e fragmentados, derivados de experiências alheias, cujos fins
também são alheios a quem os realiza” (SANTOS, 2011, p. 6). Para tanto, torna-se necessário
ampliar as reflexões sobre os princípios e as finalidades das políticas de formação continuada e em
serviço que devem ser implementadas, sem esquecer da permanente defesa da profissionalização
dos professores, mediante uma sólida formação e a alteração das condições de trabalho (AUTORA
1; AUTORA 2, 2017). Nessa linha, defende-se uma proposta de formação continuada e em serviço
de professores, tal como a apresentada nos Ateliês de formação continuada e em serviço de
professores (AUTORA 2, 2015), que possa privilegiar os conhecimentos práticos dos professores,
fundamentados em teorias sólidas, capaz de ressignificar sua docência e profissão e impedir que se
envolvam com demasiadas atribuições burocráticas, que criam barreiras para o desenvolvimento do
trabalho e para o seu desenvolvimento profissional.
Assim, tendo como referência o processo formativo vivenciado pelos professores
formadores da UNIFESO para a implementação de uma nova proposta formativa para a licenciatura
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em Pedagogia, constatou-se que esses profissionais, que nesses encontros se colocaram como
formandos e formadores, criaram uma dinâmica de formação coletiva, capaz de respaldar e
legitimar as atribuições a eles conferidas, o que vai ao encontro da perspectiva de formação dos
Ateliês. Tal experiência de formação continuada e em serviço na própria escola é confirmada por
Nóvoa (2009) quando argumenta que “a formação de professores deve passar para ‘dentro’ da
profissão, isto é, deve basear-se na aquisição de uma cultura profissional [...]” (NÓVOA, 2009, p.
36). Essa perspectiva do autor leva a pensar na importância atribuída à formação continuada de
professores no próprio local de trabalho, tal como a experiência vivida pelos professores
formadores do curso de Pedagogia/UNIFESO, como um dos caminhos possíveis para a melhoria da
formação e do trabalho dos professores. Nessa formação experienciada pelos professores
formadores de futuros professores e os coordenadores pedagógicos da referida instituição, pode-se
sustentar que todos, cada um no seu próprio momento e a partir de suas próprias referências,
tiveram a oportunidade de assumir, reconhecer e validar essa formação, transitando como
formadores e formandos ao mesmo tempo.
Essa experiência formativa leva a defesa de espaços de reflexão/formação coletiva para os
professores formadores, não só para implementação de mudanças no curso de licenciatura em
Pedagogia, mas para a partilha de conhecimentos, de práticas pedagógicas, metodologias,
propiciando a cada um reflexões sobre seu próprio fazer pedagógico como mais uma possibilidade
para ultrapassar alguns obstáculos do cotidiano docente de modo individual e coletivo.
CAMINHO METODOLÓGICO
Este estudo vincula-se à pesquisa de natureza qualitativa, exploratória, com características
do estudo de caso, desenvolvida no âmbito do Mestrado em Educação (AUTORA 1, 2017). Autores
como Nóvoa (1992; 2009), Alarcão (1996; 2001), Imbernón (2001; 2004), Autora 2 (2015; 2017),
Mizukami (2006), Vaillant (2003), dentre outros sustentaram a discussão.
A observação não participante ocorreu no período de outubro de 2016 a março de 2017,
durante quinze encontros de formação continuada dos professores formadores da licenciatura em
Pedagogia da UNIFESO, uma universidade privada que fica localizada no município de
Teresópolis/RJ, que acontecia semanalmente nesta instituição. Nesses encontros, os professores
formadores de futuros professores e a coordenadora pedagógica do curso estavam experienciando
uma proposta de formação que acontecia concomitante com a implementação de mudanças no
currículo e na metodologia de ensino-aprendizagem da licenciatura em Pedagogia. Pretendia-se que,
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ao mesmo tempo, os professores formadores de professores do curso de Pedagogia vivenciassem a
mudança de paradigma na sua forma de ensinar, aprendendo como atuar numa nova perspectiva de
currículo e de educação, de modo a contribuir para a melhoria da formação de professores a partir
de uma perspectiva crítica e emancipadora, e também pudessem se reconhecer como formadores e
formandos.
Para a coleta de dados e análise, foram privilegiados os dados do diário de campo, dos
documentos que norteiam e fundamentam a proposta pedagógica do curso, dois questionários com
perguntas semiabertas para os professores formadores de professores e um questionário para a
coordenadora do curso.
Do processo de formação continuada participavam: a coordenadora do curso e o grupo de 13
professores formadores que puderam contribuir para a construção do cenário da pesquisa, indicando
a organização da proposta pedagógica, com base no documento norteador Projeto Pedagógico do
Curso (PPC, 2016), o contexto histórico para a inovação a ser implantada e as concepções de
educação, docência e currículo. Tudo isso forneceu a visão atual do caminho percorrido para a
mudança metodológica, seus benefícios e os ajustes ainda necessários para a mudança de paradigma
de uma visão tradicional de educação para práticas pedagógicas inovadoras que enfatizam a prática
reflexiva que a orientam.
DIALOGANDO COM OS DADOS
Considerando os pressupostos teóricos da pesquisa qualitativa, os instrumentos utilizados
para a coleta de dados e os procedimentos de análise adotados, foi possível uma aproximação e
reflexão de como os professores formadores de futuros professores estavam vivenciando o processo
de formação continuada e em serviço para a implementação de mudanças no trabalho. Sendo,
assim, possível também inferir que a dinâmica de trabalho da formação continuada e em serviço dos
professores formadores do curso de Pedagogia se assemelha ao que Autora 2 (2015) caracteriza
como “Ateliês de formação continuada e em serviço como espaço coletivo de formação, que
promove a reflexão individual sobre suas práticas, rotinas e dificuldades e contribui para o
cruzamento de reflexões que se interinfluenciam na dinâmica da participação dos professores”
(Autora 2, 2015, p.100).
Dos dados, decorrentes das alocuções dos professores formadores e da coordenadora
pedagógica, podem-se inferir como resultados da pesquisa que:
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•

todos os participantes assumiram a necessidade de mudança de paradigma das
concepções tradicionais de ensino-aprendizagem para uma prática construtivista com
vistas à implementação da Metodologia por Projetos de Trabalho do curso de
Pedagogia;

•

há empenho por parte dos professores para a construção de um currículo mais
democrático e flexível para uma formação educacional de qualidade que possa
contribuir para a superação da fragmentação do conhecimento muitas vezes
observada no processo ensino-aprendizagem;

•

há participação ativa de todos os integrantes do grupo de professores na partilha de
saberes de forma democrática e respeitosa;

•

todos os professores consideram a formação continuada e em serviço um momento
valioso para a reflexão das práticas pedagógicas desenvolvidas, especialmente na
articulação entre teoria e prática e redefinição da nova proposta pedagógica adotada
na licenciatura em Pedagogia que estava sendo implementada concomitantemente
com a formação.

Embora tenha sido possível constatar que os professores formadores estivessem envolvidos
e incorporando a nova proposta do curso que privilegia um processo de ensino-aprendizagem de
forma menos fragmentada, superando a visão disciplinar dos conteúdos, ao mesmo tempo, foi
notório perceber que esses mesmos sujeitos partilhavam algumas angústias em relação à mudança
de paradigma de uma concepção tradicional de educação, enraizadas ao longo de sua vida
acadêmica como alunos e como professores, para um paradigma mais crítico. Assim, atribuíam
especial importância a esses momentos de formação para a partilha de saberes e conhecimentos, a
troca de experiências, o diálogo e a escuta para não só o reconhecimento e a validação da formação
a que estavam sujeitos, mas para a transformação e ressignificação de suas práticas pedagógicas na
implementação da nova proposta para a licenciatura em Pedagogia.
Desse modo, perceber também que a demanda da proposta pedagógica inovadora fez com
que os professores formadores deste curso de Pedagogia repensassem sua práxis, assumindo-se
professores mediadores. Nóvoa (1999) ressalta como dinâmicas de co-formação participada, conduz
a uma mudança decisiva para a profissão docente em que “os professores sejam capazes de refletir
sobre sua profissão, encontrando modelos de formação e de trabalho [...], mas também consolidar as
dimensões coletivas da profissão” (NÓVOA, 1999, p.20).

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

434

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Dessa forma, os dados revelam ainda que há um esforço e empenho da parte desses
professores formadores para legitimar sua prática no coletivo com seus pares de modo a superar os
desafios que aparecem no decorrer da profissão docente, não só para a implementação de uma nova
proposta de formação para a licenciatura em Pedagogia, mas também para viabilizar o seu, e dos
pares, desenvolvimento profissional.
CONCLUSÕES
Neste estudo, pretendeu-se trazer para o centro da discussão sobre a formação continuada de
professores formadores de futuros professores, que ocorre ao mesmo tempo da implementação de
uma nova proposta para a realização do trabalho docente, a importância atribuída a essa formação
continuada e em serviço para mudanças no próprio trabalho e para promoção de desenvolvimento
profissional. Desse modo, pode-se constatar que por essa formação acontecer ao mesmo tempo da
implementação da nova proposta metodológica da licenciatura em Pedagogia, os professores
formadores tinham a oportunidade de aprender e ensinar, de se assumirem como formadores e
formandos a partir de um movimento formativo que privilegia a partilha e a formação no coletivo
com implicações para o individual. É possível sustentar, pelos dados, que essa formação por esses
professores vivenciada foi capaz de promover o rompimento com alguns descompassos da
pedagogia tradicional, viabilizando a adoção de uma concepção pedagógica crítica, em que a
formação docente está pautada num processo de democratização da escola. Nessa perspectiva,
buscando práticas inovadoras, que possam contribuir para a luta contra o fracasso escolar e permitir
o desenvolvimento da cidadania, segundo uma prática pedagógica reflexiva, responsável,
participativa. Nessa linha, pode-se defender que a formação continuada e em serviço promovida
pela UNIFESO com vistas à implementação de uma nova proposta para a licenciatura em
Pedagogia permitiu que os professores formadores de futuros professores se apropriassem de um
conjunto de novas estratégias e metodologias de ensino, que eram discutidas durante os encontros
no lócus de trabalho para que, com base na partilha de saberes e na reflexão coletiva, o campo
teórico e prático fosse ampliado e ressignificado por todos os integrantes.
Desta forma, fica claro que o conceito dos Ateliês de formação continuada e em serviço de
professores, visto como espaço coletivo de formação, que contribui para que os professores
participantes possam construir um conhecimento específico, situado ao próprio contexto de
trabalho, propiciando a atribuição de sentidos entre o trabalho docente e a natureza da formação
(AUTORA 2, 2015, p.100-101), pode ter sido assumido como uma perspectiva formativa de
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expressivo potencial para a formação continuada e em serviço dos professores formadores do curso
referido. Assim, à guisa de conclusão, é possível sustentar que a concretização da implementação da
nova proposta pedagógica na licenciatura em Pedagogia, concomitante com o processo de formação
continuada e em serviço dos professores formadores, é decorrente do envolvimento de todos os
participantes, em que a cooperação e a partilha estavam presentes. Esses profissionais assumiram o
desafio de serem formadores e formandos em uma perspectiva individual e coletiva ao mesmo
tempo. Também buscaram compreender a necessidade de uma nova proposta educativa para o
século XXI, em que os futuros professores experimentam, em sua formação acadêmica, novas
metodologias pedagógicas, vivenciam aulas desafiantes e criativas para a futura prática docente
rompendo com a disciplinaridade e colocando o aluno do curso de Pedagogia do século XXI como
protagonista de sua própria aprendizagem, vivenciando a mudança de paradigma de educação numa
perspectiva inovadora em sua formação inicial, aprendendo como ousar, estudar e aperfeiçoar-se.
REFERÊNCIAS
ALARCÃO, Isabel. (org). Formação reflexiva de professores - Estratégias de supervisão. Portugal: Porto, 1996.
_______________________ Escola Reflexiva e Nova Racionalidade. Porto Alegre: Artmed, 2001.
IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza. São Paulo: Cortez,
2001.
______________________. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza. 4. ed. São Paulo:
Cortez, 2004.
AUTORA 2 et al., 2015.
AUTORA 2 et al., 2017.
MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Aprendizagem da Docência: Professores Formadores. Revista E- Curriculum,
São Paulo, v. 1, n. 1, dez/jul, 2005-2006.
NÓVOA, António. Formação de Professores e Profissão Docente. Universidade de Lisboa, 1992. Disponível em:
<http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/4758/1/FPPD_A _ Novoa.pdf>. Acesso em: 17 set. 2019.
________________. (org.). Os professores na Virada do Milênio: do excesso dos discursos à pobreza das práticas.
Educação e Pesquisa. São Paulo, v. 25, n.1, p.11-20, jan/jun, 1999.
________________. Professores: Imagens do futuro presente. Lisboa: Universidade de Lisboa, 2009.
AUTORA 1, 2017.
AUTORA 1 et al., 2017.
SANTOS, Edlamar Oliveira. Políticas de Formação Continuada para Professores da Educação Básica, 2011. Disponível
em: <http://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011/pdf>. Acesso em: 15 set. 2019.
UNIFESO. Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Pedagogia,
<http://www.unifeso.edu.br/graduacao/pedagogia.php>. Acesso em: 8 set. 2019.

2016.

Disponível

em:

VAILLANT, Denise. Formação de Formadores: Estado da Prática. Fundação Getúlio Vargas, 2003.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

436

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
O presente estudo tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre propostas de formação
continuada de professores formadores do ensino superior que têm o próprio trabalho como conteúdo e
local de formação, abrindo espaço para uma revisão do currículo da licenciatura em Pedagogia em uma
Instituição de Ensino Superior privada. Nessa formação continuada e em serviço, os professores têm a
oportunidade de refletir sobre o modelo tradicional de ensino e optar por uma concepção pedagógica
crítica, em que a formação docente está pautada num processo de democratização da escola e, por
consequência, contribui para a aprendizagem de seus alunos. A referida pesquisa é de natureza
qualitativa, exploratória, apresenta características do estudo de caso e foi realizada no âmbito do
Mestrado em Educação. Os dados revelaram que os professores formadores de futuros professores,
nessa formação que é individual e, ao mesmo tempo, coletiva, vivenciam a mudança de paradigma na
sua forma de ensinar e aprender, podendo atuar em uma nova perspectiva de currículo e de educação.
Dos resultados é possível inferir que essa experiência de formação, que teve por objetivo a
implementação de uma nova proposta pedagógica no curso de Pedagogia/UNIFESO, contribuiu para
que os professores formadores assumissem o lugar de formandos e formadores ao mesmo tempo,
refletindo sobre as novas exigências da escola para o século XXI e os desafios do ensino superior em
um contexto de profundas transformações das condições sociais e políticas da sociedade na
contemporaneidade, assim como pensassem sobre possibilidades concretas de melhoria da qualidade da
formação de futuros professores.
Palavras-chave: Formação de professores formadores; Formação continuada e em serviço; Pedagogia.
AS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO DO CAMPO DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
Gessiedna Pereira de Souza Silva – UCP
Dayse Martins Hora – UNIRIO
Josely Ferreira Ribeiro – UCP

INTRODUÇÃO
A discussão sobre a formação de professores do campo, conforme Vieira, Maciel e Maciel
(2017), é um projeto social em disputa, pois está constituído por uma sociedade capitalista que visa
uma formação para o mercado de trabalho, de uma lógica da eficiência produtiva do agronegócio,
um sistema globalizado e moderno, que critica, em boa medida, a forma de viver e a produção
camponesa.
Como a educação não se concentra numa política sem ideologia, a formação de docentes do
campo também faz parte desse projeto de sociedade em disputa, porque valoriza a luta de classes
nas relações sociais do camponês, em suas histórias de vida, seus saberes, seus fazeres e práticas
produtivas com o campo (ARROYO; CALDART; MOLINA. 2011).
Nesse contexto, a formação continuada dos professores do campo fortalece o
desenvolvimento de propostas pedagógicas e metodologias adequadas às comunidades atendidas, na
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perspectiva de elevar o desempenho escolar dos estudantes dos anos iniciais do Ensino
Fundamental que compõem suas turmas (BRASIL, 2012).
A partir dessa concepção, observa-se que, no Brasil, o que houve, por muitos anos, foi um
modelo único de educação, aplicado a todos os espaços territoriais. O currículo era o mesmo tanto
para o espaço camponês quanto para os territórios urbanos e não havia uma política de formação
docente que buscasse fortalecer o desenvolvimento das propostas pedagógicas e metodologias
adequadas às comunidades do campo.
Com o avanço de diversos movimentos sociais – campesinos e agricultores familiares,
quilombolas, indígenas, ribeirinhos, pomeranos, entre outros, se reconfiguraram lutas e discussões
por políticas de valorização e dentre essas lutas identifica-se o fortalecimento das escolas, currículo
e professores campesinos, direcionando-se para reelaborar os saberes da vida no campo sob a
perspectiva crítica e emancipatória.
Nessa conjuntura, o presente estudo tem como objetivo compreender as propostas de
formação continuada para os professores do Ensino Fundamental I das escolas do campo do
município de Itapemirim, ES. Este estudo ampara-se, teoricamente, na discussão da educação do
campo, nos trabalhos de Caldart (2004), Pires (2012) e Arroyo, Caldart e Molina (2011). Apoia-se,
para o suporte teórico na área do currículo, nos trabalhos de Moreira e Da Silva Júnior (2017),
cotejando com as especificidades do currículo na educação do campo em Santos e Ferreira (2018) e
Moreira e Braga (2012).
Metodologicamente, lança-se mão de uma pesquisa qualitativa, descritiva, baseada em
entrevistas e análise documental. Segundo Gil (2002), uma pesquisa descritiva busca apresentar e
discutir as características de uma população, de um fenômeno ou de uma experiência. Para a
obtenção das informações necessárias às discussões que aqui apresenta-se, foram investigados
dados secundários quantitativos e qualitativos, coletados a partir do quadro demonstrativo de alunos
da Secretaria Municipal de Educação (SEME) de Itapemirim – ES, do setor de Recursos Humanos
referente ao ano de 2019.
Este trabalho está estruturado em três partes. Na primeira, é feita uma breve introdução
sobre a temática tratada. Na segunda, apresenta-se a aproximação com o campo de investigação, a
educação do campo do município de Itapemirim. E, na terceira e última parte, faz-se algumas
considerações. Assim, esta pesquisa busca colaborar com os estudos e a reflexão sobre a formação
continuada de professores da educação do campo.
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APROXIMAÇÃO COM O CAMPO DE INVESTIGAÇÃO - A EDUCAÇÃO DO CAMPO EM
ITAPEMIRIM E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Os marcos normativos da Educação do Campo foram constituídos depois de muitas
reivindicações e debates sobre as suas necessidades distintas e específicas. As políticas públicas e o
currículo para responder a essas necessidades foram aprovadas pelo Conselho Nacional de
Educação. As principais normativas aprovadas foram as Diretrizes Operacionais Para a Educação
Básica nas Escolas do Campo com duas resoluções (Resolução CNE/CEB nº 01/2001 e Resolução
CNE/CEB, nº 2/2008), como a que materializa, do ponto de vista da legislação federal, as
expectativas de mudanças na Educação do Campo.
Nesse cenário, foram estabelecidos convênios entre os municípios e as instituições federais,
principalmente para a formação continuada, com a oferta de cursos de Graduação e Pós-Graduação
(especialização lato sensu) em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), o Instituto
Federal do Espirito Santo (IFES) e a Universidade Federal do Espirito Santo (UFES). Outro
convênio importante, foi assinado com a Secretaria Estadual de Educação do Espirito Santo
(SEDU). Nesse convênio, o Estado associou-se a programas federais, direcionados pelo MEC,
como o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), Educação Integral e demais
programas.
A primeira formação continuada, para os docentes campesinos do município de Itapemirim,
se constituiu no âmbito do programa Escola Ativa (SEDU/UFES). Esse programa foi destinado à
formação de professores que atuavam nas escolas do campo, com atividades voltadas à prática
docente de valorização da juventude campesina, destacando a importância do campo para a
sociedade, visando à permanência desses jovens no campo como forma de combate ao êxodo rural.
A formação acontecia no contraturno, qualificando o profissional com experiências práticas e
efetivas de uma pedagogia libertadora, amplamente pregada e difundida por grandes pensadores
como Paulo Freire e Moacir Gadotti.
Posteriormente, foram instituídos macrocentros pela Secretaria de Estado de Educação,
conforme Portaria nº 071-R, de 28/03/2014. O estado do Espírito Santo passou a contar com o total
de três macrocentros: Macrocentro Norte e Extremo Norte; Macrocentro Serrano; Macrocentro Sul
e Extremo Sul. Esses macrocentros constituem-se em espaços de formação continuada e discutem a
política de Educação do Campo no ES, a produção de orientações curriculares e de material
didático para as classes multisseriadas das escolas do campo. O Macrocentro Sul e Extremo Sul, ao
qual o município de Itapemirim pertence, é coordenado por uma representante da UFES e um
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representante da SEDU. O trabalho realizado pelos macrocentros garante um melhor atendimento às
especificidades e a continuidade dos estudos realizados no programa Escola Ativa em busca pela
emancipação social e pedagógica das escolas do campo.
Posteriormente, após encerrado o programa Escola Ativa, visando à continuidade dos
trabalhos, o governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Educação Básica/MEC, iniciou um
novo projeto, designado por “Escola da Terra”, que pretende ser uma ferramenta de pesquisa e
inovações para melhorar a prática docente no campo. O “Programa Escola da Terra” tem como
objetivo principal a troca de experiências vivenciadas, incentivando a pesquisa científica e
acadêmica, transformando a escola em um laboratório de ciências sociais.
Nessa conjuntura, pensar a escola do campo como espaço de produção exigiu currículo
próprio, o que foi uma inovação para Itapemirim, que até 2014 cumpria o currículo de acordo com
as orientações do estado, sem autonomia com projetos culturais. A partir de 2014, com a publicação
da Lei 2.762/2014, o município passou a ter autonomia para a formação de professores e a
elaboração do currículo, atendendo às peculiaridades culturais com projetos pedagógicos próprios e
à dinâmica institucional autônoma, além de outras demandas, seguindo os protocolos burocráticos e
democráticos do município.
Em 2016, nesse novo contexto de mudanças significativas para a formação continuada de
professores, a Secretaria Municipal de Educação ofertou duas turmas de estudos, nas quais os
professores, com auxílio do suporte teórico da produção científica compartilhada, puderam trocar
conhecimentos e experiências, pontualmente acompanhados por experiências sociais realizadas nas
escolas do campo. Desde então, os gestores estaduais e municipais tomaram as medidas
governamentais necessárias de modo a assegurar a implementação das Diretrizes para a Educação
do Campo, elaborando um Plano de Metas que dialogassem com o Plano Estadual e o respectivo
Plano Municipal de Educação (PME) como descrito no Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009.
A Proposta Pedagógica para Educação do Campo de Itapemirim, considerando a legislação
mencionada, foi amplamente revisada em todos os aspectos pedagógicos e instrumentos legais,
levando em consideração os novos desafios educacionais e as recentes modificações legais para
educação campesina. O grupo de trabalho responsável pela revisão da proposta da Educação do
Campo se encontra, frequentemente, para estudar as novas implicações normativas e debater a nova
epistemologia para uma Educação do Campo de qualidade. Enseja-se que essas contribuições
possam frutificar em uma proposta moderna e que atenda as necessidades, tanto para os
profissionais que contribuem para uma educação inovadora, quanto para a à população campesina,
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que merece um trabalho que corresponda a sua identidade e a qualifique para os enfretamentos
deste novo milênio.
O município, em 2019, atendia 46 escolas com Creche, Pré-escola, Ensino Fundamental I e
II e Educação de Jovens e Adultos e 04 escolas estaduais com o Ensino Fundamental I e II e Ensino
Médio, conforme se pode observar no Gráfico 1, presente ao final deste trabalho. Esse Gráfico
apresenta dados relativos a escolas do campo e da área urbana, comparando a distribuição das
escolas no município. Em análise, pode-se afirmar que município tem seguido as diretrizes ao
reconhecer o direito do aluno a deslocamentos mais curtos, com os meios de transporte segundo a
Lei de acessibilidade. Contra o fechamento de escolas, a Secretaria promove a formação
continuada, anualmente, dos educadores e disponibiliza a organização curricular a todas as escolas,
com diretrizes gerais, mas dando autonomia a cada escola para realizar as adaptações culturais,
segundo a realidade dos alunos. O município oferta Educação Infantil, com a creche (em tempo
integral) e pré-escola, Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos (EJA). As escolas
recebem manutenção de acordo com as necessidades, com uma equipe destinada à infraestrutura
dos prédios escolares, que tem providenciado reformas de unidades já existentes e a expansão com
projetos de construção de creches.
Para a discussão de demandas por escolas do campo e o acesso por meio do transporte
escolar, o Gráfico 2 é apresentado neste estudo. Esse Gráfico foi elaborado com os dados do setor
de Inspeção Escolar, usando o quantitativo de alunos distribuídos por escolas e a relação do serviço
de transporte escolar oferecido para o sistema de ensino municipal de Itapemirim em 2019.
Considerando os dados presentes nesse Gráfico, pode-se pensar nas modificações que ocorreram.
Identificam-se muitos avanços de políticas públicas sendo realizadas nos espaços
campesinos, incluindo-se os projetos educacionais e culturais próprios, específicos para a Educação
do Campo. Essas propostas se apresentam enfatizando a necessidade de cumprir com algumas
demandas sociais. Dentre elas, destaca-se a educação básica para toda população, a efetivação de
um currículo aberto às práticas de ensino que valorizem e favoreçam o aprendizado segundo os
dados históricos e culturais da comunidade onde a escola está inserida. Desse modo, apoia-se em
Moreira e Da Silva Júnior (2017), quando com muita clareza afirmam que:
Se o conhecimento poderoso está voltado para disciplinar, normatizar e universalizar, não
cabe considerá-lo relevante ou significativo para aqueles que não foram considerados no
processo de recontextualização. Ao mesmo tempo, ele se mostra necessário para que os
sujeitos possam lutar e ocupar seus espaços na sociedade, aproveitando, de forma igualitária,
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as oportunidades oferecidas no contexto mais amplo. Assim, acredita-se que o direito de
acesso ao conhecimento deve ser defendido como um direito de todos (MOREIRA; DA
SILVA JUNIOR, 2017, p. 495).

Entretanto, é percebível que os currículos das escolas urbanas ainda servem de base e
orientação para adaptações dos conteúdos nas escolas do campo. O trabalho da SME tem se
direcionado na orientação dos docentes no uso de metodologias que aproximem os conteúdos da
realidade dos discentes. Conforme Moreira e Da Silva Júnior (2017, p. 497), acredita-se que, ao
desenvolver tal proposta, se esteja reconhecendo as diversas culturas e subjetividades e, ao mesmo
tempo, possibilitando aos estudantes o acesso crítico ao conhecimento poderoso. Em outras
palavras, espera-se romper fronteiras e reconhecer que não existe uma verdade única nem um
conhecimento universal.
Outro ponto de discussão consiste em analisar, comparativamente, o quantitativo de
professores e alunos do município. Para isso, foi construído os Gráficos 3 e 4, encontrados nesse
trabalho. Partindo da observação dos dados, pode-se identificar uma grande diferença entre a
quantidade de escolas urbanas e do campo, além do quantitativo de professores, o que
possivelmente pode ser explicado pelo número de alunos atendidos em cada espaço territorial.
Contudo, nesse quadro, a disputa política para manter ou não as escolas do campo fica submetida ao
jogo de poder representado por cada gestão municipal, a qual se embasa em aportes legais (leis,
resoluções e decretos) e em recursos financeiros para atender ou mesmo apresentar impedimentos
para atender às demandas da população do campo. Dessa forma, cabe destacar a função das
políticas públicas para valorizar os espaços sociais que o município possui e reconhecer a
complexidade que este processo requer. No caso específico de Itapemirim, observa-se um esforço,
nos últimos anos, para dar resposta às necessidades da educação do campo. Mas, pode-se afirmar
que ainda não é o suficiente.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
As análises mostram que a luta, na perspectiva de manter as escolas do campo, bem como o
investimento em cursos de formação continuada para os professores dessas escolas, fortalecem o
desenvolvimento de propostas pedagógicas e metodologias adequadas às comunidades atendidas e
favorecem elevar o desempenho escolar dos estudantes.
Assim, conclui-se que é de fundamental importância propostas que invistam na formação
continuada dos professores das escolas do campo para que estes estejam atentos à importância de
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entender aspectos que constituem a rotina do homem rural e determinam os hábitos e costumes dos
educandos para melhor desempenhar a docência. Essas propostas devem buscar estimular a
motivação, o interesse e o envolvimento dos docentes na construção de novos saberes a partir do
contexto que se insere a escola do campo que trabalham, para que a mesma não prossiga com uma
educação, muitas vezes, pautada em uma política educacional conteudista, alienadora e desigual que
não contempla os princípios da Educação do Campo em seu currículo.
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GRÁFICOS
Gráfico 1

Fonte: Elaborado pelas autoras com base em dados da Inspeção Escolar da SEME/Itapemirim.
Gráfico 2

Distribuição de transportes por alunos e escolas - 2019
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Fonte: Elaborado pelas autoras com base em dados da Inspeção Escolar da SEME/Itapemirim.
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Gráficos 3 e 4

Fonte: Elaborado pelas autoras com base em dados da Inspeção Escolar e do setor Pedagógico da SEME/Itapemirim.

Resumo
A presente pesquisa apresenta uma reflexão sobre as propostas de formação continuada para os
professores das escolas do campo do município de Itapemirim, ES. Metodologicamente, lança-se mão
de uma pesquisa qualitativa, descritiva, baseada em entrevistas e análise documental. Este estudo
ampara-se teoricamente, na discussão da educação do campo, nos trabalhos de Caldart (2004), Pires
(2012) e Arroyo, Caldart e Molina (2011). Apoia-se, para o suporte teórico na área do currículo, nos
trabalhos de Moreira e Da Silva Júnior (2017), cotejando com as especificidades do currículo na
educação do campo em Santos e Ferreira (2018) e Moreira e Braga (2012). As análises mostram que a
luta, na perspectiva de manter as escolas do campo, bem como o investimento em cursos de formação
continuada para os professores dessas escolas, fortalecem o desenvolvimento de propostas pedagógicas
e metodologias adequadas às comunidades atendidas no sentido de elevar o desempenho escolar dos
estudantes. Assim, os resultados levam a inferir que é de fundamental importância a implementação de
propostas que invistam na formação continuada dos professores das escolas do campo para que estes
possam compreender aspectos que constituem a rotina do homem rural e determinam os hábitos e
costumes dos educandos e desempenhar melhor a docência. Essas propostas devem promover a
motivação, o interesse e o envolvimento dos docentes na construção de novos saberes a partir do
contexto que se insere a escola do campo em que trabalham para que a mesma não prossiga com uma
educação, muitas vezes, pautada em uma política educacional conteudista, alienadora e desigual que não
contempla os princípios da Educação do Campo em seu currículo.
Palavras-chave: Educação do campo; Formação continuada; Políticas educacionais; Docência em
escola do campo.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Por meio deste trabalho, temos por objetivo socializar uma formação continuada de
professores e estudantes de diversas licenciaturas desenvolvida em uma instituição pública de
ensino superior de Santa Catarina, cujo objetivo fora desenvolver e aprimorar o conhecimento
pedagógico dos(as) professores(as) e dos(as) estudantes acerca dos processos didáticos e de ensinoaprendizagem no tocante ao desenvolvimento de autonomia por parte dos estudantes.
No curso desse processo, instalou-se uma mesa redonda, composta por servidores da
coordenadoria pedagógica e demais setores do Campus, por estudantes dos cursos de licenciatura
ofertado pela instituição e por professores(as) interessados(as) em discutir as possibilidades para
estimular, por meio de práticas didáticas, educativas e de ensino, o desenvolvimento da autonomia
dos estudantes dessa instituição.
Norteados pela pedagogia da autonomia de Freire (2002), refletimos:
Ninguém pode conhecer por mim, assim como não posso conhecer pelo aluno. O que posso
e o que devo fazer é, na perspectiva progressista em que me acho, ao ensinar-lhe certo
conteúdo, desafiá-lo a que se vá percebendo na e pela própria prática, sujeito capaz de saber.
Meu papel de professor progressista não é apenas o de ensinar matemática ou biologia mas
sim, tratando a temática que é, de um lado objeto de meu ensino, de outro, da aprendizagem
do aluno, ajudá-lo a reconhecer-se como arquiteto de sua própria prática cognoscitiva.
(FREIRE, 2002, p. 121).

Esta superação faz parte de um processo formativo em que o estudante deixa de ser
considerado um participante passivo para se entregar a leituras, estudos, problematizações, análises,
entre outras atitudes que superem o pragmatismo pedagógico.
Desse modo, entendemos que um processo formativo que vise a uma formação crítica e
permeada pela autonomia é marcado por momentos de diálogo entre estudantes e professores(as),
bem como por ações coletivas que possibilitem ao(à) estudante reconhecer-se como formador(a) de
sua própria prática cognoscitiva. Para Freire (2002), ensinar exige reconhecer que a educação é
ideológica, diálogo, curiosidade, liberdade, autoridade, respeito aos saberes dos educandos,
criticidade, risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação, apreensão da
realidade, reflexão crítica sobre a prática. Enfim, é uma especificidade humana.
Em suma, apresentamos a seguinte questão-problema: como as práticas didáticas, educativas
e de ensino contribuem para o desenvolvimento da autonomia dos estudantes?
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Nessa direção, o texto está estruturado da seguinte maneira: i) introdução; ii) recursos
metodológicos; iii) aporte teórico; e iv) considerações finais.
UNIVERSO EDUCACIONAL
Segundo Freire (2002), a ética está presente no ensino quando o(a) educando(a) participa da
construção do conhecimento e não se restringe à aquisição ou à memorização de conteúdo, quando
mulheres e homens se tornam educáveis, à medida que se reconhecem inacabados.
Nesse sentido, através da autonomia, buscamos pensar em possibilidades para que a sala de
aula se torne um espaço de reafirmação em que as posturas do(a) professor(a) e dos(as) alunos(as)
possam propiciar um ambiente de negociação, de criação, de resolução e de dúvidas, despertando
um(a) educando(a) curioso(a). Em que se tenha consciência de que ali estão seres inacabados, e
conscientes de suas inconclusão, de modo a lhes permitir a constante transformação do ser
individual e em sociedade, bem como tomar consciência de que:
[...] ninguém amadurece de repente, aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo dia, ou
não. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não
ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar
centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em
experiências respeitosas da liberdade. (FREIRE, 2002, p. 41).

Um ambiente em que a postura do(a) educador(a), segundo Freire (2002), esteja consciente
de sua prática e das implicações dela advindas para os ali presente, no qual o papel do(a) professor
não seja falar ao povo sobre a sua visão do mundo ou tentar impô-la a ele, mas sim dialogar com a
população sobre cada visão de mundo, particular ou coletiva, um ambiente em que a prática docente
promova o diálogo, o respeito e a liberdade, consciente de que ensinar não é transferir
conhecimento, mas sobretudo criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção.
RELAÇÕES ENTRE PROFESSORES E ESTUDANTES
A fim de atingir uma educação autônoma, permeada pelas relações de consciência crítica,
considerando alunos(as) e professores(as) como seres históricos e inacabados, acreditamos que,
durante o processo educacional, ambos(as) podem aprender por meio de processos dialógicos e
coletivos, nos quais o aprendizado seja centrado no(a) aluno(a), que sai do papel de receptor(a)
passivo(a) para o de agente e principal responsável pelo seu aprendizado.
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Todavia, concordamos com Freire (2002) a respeito do fato de que as ligações entre a
vivência social e os conteúdos acadêmicos facilitam o processo de ensino-aprendizagem, na medida
em que
[...] a realidade se torna objeto de apreensão e inteligibilidade através das atividades
cognitivas e práticas sociais do sujeito pensante, momento em que constrói seu imaginário e
tece sua rede de interferência e relações com a realidade, com o que expressa suas
concepções, ideias, sentimentos, crenças, em suma, suas visões de mundo, de sociedade e de
realidade em geral. (CABRAL; COSTA; SILVA, 2018, p. 25).

Compreendemos que as práticas que envolvem a cotidianidade favorecem a construção de
um conhecimento sistematizado, na medida em que nos utilizamos destas experiências concretas
para dar continuidade e auxiliar alunos e alunas a ultrapassarem os limites de suas experiências
cotidianas, por meio de uma ruptura em direção a um conhecimento epistemológico (SAVIANI,
2008).
Buscamos, portanto, que ambos(as) tenham a oportunidade de uma formação pautada na
reflexão crítica, pois visamos ao desenvolvimento pleno da autonomia intelectual de professores(as)
e estudantes, o que nos leva a defender uma formação centrada na pesquisa, na medida em que esta
produz conhecimento não somente nas universidades, podendo ser desenvolvida também por
professores(as) que atuam na Educação Básica (MAGALHÃES; BRANDT, 2018).
Quando tratamos de docentes que buscam a efetivação desta reflexão crítica centrada nos
pressupostos de Freire, é importante destacar alguns elementos que compõem este perfil de
educador. O primeiro a ser tratado diz respeito à importância da reflexão por meio da práxis, uma
vez que “[...] a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria/prática sem a
qual teoria pode ir virando bla-bla-blá e a prática, ativismo” (FREIRE, 2002, p. 11). Em outras
palavras, não é coerente que o(a) educador(a) seja pesquisador(a) se as suas pesquisas não se
aplicam à prática, e vice-versa.
Desse modo, trazemos à luz a importância da pesquisa para o planejamento das aulas, pois,
segundo Gasparin (2005), na didática contemporânea, faz-se de suma importância que o(a)
professor(a) realize o seu planejamento e o trabalho pesado anteriormente à aula, pois, durante a
aula, é hora de os(as) estudantes trabalharem. Assim, o(a) professor(a) fará as proposições de um
processo

de

ensino-aprendizagem

baseado

em

metodologias

ativas,

como:

questões

problematizadoras, pesquisas, leituras com análises críticas, debates, seminários, produções de
textos reflexivos e avaliação compartilhada do que foi ensinado e aprendido durante as aulas.
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Portanto, um processo que estimula a análise crítica, a liberdade e, consequentemente, a autonomia
dos estudantes.
APORTE METODOLÓGICO
O trabalho está fundamentado em um percurso metodológico de abordagem qualitativa. Para
Chizzotti (2003), as pesquisas qualitativas trabalham com interpretações, comparações e resultados
que não podem ser mensuráveis numericamente.
Desenvolvemos a pesquisa documental e utilizamos a técnica de análise de conteúdo para
compreensão dos dados. Em suma, para a organização e análise dos documentos, seguimos os três
polos de análises proposto por Bardin (2009), a saber: i) pré-análise dos documentos selecionados;
ii) exploração e leitura dos documentos; e iii) tratamento e análise dos resultados ou achados da
pesquisa.
POSSIBILIDADES DIDÁTICAS
A formação continuada dos(as) professores e dos(as) estudantes, fundamentada na
Pedagogia da Autonomia, apresentou as seguintes proposições didáticas para o desenvolvimento da
autonomia discente: i) Círculo de Cultura (FREIRE, 2002) e Círculo da Pesquisa; e ii) Didática para
uma Pedagogia Histórico-Crítica (GASPARIN, 2005).
Desta forma, o Círculo de Cultura (FREIRE, 2002), em sua estrutura, é um processo de
compartilhamento de saberes e conhecimentos com o intuito de disseminar as discussões como
forma de apreender uma realidade, uma temática ou uma questão-problema. O diálogo gerado no
círculo promove a colaboração de cada partícipe, pois são dadas vez e voz para cada pessoa
expressar seus pensamentos, ideias e reflexões sobre um tema gerador, proposto no início da
atividade. Além disso, também lhes é dada a oportunidade de ouvir a voz da outra pessoa no
processo de partilha do experenciado.
Durante o desenrolar de um Círculo de Cultura, os atores sociais apresentam suas reflexões e
até mesmo suas contradições ao expressarem suas dúvidas, medos, anseios, inseguranças e proposta
para solução de problemas (FREIRE, 2002). Em cada círculo, busca-se a superação da visão
ingênua por uma visão mais crítico-reflexiva, capaz de mobilizar transformações e mudanças sobre
o contexto vivido, pois a pessoa humana é um sujeito de cultura, ou seja, “[...] um ser cultural,
histórico, inacabado e consciente do inacabamento” (FREIRE, 2002, p. 22).
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Além dos Círculos de Cultura, podem existir processos de construção de Círculos de
Pesquisa. Eles se constroem no momento em que a consciência das pessoas que estão no Círculo de
Cultura sente a necessidade de produzir conhecimentos a partir das discussões do grupo. Infere-se,
dessa forma, que todos se tornam pesquisadores, todos colaboram para a construção do
conhecimento, todos produzem juntos, como um forte grupo de pesquisa. Nesse sentido, os Círculos
de Pesquisa se prolongam por Círculos de Cultura, que, por sua vez, exigem conteúdos educativos
novos, de níveis diferentes, que demandem novas pesquisas temáticas.
A segunda proposição desenvolvida foi a Didática para uma Pedagogia Histórico-Crítica
(GASPARIN, 2005), onde a postura do(a) professor(a) em desenvolver a autonomia dos(as)
alunos(as) vai além do momento em sala de aula; começa antes das aulas, ao pesquisar e planejar as
atividades pedagógicas que serão desenvolvidas com os(as) estudantes durante o processo de
ensino-aprendizagem. Durante a aula, ao instigar a produção do conhecimento pelos(as) estudantes,
problematizar os conteúdos desenvolvendo a autonomia, encaminhar atividades de pesquisa sobre
os conteúdos e participar dos processos de avaliação e autoavaliação. E após a aula, ao avaliar e
refletir sobre seu ato de ensinar, para fomentar o planejamento do processo de ensino-aprendizagem
desenvolvido.
Para a pedagogia histórico-crítica, segundo Saviani (2008), o papel da educação escolar é
possibilitar o acesso dos indivíduos aos conhecimentos sistematizados, os conhecimentos formais.
Dessa forma, elencamos alguns momentos didáticos importantes para uma prática pedagógica
centrada no aluno e no desenvolvimento de sua autonomia, pois a didática freiriana faz-se em meio
a uma educação libertadora, sendo um momento que estimula os(as) estudantes a se mobilizarem
para a aquisição da educação, ou seja, do poder.
CONCLUSÕES
Por meio do trabalho desenvolvido, buscamos instigar a reflexão sobre a riqueza que
momentos como estes, vivenciados através de uma mesa redonda, na qual estavam presentes atuais
e futuros(as) professores(as) das mais diversas áreas e profissionais da educação, proporcionam à
prática pedagógica. Pois acreditamos que “[...] quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é
formado forma-se e forma ao ser formado” (FREIRE, 2002, p. 25).
Desse modo, contribuímos para a construção de um processo formativo ativo, que estimule a
autonomia para pensar com criticidade e refletir sobre as possibilidades didáticas em um ambiente
de constante transformação como a sala de aula, percebendo o(a) aluno(a) como um ser ativo e
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participativo na construção do seu conhecimento. Nesse processo, a “[...] formação docente não é a
repetição mecânica do gesto, este ou aquele, mas a compreensão do valor dos sentimentos, das
emoções, do desejo, da insegurança a ser superada pela segurança, do medo que, ao ser ‘educado’,
vai gerando a coragem”. (FREIRE, 2002, p. 20).
Em vista disso, destacamos a importância do(a) professor(a) pesquisador(a), que se utiliza
dos conhecimentos teóricos adquiridos na sua pesquisa para exercer uma prática libertadora, prática
esta estruturada através dos planejamentos das aulas. Nesse sentido, para Freire (2002), pensar a
prática é a melhor maneira de aperfeiçoá-la. Portanto, por meio da formação continuada, os(as)
professores e os(as) estudantes compreenderam que um ensino fundamentado no desenvolvimento
da autonomia discente é aquele que está centrado em experiências que estimulam nos estudantes a
tomada de decisões, a responsabilidade, a liberdade, a pesquisa, o respeito, a cultura, a ética e a
estética, ou seja, uma educação libertadora, que os incentiva a se mobilizarem para a aquisição da
educação, ou seja, do poder.
Assim, de forma não pretensiosa, no desenvolvimento dessa formação continuada,
buscamos desafiar os(as) participantes por meio da reflexão e da análise, para que se percebessem
de que são sujeitos e podem ensinar de uma forma que desenvolva a autonomia dos(as) estudantes
dos cursos dessa instituição de ensino, e também propusemos ações para ajudá-los(as) a reconhecer
que cada um é o arquiteto de sua própria prática cognitiva, pedagógica e didática.
REFERÊNCIAS
BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa, PT: 70, 2009.
BRANDT, Andressa Graziele; NASCIMENTO, Franc-Lane Sousa Carvalho do; MAGALHÃES, Nadja Regina Sousa.
Avaliação compartilhada entre professores formadores e estudantes dos cursos de licenciatura. Revista on line de
Política e Gestão Educacional, Araraquara, v. 22, n. 2, p. 507-523, maio/ago. 2018. ISSN: 1519-9029. DOI:
10.22633/rpge.v22.n2.maio/ago.2018.11194.
BRANDT, Andressa Graziele; MARTINI, Lucas. A didática freiriana na formação inicial de professores. Poíesis
Pedagógica, [S. l.], v. 16, p. 67-81, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.5216/rpp.v16i2.56221.
CABRAL, Carmen Lúcia de Oliveira; COSTA, Maria Lemos da; SILVA, Rosimeyre Vieira da. A formação docente e
a prática educativa: mediações pelos saberes da pesquisa. Piauí: Edufpi, 2018.
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez, 2003.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra,
2002.
GASPARIN, João Luiz. Uma didática para a Pedagogia Histórico-crítica. 2. ed. Campinas: Autores associados,
2005.
MAGALHÃES, Nadja Regina Sousa; BRANDT, Andressa Graziele. A pesquisa no processo de formação e
profissionalidade docente. In: CABRAL, Carmen Lúcia de Oliveira; COSTA, Maria Lemos da; SILVA, Rosimeyre
Vieira da. A formação docente e a prática educativa: mediações pelos saberes da pesquisa. Piauí: Edufpi, 2018. Cap.
5, p. 123-144.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

452

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

SAVIANI, Dermeval. Teorias pedagógicas contra-hegemônicas no Brasil. Ideação: Revista do Centro de Educação e
Letras da UNIOESTE, Foz do Iguaçu, v. 2, n. 10, p. 11-28, jan. 2008. Disponível em: https://bit.ly/2tuYqPH. Acesso
em: 20 set. 2019.

Resumo
No presente artigo, apresentamos reflexões desenvolvidas durante o processo de formação continuada
de professores e estudantes de cursos de licenciatura de uma instituição de ensino de Santa Catarina
para o estímulo ao pensamento crítico, por meio das práticas pedagógicas e educativas, a fim de
contribuir para a formação de um estudante autônomo. Delimitamos como questão norteadora do
estudo: como as práticas didáticas, educativas e de ensino contribuem para o desenvolvimento da
autonomia dos estudantes? O objetivo geral foi compreender e analisar como a formação continuada
influencia o aprimoramento do conhecimento pedagógico dos(as) professores(as) acerca dos processos
de ensino-aprendizagem e didáticos no que diz respeito ao desenvolvimento da autonomia por parte
dos estudantes. O percurso metodológico, de caráter qualitativo, seguiu a pesquisa descritiva, por meio
da análise do conteúdo (BARDIN, 1997) e baseou-se na obra Pedagogia da Autonomia, do renomado
educador Paulo Freire (2002), que fundamenta a temática em questão. Os resultados da pesquisa
apontaram que o ensino por meio da problematização é uma das possibilidades para o
desenvolvimento de práticas didáticas que estimulem a autonomia dos(as) estudantes, pois, por meio
dessa estratégia de ensino-aprendizagem, eles(as) desempenham papéis ativos na construção do
conhecimento, e o ensino passa então a ser centrado nos(as) estudantes, que deixam a condição de
meros(as) coadjuvantes e passam a exercer o papel de agentes principais na produção de seus
conhecimentos. Portanto, por meio da formação continuada, os(as) professores(as) e os(as) estudantes
compreenderam que um ensino fundamentado no desenvolvimento da autonomia discente é aquele
que está centrado em experiências que estimulem nos estudantes a tomada de decisões, a
responsabilidade, a liberdade, a pesquisa, o respeito, a cultura, a ética e a estética, ou seja, uma educação
libertadora que os(as) incentive a se mobilizarem para a aquisição da educação, ou seja, do poder.
Palavras-chave: Pedagogia da Autonomia; Paulo Freire; Didática; Problematização.
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Resumo
Este painel apresenta resultados de três pesquisas que se relacionam entre si pelo tema – Formação
continuada de professores em diferentes espaços formativos. O primeiro texto aborda a itinerância na
formação continuada a partir da vivência de professores da rede municipal de Rondonópolis/MT em
ações formativas propostas pelo Grupo de Pesquisa InvestigAção na parceria Universidade/UFMTEscola e analisa as reflexões construídas em situações de estudo na qual a discussão é levada até o
professor e equipe escolar, uma vez que há necessidades formativas por eles apresentadas. O segundo
texto investiga o impacto da Prova Brasil na aprendizagem dos alunos e na formação dos professores
das escolas públicas de Jataí/GO, a fim de promover uma reflexão entre estes profissionais, sobre esse
importante tema. O terceiro analisa as Políticas de Formação das redes públicas de ensino do município
de Rondonópolis/MT, e em que medida contemplam os professores que atuam na Coordenação
Pedagógica. Assim, objetivam as pesquisas investigar as necessidades formativas que existem nos
diferentes cenários estudados, a fim de problematizar o apoio e as contribuições que surgem com as
políticas educacionais e formativas e com as propostas de formação continuada nestes espaços. Para
tanto, a abordagem qualitativa permeou as propostas, sendo instrumentos de coleta de dados as
narrativas de formação, as análises documentais, os questionários e entrevistas. Os resultados
evidenciaram que há necessidades formativas de professores que são atendidas a partir de projetos
desenvolvidos na parceria universidade-escola, porém há também aquelas que precisam de maior
atenção principalmente porque concernem o trabalho pedagógico de aplicação de avaliação em larga
escala e a atuação de um cargo institucional como o da coordenação pedagógica. Assim, a demanda de
tais necessidades vem sendo divulgada nas pesquisas de forma a atentar as secretarias educacionais para
a urgência de um olhar mais delicado para estes espaços formativos em busca de formação continuada
que supra suas angústias.
Palavras-chave: Formação docente; Necessidades formativas; Diferentes espaços formativos.
A ITINERÂNCIA NA FORMAÇÃO CONTINUADA: CONHECENDO A REALIDADE DO
OUTRO E (RE)CONSTRUINDO SABERES
Antonio Marcos da Cruz Lima – PPGEdu/UFMT
Fernanda de Mello Cardoso – SEDUC/MT

INTRODUÇÃO
Os estudos de pequisadores como Nóvoa (1992; 1999), Imbernón (2009; 2016), André
(2016), entre outros, evidenciam que, nas últimas décadas, a formação de professores e os
diferentes campos de atuação que a consideram área prática e objeto de estudo e pesquisa,
tornaram-se assuntos frequentes nos debates no cenário educacional e investigativo. Percebe-se que
tal realidade tem repercutido em publicações nacionais e internacionais, as quais abrem espaço para
os registros e a socialização das histórias daqueles que vivem a educação, posto que, assim como
Nóvoa (1992, p. 12), acreditam na necessidade de sermos “capazes de pensar a nossa profissão”.
No que tange este papel ativo dos professores, Nóvoa (1992, p. 16) justifica a valorização
dos mesmos enquanto sujeitos que “são a voz dos novos dispositivos de escolarização”, já que,
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como explica Imbernón (2009, p. 16), narram “o que sabem sobre o ensino e a formação”. A
mesma concepção de formação é descrita por André (2016, p. 30) como uma atitude que deve partir
do professor, ao enfatizar que, “quem se dispõe a trabalhar como docente deve entender que
continuará seu processo de aprendizagem ao longo da vida”, já que, conforme a autora, “a docência
exige estudo e aperfeiçoamento profissional para que possa responder as demandas da educação
escolar inserida em uma realidade em constante mudança”.
Neste sentido, é pertinente nos ater também a Nóvoa (1992, p. 25), quando este nos explica
que é necessário “(re)encontrar espaços de interacção entre as dimensões pessoais e profissionais,
permitindo aos professores apropriar-se dos seus processos de formação e dar-lhes um sentido no
quadro das suas histórias de vida”, e deste modo, consolidar sua identidade profissional, a qual está
intrinsecamente ligada a pessoa do professor, mediante aos processos de reflexão de suas práticas,
dentro e fora dos ambientes escolares.
Tendo isto em mente, é relevante mencionar que o presente estudo é motivado pelos
resultados e experiências construídas no desenvolvimento de três pesquisas de mestrado, nas quais
foram desenvolvidos encontros de formação continuada de forma itinerante, estes que tiveram o
intuito de atendar as necessidades formativas apontadas pelos professores como fragilidades da
docência, gerando angústias e provocando insegurança na prática com os alunos.
Nesta ótica, apresentamos as pesquisas de Cardoso (2018), Souza (2019) e Lima (2020),
estes que trazem em relevo narrativas envolvendo as contribuições dos estudos e da itinerância para
a formação continuada de professores, entre outras reflexões.
Cardoso (2018) relata o desenvolvimento de um minicurso realizado a partir da parceria
Universidade/UFMT-Escola (grupo de pesquisa InvestigAção e algumas escolas municipais), o qual
teve uma carga horária de 20 horas de estudos de Língua Inglesa para professoras pedagogas que
solicitaram auxílio para trabalharem a língua com as crianças dos 4° anos.
Souza (2019) apresenta um estudo que aborda a formação de professores iniciantes das redes
públicas do município de Rondonópolis-MT desenvolvida pelo grupo de pesquisa InvestigAção, em
projeto colaborativo Universidade/UFMT-Escola, que investe na itinerância nas/pelas escolas
envolvidas investigando os dilemas, desafios e potencialidades dos professores nos primeiros anos
do exercício docente.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

456

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Lima (2020) expõe a formação continuada de forma itinerante mediante a oferta de um
minicurso de 80 horas de estudos de Língua Inglesa para professoras pedagogas que lecionam
inglês para o 5º ano.
Assim, instigados pelos achados dessas investigações é que propusemos um estudo mais
aprofundado sobre a itinerância na formação continuada, olhando de forma mais atenta para a
prática que mostrou-se significativa nos estudos propostos aos docentes envolvidos nas pesquisas
citadas acima, conforme apontam as análises de Cardoso (2018), Souza (2019) e Lima (2020).
Portanto, com o presente texto objetivamos problematizar a itinerância na formação
continuada a partir das reflexões construídas com as vivências em situações de estudo na qual a
discussão é levada até o professor e equipe escolar, uma vez que há necessidades formativas por
eles apresentadas.
Para o desenvolvimento da pesquisa adotamos o método autobiográfico ancorado na obra de
Nóvoa e Finger (2010), esta que se trata de uma coletânea de pesquisas realizadas neste viés,
trazendo teóricos que defendem que, ao narrar as idas e vindas de sua trajetória de vida pessoal e
profissional, o sujeito reflete sobre si e sobre as condições que o favorece às novas aprendizagens,
fato que enfatiza o caráter formativo.
Assim, no percurso das pesquisas de Cardoso (2018), Souza (2019) e Lima (2020), foram
coletadas narrativas que relatam as experiências vividas na participação dos estudos da formação
continuada de caráter itinerante. Os registros foram documentados a partir de diversos instrumentos
de pesquisa, entre eles, diários de campo dos professores e pesquisadores, e também memoriais e
entrevistas dos professores.
Para fins do presente texto, selecionamos as narrativas de uma professora, Sara, que
participou da formação continuada de forma itinerante que foi objeto de estudo da pesquisa de
Souza (2019) e também as narrativas de dois dos três pesquisadores, Arara Azul e Rouxinol, autores
das pesquisas que estimularam a discussão deste texto. Vale ressaltar que Sara, Arara Azul e
Rouxinol se tratam de nomes fictícios escolhidos pelos participantes como forma de preservar suas
identidades. Para a análise dos dados, selecionamos trechos que evidenciam o quanto a itinerância
pôde contribuir para a formação continuada de professores de diferentes cenários profissionais, bem
como o subsidiar de suas necessidades formativas mediante a essa proposta de formação.
A seguinte seção apresenta os referenciais teóricos que foram sustento para a presente
pesquisa.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Em relação à formação dos professores, vale ressaltar que o diálogo sobre o assunto já é
antigo, por ele perpassa uma sequência histórica marcada por muitas opiniões, em conformidade ao
momento social, político e cultural de cada período. Segundo Imberbón (2009, p.45), a formação
“deveria apoiar-se, criar cenários e potencializar uma reflexão real dos sujeitos sobre sua prática
docente”.
Na visão de Nóvoa (1992, p. 25), a formação continuada “deve estimular uma perspectiva
crítico-reflexiva, que forneça aos professores os meios de um pensamento autónomo e que facilite
as dinâmicas de autoformação participada”, ele explica que “estar em formação implica um
investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projectos próprios, com
vista à construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional”.
Na cultura colaborativa, docentes experientes e iniciantes trabalham em conjunto e trocam
ideias sobre problemáticas reais compartilham conhecimentos, demostrando que esse tipo de prática
coopera para a solução de problemas e auxilia nas decisões. Neste sentido, Passos (2016, p.183)
sustenta que em um ambiente colaborativo “os professores compartilham suas experiências pessoais
e profissionais, ao mesmo tempo em que participam da experiência do outro”.
Assim, a troca de saberes proporciona um ambiente fértil para a construção do processo de
ensino-aprendizagem. Quando os professores visam investir nos encontros de formação e de cultivo
pessoal, estão cientes de seu estado de itinerante. Neste sentido, a formação continuada de forma
itinerante permeia entre a curiosidade e o conhecimento, ao se colocar como agente de
transformação da realidade, na perspectiva de contribuir para a formação dos professores e
compartir com os propósitos da pedagogia da libertação.
Cabe ressaltar que a itinerância na formação continuada contribui para a remoção das
barreiras da aprendizagem comunicacionais, atitudinais, de acessibilidade, entre outras. Segundo
Scalabrin e Piaia (2013, p. 33), “a itinerância significa uma postura pedagógica de caminhar junto”,
no contexto de formação, acompanhar vivências e práticas educativas de um movimento social
organizado.
Essa forma de trabalhar enfatiza o aspecto coletivo e colaborativo dos processos reflexivos
que demandam experiências junto aos pares. Passos (2016, p. 167) ressalta que, “se o professor não
tem possibilidade de compartilhar as práticas realizadas em seu cotidiano e refletir sobre elas, não
consegue avançar em sua profissionalidade docente”. Por isso, interpretamos que participar de uma
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formação continuada que acontece de forma itinerante e na perspectiva colaborativa promove, ao
grupo de professores iniciantes, a autonomia, os conhecimentos sobre sua profissionalidade, a
segurança para atuar na prática e percebe-se a riqueza dos momentos de ensino-aprendizagem.
A seguir é exposta a trajetória metodológica da investigação que detalha os passos seguidos
para o estudo.
CAMINHOS DA PESQUISA
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, ancorada em Bogdan e Biklen (1994) e Ghedin e
Franco (2011). A pesquisa qualitativa, conforme sustentam Ghedin e Franco (2011, p. 61), permite
“a compreensão do cotidiano como possibilidade de vivências únicas, impregnadas de sentido,
realçando a esfera do intersubjetivo, da interação, da comunicação, e proclamando-o como espaço
onde as mudanças podem ser pressentidas e anunciadas”. Dessa forma, tal tipo de pesquisa parte da
investigação dos fenômenos que ocorrem no contexto em que as situações se desenvolvem,
propiciando a apreensão da subjetividade dos participantes da pesquisa, quando da atuação e
vivência humana nas distintas conjunturas de aprendizagem e interação.
Nesse estudo, isso acontece ao longo da coleta dos dados, momento este que favorece a
apropriação das relações de particularidade e totalidade dos partícipes da pesquisa, mediante ao
diálogo e as percepções feita pelos investigadores no decurso do processo de coleta, o que
concordamos com Bogdan e Biklen (1994, p. 51), quando estes afirmam que “o processo de
condução de investigação qualitativa reflecte uma espécie de diálogo entre os investigadores e os
respectivos sujeitos”.
Para tanto, optamos por trabalhar com narrativas oriundas das percepções de dois
pesquisadores em relação à itinerância na formação continuada, ao qual permearam suas pesquisas
no que tange a formação continuada e as práticas docentes. Também escolhemos incluir as
narrativas de uma professora participante da pesquisa de Souza (2019), quando ela reflete sobre a
experiência vivida nos estudos da formação continuada de caráter itinerante.
Para nosso estudo adotamos o método (auto)biográfico, segundo Nóvoa e Finger (2010), por
permitir depreender a riqueza dos dados quando de sua análise, respeitando a forma em que estes
foram registrados e transcritos. Para Nóvoa e Finger (2010) o processo de escrita inclui os relatos de
vivências e as reflexões que são articuladas no ato de rememorar, por isso, tem o papel de
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instrumento de investigação e de formação, uma vez que tal ação nos permite revisitar e refletir
sobre o passado a partir da perspectiva por nós assumida no presente.
É importante destacar que esta é uma investigação fruto de três pequisas de mestrado, nas
quais foram desenvolvidos encontros de formação continuada de forma itinerante, com o intuito de
atender as necessidades formativas apontadas pelos professores, as quais suscitavam fragilidades na
prática da docência, gerando angústias e provocando insegurança na interlocução do ensino e
aprendizagem com os alunos.
Para o detalhamento de cada uma das três pesquisas, seguiremos uma ordem cronológica,
primeiro sendo relatada a que foi realizada em 2017 (CARDOSO, 2018), na sequência a que foi
desenvolvida em 2018 (SOUZA, 2019) e, por fim, mas não menos relevante, a que foi conduzida
em 2019 (LIMA, 2020).
Pesquisa realizada em 2017
Cardoso (2018) revela resultados obtidos a partir da oferta de um minicurso de estudos de
Língua Inglesa, o qual foi realizado com professoras da rede pública municipal de Rondonópolis,
Mato Grosso, que lecionam para os anos iniciais do ensino fundamental e que solicitaram formação
específica para trabalhar com as crianças.
O minicurso aconteceu de forma itinerante, posto que os encontros de estudos aconteceram
em uma escola que se prontificou na abertura do espaço para as reuniões, e da qual muitas
professoras que ali lecionavam, participavam da formação, além de outras que vinham de escolas de
diferentes regiões da cidade, em busca de conhecimento para dar aulas de Língua Inglesa, visto que
tal prática está inserida na matriz curricular do munícipio como obrigatória desde a última
atualização em 2011.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada no viés do método (auto)biográfico, tendo
como instrumentos de coleta de dados as narrativas oriundas de diários de campo da pesquisadora e
dos participantes e também das entrevistas com os mesmos.
Este estudo teve como objetivo investigar que sentidos as professoras iniciantes egressas de
Cursos de Pedagogia atribuem às aprendizagens construídas no minicurso de estudos da Língua
Inglesa, diante da ausência do conhecimento sobre uma disciplina cujos conteúdos deveriam
trabalhar com as crianças. O minicurso teve uma carga horária de 20 horas, com encontros semanais
de duas horas nos quais eram realizados estudos práticos da língua voltados para a realidade das
professoras e seguindo o que é orientado na matriz curricular no município.
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Os resultados revelaram que as ações promovidas com o minicurso de estudos da Língua
Inglesa contribuíram com a formação das professoras engajadas no processo enquanto aprendizes e
profissionais em busca do conhecimento específico, uma vez que as atividades propostas vieram ao
encontro de suas necessidades formativas.
Pesquisa realizada em 2018
Souza (2019) apresenta um estudo que aborda a formação de professores iniciantes das redes
públicas do município de Rondonópolis-MT desenvolvida pelo grupo de pesquisa InvestigAção, em
projeto colaborativo Universidade/UFMT-Escola, que investe na itinerância nas/pelas escolas
envolvidas investigando os dilemas, desafios e potencialidades dos professores nos primeiros anos
do exercício docente.
A pesquisa objetivou investigar que dificuldades, dilemas e necessidades formativas
evidenciam os professores iniciantes e que potencialidades apresentam para superarem esse quadro
a partir de uma formação e prática compartilhadas com seus pares, em um espaço propício de
alteridade na itinerância das escolas envolvidas. A itinerância possibilitou aos professores iniciantes
partilharem conhecimentos, metodologias, práticas, saberes e fazeres dessa fase da docência, em
diferentes realidades, uma vez que cada formação ocorreu em uma escola.
A produção de dados deu-se a partir da análise documental e das narrativas de diferentes
instrumentos, obtidos em ambientes físicos ou online. Os resultados demonstraram que a formação
continuada oferecida pelo projeto OBEDUC/UFMT é considerada pelos professores como ponto de
reflexão sobre suas práticas e sobre a carreira docente, favorecendo o seu desenvolvimento
profissional. Assim, A itinerância sugerida na formação, constituiu-se, na percepção dos
professores, em uma possibilidade de revisitar a prática do outro e resultou em um instrumento para
aprimorar e possivelmente promover alteridade, contribuindo para diminuir dificuldades e
preencher lacunas de sua formação inicial.
Pesquisa realizada em 2019
Lima (2020) evidencia resultados positivos em relação a um minicurso itinerante de Língua
Inglesa ofertado para professores pedagogos de uma escola municipal de Mato Grosso, estes que
eram obrigados, mediante a matriz curricular do município, a lecionar a língua sem ter tido
formação para tanto enquanto graduandos de Pedagogia.
Além disso, esses professores não eram assistidos em suas necessidades formativas pela
Secretaria Municipal de Educação (SEMED), e assim, eles multiplicavam o conhecimento da
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Língua Inglesa aos seus alunos tendo como base o que aprenderam no ensino médio. Tais fatos
geravam nesses docentes diferentes e negativos sentimentos relacionado às suas práticas tais como
frustações, inseguranças e vontade de desistir da profissão.
Tendo em vista essa realidade, e baseando em uma pesquisa semelhante, desenvolvida e
socializada anteriormente, decidimos promover um minicurso de Língua Inglesa de 80 horas de
forma itinerante, ou seja, o formador indo até a escola onde esses professores desenvolviam suas
profissões e partilhavam das mesmas problemáticas, uma delas sendo o nível de conhecimento da
língua.
Posto isto, motivados pelos achados das pesquisas de mestrado, as experiências e reflexões
que surgiram no processo das investigações, além das discussões no grupo de pesquisa e com os
pares, optamos por aprofundar os estudos da itinerância na formação continuada com um olhar mais
atento para a prática que mostrou-se significativa na formação continuada dos docentes envolvidos,
conforme apontam as análises de Cardoso (2018), Souza (2019) e Lima (2020).
Assim, com o presente texto objetivamos problematizar a itinerância na formação
continuada a partir das reflexões construídas com as vivências em situações de estudo na qual a
discussão é levada até o professor e equipe escolar, uma vez que há necessidades formativas por
eles apresentadas.
Adotado o método (auto)biográfico, coletamos as narrativas de uma professora, Sara, que
participou da formação continuada de forma itinerante que foi objeto de estudo da pesquisa de
Souza (2019) e também as narrativas de dois dos três pesquisadores, Arara Azul e Rouxinol, autores
das pesquisas que estimularam a discussão deste texto.
Sara é professora da rede municipal e atua há 04 (quatro) na Educação Infantil. Arara Azul é
professor da rede estadual desde a conclusão do mestrado em 2018, porém desde a graduação atua
na docência em diferentes instâncias, escola de idioma e projeto de extensão da universidade, para
citar algumas. Rouxinol tem exercido sua docência na área de língua inglesa desde 1998 em
diferentes espaços educativos, escolas regulares, de idiomas e em cursos de extensão ofertados
pelas universidades.
Para a análise dos dados, na próxima seção, selecionamos trechos que evidenciam as
contribuições da formação continuada de caráter itinerante na perspectiva da professora que
participou dos estudos e dos pesquisadores que tiveram a oportunidade de atuar como formadores e
observaram e ouviram relatos sobre as mudanças causadas na vida dos profissionais.
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ANÁLISE DAS NARRATIVAS
Esta seção expõe a análise das narrativas de Sara, Arara Azul e Rouxinol, de modo que
apresentamos os três trechos selecionados e, na sequência, estabelecemos o diálogo com as teorias
sobre formação continuada, a itinerância na formação continuada e o método (auto)biográfico.
A professora Sara, sujeito da pesquisa de Souza (2019), se posiciona sobre o que vivenciou
nos encontros da formação continuada de forma itinerante realizada com os professores sobre o
tema “Violência na/da escola”.
Percebi que nós docentes nos constituímos professores todos os dias na integralidade um
com outro, na troca de experiências e vivencias. Para mim esse rodizio tem sido um auxilio,
estou rompendo com a insegurança e dificuldade de estudar em grupo. Assim, a contribuição
da itinerância está me proporcionando muito aprendizado não só intelectual, mas no pessoal.
Ver a realidade de outros pares em outras Unidades nos faz crescer, refletir nossa prática e
nossa convivência com o outro. (Narrativa, SARA, 2018).

Arara Azul reflete sobre a itinerância na formação continuada sob o olhar de pesquisador e
professor de Língua Inglesa que teve a oportunidade de atuar como formador ao estudar e trabalhar
a língua com os professores que buscavam auxílio para as demandas da docência.
A formação continuada de caráter itinerante oportuniza discussões que se aproximam da
realidade do chão da escola, e principalmente do chão da sala de aula, por ser uma ação que
busca atender as demandas da prática pedagógica e escolar daqueles sujeitos que solicitam
auxílio, assim levando os estudos ao encontro da escola e da equipe de profissionais da
educação, e não da forma contrária como normalmente acontece em cursos com carga
horária diversa que são ofertados em instituições e espaços formativos que acolhem uma
quantidade maior de pessoas em busca de formação. A itinerância oferece um contato mais
próximo com os pares que vivem a mesma realidade e sentem a mesma angústia ao se
depararem com situações que exigem um aprofundamento e acompanhamento teórico e
formativo para a prática docente. Ao serem realizados estudos de formação continuada no
formato itinerante, torna-se evidente que a escola é também um espaço que visa
problematizar e procurar caminhos para o que a fragiliza e que tais dilemas podem ser ali
(re)pensados e (re)articulados, de forma que seja construída a reflexão e o estudo que pode
contribuir com a prática educativa. Além disso, a formação continuada de caráter itinerante
favorece a relação entre os pares de forma a diminuir a distância que muitas vezes existe
entre os profissionais da mesma escola e de outras, realidade esta que contribui para
fortalecer a categoria e a luta dos profissionais da educação, além de promover trocas de
experiências e oportunidades de diálogo, reflexão e partilhas em grupo. Principalmente no
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que concerne o minicurso de estudos da Língua Inglesa que foi realizado de forma itinerante,
foi possível perceber que, por se tratar de estudos de língua, a itinerância foi essencial para
que fosse criada uma ponte entre os estudos e as demandas dos professores que ali relatavam
suas angústias e ao mesmo tempo narravam suas expectativas e vivências a partir da
formação que contribuiu com a prática em sala de aula. Assim, com os encontros essa ponte
foi se tornando uma via menos assustadora para as professoras e a partir dessa construção
outros caminhos puderam ser criados e trilhados para que o desconforto para trabalhar com a
LI fosse minimizado. (Narrativa, ARARA AZUL, 2019).

Ainda no viés das contribuições que a itinerância proporcionou aos professores envolvidos
nos estudos da formação continuada, Rouxinol relata:
A formação de caráter itinerante, como instrumento mediador da formação contínua do
professor, é compreendida como um diferencial para possíveis interlocuções que promovam
reflexividade em torno de uma proposta de educação alternativa e diferenciada, o que
favorece a concepção de novos saberes quando aproximamos de realidades sociais
diferenciadas e, em ambientes díspares. Nesse sentido, pode-se dizer que o maior contributo
da itinerância para a formação continuada de docentes é que o professor formador vai até a
escola onde este desenvolve suas práticas e ali percebe quão relevante e eficaz a
aprendizagem pode se estabelecer, num local onde todos os integrantes são comuns à mesma
escola, apresentando as mesmas dificuldades, permitindo assim, maior integração, pois estão
entre colegas, no chão da escola. E, dessa forma, problematizar as questões angustiantes do
fazer pedagógico cotidiano, abarcando discussões mais aprofundadas dos assuntos
inquietantes e, por meio de subsídio teórico, melhorar suas práticas, tornando, assim, o
ensino e aprendizagem mais significativo. E isso foi observado ao longo do minicurso de 80
horas que fora realizado para dar subsídio às necessidades formativas das professoras
pedagogas. Dessa maneira, ter oportunizado uma formação continuada de caráter itinerante,
onde as docentes desenvolviam sua profissão, foi um ganho sem precedentes, pois elas
partilhavam das mesmas inquietudes e fragilidades pelo fato de ter que ensinar língua
inglesa para alunos do 5º ano sem ao menos ter conhecimento prévio e formação para tal. No
decorrer dos encontros, as docentes foram conduzidas a refletir sobre suas práticas,
amparadas pelos aportes teóricos propostos, partilhando também suas angústias. Isso, sem
ter que se deslocar para outro ambiente formativo, criando novas possibilidades para
otimizar suas aulas, minimizando as aflições de ter que ensinar LI para seus alunos.
(Narrativa, ROUXINOL, 2019).

Os relatos destacados delineiam o conceito da itinerância, bem como seus benefícios na
formação continuada, pois foram nos estudos dessa perspectiva que os participantes obtiveram
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conhecimentos teóricos que os possibilitaram, além de partilhar suas tensões, repensar suas práticas
e, dessa forma, minimizar as apreensões que perpassavam o fazer pedagógico de cada professora, as
conduzindo para um sentimento de otimismo para o exercício de sua profissão.
Além disso, a partir das narrativas pode-se analisar que os estudos nas escolas incentivaram
o diálogo e a troca de experiências entre os professores. Tal fato nos leva a pensar que o
envolvimento dos docentes com unidades distintas e com a Universidade proporciona um avanço na
carreira de cada uma, porque resgata o professor de seu mundo, no qual muitas vezes não possuem
perspectiva de crescimento profissional. Neste sentido, compreendemos que os estudos de caráter
itinerante é uma forma colaborativa de aprendizado entre os pares, como justificado por Passos
(2016) e Scalabrin e Piaia (2013), ao refletirem sobre as vivências na formação continuada sob o
viés de modelos diferentes de estudo da profissão.
Assim, entendemos que a itinerância fortalece as relações entre os professores, compartilha
práticas, ambientes, projetos e espaços, além de socializar aos pares os espaços de ensinar e
aprender. Nesse sentido, encontramos em Imbernón (2009, p.64), uma reflexão a respeito dos
contributos do compartilhamento para o crescimento pessoal e profissional, ao afirmar que
“compartilhar dúvidas, contradições, problemas, sucessos e fracassos são elementos importantes na
formação das pessoas e de seu desenvolvimento pessoal e profissional”.
Em vista disso, pode-se observar, nas palavras da professora Sara e dos pesquisadores Arara
Azul e Rouxinol, que a formação numa perspectiva itinerante contribuiu para que eles e os demais
participantes dos estudos realizados nas pesquisas de Cardoso (2018), Souza (2019) e Lima (2020),
conheçam a realidade de seus pares, suas angústias, seus dilemas, suas aflições e ainda o
rompimento do medo de trabalhar em grupo e em um chão diferente do seu.
Assim, interpretamos que a formação de caráter itinerante se constitui como uma dinâmica
reflexiva de estudo do fazer pedagógico e conhecimento teórico para a prática docente. Tal
perspectiva está em consonância com o pensamento de Novoa (1992; 1999) e Imbernón (2009;
2016) sobre formação continuada e é também aconselhada por André (2016, p. 22) quando a autora
alerta para a necessidade de mudarmos “a maneira de trabalhar, a nossa metodologia de formação”,
de modo que vamos “abrindo o diálogo, criando um clima propício para a participação, para a
emergência de sujeitos questionadores, críticos, criativos, que ao viverem essa experiência poderão
posteriormente replicá-la com seus alunos”.
Analisando as narrativas em destaque, entendemos que o contato entre os participantes
revelou um momento fundamental para a reflexão acerca do fazer pedagógico, visto que todos
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relataram situações de troca com os outros professores. Ao se relacionarem com seus colegas,
mesmo por meio de um diálogo informal, perceberam situações semelhantes em suas vivências e
notaram a chance de percorrer outras opções, outros caminhos na profissão. Essas vivências
proporcionaram o reconhecimento de si e do outro, e também a descoberta de muitos pontos em
comum, indispensável para a construção docente.
Portanto, é válido afirmar que a formação continuada de caráter itinerante se tornou um
espaço de diálogo sobre as crenças, percepções, ideias, ações e outros componentes que
enriqueceram as discussões e o aprendizado, já que, como analisa Nóvoa (1992, p, 26), “a troca de
experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada
professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando”.
Além disso, o estudo aqui proposto também demonstra que as narrativas que contam
histórias de vida de professores, a partir do método (auto)biográfico como interpretado por Finger e
Nóvoa (2010), são uma atividade crucial para o desenvolvimento profissional, pois são um apoio
investigativo e formativo tanto para o pesquisador quanto para o professor.
Assim, diante do exposto fica evidente o quanto a itinerância pôde contribuir para a
formação continuada dos professores de diferentes cenários profissionais, bem como o subsidiar de
suas necessidades formativas mediante a essa proposta de formação.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Os recortes evidenciaram que as trocas de experiências são de suma importância para o
desenvolvimento profissional dos professores, considerando o compartilhamento de experiências
peculiares. Nota-se que ao estarem no ambiente do outro e obtendo ajuda de seus pares, concebem
meios para vencer as dificuldades, os medos e os anseios. Momento em que os interesses
individuais foram suplantados em prol do trabalho em grupo.
A itinerância sugerida na formação constituiu-se na percepção dos docentes uma
possibilidade de revisitar a prática do outro e concebê-la como um instrumento para aprimorar,
suprir ou preencher as deficiências de sua formação inicial, levando os a compreender a sua
profissão e a vivenciar a alteridade colocando-se no lugar do outro, em uma relação baseada no
diálogo e valorização das diferenças existentes.
Além disso, os movimentos reflexivos que ocorrem nos grupos colaborativos são
imprescindíveis para desenvolver a criticidade, visto que, nos momentos formativos, os professores
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são instigados a (re)pensar sobre o que preconizam os teóricos. Tal reflexão transcende o espaço do
grupo, quando tais conhecimentos se convertem em subsídios para as discussões desenvolvidas nas
reuniões entre os pares em suas unidades, bem como contribuem para a sua trajetória profissional.
Assim, os relatos destacados neste estudo nos permitem afirmar que a formação continuada
é enriquecida quando o professor tem a possibilidade de investigar, refletir e fazer uso dos
conhecimentos adquiridos ao longo da formação docente.
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Resumo
O presente estudo é motivado pelos resultados e experiências construídas no desenvolvimento de três
pesquisas de mestrado, nas quais foram desenvolvidos encontros de formação continuada de forma
itinerante, estes que tiveram o intuito de atender as necessidades formativas apontadas pelos
professores como fragilidades da docência, gerando angústias e provocando insegurança na prática com
os alunos. Nesse cenário, objetivou-se problematizar a itinerância na formação continuada a partir das
reflexões construídas com as vivências em situações de estudo na qual a discussão é levada até o
professor e equipe escolar, uma vez que há necessidades formativas por eles apresentadas. Por meio da
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abordagem qualitativa e do método (auto)biográfico, a pesquisa partiu da investigação dos fenômenos
que ocorrem no contexto em que as situações se desenvolvem, propiciando a apreensão da
subjetividade dos participantes. A produção de dados deu-se a partir da análise das narrativas oriundas
das percepções de dois pesquisadores em relação à formação continuada de caráter itinerante, ao qual
permearam suas pesquisas no que tange a formação continuada e as práticas docentes. Também
escolhemos incluir as narrativas de uma professora participante da pesquisa de Souza (2019) quando ela
reflete sobre a experiência vivida nos estudos da formação continuada de forma itinerante. Os
resultados demonstraram que a formação continuada é enriquecida quando o professor tem a
possibilidade de investigar, refletir e fazer uso dos conhecimentos adquiridos ao longo da formação
docente. A itinerância sugerida na formação constituiu-se na percepção dos docentes e dos
pesquisadores uma possibilidade de revisitar a prática do outro e concebê-la como um instrumento para
aprimorar, suprir ou preencher as deficiências da formação inicial, levando-os a compreender a sua
profissão.
Palavras-chave: Formação continuada; A itinerância na formação continuada; Necessidades
formativas.
O IMPACTO DA PROVA BRASIL NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES QUE ATUAM
NAS TURMAS DE 5º E 9º ANOS DA REDE PÚBLICA DE JATAÍ - GOIÁS
Rosângela Henrique da Silva Farias – SME/GO

INTRODUÇÃO
Este estudo busca analisar o impacto da Prova Brasil na aprendizagem dos alunos das
escolas públicas de Jataí/GO. Assim, apresentamos o cenário das políticas públicas brasileiras
educativas voltadas para a avaliação institucional e para a aprendizagem dos educandos, tendo em
vista que o nosso objeto de estudo está circunscrito nestes dois campos. Nosso objetivo não é
apenas estabelecer uma relação de causa-efeito, nem tão pouco de esgotar as discussões sobre o
tema, mas de buscar fatos relevantes e retirar deles elementos que contribuem para discussão e
análise do impacto da Prova Brasil na formação dos professores e na aprendizagem dos alunos de 5º
e 9º anos do Ensino Fundamental das redes públicas de Jataí/GO no contexto atual.
Um fator que nos levou a pesquisar esse tema foi a crescente insatisfação dos docentes em
relação à aplicação de avaliações, larga escala, nas escolas. Qual o motivo dessa insatisfação? O
que e/ou a quem o professor teme? Observamos que as avaliações elevam o nível de stress do
professor, em vista disso, ponderamos que as avaliações possuem um cunho positivo, mas o que há
de positivo e o que provoca o chamado stress do professor? Especificamente, em relação à Prova
Brasil, quais as ações são tomadas após seu resultado, e quais impactos ela reflete para a formação
do professor? Todas essas indagações nos levaram a enveredar por esse caminho, o qual
acreditamos ser pedregoso, mas que existe uma saída.
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Assim, o objetivo principal deste estudo foi investigar o impacto da Prova Brasil na
formação dos docentes das escolas das Redes Pública estadual e municipal de Jataí, levantando as
ações pedagógicas e administrativas, visando uma melhoria na qualidade do ensino.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para o desenvolvimento desta pesquisa elegemos cinco escolas públicas de Jataí-GO, sendo:
três municipais e duas estaduais, para comporem o corpus deste trabalho. Os critérios para a escolha
dessas escolas foram os seguintes: a) três escolas municipais que ofereçam Ensino Fundamental –
sendo que duas oferecem de 1º ao 9º ano, totalmente públicas, e uma conveniada com o Sistema
Municipal, que oferta de Jardim II ao 5º ano; b) duas escolas estaduais que ofereciam Ensino
Fundamental regular (de 6º ao 9º ano) e Ensino Médio vinculado ao Sistema Estadual de Ensino.
Todas deveriam ser cadastradas no senso escolar.
A partir dessa definição aplicamos questionários aos gestores, professores e profissionais
das Secretarias de Educação tanto municipal, quanto estadual que coordenam a Educação no
município. Tratou-se, pois, de uma pesquisa bibliográfica, qualitativa, descritiva, em que fomos a
campo para a aplicação de questionários (fechados) e entrevistas (semiestruturadas), aproveitando
de conversas informais, com os profissionais da educação, alunos, pais e comunidade escolar local.
Conforme Oliveira (2007), a pesquisa bibliográfica é uma modalidade de estudo e análise de
documentos de domínio científico tais como livros, periódicos, enciclopédias, ensaios críticos,
dicionários de domínio científicos e artigos científicos, tendo como finalidade proporcionar aos
pesquisadores e investigadores um contato direto com as obras, artigos ou documentos que tratem
do tema em estudo. Para o autor, a pesquisa qualitativa aproxima mais o pesquisador dos
participantes da pesquisa e essa aproximação imprime aos sujeitos um sentimento de pertença
necessário ao caráter processual que a pesquisa assume.
Segundo Ludke e André (1986), a pesquisa qualitativa pressupõe o contato direto e
prolongado do pesquisador com o ambiente e com a situação que está sendo investigada. Nesta
pesquisa buscamos compreender e conhecer a realidade das instituições pesquisadas, para analisar o
impacto da Prova Brasil nas atividades didáticas pedagógicas, a na formação continuada de
professores, de acordo com os rigores da ciência.
Em relação à pesquisa descritiva, para Severino (2005), o método de pesquisa descritivo tem
como características observar, registrar, analisar, descrever e correlacionar fatos ou fenômenos sem
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manipulá-los, procurando descobrir com precisão a frequência em que um fenômeno ocorre e sua
relação com outros fatores.
As entrevistas foram elaboradas a partir de questões semiabertas, em que os entrevistados
expusessem suas opiniões sobre a Prova Brasil; dificuldades no processo de ensino-aprendizagem;
expectativas em relação a mudanças no processo ensino aprendizagem, a partir dos resultados da
Prova Brasil entre outros. Conforme Triviños (1987), a entrevista semiestruturada tem como
característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam
ao tema da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das
respostas dos informantes.
Ainda utilizamos como instrumento de pesquisa a aplicação de questionários aos gestores,
professores e técnicos das secretarias de educação de Jataí-GO. De acordo com Marconi e Lakatos
(1996); Mattar (1996), as vantagens do uso do instrumento do questionário são: utilizam menos
pessoas para ser executado e proporciona economia de custo, tempo, viagens, com obtenção de uma
amostra maior e não sofre influência do entrevistador.
DISCUSSÃO DOS DADOS
O foco de nossa discussão está no novo formato das políticas públicas de avaliação nacional
e no processo de regulação que se instalou nas redes de ensino. Sendo assim, iniciamos as análises
buscando compreender o impacto na aprendizagem dos alunos de ambas as redes, através da
regulação desencadeada pelo governo federal ao instaurar essa nova avaliação, de maneira que
pudéssemos identificar seus possíveis efeitos nas ações empreendidas pelas Secretarias Estaduais e
Municipais de Jataí para a formação de seus professores.
A discussão estabelecida a partir daí seria pela qualidade na educação. O que vemos
atualmente é a lógica da qualidade ditada pelo mercado, por isso as avaliações em larga escala
contribuem apenas para afirmar a lógica da competição que se estabelece nas relações comerciais.
Nessa direção, a avaliação deve ser concebida como o ato de compreender a prática em seus vários
aspectos. Por isso, avaliar compreende estabelecer um processo de se pensar as diferentes relações
presentes no processo educativo e se chegar ao resultado como parte dessa análise de processo. É
necessário repensar a trajetória e estabelecer possibilidades e necessidades de intervenção, com
planejamento de ações futuras que possam significar o sucesso escolar.
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Assim, nesta pesquisa, propusemo-nos apresentar o impacto da Prova Brasil para as
atividades didáticas pedagógicas e para a formação continuada dos professores das redes públicas
de Jataí/GO/Brasil. Buscamos também verificar se a Prova Brasil cumpre seu objetivo, que é
orientar a comunidade escolar no estabelecimento de metas e na implantação de ações pedagógicas
e administrativas, visando à melhoria da qualidade de ensino.
Em nossas escolas, usualmente, a Prova Brasil é referida como um “mal necessário”, por se
acreditar que sem a avaliação/prova os professores ficariam ainda mais desprovidos de evidências
que permitam monitorar o aprendizado dos alunos; por se acreditar que avaliar o discente é tarefa
exclusiva do professor, constituindo parte da cultura escolar. A maioria dos profissionais docentes
da educação tem suas próprias convicções em relação às avaliações externas e, nesta segunda
década do século XXI, as instituições estão vivenciando a aplicação da Prova Brasil, em um
contexto de discussões com opiniões favoráveis e contrárias, porém o processo transcorre
normalmente sem nenhuma resistência.
Externamente, os alunos sentem pressionados e corresponsabilizados pelo resultado, seja ele
positivo ou negativo, tornando-se uma bola de neve que vai ganhando massa e volume nas
justificativas, atitudes dos sujeitos envolvidos diretamente nas atividades pedagógicas, porém que
nada contribui com o micro sistema escolar, na busca incessante pela qualidade do ensino
oferecido.
Nesse sentido, a Prova Brasil inaugurou uma nova fase para as nossas escolas em geral, uma
vez que ampliou e deu maior visibilidade aos levantamentos até então produzidos pelo Governo
Federal através do SAEB. Além disso, a ampla disseminação da Prova Brasil e do IDEB gerado em
propagandas nacionais trouxe importantes elementos para reflexão e debate escolar, tais como:
qualidade, quantidade, desempenho, metas, habilidades, competências, status e outros.
No entanto, existem vários pontos ainda abertos nesta discussão. Conforme este estudo, os
professores pesquisados sentem-se impotentes para agirem, principalmente em função da própria
falta de formação. Eles também deixam claro que as avaliações são apenas uma forma de detectar
falhas, porém não deixam margens para futuras correções. Os professores, nesta pesquisa, indicam
suas indisposições em relação à referida avaliação. Muitos afirmam que se sentem discriminados e
culpados pelo fracasso escolar. Os dados coletados na pesquisa revelam que a Prova Brasil exerce
um forte impacto nas atividades docentes em geral, independente se é aplicada nas séries iniciais ou
finais do Ensino Fundamental, porém esse impacto ainda não é bem compreendido pelos docentes.
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Os gestores das escolas pesquisadas, por sua vez, afirmam que há todo um cuidado e um
trabalho especial com as turmas que irão prestar as avaliações da Prova Brasil. O que enfatizamos é
que esse cuidado, referido pelos gestores, não deve ocorrer apenas nos anos e nas turmas que
realizarão a Prova. Esse cuidado deve ser uma constante para que haja a qualidade do ensino e não
apenas em função das ordens advindas das secretarias de Educação. E acrescentamos que para que
haja essa qualidade, antes de tudo, é preciso que os professores estejam preparados e que estejam
em constante formação, e que tenham também essa predisposição para oferecer um ensino de
qualidade.
Foi possível perceber, ao final da investigação, que emerge no interior das escolas públicas
de Jataí um discurso de que o trabalho docente é gerenciado pelas secretarias de educação e pela
gestão interna, com maior cobrança nas turmas em que é aplicada a Prova Brasil, sendo que o
mesmo acontece em relação ao apoio pedagógico para desenvolver melhor o trabalho docente,
como disponibilidade de material para trabalhar com o aluno (fotocópias, dicionários, mapas e
outros) e acompanhamento mais próximo dos alunos das turmas de 5º e 9º anos, em relação ao
aprendizado, frequência e evasão escolar; é como se fosse um ano atípico e consequentemente de
sobrecarga de trabalho para o professor.
Acreditamos que a grande problemática da Educação, na atualidade, é a política de formação
dos docentes ofertada pelos gestores. E não se pode negar que existe uma urgência em subsidiar a
Educação com cursos de formação em uma perspectiva crítica. Mas até que ponto os cursos de
Formação de professores os subsidiam para suas práticas efetivas em sala de aula e para a melhoria
da qualidade do ensino? Quais são os impactos e os reflexos da Prova Brasil para a melhoria do
ensino-aprendizado e para a Formação Contínua dos professores?
Vários trabalhos, tais como de Esteban (2001); Afonso (1998, 2009, 2010), Gentili (2000),
entre outros, exploram a compreensão do processo de reformas e aprimoramentos na educação,
desde o ensino inaugurado pelos jesuítas, à implantação do magistério, o advento da criação da
universidade até as políticas atuais que apregoam a necessidade de aprimoramento ininterrupto dos
profissionais da educação.
A questão levantada é como melhorar a aprendizagem dos alunos, a partir da implementação
das políticas públicas nas escolas brasileiras? O que se espera, na realidade, é que essas políticas,
tais como as diversas avaliações, as quais as escolas, os professores e os alunos estão submetidos,
viessem a pensar a escola como um todo, nos aspectos de infraestrutura, da formação e valorização
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dos professores, dos recursos disponibilizados, da análise social dos alunos que frequentam a escola
entre outros.
CONCLUSÕES
O impacto da Prova Brasil na aprendizagem dos discentes, na formação dos professores das
escolas das Redes Pública estadual e municipal de Jataí foi intenso, tanto na aprendizagem dos
alunos como no trabalho docente, conforme dados estatísticos, questionários, entrevistas e
depoimentos informais. Assim, os índices gerados pela Prova Brasil “IDEB” Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica, revelam a cada dois anos um crescente desempenho na
aprendizagem dos alunos. Agora ficam algumas perguntas no ar: será que este crescimento é real e
apresenta qualidade no ensino?
No entanto, existem vários pontos ainda abertos nesta discussão. Conforme este estudo, os
professores pesquisados sentem-se impotentes para agirem, principalmente em função da própria
falta de formação. Eles também deixam claro que as avaliações são apenas uma forma de detectar
falhas, porém não deixam margens para futuras correções. Os professores, nesta pesquisa, deixam
claro suas indisposições em relação à referida avaliação.
Muitos afirmam que se sentem discriminados e culpados pelo fracasso escolar. Os dados
coletados na pesquisa revelam que a Prova Brasil exerce um forte impacto nas atividades docentes
em geral, independente se é nas séries iniciais ou finais do Ensino Fundamental, porém esse
impacto ainda não é bem digerido pelos docentes.
Os gestores das escolas pesquisadas afirmam que há todo um cuidado e um trabalho especial
com as turmas que irão prestar as avaliações da Prova Brasil. O que enfatizamos é que esse cuidado,
referido pelos gestores, não deve ocorrer apenas nos anos e nas turmas que realizarão a Prova. Esse
cuidado deve ser uma constante para que haja a qualidade do ensino e não apenas em função das
ordens advindas das secretarias de Educação. E acrescentamos que para que haja essa qualidade,
antes de tudo, é preciso que os professores estejam preparados. Que estejam em constante
formação, e que tenham também essa predisposição para oferecer um ensino de qualidade.
Emerge no interior das escolas públicas de Jataí um discurso de que o trabalho docente é
gerenciado pelas secretarias de educação e pela gestão interna, com maior cobrança nos anos em
que é aplicada a Prova Brasil, sendo que o mesmo acontece em relação ao apoio pedagógico para
desenvolver melhor o trabalho docente, como disponibilidade de material para trabalhar com o
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aluno (Xerox, dicionários, mapas e outros) e acompanhamento mais próximo dos alunos das turmas
de 5º e 9º anos, em relação ao aprendizado, frequência e evasão escolar; é como se fosse um ano
atípico e consequentemente estressante.
Em entrevistas informais, com alguns diretores das escolas campo, a Prova Brasil chega a
ser vista como um a ameaça ao seu trabalho, pois temem o julgamento que a comunidade faz em
relação ao desempenho da escola A através resultado divulgado pelo Ministério da Educação.
Apenas uma escola campo divulgou o índice do IDEB 2011 para sua comunidade escolar, pelo fator
de estar acima da média nacional e de todas as outras escolas públicas do município.
Consequentemente emergem no interior dos sistemas públicos de educação um “certo
ranque” de classificação das instituições por todos os seus pares, com ênfase na sociedade que
valoriza a escola pelo IDEB que apresenta, sem analisar o contexto em que a escola esta inserida.
Desta forma, não podemos olhar para a avaliação institucional como uma alternativa para
controlar apenas as ações dos profissionais da educação que trabalham na escola, sob pena de
esquecermos de fora a responsabilidade dos próprios alunos, ou o fundamental papel que têm as
famílias dos alunos ou o importante dever que tem o Estado e a sociedade para com a educação
pública.
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Resumo
A presente pesquisa busca compreender o impacto da Prova Brasil na aprendizagem dos alunos e na
formação dos professores das escolas públicas de Jataí/GO, a fim de promover uma reflexão entre
estes profissionais, sobre esse importante tema. Esta pesquisa justifica-se, por um lado, pela relevância
que as políticas públicas dão às avaliações em larga escala e por outro lado pelo impacto que essas
avaliações provocam na formação docente e na realidade escolar. Assim, entender os mecanismos
presentes nos instrumentos de avaliação implica refletir sobre os mesmos, procurando compreender
que é preciso construir no coletivo da escola possibilidades de análise real de dados que são
apresentados e estabelecer um compromisso social com os alunos, ou seja, utilizar os dados
qualitativamente para intervenções competentes. A questão levantada foi: como melhorar a
aprendizagem dos alunos, a partir da implementação das políticas públicas nas escolas brasileiras? Para
o desenvolvimento desta pesquisa elegeram-se cinco escolas públicas de Jataí-GO, sendo três
municipais e duas estaduais, para comporem o corpus deste trabalho. A metodologia utilizada foi de
abordagem qualitativa, com características documental e etnográfica, pois possibilita interação do
pesquisador diretamente com os participantes da pesquisa. Para análise dos dados utilizou-se a
observação, a análise documental, as entrevistas, os questionários. Os resultados demonstram a
dificuldade da comunidade escolar quanto à adaptação desses professores quando avaliados,
principalmente quando os resultados expostos sinalizam que as turmas avaliadas não obtiveram bons
resultados. Em contrapartida aquelas turmas que superaram as metas são exposta como referência para
as que não conseguiram, gerando conflitos dentro do próprio sistema. Outro fator relevante levantado
pelos professores nas entrevistas e nos questionários é que as formações que frequentam não são
suficientes para contornar suas dificuldades na sala de aula. Entretanto, os resultados indicam um
crescente aumento nos IDEBs durante o período estudado, sendo visto pela comunidade local, pelo
governo e trabalhado na mídia como melhora na qualidade do ensino público em ambas as redes.
Palavras-chave: Avaliação em larga escala; Prova Brasil; Formação docente.
PRÁTICAS DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS SOB A LENTE DOS
GESTORES
Andreia Cristiane de Oliveira – PPGEdu/UFMT
Ester Landvoigt da Silveira – SEDUC/MT

INTRODUÇÃO
A Coordenação Pedagógica tem se configurado como pauta constante nas discussões que
envolvem a melhoria do ensino, devido à importância que se têm dado à essa função nas
instituições escolares. Principalmente nos anos finais do século XX, o aumento expressivo de
debates em torno da significativa atuação dos Coordenadores Pedagógicos (CPs) frente às
demandas formativas das equipes docentes tem levado diversos pesquisadores e estudiosos da
educação a direcionar seus olhares de maneira mais atenta à formação dos professores que atuam
como CPs nas escolas.
De acordo com Orsolon (2002) as constantes inovações do campo educacional elevaram o
nível de exigência no que concerne as competências de professores e demais funcionários que
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atuam em contextos escolares, acarretando a revisão de concepções e a responsabilização dos CPs
enquanto mediadores deste processo. Neste sentido, a formação dos professores e, por conseguinte,
a do sujeito responsável pela formação centrada na escola – o CP, além de ser foco crescente de
investigação, têm mobilizado as redes de ensino para a elaboração de propostas que contemplem
sua formação no exercício da função.
Neste bojo, tendo como parâmetro o papel de formador atribuído aos CPs, Pacitti e Passos
pontuam (2018, p. 131) que “a diversidade de tarefas que os formadores de professores são
chamados a responsabilizar-se nas escolas vem exigindo uma compreensão desse campo de atuação
profissional”, o qual “é afetado hoje pelas tensões decorrentes de um cenário social, cultural e
educacional desigual e instável e que vem exigindo reflexão e renovação das ações profissionais
desses formadores, em especial dos Coordenadores Pedagógicos”.
É neste contexto que situamos a presente pesquisa, desenvolvida junto às redes públicas de
ensino de Rondonópolis, município do interior do Mato Grosso. Tendo em vista que tanto a rede
municipal quanto a estadual contam com Política de Formação de Professores regulamentada, essa
investigação tem como objetivos desvelar as propostas formativas subjacentes às políticas quanto à
sua metodologia, bem como a percepção dos gestores de formação acerca das possibilidades de
resultados que essa formação apresenta no sentido de atender os CPs em suas necessidades
formativas.
Tais objetivos foram elencados de forma a responder aos seguintes questionamentos: Em
que medida os CPs são contemplados pela política de formação das redes públicas de ensino em
que atuam? Qual a percepção dos gestores de formação acerca do atendimento às demandas
formativas dos CPs que participam desta formação?
A investigação está ancorada na abordagem qualitativa, de acordo com o que preconiza
André (2013, p. 97), ao expor que as abordagens qualitativas de pesquisa são fundamentadas em
uma perspectiva “que concebe o conhecimento como um processo socialmente construído pelos
sujeitos nas suas interações cotidianas, enquanto atuam na realidade, transformando-a e sendo por
ela transformados”.
Foram utilizados como instrumentos a análise documental, que teve como objetos as
políticas de formação das redes públicas de ensino de Rondonópolis, bem como os planos de
formação elaborados noano de 2019. Além disso, interessou-nos dar voz aos gestores de formação,
no intuito de evidenciar de que forma concebem e desenvolvem os momentos formativos
direcionados aos CPs em exercício.
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No intuito de desvelar como os CPs figuram nas propostas formativas elaboradas pelas redes
públicas de ensino em Rondonópolis, na próxima seção apresentaremos a análise das Políticas de
Formação da SEMED/Rondonópolis e SEDUC/MT.
A PROPOSTA FORMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED) DE
RONDONÓPOLIS/MT
Esta parte do texto busca analisar a proposta de formação continuada ofertada pela
Secretaria Municipal de Educação- SEMED de Rondonópolis aos professores que atuam como CPs
das unidades de educação infantil e fundamental. De acordo com o documento que contém as
Políticas e Referenciais Metodológicos da SEMED, as bases da Política de Formação da Rede
Municipal de Educação de Rondonópolis (RME) estão alicerçadas em aspectos fundamentais, que
relacionam as práticas cotidianas ao fortalecimento dos espaços coletivos de formação continuada
em serviço. O documento prevê, como foco das formações, a integração das diferentes etapas e
modalidades no intuito de contribuir com a formação humana nas instituições escolares. Assim,
“[...] a escola se efetiva enquanto espaço legítimo para a profissionalização dos sujeitos, esta é o
lugar onde as identidades docentes são significadas na e pela vivencia nas práticas educativas.”
(RONDONÓPOLIS, 2016, p. 26).
A política de formação da RME está alicerçada em 3 eixos formativos:
Eixo I: que contempla a formação centrada na escola: Este eixo parte da concepção da
escola como lócus privilegiado de formação continuada, priorizando ações formativas que
possibilitem trocas entre os pares, a dialogicidade e o alinhamento das demandas que emergem das
relações entre os profissionais dos diferentes segmentos que compõem as instituições escolares, no
sentido de contemplá-los em suas necessidades formativas.
Eixo II: a formação a partir das diretrizes nacionais: objetiva difundir as bases das políticas
nacionais de formação, a exemplo dos programas federais como o Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa- PNAIC, no ensejo de promover da valorização da formação dos
profissionais da educação no contexto das diversas instâncias formativas;
Eixo III: A formação oferecida pela SEMED: É neste eixo que situamos a formação ofertada
aos gestores, como uma ação que prevê a formação continuada como espaço de discussão e
reflexões que contribuirão para a constituição de CPs como profissionais conscientes e
comprometidos, protagonistas do seu processo formativo.
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Centrando o foco de análise no eixo III, pontuamos as ações nele previstas:
Desenvolver reflexões sobre as concepções de infância e de criança, no contexto da
Educação no Município de Rondonópolis-MT;
Realizar estudos de aprofundamento sobre o suporte legal da Educação;
Delinear pressupostos para o desenvolvimento da gestão democrática nas instituições
educativas;
Contribuir para o realinhamento da Proposta Pedagógica das instituições;
Discutir e refletir sobre processos de elaboração e acompanhamento do planejamento e a
prática dos professores;
Promover processos de construção de estratégias para articulação entre Educação Infantil e o
Ensino Fundamental, bem como, das Instituições Educativas e as famílias dos educandos.
(RONDONÓPOLIS, 2016, p. 35)

A proposta formativa, formalizada em um Plano de Ação da SEMED, intitulado
“Contribuições e possibilidades da Coordenação Pedagógica para o sucesso no ensino
aprendizagem”, apresenta como objetivo geral promover a reflexão sobre as funções específicas do
Coordenador Pedagógico, concebido como condutor da mediação e formação pedagógica, no
sentido de subsidiar os CPs na articulação do processo educacional e na construção de práticas
pedagógicas mais assertivas.
Quanto à metodologia dos encontros, de acordo o Plano de Ação, a formação destinada aos
CPs contou com carga horária de 30 horas, com um encontro mensal, compreendendo os meses de
abril a novembro de 2019, sendo organizados em dois grupos de acordo com a modalidade em que
os CPs atuam, ou seja, educação infantil ou ensino fundamental, porém com possibilidade de
encontros de núcleo comum contemplando todos os coordenadores.
A PROPOSTA FORMATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MATO
GROSSO – SEDUC/MT
Na rede estadual, a partir do ano de 1997, com o propósito de desenvolver a formação
continuada dos profissionais docentes e funcionários da rede pública de ensino, acontece a criação e
implementação dos então denominados Centro de Formação e Atualização dos profissionais da
Educação Básica do Estado de Mato Grosso (CEFAPRO). Desde então, os quinze polos de
CEFAPRO criados ao longo do território mato-grossense têm a incumbência de, além de cumprir
o papel de executores e mediadores da formação centrada na escola, por meio dos seus professores
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formadores, ofertar formação continuada aos coordenadores pedagógicos, que é desenvolvida com
base na Política Pública orientada pela SEDUC/MT e executada pelos gestores de formação do
referido Centro.
Segundo o decreto 1.395/2008 que regulamenta a atuação do coordenador de formação dos
CEFAPROs, anterior à Política de Formação, publicada em 2010, faz parte das funções do
coordenador de formação propor, incentivar a realização de encontros formativos e similares com
grupos de coordenadores pedagógicos observando as diretrizes político-pedagógico da SEDUC
sobre temas relevantes para a formação integral.
No ano de 2010, visando sistematizar e efetivar uma política de formação continuada para
todos os profissionais da Educação Básica, a SEDUC/MT construiu o documento Política de
Formação dos Profissionais da Educação (2010), partindo do princípio de que a responsabilidade
pela garantia de formação inicial e continuada dos profissionais da Educação articulada à
democratização da qualidade do ensino é do poder público em regime de colaboração com o
CEFAPRO.
Ainda segundo esse documento de Políticas de Formação dos Profissionais da Educação
Básica (2010), a formação continuada dos profissionais da Educação é entendida como um
continuum que tem seu início com uma sólida formação inicial e se perpetua ao longo da vida numa
trilogia que compreende a associação entre teorias e práticas (inclusive na capacitação em serviço),
aproveitamento da formação e experiências docentes anteriores, além de “[...] objetivar deslocar a
formação da responsabilidade individual para a responsabilidade pública, [...] transformá-la em
compromisso com valorização profissional e destaque do papel da escola no contexto das
transformações sociais. (MATO GROSSO, 2010, p.13).
Atualmente a SEDUC MT realiza um trabalho por meio dos CEFAPROS para a formação
dos CPs, compreendendo a necessidade desse processo que acontece de forma periódica,
proporcionando um espaço de estudo, reflexão, intervenção, investigação-ação acerca das práticas
desenvolvidas pelos coordenadores.
De acordo com o Plano de Ação elaborado pela gestora de formação, a proposta formativa
tem como objetivo coordenar, orientar e intervir junto à Formação Continuada dos CPs, no sentido
de subsidiar teoricamente o coordenador pedagógico das escolas, em seu trabalho de
acompanhamento e intervenção pedagógica.
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O documento prevê uma formação com carga horária de 40 horas, distribuídas em encontros
quinzenais, desenvolvidos nos meses de abril a novembro de 2019. Prevê, também, a organização
dos CPs em grupos de estudos; leitura de textos de autores renomados, que embasem as discussões
levantadas; socialização das ações desenvolvidas em momento coletivo no CEFAPRO, por meio da
apresentação de pôsteres com os resultados dos estudos e das atividades desenvolvidas nas escolas,
a partir dos estudos realizados na formação.
CAMINHOS DA PESQUISA
Para esta pesquisa, adotamos a análise documental, por ser uma técnica que permite
identificar e analisar informações nos documentos que podem corroborar evidências oriundas de
outras fontes, bem como permitem ao pesquisador realizar inferências na pesquisa a partir de sua
análise (ANDRÉ, 2013).
O objeto das análises foram os documentos referenciais das Políticas de Formação das redes
públicas de ensino investigadas, bem como os Planos de Ação elaborados pelos gestores de
formação, contendo as propostas formativas específicas aos CPs.
Além disso, foram ouvidas as gestoras de formação, por meio de entrevistas
semiestruturadas que, de acordo com André (2013), representam uma das principais vias para
obtenção de dados, quando se objetiva revelar os significados atribuídos pelos participantes ao
objeto investigado.
As gestoras de formação de ambas as redes são licenciadas em Letras, sendo que a gestora
da rede estadual possui complementação em Pedagogia. Além disso, ambas possuem Mestrado em
Educação, título conferido pela UFMT. Outro fator importante é que as gestoras tem experiência
superior a 20 anos na docência, já desempenharam as funções de Coordenadoras Pedagógicas e
diretoras escolares, porém essa foi sua primeira experiência como formadoras de Coordenadores
Pedagógicos.
AS PROPOSTAS FORMATIVAS DAS REDES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO SOB A ÓTICA
DOS GESTORES DE FORMAÇÃO
O trabalho pedagógico dos coordenadores, em tese, é uma atividade voltada
fundamentalmente para a organização, a compreensão, a intervenção e transformação da práxis
docente tendo como foco fins coletivamente estabelecidos e eticamente justificáveis. Desse modo,
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se faz necessário destacar que de acordo com Almeida e Placco (2009) à Coordenação Pedagógica
cabem as funções de articulador, formador e transformador. Tomando como ponto de partida a
complexidade da atuação dos CPs, e as dificuldades e desafios por eles enfrentados no cotidiano,
questionamos as gestoras de formação quanto à metodologia dos encontros e os procedimentos para
o mapeamento das suas necessidades formativas.
Questionadas sobre o levantamento das necessidades formativas dos CPs, as Gestoras
pontuam que
Geralmente nós trabalhamos com a Organização do Trabalho Pedagógico, aí a gente vai
trabalhar plano docente, proposta docente, Projeto Político Pedagógico. Mas eu achei que eu
tinha que ter um outro ponto de partida, e como nós estamos trabalhando que o diagnóstico é
o ponto de partida eu fiz uma enquete simples, com algumas questões abertas, e nessa
enquete eu conduzo eles à estar contando primeiro quais os desafios e os dilemas que eles
vivem na coordenação da escola, sugestões para a formação, necessidades formativas
(Entrevista, Gestora SEDUC, 2019).

Diante das questões levantadas, as respostas dos participantes passaram pela análise da
gestora, que assim descreve os procedimentos que se seguiram
A partir do momento que eles responderam eu faço um pequeno tratamento dessas
informações, eu divido em 3 categorias, tudo que eles responderam, categoria atribuição,
categoria atuação e outras demandas que eles reclamam muito e apareceram bastante. Com
base nisso eu iniciei um trabalho de discussão com eles, apontando que para isso nós
tivéssemos que usar uma metodologia. Então eu comecei a trabalhar com eles a
investigação-ação (Entrevista, Gestora SEDUC, 2019).

Respondendo à mesma questão sobre as necessidades formativas, a gestora da RME assim
respondeu:
Eu sentei pra pensar a formação para esse ano dentro do nosso projeto de formação, aí pela
minha experiência, e também pelo início do ano, as falas que tiveram, as discussões, o CP
tem que ter a noção da sua função, tem que se sentir capaz de exercer essa função, porque
esse ano vai ser um ano atípico em função da quantidade de trabalho que o CP vai ter que
enfrentar na escola, primeiro pela BNCC que já foi homologada, tem que ser implantada,
nossos currículos terão que ser revistos, a proposta curricular do município tem que ser
reestruturada, o Projeto Político Pedagógico das escolas também, o PPP online tem uma
nova configuração, o sistema traz uma nova configuração, aí o Coordenador Pedagógico
também é responsável por isso, aí vem a questão dos índices de aprendizagem esse ano nós
temos prova Brasil (Entrevista, Gestora RME, 2019).
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A gestora da RME ainda esclarece sobre os procedimentos que envolveram o mapeamento
das necessidades formativas
Vamos na formação fazer com que ele conheça qual é a sua real função de acordo com o
referencial curricular do município. O mapeamento das demandas formativas foi realizado
no primeiro encontro, com um questionário, e na sequência fiz o levantamento das temáticas
que apresentaram maior incidência para efetivação do cronograma, que já havia sido préelaborado, já prevendo encontros mensais (Entrevista, Gestora RME, 2019).

Nos excertos acima evidencia-se a preocupação das gestoras de formação com a atuação dos
CPs nas escolas, e que o olhar foi direcionado para as necessidades que eles apontam, que emergem
das suas vivências como CPs. Isto posto, compreendemos que as propostas formativas foram
elaboradas considerando a articulação teoria prática, bem como as demandas formativas por eles
apresentadas, considerando-se assim a proposição de Zabalza (1994, p. 62) que delibera que uma
necessidade formativa se dá pela discrepância “entre a forma como as coisas deveriam ser
(exigências), poderiam ser (necessidades de desenvolvimento) ou gostaríamos que fosse
(necessidades individualizadas) e a forma como as coisas são de fato”.
Quanto a metodologia dos encontros, as gestoras responderam:
São dois encontros por mês, quinzenais, com 2 turmas, matutino e vespertino, que é pra
possibilitar a participação deles, na composição dos grupos nós optamos por fazer grupos
mesclados com professores mais experientes e egressos da carreira, os iniciantes. Eles já
conseguem perceber várias contradições no que eles mesmos disseram, e já estão
percebendo que isso tem uma outra natureza, que não é bem aquilo que eles estavam
imaginando, e quando eles começaram a olhar as possíveis temáticas eles já perceberam que
algumas delas, já olhando as respostas que eles mesmo apresentaram na enquete, já
perceberam que estas temáticas não dão conta de dar as respostas. (Entrevista, Gestora
SEDUC, 2019).

[...] são aulas expositivas, palestras, oficinas, atividades mesmo da gente sentar e discutir
junto no grupo, troca de experiências, como temos coordenadores antigos e coordenadores
iniciantes quando você senta pra fazer essa troca de experiências, um consegue aprender
com o outro. Por conta das demandas que o Coordenador tem na unidade a nossa formação
é mensal, e muitas vezes ele tem que acompanhar outras formações, então não dá pra gente
também sobrecarregar o Coordenador porque assim não vamos atingir o objetivo do
professor. (Entrevista, Gestora RME, 2019).
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Ainda no contexto da opção metodológica dos encontros, as respostas das entrevistadas,
descritas a seguir, evidenciam o direcionamento para que os CPs analisem a sua própria prática, e a
partir das discussões que surgem os encontros formativos vão sendo delineados.
Então pelas características da investigação-ação, nós estamos trabalhando alguns aspectos de
observação, a escuta, eles estão sendo convidados a investigar sua própria pratica. E com
base nisso a gente vai reprogramando, então o cronograma não está todo fechado, as
temáticas não são engessadas, até porque pela investigação-ação a flexibilidade é necessária,
não dá pra fechar então a gente vai organizando, mas onde for necessário, onde percebermos
que é preciso flexibilizar então isso vai ser feito. (Entrevista, Gestora SEDUC, 2019).
Então dentro do nosso planejamento temos um momento em que a gente vai observar quais
são as ações que o coordenador deve desenvolver na escola, o que ele já desenvolve, de que
forma que ele desenvolve, e se ele não desenvolve como que ele poderia fazer. Então se
senta um que já está na caminhada, que já é mais experiente, junto com aquele que não tem
experiência, junto com outro que está na metade do caminho, um consegue auxiliar o outro.
Então todas essas angustias que a gente traz para a discussão, pra fazer um trabalho mais
coeso possível, o mais tranquilo possível. (Entrevista, Gestora RME, 2019).

Percebe-se nas falas das entrevistadas que os encontros são realizados em forma dialógica
através das rodas de conversa e dinâmicas voltadas para as necessidades, dificuldades e
experiências no desenvolvimento do trabalho pedagógico. Percebe-se também que há preocupação
em dar voz aos CPs, o que promove, posteriormente, uma discussão coletiva a respeito de tudo que
foi relatado individualmente já que muitas das dúvidas, anseios, desejos, aflições são comuns entre
coordenadores.
Os excertos acima evidenciam que a proposta formativa das redes, para além de preparar os
CPs para sua atuação como formadores, buscam que ele constitua seu próprio aprendizado com
relação à função, por meio de vivências coletivas nos momentos formativos. De acordo com a
pesquisa de Placco, Almeida e Souza (2011, p. 266) “[...]o que os CPs mais valorizam dessa
formação é a troca de experiência com outros CPs, nos grupos de estudo, pois é possível que, nesses
momentos, se sintam acolhidos em suas buscas pelos seus pares”.
Outro ponto a ser destacado é a opção metodológica da rede estadual. De acordo com o
exposto pela gestora, a análise das respostas das enquetes pelos próprios respondentes, após o
estabelecimento de categorias, possibilitou que os próprios CPs percebessem as discrepâncias entre
o que mencionam como dificuldades enfrentadas no cotidiano e as necessidades formativas que
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apontaram na enquete. Esta metodologia é considerada por Anderson e Herr (2016) como
potencializadora do desenvolvimento profissional docente. Os autores inferem que
A investigação-ação no campo da educação é utilizada principalmente como uma forma de
desenvolvimento profissional. Como tal, às vezes é difícil distinguir entre a reflexão
profissional (sobre a própria prática) e a investigação-ação. A distinção se encontra no grau
de intencionalidade e sistematização da reflexão. A investigação-ação requer uma espiral de
ciclos de planejamento, ação, observação e reflexão. Os resultados de um ciclo de
investigação servem como ponto de partida para o seguinte, e o conhecimento produzido é
relevante para a resolução de problemas locais e a aprendizagem profissional dos
docentes/investigadores. (ANDERSON; HERR, 2016, p. 5)

Observa-se na assertiva da gestora que estes passos mencionados pelos autores estão de
alguma maneira sendo contemplados nos momentos formativos dos quais os CPs em exercício da
rede estadual fazem parte.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Pelo exposto, e analisando a função do CPs, depreendemos que a formação continuada
voltada para esse profissional torna-se algo necessário e obrigatório, uma vez que, como
articulador, formador e mediador, precisa estar qualificado para desenvolver o seu papel com
desenvoltura, segurança e autonomia na sua ação educativa e formativa,
A formação continuada oferecida aos coordenadores pedagógicos pelas redes públicas de
ensino de Rondonópolis, a partir dos dados aqui apresentados, tem sido de grande importância,
tendo em vista que há um número elevado de profissionais que atuam na coordenação sem
apresentarem experiência prévia na função.
Além disso, destaca-se a propositura que sejam trazidos para o centro da discussão dos
momentos formativos as práticas vivenciadas pelos CPs e, de acordo com os Planos de Ação das
redes, sejam desenvolvidos estudos teóricos que contemplem tais relatos. A pesquisa apontou que
os gestores de formação reconhecem a necessidade de realizar uma formação específica aos CPs e
compreendem a importância da formação continuada para a realização de um trabalho de qualidade
no interior da escola.
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Resumo
O presente texto tem como proposta investigar as Políticas de Formação das redes públicas de ensino
do município de Rondonópolis, e em que medida contemplam os professores que atuam na
Coordenação Pedagógica. Isto porque uma parcela significativa de Coordenadores Pedagógicos em
Rondonópolis assume a função sem qualquer experiência ou formação prévia específica para sua
atuação, e dada a importância da sua função, compreende-se a formação continuada destes
profissionais como uma dimensão importante para o encadeamento dos processos pedagógicos nas
unidades escolares. Desse modo, essa investigação teve como objetivos desvelar as propostas
formativas subjacentes às políticas educacionais quanto à sua metodologia, bem como a percepção dos
gestores de formação acerca das possibilidades de resultados que essa formação apresenta no sentido de
atender os Coordenadores em suas necessidades formativas. Para tanto, questiona-se: Em que medida
os Coordenadores Pedagógicos são contemplados pela política de formação das redes públicas de
ensino em que atuam no município de Rondonópolis? Qual a percepção dos gestores de formação
acerca do atendimento às demandas formativas dos Coordenadores Pedagógicos participantes desta
formação? A investigação está ancorada na abordagem qualitativa, tendo como instrumentos a análise
documental, cujos objetos foram os documentos referenciais das Políticas de Formação da Redes
Municipal e Estadual de Educação, bem como as Planos de Ação elaborados e executados no ano de
2019. Além disso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os gestores de formação. A
pesquisa revelou que os gestores reconhecem a necessidade de realizar uma formação específica aos
Coordenadores para a realização de um trabalho de qualidade no interior da escola, e tais momentos
formativos precisam ser organizados de maneira a atendê-los em suas necessidades formativas.
Palavras-chave: Formação continuada; Coordenação Pedagógica; Políticas de Formação.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Este texto apresenta o relato de uma experiência realizada na Universidade do Estado da
Bahia, Campus XII, Departamento de Educação, localizado na cidade de Guanambi, Bahia. O
trabalho está sendo desenvolvido no curso de Pedagogia, cuja proposta curricular define a docência
na educação básica como um dos campos de atuação do pedagogo. O componente curricular
Fundamentos Teóricos-práticos do Ensino de História destaca na ementa, o trabalho com a “(...)
construção do conhecimento voltado para a compreensão e intervenção na realidade social, política,
econômica, histórica e cultural”, especialmente a realidade das vivências e existências cotidianas,
sem perder de vista as relações que o local estabelece com o global. A investigação histórica foi a
forma escolhida para desenvolver o estudo do meio e das problemáticas que o cercam na atualidade,
considerando o entrelaçamento entre passado, presente e futuro.
É notória a relevância do ensino de história na formação dos educandos, tanto que ao longo
da sua existência, a disciplina foi diretamente impactada pelos revesses das mudanças políticas
ocorridas no Brasil, especialmente, durante o Regime Militar. Essas mudanças refletiram também
na política educacional, o que implicou, sobretudo, na definição do lugar ocupado pelo ensino de
História no currículo escolar. Na atualidade, novas mudanças também estão comprometendo o
ensino de história, por exemplo, a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e as reformulações
dos currículos dos cursos de graduação em geral, que restringem, por exemplo, a carga horária das
disciplinas da área de ciências humanas, evidenciando uma desvalorização do conhecimento
histórico, o que gera a diluição de conteúdos, e, possivelmente a invisibilização das experiências
dos grupos minoritários, o que vai fragilizar a formação escolar das nossas crianças e jovens.
Nesse sentido, defendemos uma formação docente que esteja realmente comprometida com
a dimensão política da formação dos sujeitos. Frente ao atual contexto, acreditamos que a formação
docente pode ser um espaço de resistência, visto que nós possuímos “alguma autonomia ante as
demandas do Estado, da sociedade e dos meios de comunicação; assim, podemos questionar,
criticar, subverter os saberes e as práticas no cotidiano escolar” (SILVA; FONSECA, 2010, p.2930), principalmente ao realizar atividades que fazem emergir as práticas do fazer e do viver/existir
dos sujeitos e da comunidade, ressignificando os valores e sentidos que esses sujeitos atribuem a
essas práticas.
Além disso, a Resolução do CNE/CP nº 2/2015 define que a formação de professores deve
comprometer com um “[...] projeto social, político e ético que contribua para a consolidação de uma
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nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação dos indivíduos e
grupos sociais [...]”, atentando para o reconhecimento e a valorização da diversidade e, portanto,
contrária a toda forma de discriminação. Nesse processo de formação para a docência, as
contribuições de Paulo Freire são fundamentais ao pensar como o pesquisador é um sujeito curioso,
que busca o saber e o assimila de uma forma crítica, não ingênua, mas pautado em
questionamentos, e orienta seus educandos a seguirem também essa linha metodológica de estudar e
entender o mundo, relacionando os conhecimentos adquiridos com a realidade de sua vida, sua
cidade, seu meio social. Afirma, portanto, que "não há ensino sem pesquisa, nem pesquisa sem
ensino" (FREIRE, 2000, p. 32). Esse pesquisar, buscar e compreender criticamente só ocorrerá se o
professor souber pensar. Para Freire, saber pensar é duvidar de suas próprias certezas, questionar
suas verdades. Essas premissas embasam também a formação da consciência história.
Nesse sentido, este texto visa apresentar um relato de experiência realizado no curso de
Pedagogia do Campus XII- UNEB, cujo objetivo foi evidenciar a importância de estudo dos
espaços de vivências, as relações estabelecidas entre os sujeitos e esses espaços de memórias, no
processo de apropriação, ressignificação e identificação, como condição fundamental para o
exercício da cidadania, por meio da educação histórica.
Estudos como Schmidt & Garcia (2005), Germinari (2011), mostram a relevância da
educação histórica visto que contribui na construção do conhecimento histórico crítico e reflexivo,
ao constituir uma ferramenta para análise da sociedade e como recurso para a construção da
consciência histórica e, portanto, de vital importância na formação para a cidadania. Deve-se
ressaltar que essa formação prescinde da compreensão de alguns conceitos como: permanências,
rupturas, identidades e diferenças socioculturais que são próprios da ciência histórica. A apreensão
desses conceitos é relevante para estabelecer comparações, observar as rupturas e permanências,
identidades e diferenças socioculturais, pois ocupam um papel fundamental nesse processo.
NAS TRILHAS DO CAMINHO
Metodologicamente o trabalho retoma as discussões proposta pela Escola dos Annales na
perspectiva de ampliação de fonte histórica. Partimos do pressuposto de que a educação é uma
prática social que se dá sempre na mediação com outras práticas, e que o estudo e conhecimento
dos espaços de vivência é uma das condições para uma eficiente atuação e intervenção do professor,
com vistas à formação de sujeitos críticos, reflexivos e comprometidos com as questões do seu
entorno.
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Para a formação da docência comprometida com o conhecimento das especificidades do
espaço de vivência, é que propomos o estudo do meio e dos seus patrimônios, haja vista que a
região do Alto Sertão da Bahia é carregada de historicidades marcadas por diferentes
temporalidades. Constituem, portanto, não apenas conteúdo histórico proposto em diversos
currículos, mas também um documento a ser explorado pelo/a professor/a da primeira etapa da
educação básica, ou seja, como um espaço de múltiplas memórias, culturas, identidades e conflitos.
Bittencourt (2008) nos lembra de que o “estudo do meio”, de certo modo, faz parte de uma
“tradição escolar”, no sentido de já estar instituída no currículo. Entretanto, a nossa proposta visou
além de investigar e conhecer esses espaços, entender como, e de que forma a comunidade se
apropria e ressignifica a sua identidade, a partir desses marcos, de forma que se instrumentalize para
atuar nos seus espaços de vivência.
Nessa região que é plural, temos a presença de diversos grupos que possuem a definição dos
seus pertencimentos étnicos, religiosos e culturais. Algumas dessas práticas podem ser percebidas,
por exemplo, nas comunidades quilombolas, na natureza; e outras, ainda podem ser identificadas na
área urbana por meio das ruas, bairros, praças, edificações; esses espaços são, sobretudo para a
comunidade considerados os “lugares de memória”. Em cada um desses lugares um sistema de
valores se manifesta. Portanto, a trajetória da cidade, bem como dos espaços não urbanos, pode ser
lida nas diferentes marcas que os homens selecionaram, conscientemente ou não, para transmitir
algo a outras gerações. Entretanto, o tempo atual, marcado pelas mudanças, transformações e
destruições, contrasta com outros tempos: o das permanências, da continuidade e da memória.
A proposta do trabalho se compõe de algumas etapas, até chegarmos a uma produção sobre
os espaços analisados. Iniciamos os estudos com leituras de variados textos, imagens, fotografias,
seguidas de estudo do meio, conversas informais, entrevistas e análise de documentos. Cada grupo
de estudantes selecionou o que seria objeto da análise, nos seus espaços de vivências, abrangendo,
assim, vários municípios da região do Alto Sertão da Bahia. Fizemos o convite a eles/as a nos
contar como percebem/percebiam os lugares nas suas trajetórias de vida, na história de suas
comunidades, e as experiências vividas.
Esses estudantes, nossos/as jovens universitários/as, em sua maioria, são mulheres, e
encontram-se na faixa etária entre 18 a 26 anos. Cerca de 40% residem no município sede e 60%,
nos municípios circunvizinhos (Candiba, Caetité, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Urandí, Caculé,
entre outros), em uma distância média, aproximada, de 40 quilômetros da localização do Campus, o
que os fazem se deslocarem diariamente, entre seus municípios e a cidade de Guanambi. Mais da
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metade são provenientes de famílias que vivem com uma renda mensal que varia de meio a dois
salários mínimos; alguns são residentes no meio rural desses municípios e a primeira geração da
família a cursar o ensino superior.
NUANCES DO ALTO SERTÃO DA BAHIA
Nesta fase do nosso estudo, muitos dados já começam a se mostrar, pois ao falar das
vivências, as pessoas, os lugares, as músicas e objetos se entrelaçam na memória. Tudo isso
constitui atualmente, as pessoas que são, definindo identidades, não só pessoais, mas também,
coletivas. A região do Alto Sertão da Bahia vai sendo caracterizada em cada uma das falas, nas
histórias contadas, como um grande quebra-cabeça que aos poucos vai adquirindo forma e
revelando-se por meio da vida de cada um/a.
Ao realizarem a imersão nos espaços de vivência, o olhar desses/as estudantes começa a
selecionar o que percebiam/percebem como mais significativo, a fim de aprofundar a análise. Uma
lagoa que estava ali o tempo todo, a feira, uma construção: igreja, casa; palcos de atividades
corriqueiras do cotidiano passam a adquirir outro significado e a “dizerem” coisas acumuladas no
decorrer do tempo, não antes observadas. O que revelam? O que deixaram de dizer? Representam o
quê? Quais os interesses subjacentes à existência, deste ou daquele modo de ser? O que tem a ver
com a nossa vida? Como podem ajudar na luta diária por mais direitos e mais respeito? Enfim, o
que todas essas coisas/lugares podem responder sobre os questionamentos que fazemos?
“Por que na casa da minha avó tem guardada uma bruaca [bolsa de couro cru, utilizada pelos
tropeiros]?”, indagou uma das graduandas. Esse objeto, já não usual nos nossos dias, diz da
necessidade dos viajantes de levarem mantimentos em percursos difíceis e possivelmente longos,
em uma peça resistente, de material disponível, que era o couro, numa região criadora de gado
localizada à margem direita do rio São Francisco. A bruaca era utilizada por esses homens que
foram responsáveis pelo trânsito de notícias, encomendas, informações e ideias; eles abriam
caminhos em meio à vegetação do Sertão que se tornaram trajetos conhecidos, instituíram áreas de
pousos para as paradas, geralmente próximas a aguadas para os animais beberem; dessas áreas de
pouso surgiram os arraiais e as vilas que mais tarde se transformaram em cidades, como por
exemplo, Guanambi.
Outro exemplo analisado foi uma história de amor e a criação de uma cidade. Poderia do
amor entre um “negro” (Manuel Catulé ou Caculé) e uma “rosa” (D. Rosa Prates), surgir um
povoado? O que podemos pensar sobre a representação que ficou da união de duas pessoas que
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estavam em posições antagônicas, na sociedade da época? Por que existiam essas diferenças de
posição tão acentuadas? O primeiro, subjugado, escravizado, fugidio e transgressor; a segunda,
dona de poderio econômico e cultural. Essa história, transmitida de boca em boca, transformada em
música, permaneceu na memória das pessoas e traz conhecimento sobre algumas das facetas da
criação de vilas, das relações entre negros e brancos, do poder, dos preconceitos. Por que esse caso
ficou tão marcado? Seria porque houve um grande estranhamento, de algo incomum, impossível?
São muitos os porquês, mas muito também a aprender.
Assim, muitas experiências se sucederam, no estudo: a observação de uma ruína abandonada
de um velho casarão, de uma “casa de farinha”, de pinturas rupestres em uma serra, de uma
fotografia antiga, causos, lembranças de uma festa de reisado; são apenas alguns dos exemplos de
como a nossa história está situada nos lugares, nas coisas, na cultura, na arte, na língua, em nós
mesmos. Presente, passado e futuro, imbricados.
CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
Cabe-nos então perguntar como podemos existir, [re]existir, construir com as experiências,
com a história, em um mundo que inclua, integre, contemple as diferenças e seja mais justo? Que
instrumentalize nossas crianças e jovens a lutar, resistir e produzir novos registros de uma história
que deixe em cada um, cada lugar, cada objeto, marcas positivas, prenhes de humanidade, respeito e
justiça? Segundo Lana Mara Siman (2010, p.597) “essa sensibilidade histórica nos parece ser a
condição primeira tanto para o engajamento na observação e formulação de problemas históricos,
como para a recuperação do desejo de participação política no país”.
No decorrer do trabalho foi visível o envolvimento e o entusiasmo dos/as estudantes/as na
realização das atividades propostas, bem como, a participação dos familiares e da comunidade,
concedendo informações por meio de entrevistas, empréstimo de fotografias e outros objetos. São
momentos de trocas intensas e de aprendizados mútuos; momento de ressignificar o pertencimento
ao grupo e ao espaço de vivência, de fortalecer as identidades, tanto individual quanto coletivas e de
pensar as potencialidades que se mostram em cada situação vivida.
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Resumo
Este trabalho apresenta um relato de experiência desenvolvida em turmas do 7° semestre do curso de
Pedagogia do Departamento de Educação, Campus XII, cidade de Guanambi, na Universidade do
Estado da Bahia. Objetiva evidenciar a importância do estudo dos espaços de vivências, as relações
estabelecidas entre os sujeitos e esses espaços de memórias, no processo de apropriação, ressignificação
e identificação, como condição fundamental para o exercício da cidadania, por meio da educação
histórica. Em um tempo em que os direitos básicos dos indivíduos e o papel dos estudos históricos têm
sido cada vez mais questionados, defendemos uma formação docente que esteja realmente
comprometida com a dimensão política da formação dos sujeitos. Frente a este contexto, acreditamos
que a formação docente pode ser um espaço de vivências, reflexões sobre a existência e lugar de
resistência. Iniciamos os estudos com leituras de variados textos, imagens, fotografias, seguidas de
estudo do meio, conversas informais, entrevistas e análise de documentos. Cada grupo de estudantes
selecionou o que seria objeto da análise, nos seus espaços de vivências, abrangendo, assim, vários
municípios da região do Alto Sertão da Bahia. As atividades fazem emergir as práticas do fazer e do
viver/existir dos sujeitos e da comunidade, ressignificando os valores e sentidos que esses sujeitos
atribuem a essas práticas. Esses graduandos/as, formados/as para atuar, principalmente como
professores do Ensino Fundamental I, instrumentalizam-se para realizar com as crianças, estudos que
favoreçam o conhecimento histórico, de forma que todos se sintam responsáveis pela produção desses
lugares. Acreditamos que esse trabalho possa contribuir na reflexão sobre o papel do ensino de História
no currículo escolar e na formação/atuação de todos os envolvidos no processo.
Palavras-chave: Formação docente. Ensino de História. Estudo do meio. Alto Sertão baiano.
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Resumo
O painel proposto se situa no campo da formação dos professores, apresentando diferentes lugares,
olhares e possibilidades de vivências e compreensões da docência. O objetivo é apresentar espaços e
tempos de formação docente a partir das narrativas de estudantes e professores ao refletirem sobre a
relação teoria e prática, inerente ao processo formativo do professor. O primeiro trabalho reflete sobre
a inserção de estudantes do Curso de Pedagogia, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), do
Campus IV, no Programa Residência Pedagógica (RP), e verifica quais as contribuições para a formação
dos estudantes do referido curso. O segundo trabalho trata sobre as experiências desenvolvidas pelos
“professores leigos”, nas comunidades ribeirinhas do interior do Acre, no município de Marechal
Thaumaturgo reportadas aos desafios formativos implicados no PARFOR, no interior da Amazônia
brasileira, da região do Vale do Juruá – Acre. O terceiro trabalho defende que as práticas e formações
dos formadores que atuam no ensino superior é importante para compreender as concepções
construídas, a partir do olhar dos que estão submetidos ao processo formativo: os alunos. Os trabalhos
se aproximam e apresentam questões comuns: a importância do processo de formação docente
mediado pela relação teoria e prática; a identidade docente construída e marcada pelo processo
formativo; a ampliação das fronteiras dos espaços de formação docente, destacando a aproximação das
Instituições de Ensino Superior e Educação Básica; os impactos dos Projetos e Programas, a exemplo
da RP e PARFOR, na formação inicial e continuada dos professores. Por fim, destaca-se a importância
do diálogo, da reflexão, da relação teoria e pratica e da importância da formação no processo de
construção da identidade e profissão docente
Palavras-chave: Formação docente. Processos formativos. Teoria e prática. Educação Básica. Ensino
Superior.
A ESCOLA COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO DOCENTE: REFLEXÕES ACERCA DO
PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
Aline Cleide Batista – UFPB
Evelyn Fernandes Azevedo Faheina – UFPB

INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta os resultados referentes a implantação e desenvolvimento do
Programa Residência Pedagógica no contexto da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. O
programa se situa dentro das ações da política nacional do governo federal, voltadas para o campo
da formação dos professores, sob a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior
(Capes), em parceria com as Instituições de
Ensino Superior – IES, e Escolas da Educação Básica. Nesse contexto, destaca-se a
proposição de articulação teoria-prática como eixo da formação dos estudantes dos cursos de
licenciatura, proporcionando imersão reflexiva no campo de atuação do estudante, futuro
profissional. No bojo deste programa, destacamos o projeto de ensino designado Residência
Pedagógica (RP) em atuação na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), dando enfoque ao
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Subprojeto de Pedagogia no Campus - IV em atendimento a Resolução CCP Nº 02/2018 de 22 de
março de 2018.
O Programa Residência Pedagógica, orienta ações para uma melhor qualificação dos
estudantes das Licenciaturas referentes à iniciação docente, dando oportunidade para que os
mesmos possam ampliar e aprimorar essas atividades para além dos estágios supervisionados
obrigatórios em seus cursos. Nessa perspectiva, o Programa possui como objetivo [...]
[...] contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos discentes de cursos de licenciatura,
por meio do desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam o
licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional docente;
Induzir a reformulação do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura, tendo por base
a experiência da residência pedagógica; fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES
e a escola; e promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de
formação inicial de professores da educação básica às orientações da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) (CAPES, no 6/2018. p. 1).

Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo do tipo qualitativa, que se desenvolveu a
partir das narrativas das estudantes, participantes do programa Residência Pedagógica, subprojeto
Pedagogia UFPB, Campus IV. Nesse sentido, buscamos nos registros feitos em seus relatórios,
daquilo que diz da importância do programa na formação docente. Essas narrativas estão
organizadas nos relatórios em forma de um registro reflexivo das vivências desenvolvidas nas três
etapas do projeto: a) formação, b) ambientação nas escolas e c) a intervenção. Essas etapas, visam
em um primeiro momento proporcionar conhecimentos complementares para o trabalho docente na
perspectiva de formação profissional, no segundo diz respeito ao contato com a escola, professores
e salas de aula e o terceiro é momento em que os graduandos vão colocar em prática suas propostas
pedagógicas planejadas. Nesse sentido, o objetivo é analisar o desenvolvimento desse projeto a
partir dessas três etapas citadas anteriormente e verificar quais as contribuições desse projeto para
os alunos da Licenciatura em Pedagogia da UFPB - Campus IV.
A fim de atingir o objetivo proposto, o artigo ficou organizado da seguinte forma:
inicialmente apresenta-se, de forma breve, a nossa problemática, objetivos e opções metodológicas;
em um segundo momento, discute-se acerca da formação dos professores, em particular do
pedagogo; dando continuidade, apresenta-se as análises, que serão tratadas a partir de três eixos
organizacionais do projeto, quais sejam: formação, imersão/ambientação e intervenção, seguidas de
breves narrativas sobre as contribuições que o programa trouxe para a formação das residentes, a
partir de informações extraídas de seus relatórios. Por fim apresenta-se algumas considerações e
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reflexões sobre os resultados alcançados no desenvolvimento da pesquisa que focaliza à
contribuição do Programa Residência Pedagógica, subprojeto Pedagogia/UFPB na formação dos
professores/pedagogos, no Vale do Mamanguape/PB.
A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES: ALGUMAS REFLEXÕES
A formação de professores no Brasil é uma tarefa complexa em que se apresentam
diferentes desafios e numerosas críticas. Dentro desse campo trazemos como inquietação a questão
sobre a formação inicial encorpada para a prática docente.
Levando em consideração algumas pesquisas e entre elas a pesquisa realizada por Bernadete
Gatti referente à formação de professores, observa-se que a formação dada aos está sendo uma
tarefa abstrata, em que não está contextualizando com o campo de atuação profissional do
professor. Gatti (2010) menciona que:
observou-se um evidente desequilíbrio na relação teoria-prática, em favor dos tratamentos
mais teóricos, de fundamentos, política e contextualização e que a escola, como instituição
social e de ensino, é elemento quase ausente nas ementas, o que leva a pensar numa
formação de caráter mais abstrato e pouco integrado ao contexto concreto onde o
profissional-professor vai atuar ( GATTI, 2010, p. 1372).

Com a citação de Gatti, observa-se que a ausência da relação entre os elementos teoria e
prática é uma crítica com maior manifesto diante do processo de formação para professores no
Brasil.
Levando em consideração os caminhos legais no que diz respeito à formação de professores
por meio da Resolução de N° 2, de 1° de Julho de 2015, em seu Capítulo III temos:
Art. 7° O(A) egresso(a) da formação inicial e continuada deverá possuir um repertório de
informações e habilidades composto pela pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos,
resultado do projeto pedagógico e do percurso formativo vivenciado cuja consolidação virá
do seu exercício profissional, fundamentado em princípios de interdisciplinaridade,
contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade
afetiva e estética, de modo a lhe permitir: I - o conhecimento da instituição educativa como
organização complexa na função de promover a educação para e na cidadania (BRASIL,
2015).

A orientação dada reforça que a formação deve ser baseada na relação teoria e prática,
fazendo com que, o sujeito em formação, possa ter contato com o seu contexto de atuação de forma
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reflexiva e crítica e não só colocar em prática seus conhecimentos e habilidades de forma mecânica,
simplesmente para completar a carga horária obrigatória estabelecida pelo curso. Além disso,
fortalece a conexão entre a Instituição de Ensino Superior e as Escolas de Educação Básica.
As políticas que norteiam os direitos da educação estão sempre em discussão em busca de
melhor organicidade da formação inicial e continuada de professores, viabilizando a valorização
desses profissionais. Partindo dessa perspectiva, segundo Dourado (2015) as novas DCNs aponta a
necessidade da maior articulação entre as instituições de Educação Superior e de Educação Básica,
definindo que a formação inicial e continuada deve contemplar:
I. Sólida formação teórica e interdisciplinar dos profissionais;
II. A inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de educação básica da rede
pública de ensino, espaço privilegiado da práxis docente;
III. O contexto educacional da região onde será desenvolvido;
IV. Atividades de socialização e avaliação dos impactos;
V. Aspectos relacionados à ampliação e ao aperfeiçoamento do uso da língua portuguesa e à
capacidade comunicativa, oral e escrita, como elementos fundamentais da formação dos
professores e à aprendizagem de Libras; VI. Questões socioambientais, éticas, estéticas e
relativas a diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e
sociocultural como princípios de equidade (DOURADO, 2015 p. 306).

Dessa maneira, observamos que as DCNs apresentam a pertinência de uma maior parceria
entre as instituições do ensino superior com as de educação básica como forma de apoio,
cooperando e colaborando para o processo de formação docente. Com essa parceria construída
teremos uma formação mais encorpada e consistente diante da relação teoria-prática. Segundo
Freire (1996) “o momento fundamental é o da reflexão crítica sob a prática. É pensando
criticamente a prática de hoje ou de ontem que pode melhorar a próxima prática”. Essa reflexão só
será possível se as IES e as escolas básicas tiverem uma relação disposta a contribuir na formação
dos futuros profissionais da educação.
FOCALIZANDO A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO
A formação de professores é sempre uma discussão atual e ininterrupta, em específico sobre
a formação do pedagogo, por se tratar de uma formação responsável dos profissionais que exercerão
no nível da Educação Básica presente no sistema educacional brasileiro, sendo um nível de grande
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importância que, segundo (GATTI, 2010) “sem conhecimentos básicos para a interpretação do
mundo não há verdadeira condição de formação de valores e de exercício de cidadania” (p.1360).
Considerando a LDB, em nosso país, a formação inicial de professores para os Anos Iniciais
do Ensino Fundamental, na letra da lei, deve ser realizada em nível superior, em curso de
licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida,
como formação mínima para o exercício do magistério na Educação Infantil e nas quatro primeiras
séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal, presente no (art.
62).
É por meio dos problemas apresentados referentes às aprendizagens escolares que, está
dando-se a inquietude referente aos cursos de formação inicial para professores, que segundo
Nóvoa, “a formação de professores pode desempenhar um papel importante na configuração de
uma nova personalidade docente” (1995, p. 24). Embora exista um conjunto de fatores que
influencie nos resultados presente sobre a aprendizagem, faz-se relevante discutir a questão da
formação inicial e até mesmo continuada para o trabalho docente na perspectiva de melhorar a
formação desses profissionais que são sujeitos importantíssimos para a sociedade.
Levando em consideração a legislação, os cursos de licenciaturas objetivam formar
professores, porém, a licenciatura em Pedagogia possui atribuições amplas com a aprovação da
Resolução de n. 1, de 15/05/2006. Como menciona Gatti (2010):
Quanto aos cursos de graduação em Pedagogia, somente em 2006, depois de muitos debates,
o Conselho Nacional de Educação aprovou a Resolução n. 1, de 15/05/2006, com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para esses cursos, propondo-os como licenciatura e
atribuindo a estes a formação de professores para a educação infantil e anos iniciais do
ensino fundamental, bem como para o ensino médio na modalidade Normal, onde fosse
necessário e onde esses cursos existissem, e para a educação de jovens e adultos, além da
formação de gestores ( GATTI, 2010, p.1357).

Acredita-se que essa amplitude apresentada nos cursos de Pedagogia pode proporcionar uma
complexidade para a formação dos currículos e uma insuficiência formativa para o trabalho
docente. Tendo em vista que as diretrizes aprovadas definiram a docência como base da formação
do pedagogo a exemplo da Resolução de n. 1, de 15/05/2006.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diante das discussões realizadas sobre a formação docente, focalizamos o nosso olhar sobre
o Programa Residência Pedagógica, compreendendo-o como política que visa melhorar o processo
da formação dos educandos das Licenciaturas das Instituições de Ensino Superior - IES,
particularmente do curso de Pedagogia da UFPB, CCAE, Campus IV. Partindo dessa ótica, as
análises serão apresentadas a partir de três eixos organizacionais do projeto, quais sejam: formação,
imersão/ambientação e intervenção. Por último serão apresentadas breves narrativas sobre as
contribuições que o programa trouxe para a formação das residentes, a partir de informações
extraídas de seus relatórios.
FORMAÇÃO
Nessa primeira etapa do projeto foi oferecido aos alunos e aos professores preceptores
formação teórico, tendo como objetivo preparar os alunos para a participação do programa e a
preparação dos professores como supervisores. Tiveram como subsídio alguns documentos legais
como a BNCC, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos e
para a Educação Infantil, Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de professores e
outros textos que revelam pesquisas sobre a formação docente no Brasil. Partindo dessa base teórica
dada, observamos enquanto residentes a importância desse primeiro processo do programa.
Levando em consideração esses caminhos legais é importante os estudos desses
documentos, pois a BNCC é:
É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e
modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de
aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional
de Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação
escolar, tal como a define o § 1o do Artigo 1o da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB, Lei no 9.394/1996) 1 ,e está orientado pelos princípios éticos, políticos e
estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Básica (DCN)2. (BRASIL, 2017 p. 7).

A Residência Pedagógica na expectação da Licenciatura em Pedagogia no Campus IV
dentro de sua fase inicial traz a preocupação de que se faça uma formação contextualizada com o
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campo de atuação do público alvo, que nessa circunstância são os pedagogos na perspectiva de
ampliar e solidificar os conhecimentos desses sujeitos já obtidos no próprio curso. Principiando
com desígnio a formação docente temos a Resolução N° 2, de 1° de Julho de 2015 em seu Artigo
6°:
O projeto de formação deve ser elaborado e desenvolvido por meio da articulação entre
a instituição de educação superior e o sistema de educação básica, envolvendo a
consolidação de fóruns estaduais e distrital permanentes de apoio à formação docente, em
regime de colaboração, e deve contemplar: I - sólida formação teórica e interdisciplinar dos
profissionais; II - a inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de educação
básica da rede pública de ensino, espaço privilegiado da práxis docente. (BRASIL, 2015).

Portanto, foi por meio da formação concedida pelo Programa da Residência Pedagógica, que
nos apropriamos de forma mais adequada com relação aos caminhos legais para nossa preparação e
inserção no campo de atuação do profissional da educação básica.
IMERSÃO/AMBIENTAÇÃO NA ESCOLA
Essa fase proporciona a aproximação das Instituições de Ensino Superior (IES) com as
Escolas da Educação Básica na possibilidade de garantir uma formação crítica e reflexiva. Esse
espaço abre a oportunidade para que as residentes possam ter o contato com todos os setores das
escolas para além da sala de aula, porém sem perder o foco central que é a formação para a
docência.
O programa foi concluída em agosto de 2018, sendo possível perceber sua relevância na
formação dos alunos do curso de Licenciatura em Pedagogia do Campus IV, pois os insere na
realidade na qual atuarão, ou seja, na realidade das escolas públicas do Vale do Mamanguape, no
qual foi possível ter acesso a documentos que orientam as ações da escola, seus princípios, seu
corpo escolar, sua rotina, seus objetivos/metas, além de perceber também suas carências, estrutura
física, realidade local, enfim, toda sua organização institucional e social.
Durante o período de ambientação, as residentes realizaram observações do cotidiano das
turmas, anotando os respectivos pontos chaves das aulas, buscando identificar as maiores
dificuldades dos alunos, com o objetivo de elaborar nosso projeto de intervenção voltado para as
dificuldades deles, para que assim possamos ajudar na melhoria do ensino e aprendizagem dos
educandos das escolas contempladas com a RP.
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A partir desse período de observação e ambientação nas escolas, percebe-se a necessidade
de refletir e discutir sobre a prática realizada na sala de aula para que seja feito uma intervenção
coerente com as problemáticas existente para que haja progressos na área da educação e não
simplesmente colocar em prática as habilidades de se dar uma aula, mas atuar na possibilidade de
buscar caminhos que façam transformações.
INTERVENÇÃO
Seguidamente as outras fases apresentadas, a intervenção é o momento das residentes
colocarem em prática seus planos de atividades elaborados conjuntamente com seus coordenadores
e professores preceptores.
Como dito anteriormente, para a elaboração dos planos de atividades, planos de aula e
sequências didáticas o residente precisa estar inteirado sobre a realidade do seu local de atuação.
Por isso o momento de ambientação faz pertinência a ser antecedente ao momento da prática, haja
vista que é necessário a nossa reflexão entre teoria e prática, além disso, à vivência e
experimentação de situações concretas do cotidiano escolar e da sala de aula servirão de objeto de
reflexão sobre a articulação entre teoria e prática. “A prática reflexiva e dialogada com a teoria
estará sendo realizada através da pesquisa e dos seus desdobramentos” (LIMA 2012, p. 91).
Partindo da perspectiva de Lima o ato educativo como práxis torna o processo de formação
do docente mais significativo, proporcionando uma formação de qualidade. Quando os professores
são formados com fundamento na práxis a educação oferecida aos discentes das escolas básicas terá
como base a reflexão, crítica e criatividade. Assim, Lima e Gomes, (2002, p. 169) diz:
O professor como sujeito que não reproduz apenas o conhecimento pode fazer do seu
próprio trabalho de sala de aula um espaço de práxis docente e de transformação humana. É
na relação refletida e na redimensão de sua prática que o professor pode ser agente de
mudanças na escola e na sociedade (LIMA & GOMES, 2003, p. 169).

A reflexão da teoria será mediadora da prática educativa do professor na sala de aula, em
conjunto com a crítica e sua autonomia, em busca da transformação dos sujeitos e da sociedade a
qual fazem parte. E isso só pode ser realizado pelo ato educativo da práxis.
Esse período de intervenção de 8 meses do programa da residência pedagógica permitiu às
estudantes vivenciar o campo de atuação por mais tempo, de forma prolongada comparando com as
experiências ocorridas nos estágios dos cursos de licenciatura. Com esse tempo, passaram a
conviver mais com a realidade da comunidade escolar.
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NARRATIVA DAS ESTUDANTES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DA RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA PARA SUA FORMAÇÃO
Após o término das atividades da Residência Pedagógica, orientada pelo Edital Capes n. 6
/2018, foi possível fazer um breve mapeamento das contribuições que o programa trouxe para a
formação das residentes, principalmente aquelas que tratam das vivências das etapas desenvolvidas
nas escolas.
Os relatórios finais apresentados pelas residentes constituíram nossa principal fonte de
informação indicando o que elas pensam sobre o processo formativo recebido no período em que
participaram do programa. Vale salientar que tomar como ponto de partida seus “dizeres”, conduznos a um desvelamento, como “testamento da docência que abre a possibilidade de que outras
pessoas, na leitura desses testamentos possam, também, vivenciar uma experiência de
aprendizagem” (BRAGANÇA, 2010, p. 162).
Assim, ao analisar os relatos das residentes quanto as contribuições propiciadas pelo
programa, nota-se, de modo geral, que a ênfase recai sobre o conhecimento adquirido no âmbito das
experiências e exercício da docência nas escolas, bem como na formação e acompanhamento das
ações conduzidas através do diálogo com as preceptoras e professoras orientadoras do projeto.
Nesse sentido, suas falas expressam relatos positivos quanto a formação propiciada pelo
programa, refletindo a aquisição de uma percepção crítico-reflexivo sobre o todo o processo
vivenciado. Para preservação de suas identidades, as estudantes serão identificadas como Residente
A, B, C e assim sucessivamente.
O programa Residência Pedagógica contribuiu significativamente para minha formação
profissional [...]. Essa experiência me proporcionou muito conhecimento acerca da dinâmica
escolar, do processo de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos e dos desafios que se
apresentam no cotidiano educacional dentro de uma unidade de ensino (Residente A).
A experiência vivenciada no programa propiciou-me momentos de formação profissional
importantes, pois pude vivenciar na prática a teoria apresentada na sala de aula da
universidade [...], bem como através dos encontros de formação ministrados pelas
professoras coordenadoras do subprojeto Pedagogia (Residente B).
A imersão em sala oportunizada pelo Programa RP, os encontros de formação, socialização
das experiências e das atividades além de ter nos proporcionado conhecer a realidade do
chão da escola nos permitiu experienciar a ação docente de forma concreta (Residente C).
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A residência contribuiu para minha formação profissional no sentido de proporcionar
experiências da relação teoria-prática, como embasamento para a formação docente inicial e
para a realização das regências em sala de aula (Residente D).
O programa Residência favorece o diálogo com aqueles que futuramente poderão ser nossos
alunos ou até mesmo colegas de trabalho, possibilita conectar novas relações, trocas de
saberes, de aprendizados e de dúvidas, um momento de reflexão da realidade e do trabalho
que estamos realizando nas escolas em conjunto com a universidade e Capes (Residente E).

Como podemos observar nos relatos das residentes, a vivência nas escolas e docência em
sala de aula contribuíram no sentido de fortalecer a base da prática educativa, inserindo-as em um
processo de formação que se efetiva no interior da própria profissão docente, articulando teoria e
prática, e colocando-as em movimento de ação-reflexão-ação.
Com base no depoimento das estudantes, percebe-se, ainda, a indicação de que os problemas
e dificuldades presentes no cotidiano da escola só serão solucionados quando o professor ou
estudante em formação assume o compromisso de auto avaliar-se e estar em processo de formação
contínua para que a prática em sala de aula não se torne mera aplicação de métodos, teorias e
técnicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise acerca da formação de
professores com foco na formação do pedagogo por meio do Programa do Governo Federal
Residência Pedagógica instalado na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Campus IV.
Neste sentido, o Programa Residência Pedagógica tem permitido aos alunos do Curso de
Licenciatura em Pedagogia do Campus IV – UFPB, por meio da vivência e experiência na sala de
aula, compreender a relevância da função do professor como profissional reflexivo, e da escola
como organização promotora do desenvolvimento do processo educativo.
Pelo que foi exposto, acredita-se que o projeto mencionado tem surtido efeitos positivos a
respeito de suas contribuições para a formação dos pedagogos, dando oportunidade a esses sujeitos
de aprimorarem os conhecimentos já obtidos no percorrer do curso da graduação, além de fortalecer
de forma mais precisa, crítica e reflexiva o campo da prática e conduzindo os mesmos para o
exercício perspicaz da teoria e prática.
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Embora durante o desenvolvimento das ações tenham surgido alguns desafios para alguns
residentes: em relação às estruturas físicas das escolas, que não ajudam a desenvolver o projeto de
uma maneira mais precisa e eficaz; de início, alguns professores, das escolas parceiras,
demonstraram resistência a esse novo projeto; bem como, a implantação de outros projetos em
algumas escolas pela Secretaria Municipal de Educação, como exemplo na cidade de MamanguapePB o Projeto Educar par Valer, que limitou um pouco das nossas ações na sala de aula. Porém,
apesar de todos esses desafios, as residentes, preceptoras e professoras orientadoras, por meio do
diálogo, das adaptações de espações de espaços-tempos, de reorganização de estratégias didáticas,
conseguiram imersão nas rotinas escolares e, assim, realizarem todas as etapas do projeto com
seriedade, compromisso e dedicação.
Portanto, a aproximação das IES com as Escolas da Educação Básica tem proporcionado aos
graduandos em licenciatura novas experiências em relação ao trabalho docente, pois o convívio
com a realidade escolar da forma oferecida pela RP tem ajudado na construção da identidade
profissional do sujeito enquanto docente. Dessa forma, a contribuição desse programa, tem se
destacado como um diferencial na formação dos futuros (as) pedagogos (as), proporcionando mais
segurança e confiança com o ambiente escolar, além de enxergar essa experiência como um espaço
e um meio de preparação para quando estiver a frente da sala de aula.
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Resumo
Este trabalho trata das narrativas de estudantes do curso de Pedagogia/UFPB/Campus IV, que
participaram como residentes no programa Residência Pedagógica (RP). O programa foi lançado pelo
edital Capes no 6º /2018 com o objetivo de colaborar com o aperfeiçoamento da formação dos
discentes de cursos de licenciatura, através de projetos que viabilizem ao licenciando exercitar,
ativamente, a relação teoria e prática profissional docente, e fortalecer a relação entre as Instituições de
Ensino Superior e a Escola. O objetivo do trabalho, em tela, é refletir acerca do desenvolvimento do
Subprojeto Residência Pedagógica, Pedagogia, no Campus IV e verificar quais as contribuições para a
formação dos estudantes do referido curso. Ecoando às vozes das estudantes, focalizamos o olhar para
a escola como espaço de formação docente em uma perspectiva de reflexão teoria e prática. Para
ancoragem teórica, dialogamos com autores do campo da formação de professores (NÓVOA, 1995;
GATTI, 2010), os dispositivos legais que orientam a formação dos professores no Brasil, além dos
documentos orientadores do programa Residência Pedagógica. Para tanto, buscou-se nos relatórios
apresentados pelas residentes, narrativas que tratam da contribuição do programa na formação docente,
principalmente àquelas que tratam das vivências das etapas desenvolvidas nas escolas. Do processo de
análise, concluiu-se que a formação desenvolvida no interior do Subprojeto Residência Pedagógica,
Pedagogia, no Campus IV, foi significativa e trouxe contribuições diversas à formação inicial dos
estudantes, ex-bolsistas do Subprojeto, principalmente naquilo que diz respeito as rotinas escolares.
Percebeu-se que há uma preocupação em consolidar a formação docente com maior vínculo entre
teoria e prática e que oportunizou, aos residentes, manter-se por mais tempo em seu campo de atuação
como futuros professores.
Palavras-chave: Residência Pedagógica, Formação Docente, Pedagogia.
PERCORRENDO OS CAMINHOS FORMATIVOS: O RIO COMO O CAMINHO DA ESCOLA
E OS DESAFIOS DA PROFISSÃO PROFESSOR EM COMUNIDADES RIBEIRINHAS
Maria Aldecy Rodrigues de Lima – UFAC; GEPED

INTRODUÇÃO
A trajetória da formação docente é permeada por desafios de várias naturezas. Seja sobre o
deslocamento para o exercício da docência, seja pela busca do emprego, ou da formação em nível
superior para aqueles que já estão inserido no mercado de trabalho sem a formação estabelecida
desde a LDB de 1996.
Neste texto nosso foco centra-se sobre o cotidiano da vida dos professores que trabalham em
comunidades ribeirinhas no interior do Acre, mais precisamente no município de difícil acesso Marechal Thaumaturgo, fronteira com o Peru. Trata-se de professores leigos da Educação Básica,
hoje alunos do Parfor/Pedagogia. A dinâmica vivencial desses acadêmicos durante o ano letivo é de
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trabalho na escola (comunidades ribeirinhas) e, no período das férias (janeiro, fevereiro e março), a
dinâmica segue na rotina da vida acadêmica (10 horas de aula diárias, inclusive aos sábados).
Estruturamos o texto de forma a relatar o lugar de fala; procedimentos metodológicos; a
dinâmica dos professores no enfrentamento da realidade; a formação de professores e suas bases
legais e as conclusões, de modo que estabelecemos a dinâmica dos “fazeres-saberes pedagógicos”
dos professores e sua relação com as insurgências e políticas, tema de debate no XX ENDIPE 2020.
O LUGAR DE FALA
O município de Marechal Thaumaturgo, interior do Acre, está localizado numa região de
difícil acesso (apenas táxi aéreo - aviões de pequeno porte e via fluvial, nos leva até lá). Tem a
cidade de Cruzeiro do Sul como polo central de onde levam os produtos industrializados que, a
depender da trafegabilidade do rio Juruá, uma viagem demora vários dias. Marechal é conhecida
por pesquisados brasileiros e estrangeiros (antropólogos, sociólogos, linguistas), pelas várias aldeias
que lá se encontram com destaque para os Ashanink. E, também, pela Reserva Extrativista do Alto
Juruá.
Nossa relação com este município teve início quando fomos, no ano 2000, um grupo de
professores da UFAC, convidados(a) pela secretaria municipal de educação para oferecer um curso
de formação continuada para os professores. De início o medo de adentrar naquele aviãozinho tão
pequeno que parecia não comportar os seis passageiros abordo. Desde então, percebemos o quanto
aquela cidade é cheia de conhecimentos sobre os afazeres cotidianos de uma vida simples numa
cidadezinha pacata no interior do Acre. Foi assim que fomos encorajadas a fazer nossa pesquisa de
doutorado1 Lima (2012) com os professores em formação inicial (PROFOR), curso ofertado pela
Universidade Federal do Acre, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e prefeituras da
região em cumprimento à LDB de 1996, no item que versa sobre a formação inicial de professores
que deve acontecer em nível superior. Assim, os estados que tinham seus quadros formados por
professores leigos, precisaram se adequar a nova demanda legal para qualificar os
servidores/professores.
Desde o ano de 2013, o Estado do Acre através da Universidade Federal do Acre (UFAC),
aderiu ao PARFOR (Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica). Vale a

1

Tese defendida junto a UFRN no ano de 2012.
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ressalva de que as turmas que iniciaram a formação em 2013 já colaram grau em 2018. E, em 2019,
novas turmas do curso de Pedagogia/Parfor adentram à formação inicial em nível superior.
É com as histórias da trajetória formativa “fazeres e saberes pedagógicos” destes professores
que se dá nosso lugar de fala no enredo deste texto “Percorrendo os caminhos formativos: o rio
como o caminho da escola e os desafios da profissão professor em comunidades ribeirinhas”.
O Parfor, segundo dados da CAPES, “visa induzir e fomentar a oferta de educação superior,
gratuita e de qualidade, para profissionais do magistério que estejam no exercício da docência na
rede pública de educação básica e que não possuem a formação específica na área em que atuam em
sala de aula.”2
Como funciona o Parfor?
A participação das IES se dará por meio de edital para seleção de propostas de cursos de
licenciatura voltados para o atendimento de docentes em exercício na educação básica. No
âmbito do Parfor, a CEPES realiza o fomento à implantação de turmas especiais por
instituições de Ensino superior em (IES) em curso de: Licenciatura - para docentes da rede
pública de educação básica que não possuem formação superior; Segunda licenciatura para docentes da rede pública de educação básica que não possuem licenciatura em área
distinta de sua atuação em sala de aula; Formação pedagógica - para docentes da rede
pública de educação básica que possuem curso superior, sem habilitação em licenciatura
(BRASIL, 2020, grifos nossos).

O Parfor na região do vale do Juruá, interior do Acre, atende ao quesito de primeira
licenciatura, para os docentes que ainda não possuem formação em nível superior, mas que já estão
inseridos no mercado de trabalho com contratos provisório. Principalmente para atender a demanda
educacional em comunidades ribeirinhas ou terrestre da zona rural, no interior do município.
Desse modo, nosso lugar de fala neste trabalho parte da realidade cotidiana vivida pelos
professores e professores do município de Marechal Thaumaturgo-AC, hoje alunos do
Parfor/Pedagogia da UFAC e de nossa própria experiência de professora universitária cuja trajetória
na profissão professor iniciou na Educação Básica (Ensino Fundamental I e II; Ensino Médio,
antigo 2º grau magistério). Tanto eu quanto esses alunos, que comigo constroem este enredo, somos
moradores naturais da região Amazônica, contudo, vale que se diga, da necessidade de enxergamos
mais que o dado da realidade aparente. Pesquisar, escrever sobre si, relatar as experiências é
BRASIL, Informação sobre o Parfor. Disponível em: https://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor. acesso em
15 fev. 2020.
2

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

508

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

fundamental para nos entendermos produtores e produtoras de conhecimento acadêmico, a partir de
nossa trajetória e experiências na docência. Do fazer didático/pedagógico no chão da escola, no
cotidiano da sala de aula.
Neste sentido, vez por outra, nos deslocamos da cidade de Cruzeiro do Sul (segunda maior
cidade do estado do Acre), para o interior, onde podemos melhor entender esse realidade marcada
pelas adversidade típicas da região (poucas estradas, o rio como o caminho que leva e traz gente,
floresta em abundância, distanciamento dos centros urbanos), mas fundamentalmente, enxergamos
a coragem dos homens e mulheres que adentram a profissão professor vencendo os desafios todos:
seja de aprender enquanto ensinam, seja de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, suprimindo o gozo
de férias durante todo o período de formação inicial.
O bom de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, é que esses professores trazem suas
experiências de sala de aula para nortear as discussões teóricas do/no curso de Pedagogia. Uma
verdadeira forma de diálogo sobre os afazeres da prática e os pressupostos teóricos que devem
nortear o trabalho pedagógico. Seus relatos nos mostram o quanto é importante essa relação teórica
e prática na formação de professores. A partir do curso podem melhor compreender o exercício da
docência, desenvolver outras estratégias pedagógicas, enxergar a necessidade de mais atenção e
políticas públicas voltadas para a Educação Básica.
Procedimentos metodológicos
Utilizamos como metodologia o relato de experiência, o contar de si, a partir da atividade
“Como me tornei professor(a): o cotidiano e as práticas pedagógicas dos professores do
Parfor/Pedagogia de MTH/AC”3 desenvolvida a partir das discussões da/na disciplina de
Investigação e Prática Pedagógica, ministrado no curso. Essa disciplina traz em sua ementa:
Fundamentos da pesquisa educacional: características e especificidades da "Escola" como
objeto de investigação. Atividades de cunho investigativo centrada na observação, descrição,
análise e reflexão do cotidiano da escola e da sala de aula ante ao reconhecimento da
complexidade que envolve a organização do trabalho pedagógico escolar. As diferentes
dimensões constitutivas do trabalho pedagógico: as rotinas, as dinâmicas e lógicas
ordenadoras das atividades administrativas e pedagógicas na escola; a estrutura
administrativa e organizacional de um estabelecimento escolar; a construção e a gestão do
projeto político-pedagógico; o currículo como ordenador da organização do processo de
Projeto de extensão desenvolvido em janeiro de 2020. Título: II SEMINÁRIO GEPED COMO ME TORNEI
PROFESSOR(A): O COTIDIANO E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOS ACADÊMICOS DO
PARFOR/PEDAGOGIA DE MTH/AC.
3
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ensino e das situações de aprendizagem; práticas pedagógicas e trabalho docente; a
avaliação institucional e os indicadores de desenvolvimento e desempenho da educação
básica.” (UFAC, PPC, 2018).

A metodologia adotada para o desenvolvimento das disciplinas foi: “Aula expositiva
dialogada; seminários temáticos; debates; estudo de textos; orientação sobre a elaboração de diário
de campo e relatório de pesquisa.” Dinâmica esta que nos possibilitou desenvolver o II seminário
do GEPED: como me tornei professor(a)... A partir de um roteiro previamente elaborado os
professores foram escrevendo suas experiências, contando de si, uma autobiografia. Elencamos,
para esta atividade escrita, uma lista de tema que eles poderiam usar ou criar seu próprio tema.
Roteiro para elaboração do relato de experiência:
Título sugeridos:
1. Como me tornei professor
2. A profissão professor: contando minha experiência
3. O cotidiano e o vivido no exercício da docência
4. Sobre o ser professor em comunidade ribeirinha
5. Da cidade para a comunidade: trajetória de um professor
6. Desafios da docência no interior do Acre
7. Como aprendi a ser professor
8. Reflexão sobre o cotidiano da profissão professor
9. Contando minha experiência de professor
10. A tarefa de ensinar na escola: a escrita de si
11. O eu professor
12. O professor um eterno aprendiz
13. Vivências da docência
Roteiro:
1. Nome, idade, tempo de prática na profissão professor, comunidade e série que
leciona;
2. O que me levou a ser professor;
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3. Onde fiz o Ensino Médio;
4. Quando estudante de Ensino Médio, pensou em ser professor;
5. Como me comportei enquanto aluno (que profissão sonhava para si);
6. Há dificuldades e ou aventuras no acesso ao trabalho (conte suas vivências);
7. Com quais tarefas mais me importava enquanto estudante;
8. Do que mais gostava (disciplina que mais chamava atenção);
9. Professores da Educação Infantil e anos iniciais da Educação Básicas que foram
fontes de inspiração pela relação afetiva, pelo domínio de conteúdo, pelo espírito de
liderança, pela criatividade;
10. Característica/lembranças da escola que serviram como inspiração para o exercício
da docência;
11. Como é ser professor na comunidade ribeirinha;
12. Como foi sua chegada/recepção da/na comunidade a você, professor;
13. Você já era conhecido da/na comunidade;
14. O que mais gosta e sente prazer em fazer como professor;
15. O que menos gosta da profissão professor;
16. Gosta de estudar?
17. Que satisfação sentiu ao ser selecionada/a para fazer pedagogia/Parfor na UFAC;
18. Qual o fato mais relevante vivido na sala de aula como professor;
19. Qual a sua maior frustração da profissão;
20. Você se sente valorizado como professor pela comunidade onde trabalha e pelas
autoridades educacionais locais;
21. Gosta de trabalhar os aspectos lúdicos na educação;
22. Costuma fazer atividades que trabalhe a diversidade cultural dos alunos;
Este exercício de escrita foi muito interessante. Houve a socialização das histórias e da
trajetória desses professores em sala de aula e, posteriormente, na execução do projeto de extensão
do II seminário GEPED: como me tornei professor(a)... A programação do seminário segui com

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

511

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

palestras. 1) A representação social do ser professor em comunidades ribeirinhas no interior do
Acre. 2) As brincadeiras nos documentos oficiais de CZS e o aspectos lúdico no processo de ensinar
e aprender. Roda de conversa: Como me tornei professor(a). Exposição de fotografia: 1) O
cotidiano escolar rural e ribeirinho; 2) O cotidiano escolar urbano; 3) A arquitetura do prédio
escolar. Relato de experiência: 1) O cotidiano e vivido na Educação Infantil; 2) O cotidiano e o
vivido no Ensino Fundamental I; 3) O cotidiano e o vivido no Programa Asas da Florestania; 4) O
cotidiano e o vivido nas classes multisseriadas; 5) O cotidiano e o vivido no AEE. Atividades
culturais.
Registramos a culminância do projeto como um dia produtivo de diálogos teóricos e práticos
sobre o ser professor, sobre a didática e a prática de ensino, sobre o fazes pedagógicos, sobre os
desafios enfrentados por esses professores que trabalham nas comunidades ribeirinhas, no interior
do município de Marechal Thaumaturgo-AC, agora acadêmicos do curso da UFAC. Na sequência,
faremos uma compilação de suas histórias e memórias dessa trajetória formativa e profissional.
A DINÂMICA DOS PROFESSORES NO ENFRENTAMENTO DA REALIDADE
Registramos o trabalho e as experiências desses jovens professores e professoras que se
inseriram no mercado de trabalho sem a formação em nível superior, após a aprovação da LDB de
1996. De uma turma formada por 30 acadêmicos, 12 são homens e 18 mulheres. Destes, 13 têm
entre 01 e 05 anos de experiência na docência; 10 têm tempo de prática entre 06 e 11 anos; e,
apenas 07 professores têm experiência com mais 11 anos de trabalho em sala de aula. E o que os
levou a saírem da sede do município para o exercer a docência em comunidades ribeirinhas?
Suas histórias e memórias são marcadas pelo enfrentamento da inserção no mercado de
trabalho: 1) querer emprego; 2) ajudar nos sustentos da família; 3) ganhar independência. A
afinidade com a profissão vai sendo conquistada na prática, pois muitos deles não sonhavam em ser
professor quando de sua formação na Educação Básica. Cerca de 95% desses acadêmicos foram
estudantes do Ensino Médio na própria cidade, os demais estudaram em Cruzeiro do Sul-AC;
Mâncio Lima-AC, Porto Velho-RO. No relato da (P7), identificamos a sensação do querer ser
professor desde a formação no magistério (antigo 2º grau), um de seus professores lhe cativou o
gosto pela música e a leveza de ensinar, aprende e amar tendo a música como recurso didático. Seus
relatos, são ilustrativos da inserção na profissão, vejamos:
Sempre vi o ser professor como uma das profissões mais importantes na vida e na formação
humana [...] enquanto aluno sempre procurei ser compreensivo, atendo à aulas (P30).
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As dificuldades eram constantes porque precisava se deslocava de uma comunidade à outra
debaixo de sol e/ou chuva, muitas vezes com rio cheio, mas sempre fui dedicado com as
tarefas escolares e gostava muito de matemática (P21).
Me tornei professora quando estava precisando trabalhar. Fiz o concurso (provisório) e fui
classificada, mas meu sonho era fazer a faculdade de Direito (P08).
O que me levou a ser professor foi a falta de emprego, quando estudante no Programa Asas
da Florestania, sonhava em ser policial (P10).
Quando comecei a estudar, me encantei com o trabalho da professora, admirava até seu jeito
de escrever no quadro. A mão suja de giz, as correções nos nossos cadernos, o carinho que
tinha com os alunos, a paciência (P11).
Enquanto estudante eu sonhava fazer o curso de Medicina (P25).
Eu queria ser médica para salvar a vida da minha mãe (P02).
Desde o Ensino Médio eu queria ser professora porque sempre gostei de estudar e queria
ensinar as crianças a ler e escrever (P16).

As experiências desses docentes nos acenam para o entendimento de que o desejo de ser
professor para uns vem das inspirações escolares, para outros pela necessidade do trabalho. Na
comunidade enfrentam de tudo, além do fazer didático pedagógico escolar. O exercício da
camaradagem como: ajudar um bebê a vir ao mundo; empurrar a canoa que trava nos bancos de
areia no meio do rio seco; matar uma cobra para proteger seus alunos; aprender a lecionar em
classes multisseriadas; casar-se; ter filhos. Não se trata de uma profissão construída solitariamente.
Por isso,
Ser professor na comunidade é somar com as pessoas que vivem compartilhado seus
momentos de alegria e experiências cotidianas dentro e fora da escola. Tenho prazer em
exercer a profissão docente, principalmente nos momentos de brincadeiras e das cantigas de
roda, me divirto muito com as crianças. A Educação Infantil me trouxe um novo olhar, me
encanto com os livros, a leitura é um dos meus hobbies (P15).

Nos relatos observamos que a maior frustração desses professores reside na desvalorização
do magistério. Ao que pese, o processo de educacional carece de mais políticas públicas voltadas
para a Educação Básica, mais atenção das autoridades educacionais. De fato, observamos que em
nosso país a educação ainda não é uma prioridade governamental. Por vezes, ficamos à mercê do
faz de conta que ensina e/ou que aprende, basta analisar os indicadores avaliativos externos. Porém,
adentrar ao ensino superior é uma porta aberta à novos processos reflexivos sobre o ser professor,
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sobre o saber fazer didático no cotidiano da sala de aula, compreendendo o aluno como um sujeito
cognoscente, portanto, capaz de aprender desde que tenha as condições de possibilidade.
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUAS BASES LEGAIS: BREVES CONSIDERAÇÕES
Desde a provação da LDB nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que se estabeleceu as
diretrizes e bases da educação nacional. A lei prioriza em seu Art. 62 a formação em nível superior
em cursos de licenciatura. Até então, os professores, em sua maioria, eram formados no curso de
magistério (antigo 2º grau) ou senão eram professores leigos (com ou sem formação no 2º grau,
hoje denominado de Ensino Médio).
A formação de professores, nesse sentido, ultrapassa modelos fechados, inserindo outras
perspectivas formativas, no caso em tela, o da formação em serviço. Considerando a realidade do
interior da Amazônia brasileira, a formação de professores através do Parfor é a que, nesse
momento, mais se adequa a realidade local, tendo em vista que os professores da Educação Básica
inseridos nesse curso podem trabalhar nas comunidades ribeirinhas durante o ano letivo e, quando
de suas férias, vêm para a sede da cidade onde se inserem noutra categoria (a de acadêmicos da
UFAC, estudantes do Parfor/Pedagogia).
Nesse sentido, em que prese as categorias teóricas discutidas por Tardif (2010), os
professores constroem os saberes da profissão intercalando com outros saberes, quais sejam: os
saberes da formação profissional; os saberes disciplinares; os saberes curriculares; os saberes
experienciais. Estes, por conseguinte, se constituem e se constroem em sujeitos pensantes,
construtores de conhecimentos que iniciam desde a entrada na escola enquanto alunos na/da escola,
até sua entrada na curso superior onde se discute as teorias que sustentam a prática dos professores
aliadas aos saberes das disciplinas e dos currículos escolares, perpassando as experiências
vivenciadas ao longo da vida. Saberes esses que estão numa relação de conexão com o cotidiano e o
vivido, seja na ambiência acadêmica, seja no espaço de trabalho com seus pares, construindo
conhecimentos sociais, porque são partilhados.
São experiências que mobilizam na prática os conhecimentos e o saber-fazer pedagógico do
professor. Nessa dinâmica compreendemos que os professores pensam sua prática enquanto
estudam e aplicam as teorias enquanto trabalham nas escolas e na sala de aula. Constituindo-se,
desse modo, em sujeitos ativos e criativos, pesquisadores da própria profissão, refletindo sobre as
práticas, sobre aquilo que precisam fazer para, de fato, ensinar as crianças daquelas comunidades a
ler e escrever e galgarem outros patamares a partir do saber escolar.
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Entendemos esses professores como sujeitos pensantes, àqueles que não se acomodam em
suas comunidades, na solidão da docência, sobretudo, porque buscam socializar suas experiências
desde o chão da sala de aula associando vivências, compartilhando saberes, e, assim, contribuindo
com a melhoria da qualidade da educação local, investindo tanto na formação acadêmica quanto na
carreira profissional.
Assim, como destaca Tardif (2010, p. 36), a tarefa do professor não se limita à transmissão
de conhecimentos. Na prática, há o diálogo que integra diferentes saberes, desse modo, o saber dos
professores é um saber plural, fundindo-se aos saberes das disciplinas, dos currículos, dos saberes
acadêmicos e os provenientes da experiência.
Nos debates conduzidos por Nóvoa (1995) sobre a profissão professor, vamos percebendo a
trajetória histórica que mapeia, de certo modo, o presente e o passado dessa profissão tão nobre e,
ao mesmo tempo, tão desgastada pela desvalorização do magistério. Um percurso marcado por lutas
e conflitos: ora a formação está sobre a tutela da igreja; ora do estado. E o professorado vive uma
indefinição. Assim, destaca o autor:
A função docente desenvolveu-se de forma subsidiária e não especializada, constituindo
uma ocupação secundária de religiosos ou leigos das mais diversas origens. A gênese da
profissão de professor tem lugar no seio de algumas congregações religiosas, que se
transformaram em verdadeiras congregações docentes. Ao longo dos séculos XVII e XVIII,
os jesuítas e os oratorianos, por exemplo, foram progressivamente configurando um corpo
de saberes e de técnicas e um conjunto de normas e de valores específicos da profissão
docente (NÓVOA, 1995, p.15-16).

Na atualidade, contudo, podemos destacar a partir da LDB de 1996 a demarcação do espaço
de formação inicial e nas licenciaturas, ofertada pelas universidades. Porém, os professores das
comunidades ribeirinhas do lócus no qual nos referimos, vivem uma tensão/indefinição: seus
contratos são provisórios. Muitos deles quando estão nos períodos de aula, não recebem seus
vencimentos haja vista que o contrato acaba em dezembro. Uma verdadeira labuta, um sacrifício
até, vivido para estudar e ter a formação em nível superior. Contudo, trata-se de um investimento,
por isso não desistem, insistem, persistem até formar-se.
CONCLUSÕES
Compreendemos que a socialização das experiências dos alunos do Parfor/Pedagogia/UFAC
do município de Marechal Thaumaturgo-AC, registram os desafios da profissão professor e a
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valentia desses jovens (homens e mulheres) que não medem esforços em busca do emprego de
professor. Para além dessa busca, há o desafio do professor leigo para ensinar a ler e escrever essa
gente que tem o rio como único caminho no movimento de levar e trazer as informações escolares e
não escolares.
O cotidiano e o vivido das histórias e memórias desses professores, o relato de experiência
marcam o reconhecimento do real e do vivido como um processo significativo de construção e
reconstrução de práticas pedagógicas e sua formação profissional.
Aprofunda-se, assim, os conhecimentos sobre o universo escolar, compreendendo a escola
enquanto espaço cultural dinâmico e multicultural em seus vários aspectos. Permite, ainda, a
reflexão sobre a escolha da profissão e as políticas de formação na qual estão inseridos. Ao mesmo
tempo, esses alunos são protagonistas da realidade da educação local, do cotidiano das práticas
pedagógicas e da organização do trabalho escolar na Educação Básica daquelas localidades às
margens do rio que os conduz ao caminho da escola. “Percorrendo os caminhos formativos: o rio
como o caminho da escola e os desafios da profissão professor em comunidades ribeirinhas”,
registra o compartilhamento das vivências e das práticas dos professores (leigos), hoje, acadêmicos
do curso de Pedagogia através do Parfor, o cotidiano e as práticas escolares tanto através do
reconhecimento de si (pesquisa auto biográfica), o trabalho coletivo nas escolas e a sala de aula
como objeto de pesquisa.
REFERÊNCIAS
LIMA, Maria Aldecy Rodrigues de. Formação e vivências: a representação do ser professor em comunidades
ribeirinhas do vale do Juruá/AC. 201f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Educação - Universidade Federal do Rio
Grande do Norte). Natal/RN, 2012.
BRASIL, Informação sobre o Parfor. Disponível em: https://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor. Acesso em
15 fev. 2020.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE. Projeto Político Curricular do curso de Pedagogia. UFAC – Campus
Floresta. Cruzeiro do Sul-AC, 2018.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 4. ed. Rio de Janeiro, Vozes, 2010.
NÓVOA, António. Profissão Professor. Porto. Porto Editora. 1995.

Resumo
Nossa trajetória na profissão professor levou-nos aos diálogos sobre as experiências desenvolvidas
pelos “professores leigos”, nas comunidades ribeirinhas do interior do Acre, no município de Marechal
Thaumaturgo. O PARFOR foi nosso principal ponto de aproximação, pois fui coordenadora do curso
de Pedagogia na região do vale do Juruá, no período de dezembro de 2013 à junho de 2018.
Recentemente venho ministrando disciplinas (Filosofia da Educação; Iniciação à Extensão; O lúdico e a
educação; Investigação e Prática Pedagógica) nas novas turmas que ingressaram em 2019. É desse
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espaço - campo de “saberes-fazeres pedagógicos” que dialogaremos com e a partir das experiências
vividas pelos professores de MTH, registradas em seus relatórios e nas nossas trocas dialógicas na
relação professor/aluno. Objetivamos neste texto, Dialogar com os desafios do ser professor em
comunidades ribeirinhas a partir das experiências de professores (alunos do PARFOR em Marechal
Thaumaturgo-AC). Utilizamos como metodologia o relato de experiência, o contar de si, a partir da
atividade “Como me tornei professor(a): o cotidiano e as práticas pedagógicas dos professores do
Parfor/Pedagogia de MTH/AC” desenvolvida na disciplina de Investigação e Prática Pedagógica,
ministrado no curso. Observamos que a realidade vivida por aqueles professores é marcada pelo rio
como o caminho da escola. Numa rotina cotidiana professores e aluno embarcam nas canoas e
navegam rio acima ou rio abaixo para chegar em seu local de trabalho e/ou estudo. Enfrentam os
ditames da natureza com garra, desafios e muita determinação no intuito de ensinar as crianças os
saberes escolares. No curso de formação em nível superior discute-se essa realidade construindo outros
saberes acadêmicos, sobre as políticas educacionais e, por vezes, a necessidade de uma revolução no
campo educacional em busca de melhores condições de vida e trabalho, da melhoria da qualidade da
educação e da implementação de políticas públicas para a educação que atenda as adversidades da
realidade (lugares de difícil acesso) das comunidades ribeirinhas e as necessidades formativas da
profissão professor.
Palavras-chave: Formação docente. Relato de experiência. Ensino Superior. Parfor;
A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SER PROFESSOR A PARTIR DA FORMAÇÃO
INICIAL
Andréia Kely Araújo da Silva – Escola Estadual Presidente Café Filho – SEEC/RN

INTRODUÇÃO
Pensar a formação docente tem sido o objeto de estudo de um grande número de
pesquisadores, trabalho que tem sido desenvolvido a partir de diversos focos teóricos e de diversas
perspectivas metodológicas. Em uma pesquisa por nós desenvolvida um dos aspectos definidores
das representações sociais sobre universidade que encontramos, foi o papel do professor formador
na construção de um modelo de relação acadêmica e profissional para os universitários
participantes. Sendo assim constituídas, as representações sociais sobre universidade, se apresentam
como articuladas aos modelos formativos profissionais que os graduandos vão construindo ao longo
de seus cursos. Começamos a nos indagar como esse processo de construção de modelos
profissionais ocorrem especificamente na formação de professores. Quais as marcas constituintes
que são deixadas pelos professores formadores naqueles que passam por suas salas de aula?
Percebemos que é relevante redimensionar o foco de investigação, partindo de um novo
ângulo: o da relação interacionista entre aqueles que formam e aqueles em processo de formação.
Analisar as práticas e formações dos formadores que atuam no ensino superior é de relevante
importância para a compreensão dos processos formativos que aí ocorrem, como também se faz
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fundamental para compreender as concepções construídas, categorizações feitas e contextualizações
possíveis a partir do olhar dos que estão submetidos ao processo formativo: os licenciandos. Assim,
nos propomos a avançar mais um passo para a compreensão de tal formação, buscar compreender
como os modelos de ensino adotados pelos formadores passam a constituir os modelos formativos
de seus discentes. Mais ainda, como esses modelos se relacionam com as teorias pedagógicas
apreendidas e ensinadas na formação.
Buscaremos dessa forma, identificar os processos simbólicos que são inerentes à formação e
como estão envolvidos neste processo e na constituição de marcas identitárias profissionais.
Entendemos ser possível fazer uma espécie de mapeamento destas marcas identitárias e de seus
mecanismos de apropriação pelos licenciandos. Para tanto nos respaldamos na Teoria das
Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978) na busca de compreensão de como se constroem
marcas simbólicas e contextos concretos de formação.
A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SER
PROFESSOR
A representação social se constitui numa forma de conhecimento que, mais que proporcionar
uma orientação prática aos sujeitos, organiza e constrói uma dada realidade, permitindo o convívio
social (JODELET, 1989). Sendo assim, é a Teoria das Representações Sociais foi a abordagem
escolhida para fundamentar nossa investigação, pois observa-se que apropriando-se das
informações recebidas em cursos de formação e capacitação – sobre novas e antigas concepções de
ensino e de aprendizagem, sobre como deve ser estabelecida a relação entre professores e
estudantes no que diz respeito ao ato de aprender – os professores reconstroem estas informações a
partir de conhecimentos prévios, decompondo os novos conhecimentos e os reorganizando de forma
a torná-los possíveis de serem incorporados ao seu referencial de condutas.
Essa reorganização absorve os novos conteúdos não de uma forma uniforme e compacta,
mas identificando pontos de concordância com seus referentes, apagando pontos de alta tensão que
possam ocorrer,
[...] seu papel consiste em modelar o que é dado do exterior, na medida em que os indivíduos
e os grupos se relacionam de preferência com os objetos, os atos e as situações constituídos
por [e no discurso de] miríades de interação social. Ela reproduz, é certo. Mas essa
reprodução implica um remanejamento das estruturas, uma remodelação dos elementos, uma
verdadeira reconstrução do dado no contexto dos valores, das noções e das regras, de que ele
se torna doravante solidário (MOSCOVICI, 1978, p. 26).
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Dessa forma, as representações sociais são tanto os conteúdos simbólicos de elaboração
como a própria prática que produz os conteúdos, estão em constante construção dentro do próprio
movimento de interação social. E assim sendo, os professores se apropriam dos conteúdos sobre
ensino e aprendizagem, modificando-os de acordo com as relações que estabelecem em seu campo
de atuação social, e mais ainda de acordo com os códigos de identificação dos grupos sociais de
pertença. Aplicam essas novas “teorias” em sua prática pedagógica, permeando o processo de
ensino-aprendizagem com marcas desta estrutura simbólica de pensamento.
A representação social surge quando há perigo para a identidade coletiva, quando a
comunicação de conhecimentos ameaça as convenções outorgadas, daí a objetivação possibilita
integrar as novas teorias a um conjunto conceptual já existente e a amarração possibilita sua
transformação para uso imediato. Não se trata aqui de defesa, mas de um processo de apreensão de
novas teorias, impedindo uma ruptura brusca, um mecanismo de entendimento do objeto que
precede a seu abandono ou a sua incorporação. Nesse processo, o objeto é associado a formas
conhecidas e interpretado através delas, integrando-o no campo das produções do grupo. A
amarração possibilita a compreensão de como os elementos representados contribuem para modelar
as relações sociais e como as exprimem (MOSCOVICI, 1978).
Trata-se assim, da inserção orgânica de um conhecimento dentro de um pensamento
constituído, da integração cognitiva do objeto representado dentro de um sistema de pensamento
preexistente, das transformações derivadas neste sistema (JODELET, 1985). Esse processo, situado
dialeticamente em relação ao primeiro, a objetivação, articula as três funções básicas da
representação social, a função cognitiva de integração da novidade, a função de interpretação da
realidade e a função de orientação das condutas e das relações sociais.
A Teoria das Representações Sociais nos permite, assim, entender como os professores
compreendem o processo de ensino-aprendizagem a partir do entendimento de como estes articulam
seus saberes da prática, articulados com valores sociais, com os saberes teóricos das correntes
pedagógicas, lhes apresentados durante sua formação. Como esses atores articulam, reconhecem,
modificam, contextualizam, categorizam e fragmentam tais conhecimentos para apoiar suas
condutas. Aqui, nossa discussão sobre o processo de construção de modelos profissionais ocorre
especificamente na formação de professores; identificar as marcas constituintes que são deixadas
pelos professores formadores naqueles que passam por suas salas de aula; e compreender como as
teorias pedagógicas presentes na formação dos licenciandos, aparecem em seus modelos
identitários, bem como nos mesmos modelos de seus formadores.
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REFERENCIAL METODOLÓGICO DA ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA
Para analisar representações constituídas no cotidiano de pessoas, se faz necessário entender
como estas classificam e categorizam em sistemas de construtos, o que é apreendido da realidade. O
indivíduo elabora um sistema de conceitualizações, enfatizando uma construção ativa da realidade,
refletindo formas de construção desta e atribuindo-lhe significados. Compreender como ocorre esta
conceitualização de categorias é fundamental para entendermos o comportamento humano e suas
formas de visão de mundo em suas múltiplas facetas (ROAZZI, 1995). É importante também para
evidenciarmos a natureza dos conceitos formulados e como estes são utilizados e organizados na
relação do indivíduo com o mundo.
Assim, torna-se necessário um procedimento em que levemos em consideração o respeito a
essas construções do sujeito e às formas como ele pensa e constrói o mundo. Optamos, portanto, por
um procedimento capaz de explorar as categorias e sistemas de classificações do sujeito, em busca
de uma melhor compreensão do objeto de estudo. Acreditamos ser o Procedimento de
Classificações Múltiplas uma abordagem metodológica que nos permite uma aproximação das
diversas facetas que uma representação social pode apresentar, precisamente por permitir o acesso a
tais sistemas de classificação do real.
O Procedimento de Classificações Múltiplas (PCM), como apresentado por Roazzi (1995, p.
05), “permite ao participante utilizar seus próprios construtos e o encoraja a expressar seus próprios
pensamentos sobre esse construtos, isto é, o deixa livre para expressar sua forma específica de
pensar”, minimizando a interferência do pesquisador, pois uma abordagem metodológica para
analisar as representações sociais deve ser livre de pressuposições sobre o conteúdo das mesmas e
de suas estruturas, sob pena de deturpar a análise. A compreensão das categorias utilizadas e
construídas pelos sujeitos são primordiais para o entendimento do sentido e do significado que
atribuem ao mundo. O PCM pressupõe que, a partir da compreensão das categorias usadas na
interação com este mundo, podemos entender como pensam e agem em relação a esses aspectos e
como os conceitualizam. Privilegia, assim, o aspecto qualitativo não só das categorias, como
também da construção de classificações que se faz pelos sujeitos na relação com seu universo,
permitindo o estudo de sistemas conceituais individuais e grupais (ROAZZI, 1995, p. 12).
Esse procedimento se divide em duas etapas, a primeira consiste na classificação livre pelos
sujeitos dos itens apresentados. Itens estes definidos anteriormente por um processo de associação
livre de palavras (ABRIC, 1994) onde os participantes são solicitados diante de uma palavra
estímulo. A classificação livre proporciona um espaço “[...] onde o sujeito é convidado a considerar
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uma série de itens ou elementos relevantes para o objetivo da investigação e a classificá-los ou
categorizá-los de acordo com algum critério que possua um significado para ele” (ROAZZI, 1995,
p.12). Esses itens serão trabalhados de acordo com os objetivos e marco teórico do estudo. Em
seguida é pedido que o entrevistado explique porque organizou os itens da maneira que fez,
transformando-se, posteriormente, esta explicação em conceito através da análise.
Tudo que ocorre, durante e depois da organização do material, inclusive esta organização,
deve ser anotado para compor a análise. Qualquer esclarecimento necessário pode ser feito ao
entrevistado durante o procedimento, assumindo uma característica de entrevista aberta.
Na segunda etapa do procedimento temos a classificação dirigida, “[...] é realizada quando o
pesquisador deseja verificar uma hipótese sobre um aspecto específico das conceitualizações dos
indivíduos” (ROAZZI, 1995, p. 14). Aqui, o critério de classificação é fornecido pelo entrevistador;
o número de elementos em cada grupo, a definição dos grupos etc. é definido pelo entrevistado. É
extremamente útil para a comprovação de categorias do critério de classificação livre, sustentando
ou não sua validade.
Pressupõe-se que quanto maior a liberdade do entrevistado, maior o aprendizado sobre seu
sistema conceitual iremos ter. Isso não é verdadeiro apenas para o pesquisador, mas também para o
entrevistado, pois através dos procedimentos de classificação o sujeito reflete sobre suas formas de
pensar, aprendendo algo sobre si mesmo. Após a aplicação e análise dos instrumentos escolhidos,
podem ser necessárias novas entrevistas de aprofundamento para verificação de hipóteses sobre as
conceitualização dos indivíduos. Essas novas entrevistas serão feitas com grupos escolhidos a partir
do processo de conceitualização e categorização do próprio PCM.
Essa abordagem metodológica nos permite compreender como são construídas as
representações

sociais

nas

suas

diversas

dimensões,

trabalhando

numa

perspectiva

multidimensional de análise dos conteúdos que emergem das entrevistas.
A análise dos dados baseada nesta abordagem, implica no julgamento de similaridades,
necessitando de técnicas de escalagem multidimensionais (ROAZZI, 1995). Esses procedimentos
permitem converter as distâncias e similaridades de natureza psicológica em distâncias de tipo
euclidianos, possibilitando a apresentação de estruturas mentais complexas através de
representações geométricas.
Para analisarmos os dados obtidos através do PCM, duas técnicas de análise
multidimensional são apropriadas para tornar possível a exploração das estruturas implícitas nos
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dados. São elas: A Analise Escalonar Multidimensional (MSA: Multidimensional Scalogram
Analysis) e a Análise dos Menores Espaços (SSA: Similarity Structure Analysis). O PCM e suas
técnicas de análise, estando dentro de uma perspectiva multidimensional, superam dificuldades,
inerentes às análises unidimensionais tradicionais de descobrir formas categóricas de construção do
mundo.
Assim, se considerarmos a complexidade da realidade, será razoável considerarmos que o
indivíduo, para interpretá-la, use maneiras de construir o mundo que envolve sua
multidimensionalidade. Torna-se, portanto, necessária a análise destas várias dimensões, para a
compreensão, o mais aproximada possível, do fenômeno que se deseja estudar.
O MSA (Análise Escalonar Multidimensional), introduzida para analisar o conteúdo das
classificações livres, é conhecida por fazer uso total dos dados originais, respeitando suas
peculiaridades qualitativas. Seu único pressuposto é que os dados categóricos podem ser
interpretados como medidas de (dis)similaridade. A matriz de dados analisada pelo MSA é
retangular e geralmente mostra os sujeitos em colunas e os itens em linhas, ou seja, um escalograma
onde os itens são tratados como a população da pesquisa, criando uma representação geométrica da
distribuição multivariada, considerando as inter-relações entre os itens.
As células da matriz de dados contêm o número da categoria na qual cada item foi alocado
durante a classificação, [...] [mantendo-se] o caráter ideográfico da informação. [...] a identidade
aritmética entre as categorias de diferentes indivíduos não significa uma identidade conceitual entre
estas categorias (ROAZZI, 1995, p. 17-18).
Esta técnica de análise multidimensional não soma as varáveis, mas as compara, levando em
consideração todo o perfil apresentado, não sendo levada em consideração a sua frequência,
comparando as categorias utilizadas por participante em cada item, estabelecendo a similaridade do
número de categorias ao interior de cada linha e tendo como base a inter-relação entre os itens.
Assim, o programa MSA, organiza os itens classificados de acordo com uma mesma categoria,
representando-os em uma região identificável, ou seja, separa o espaço em regiões em que os itens
pertencentes a uma categoria se localizem numa mesma região, que serão projetadas em um espaço
geométrico bidimensional, obedecendo o princípio da contiguidade, cada um sendo designado por
um ponto.
O MSA cria um espaço multidimensional onde estruturas [pertencentes a uma categoria] são
representados como pontos, os itens como as partições e as categorias dos itens como as regiões das
partições (ZVULUN, 1978, p. 240).
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Desta forma, o MSA faz uma comparação dos sujeitos por intermédio dos itens,
considerando as categorias atribuídas para cada item por cada sujeito: quanto mais próximas
aparecerem na projeção, mais similares estarão as categorias usadas para a classificação,
evidenciando a relação conceitual existente entre os itens. Identifica-se, assim, as regiões que
correspondem as categorias classificatórias utilizadas pelos sujeitos como grupo, possibilitando a
análise das regiões formadas bem como de suas partições, abrindo espaço para a elaboração de uma
teoria sobre esta construção. Para corrigir as distorções que podem ser produzidas pelos programas
de computador usa-se o princípio de contiguidade, coeficiente que mede o número de pontos mal
colocados e que não deve ser menos que 0,9.
O SSA (Análise dos Menores Espaços) é uma técnica usada para analisar as classificações
dirigidas, tratando-se de um escalonamento multidimensional não métrico, no qual o princípio
fundamental é o de proximidade: quanto mais semelhantes forem as observações (como são
definidas), mais próximas serão representadas empiricamente, criando regiões de continuidade ou
descontinuidade. O importante nesta técnica é a divisão dos espaços da projeção em regiões.
Desta forma, usaremos o estudo das hipóteses de regionalização relacionadas pelo SSA em
áreas identificáveis, para fazer o estudo das facetas do fenômeno como estas se apresentam. Para
tanto, os dados são inicialmente projetados em colunas, correspondendo a um determinado item e
os participantes ocupam as linhas. Em cada célula haverá um número indicativo da avaliação do
item pelo sujeito, definido por um critério de natureza ordinal. Esse procedimento parte do
pressuposto de que existe uma diferença quantitativa de mais para menos entre os diferentes itens
analisados, inversamente ao MSA. Calcula também o coeficiente de correlação entre as variáveis,
transformando os dados brutos. Com base na ordenação destes coeficientes, é calculada a
localização das distâncias entre as variáveis em um espaço n-dimensional.
Seguindo o princípio da contiguidade, o SSA procura arrumar os dados em um espaço
multidimensional (projeção) que melhor permita representar a relação de todos os itens
(representados através de pontos) com todos os outros itens. Considerando que a projeção é
desenvolvida a partir da relação entre itens, e não a partir de suas relações com uma determinada
dimensão, a configuração de pontos pode ser examinada diretamente para estabelecer um tipo de
relação (ROAZZI, 1995, p. 19).
Pelo exposto, nota-se que a disposição dos pontos indica a relação existente entre estes: itens
que se localizam em regiões diferentes não compartilham de uma mesma faceta e vice-versa. Os
pontos que se localizam na área central apresentam correlação maior com todos os outros, mas
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também serão menos discriminantes. As partições que porventura forem encontradas no espaço,
distinguindo elementos, são consideradas evidência empírica para aquela faceta, possibilitando que
os pressupostos do pesquisador sejam empiricamente confirmados ou afastados (ROAZZI, 1995).
Para facetas diferentes quantitativamente, as regiões serão representadas de forma
espacialmente ordenadas. Diferenças qualitativas apresentarão partições não ordenadas, desta
forma, o tipo de partição permite-nos saber quais facetas são ordenadas, seu sentido de ordenação e
quais não são ordenadas.
Uma faceta com partição tipo polar é não ordenada, seus elementos são qualitativamente
diferentes, correspondendo a diferentes direções na projeção, com um ponto de origem comum.
Uma faceta parcialmente ordenada apresenta uma feição modular, onde os elementos são projetados
em regiões concêntricas em torno de um ponto de origem comum, organizando-se a partir dos
elementos da área central para as periféricas.
Uma faceta de ordem simples é definida como axial, quando sua noção de ordem não estiver
relacionada com as outras, tendo seu espaço dividido por linhas paralelas, refletindo a ordem
gradual dos elementos. Se a noção de ordem for a mesma em mais de uma faceta, seu tipo de
ordenação é o associado, cuja ordenação é parcelada.
Neste trabalho, discutimos sobre o processo de construção dos modelos identitários de
licenciandos e cabe também destacar o “saber-fazer” de professores do nível de ensino básico em
formação, dado sua fundamental importância para a compreensão do trabalho docente. Mesmo
passando por constantes modificações ao longo do tempo, é possível visualizar os fatores
intrínsecos à construção desse saber.
É necessário destacar que no universo da prática de ensino incluem-se diferentes saberes que
são marcados por todas as capacidades, experiências, práticas, conhecimentos e demais fatores que
sejam utilizados no âmbito da profissão docente. Tal saber é elaborado em diferentes momentos e
espaços de formação, exemplificando-se os cursos formativos, os estágios, as vivências e porque
não dizer, o próprio fato de já ter sido discente antes de exercer a própria docência. Para Tardif
(2006, p. 186), o saber dos professores deve ser considerado como “[...] a expressão de uma razão
prática, a qual pertence muito mais ao campo da argumentação e do julgamento do que ao campo da
cognição e da informação” e, mais ainda, “O saber é um construto social produzido pela
racionalidade concreta dos autores, por suas deliberações, racionalizações e motivações que
constituem a fonte de seus julgamentos, escolhas e decisões.” (TARDIF, 2006, p. 223).
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Esse saber não é dissociado dos demais saberes existentes em um profissional docente, os
quais também são acessados para a construção da sua prática, ou seja, “[...] mobilizar uma ampla
variedade de saberes, reutilizando-os no trabalho para adaptá-los e transformá-los pelo e para o
trabalho. [...], em suma, reflexibilidade, retomada, reprodução, reinteração daquilo que se sabe
naquilo que se sabe fazer, a fim de produzir sua própria prática profissional.” (TARDIF, 2006, p.
21, grifos do autor). Como também, “[...] é uma construção social que comporta múltiplas facetas”
(TARDIF; LESSARD, 2007, p. 41). Cabe, ainda, destacar que “A constituição docente transcende
tal aprendizagem ou à aquisição de conhecimentos cientificamente produzidos aplicáveis em sala de
aula, demanda pensarmos outras dimensões.” (NÓBREGA, 2007, p. 117).
Assim, o processo de construção do “saber-fazer” não pode ser visto apenas como uma
forma de adquirir os conhecimentos construídos e acumulados pela humanidade, mas também como
uma maneira do sujeito se constituir enquanto profissional. Essa construção se dá no processo de
internalização, ou seja, na apropriação dos sentidos, usos e características dos objetos e palavras,
que o ser humano se aproxima, compreende e interioriza os significados das coisas que o rodeiam.
Contudo, este processo só é possível, como defende Vygotsky, no intercâmbio social, isto é, na
troca com o outro e com o meio através dos processos dialógicos, da mediação de instrumentos e
signos e, dos significados construídos sócio-histórico-culturalmente, pela humanidade.
A partir de tudo que já foi expresso, pode-se afirmar que o “saber-fazer” é plural. Isto
porque é elaborado em diversos campos; aglutina variados conhecimentos, valores e ideias; e esse
saber é social mesmo que sua construção seja individual, mas não é somente dos professores e se
tornar verídico quando sua interiorização e uso têm base em um sistema já construído, além de sua
construção ser resultado de uma negociação entre grupos diferentes (TARDIF, 2006).
Por fim, compreendemos que durante nosso percurso formativo construímos o nosso “saberfazer” e o nosso fazer a partir das marcas que nossos docentes nos deixam e podemos afirmar que a
construção do “saber-fazer” dos professores ocorre na interação social, em contextos históricoculturais, com os outros envolvidos na elaboração desse saber, além de reflexões por influência da
sua história de vida. Por isso, é um saber social, temporal e diversificado, além de está a serviço do
trabalho. (TARDIF, 2006).
CONCLUSÃO
Nesta pesquisa buscamos entender e mapear as marcas constituintes que são deixadas pelos
professores formadores naqueles que passam por suas salas de aula É relevante redimensionar o
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foco de investigação, partindo de um novo ângulo: o da relação interacionista entre aqueles que
formam e aqueles em processo de formação para que possamos avançar mais um passo para a
compreensão de tal formação, buscar compreender como os modelos de ensino adotados pelos
formadores passam a constituir os modelos formativos de seus alunos. Mais ainda, como esses
modelos se relacionam com as teorias pedagógicas apreendidas e ensinadas na formação.
A partir do conhecimento desse processo de apropriação do modelo de ser professor pelos
licenciandos, por meio do estudo das representações sociais e categorizações de ser professor para
os professores de licenciatura e para os licenciandos, é possível compreender a formação destes e
intervir para o melhoramento dos cursos de licenciatura.
Nesse sentido, é possível mapear estas marcas identitárias e de seus mecanismos de
apropriação pelos licenciandos e compreender como se constroem marcas simbólicas e contextos
concretos de formação; pois, nas trocas e comunicações os sujeitos, a partir das experiências que
vivenciam, constroem representações sociais, saberes e práticas sobre ser professor e que
mobilizam para o desenvolvimento de seu fazer.
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Resumo
Como se dá o processo de construção de modelos profissionais que ocorre especificamente na
formação de professores? Para chegar a essa compreensão foi preciso um redimensionamento do foco
de investigação, por isso partimos para uma investigação da relação interacionista entre os que formam
e os em processo de formação. Haja visto que analisar as práticas e formações dos formadores que
atuam no ensino superior é importante para a compreensão dos processos formativos que aí ocorrem,
bem como se faz fundamental compreender as concepções construídas, categorizações feitas e
contextualizações possíveis a partir do olhar dos que estão submetidos ao processo formativo: os
alunos. Dessa forma, nos propomos a avançar mais um passo para a compreensão de tal formação e a
compreender como os modelos de ensino adotados pelos formadores possam constituir os modelos
formativos de seus estudantes. Mais ainda, como esses modelos se relacionam com as teorias
pedagógicas apreendidas e ensinadas na formação e identificar os processos simbólicos que são
inerentes à formação e como estão envolvidos neste processo e na constituição de marcas identitárias
profissionais. Entendemos ser possível fazer uma espécie de mapeamento destas marcas identitárias e
de seus mecanismos de apropriação pelos licenciandos. Para tanto, nos respaldamos na Teoria das
Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978) na busca da compreensão de como se constroem marcas
simbólicas e contextos concretos de formação, para encontrar as categorizações e conceitualizações
construídas pelos licenciandos durante sua formação acadêmica. Nesse sentido, é possível mapear estas
marcas identitárias e de seus mecanismos de apropriação pelos licenciandos e compreender como se
constroem marcas simbólicas e contextos concretos de formação; pois, nas trocas e comunicações os
sujeitos, a partir das experiências que vivenciam, constroem representações sociais, saberes e práticas
sobre ser professor e que mobilizam para o desenvolvimento de seu fazer.
Palavras-chave: Formação Docente, Representação Social, Identidade.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
O painel ora proposto prima por debater a formação docente tecendo considerações elementares
relacionadas à formação inicial e continuada de professores, articula-se ao eixo 1 ao passo que debate
concepções de formação de professores, formação contextualizada na escola, parceria colaborativa no
campo da formação inicial e continuada, elementos da formação continuada e inicial, documentação
pedagógica, estratégias formativas e mediações didáticas, articulação entre teoria e prática: calcado nos
estágios curriculares e nas metodologias de ensino, metodologias e práticas curriculares de formação
docente, teorizações que instrumentalizam a ação docente cotidiana. As três pesquisas com vinculações
diferenciadas possuem como ponto de contato a formação qualificada de professores para a educação
básica, cada uma das pesquisas é fidedigna a uma abordagem referencial e metodológica diferente entre
si, mas com rigorosidade científica e metódica. O primeiro trabalho tem verticalidade na formação
continuada de professores em contexto para a educação infantil numa abordagem CTS. O segundo
discute aspectos inerentes à formação inicial de professores que articula teoria e prática na construção
da práxis educativa, tendo o estágio curricular supervisionado e as metodologias de ensino como
dimensões imprescindíveis a formação docente de qualidade. O terceiro e último trabalho sintetiza
nuances da abordagem de Reggio Emilia no que tange a documentação pedagógica, configurando-se
por um estudo bibliográfico que discuti as possíveis contribuições da documentação pedagógica para
reflexão da prática docente. Enfim, trabalhos fecundos a discussão didática da/na formação de
professores da educação básica, com perspectivas salutares ao debate científico e acadêmico, ao passo
que dispõe acerca de práticas de ensino referentes à formação de professores para a educação básica,
relação teoria e prática no cotidiano escolar, processos de ensino e aprendizagem, desenvolvimento
profissional do professor da educação básica, desing da formação de professores tanto inicial quanto
continuada.
Palavras-chave: Formação de Professores; Educação; Ensino; Didática; Práxis Educativa.
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL:
ABORDAGEM CTS EM AÇÃO
Nájela Tavares Ujiie – UTFPR / UNESPAR-Paranavaí

INTRODUÇÃO
A formação continuada de professores na contemporaneidade é uma exigência da sociedade
do conhecimento, da amplificação da função da escola (pedagógica e social), do avanço tecnológico
e da demanda por desenvolvimento profissional (pessoal, cultural e social docente).
Rodrigues (2017, p.70) pontua que a formação continuada de professores é fonte oportuna
de desenvolvimento profissional, a qual prima pelo preparo do profissional professor, o qual será
“científica e tecnicamente atualizado nas diversas áreas componentes da sua profissionalidade, e
sintonizado com os objetivos traçados democraticamente para a escola”.
A ação formativa e educativa materializada pela formação continuada de professores é elo
da parceria entre ensino superior e educação básica, professor formador (da universidade) e
professores consolidados (da educação infantil). A proposta formativa objetiva estreitar laços e
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diminuir fronteiras entre estes dois âmbitos importantes de produção e construção do conhecimento,
a qual temos encabeçado a mais de uma década na universidade pela ação docente e pesquisadora
em sala de aula da formação inicial e em diversas redes públicas municipais pela formação
continuada de professores em contexto.
Concebemos a formação continuada de professores em contexto como aquela que tem foco
no diálogo, no ensino colaborativo, na pesquisa, na construção do conhecimento e na abordagem
investigativa. “Assim, a formação continuada em contexto corresponde a formação continuada em
serviço, que tem por fonte de retroalimentação a realidade, a captação e a absorção do contexto,
espaço-tempo físico, relacional e social, em que as experiências educativas são forjadas,
organizadas, propostas e desenvolvidas” (PINTO; UJIIE, 2017, p. 246), no ambiente escolar que é
também lócus de reflexão e formação, por meio da parceria com o ensino superior.
Com intuito de efetivar o exposto a abordagem metodológica eleita foi à pesquisa-ação de
cunho interventiva, no design de André (1999), que conta com três momentos: 1. análise, 2.
planejamento da ação e 3. avaliação analítica; o qual realizamos uma equiparação com as fases
formativas e educativas delineadas, pelo curso de formação continuada em contexto: 1. diagnóstico
inicial e formação teórico-prática; 2. planejamento e elaboração teórico-prática; e, 3. validação,
documentação pedagógica e avaliação.
Para além da configuração metodológica da pesquisa que desdobraremos em sessão própria,
amparamos a ação pesquisadora em subsídios e pressupostos teóricos de Freire (1996), Tardif
(2002), Veiga (2009), Imbernón (2005, 2010), afora nossas convicções e teorizações estruturadas ao
longo de nossa trajetória.
Assim, o artigo discorrerá aprofundando referencial teórico e metodológico, bem como
detalhará uma experiência de formação continuada de professores em contexto vivenciada junto à
educação básica, tecendo ponderações percucientes.
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: REFERENCIAL TEÓRICO
Segundo Brasil (1999, p. 19), “a formação continuada refere-se à formação de professores já
em exercício, em programas promovidos dentro e fora das escolas, considerando diferentes
possibilidades (presenciais ou à distância)”. Entretanto, pelas convicções já expressas a formação
continuada deverá considerar o contexto de pertença, a prática educativa real como campo de
pesquisa, apreensão e construção de conhecimento.
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Nesse contexto, a formação assume um papel que transcende o ensino que pretende uma
mera atualização científica, pedagógica e didática e se transforma na possibilidade de criar
espaços de participação, reflexão e formação para que as pessoas aprendam e se adaptem
para poder conviver com a mudança e a incerteza. Enfatiza-se mais a aprendizagem das
pessoas e as maneiras de torná-la possível que o ensino [...] (IMBERNON, 2005, p. 15).

A formação continuada de professores é mais que espaço tempo de aprimoramento, é campo
fecundo de pesquisa, aprendizagem significativa e desenvolvimento profissional do professor.
Para Imbernón (2010) o desenvolvimento profissional congrega o autoconhecimento e
consciência de si, o desenvolvimento pedagógico, cognitivo, teórico e laboral que permita o
aperfeiçoamento da profissionalidade docente. Assim, o desenvolvimento profissional é uma
dimensão importante da formação de professores que deseje promover apoderamento de
conhecimentos e transformações sistemáticas na prática educativa.
Destarte a formação de professores é entendida como processo permanente e contínuo de
desenvolvimento profissional, o qual alinha teoria e prática, reflexão e ação, escola e universidade,
explicitando possibilidades e delineando meandros da ação pedagógica e formativa. Por essa via,
ser professor implica por ter sede de saber e ser capaz de aprender sempre, o que justifica o conceito
formação continuada e formação permanente.
Em pesquisas realizadas temos debatido a questão da formação continuada e permanente,
considerando a escola como ponto importante de partida para ação formativa, via construção de
comunidades aprendentes e/ou unidades educativas reflexivas, e lócus para captação da realidade
(UJIIE, 2014; PINTO; UJIIE, 2017 e UJIIE, 2019).
Ao refletir acerca dos elementos essenciais a formação continuada e permanente Imbernón
(2005) evidencia cinco eixos ou linhas que merecem ser mencionadas: 1. Reflexão prático-teórica,
mediante a análise, compreensão, interpretação e intervenção sobre a realidade; 2. Troca de
experiências entre pares, aumentando a comunicação entre os professores; 3. União formativa e
colaborativa na construção de um projeto de trabalho pedagógico comum a todos, em seus objetivos
e metas; 4. Formação como estímulo crítico frente a práticas profissionais que devem ser extintas
tais como: a hierarquia, o sexismo, a proletarização, o individualismo, a exclusão, a intolerância etc;
e, 5. Desenvolvimento profissional na instituição educacional mediante o trabalho coletivo pela
transformação da práxis educativa.
As nuances denotam que a construção de comunidades aprendentes são salutares a formação
continuada e em serviço ou contexto, para o alcance de uma compreensão mais profunda de saberes
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docentes e profissionais que se articulam na ação educativa cotidiana do universo da educação
básica, que se compõem de matrizes diversas, por saberes: pedagógicos, específicos, didáticocurriculares, crítico-contextual e atitudinais (SAVIANI, 1996, p. 148), ou também denominados
saberes disciplinares, curriculares, profissionais e experienciais (TARDIF, 2002, p. 36), ou ainda
chamados por Pimenta (1999, p. 28) de experiência, conhecimento e saberes pedagógicos.
Em síntese a formação continuada em contexto pauta-se na aprendizagem significativa, a
qual promove a conexão entre conhecimentos prévios e novos conhecimentos, junto a seus
participes, articulando teoria e prática compositora da práxis educativa, reflexiva, consciente e
significativa.
Nessa seara Veiga (2009, p. 28) reconhece a formação continuada de professores como:
[...] um processo coletivo de construção docente. É uma reflexão conjunta, na medida em
que a prática decorrente desta formação será necessariamente coletivizada, não é uma
construção isenta de conflito, mas torna-se mais produtiva se e quando compartilhada. [...] A
formação busca a emancipação e a consolidação de um coletivo profissional autônomo e
construtor de saberes e valores próprios.

No que diz respeito à formação continuada de professores Imbernón (2010, p. 12) é
contundente ao afirmar que na contemporaneidade a formação é uma construção coletiva de todos
os agentes envolvidos, em prol da mudança da realidade educativa e social. A formação de
professores, para o teórico supracitado, na atualidade converge para pesquisa acerca da prática, a
qual forja novas alternativas participativas no cenário educacional. Nesse bojo, a formação de
professores é sinônimo de “prática formadora”, vida e ação, ou seja, “[...] atividade de produção e
reprodução de formas de entender a formação, na qual o professor estabelece relações mútuas e
formas de interpretar a educação”. O objetivo da formação de professores é, portanto,
[...] possibilitar o desenvolvimento do professor como pessoa, como profissional e como
cidadão. Isso deverá refletir-se nos objetivos, na eleição dos conteúdos, na opção
metodológica, na criação de diferentes tempos e espaços de vivência para os professores e na
organização institucional (BRASIL, 1999, p. 56).

Nesse ensejo é de suma importância compreender as interpretações dos professores na e
sobre a sua realidade. Melo (2015, p. 107) corrobora com o exposto ao demarcar que na pesquisa
em educação:
[...] o importante é captar os sentidos que os sujeitos envolvidos na prática educativa
constroem sobre o que fazem, seja na relação fundamental professor-alunos, seja na relação
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entre os próprios professores, entre estes e a instituição, entre pais e escola, entre professores
e suas práticas etc.

Na pesquisa em educação que focaliza a formação de professores em contexto é importante
ver a unidade no seu sentido abrangente, complexo, real, dinâmico e global, a partir do olhar do
outro. Assim, o arcabouço teórico do professor pesquisador serve como uma lente pela a qual ele vê
a realidade, que é intersubjetiva, pois congrega o eu e o outro, via dialogicidade.
O diálogo em Freire (1996) é categoria do conhecimento, instrumentalizadora da formação
humana, do processo do conhecimento e da relação pedagógica. A sociedade do conhecimento é
dialógica, o ser social é dado ao diálogo, pelo qual se forma e se transforma. A formação
continuada de professores em contexto é um caminho construído pela mediação dialógica,
comunhão de pessoas, interesses e objetivos educacionais.
Com efeito, a formação continuada de professores em contexto deve cumprir os designíos
explicitados e refletir os pressupostos teóricos elencados em ação educativa. No tópico subsequente,
a fim de exemplificar nuances do processo educativo e formativo, será exposto os procedimentos
metodológicos da pesquisa.
CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA
A pesquisa-ação enfoca uma ação planejada e estruturada, que visa à transformação e a
mudança no cenário da investigação, no caso em pauta, turmas da educação básica, a partir da ação
formativa e educativa junto a professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino
fundamental, de uma rede pública municipal do interior paulista.
A estruturação metodológica da pesquisa se configurou em três fases, as quais se alinham
aos momentos de pesquisa-ação idealizados por André (1999): 1. Análise - diagnóstico,
conceituação dos problemas e teorização (diagnóstico inicial e formação teórico-prática); 2.
Planejamento da ação - refletir, corrigir, arquitetar ações e decisões educacionais (planejamento e
elaboração teórico-prática); e, 3. Avaliação analítica - execução e reflexão, a fim de alcançar a
melhoria na qualidade da práxis educativa junto às crianças alunos (validação, documentação
pedagógica e avaliação).
O plano investigativo teve por base o convite aberto a todos os professores da rede, os quais
por livre escolha tomaram parte nas fases do curso de formação continuada em contexto.
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No que concerne à base estruturante do curso de formação continuada, este foi planejado e
desenvolvido a partir do contexto e das necessidades dos professores, ou seja, da realidade
imanente, valorizando os conhecimentos prévios e as experiências dos professores, entrelaçando-os
com os novos conhecimentos de maneira significativa, ação que buscamos ensejar.
Assim, de acordo com Macedo (2000, p. 254), tomamos a “valorização autêntica da
experiência e do vivido enquanto reflexões seminais para a teorização da prática”. Delineando a
formação continuada de professores em contexto como âmbito de pesquisa que reafirma no
cotidiano educativo o ator pedagógico e o autor pedagógico, a partir de uma trilha de formação,
denominada pelo autor supracitado, “nova pesquisa-ação no campo formativo”, composta por rigor,
compreensão

e

co-construção

do

conhecimento,

parceria

educador/pesquisador

e

professor/educador da infância, implicados e comprometidos com a educação básica, numa
atividade de pesquisa colaborativa e parceira.
Ao discutir a pesquisa-ação numa dimensão formativa, Junges (2016) é perspicaz ao
destacar o sentido colaborativo da investigação e o diálogo como ponto central da formação
continuada de professores. Pontua que:
No âmbito educacional, especificamente na formação de professores, a pesquisa-ação
destaca principalmente a práxis docente, de forma que os professores possam refletir sobre
sua própria atuação, para que, a partir de usa realidade concreta, possam produzir
conhecimentos para analisá-la, sustentá-la e/ou reorganizá-la, numa perspectiva formativa
(JUNGES, 2016, p. 128).

Frente ao exposto demarcamos que a escolha metodológica pela abordagem da pesquisaação cumpriu o propósito de atuar em prol da formação, da mudança, da emancipação e da
construção de professores cientistas da educação.
ELEMENTOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES EM CONTEXTO NA
EDUCAÇÃO BÁSICA: RESULTADOS E DISCUSSÕES
O curso de formação continuada de professores em contexto contou com a adesão inicial via
inscrição de 17 professores de educação infantil, de um total de 23 professores pertencentes a uma
rede pública municipal do interior paulista, 74% (setenta e quatro por cento).
Foram ministradas 100 horas de formação continuada em serviço, sendo 65 horas
presenciais, distribuídas em 18 encontros formativos ao longo das três fases, e, 35 horas à distância,
realizadas com apoio da plataforma moodle, contando com leituras, estudo dirigido, atividades,
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preparação de seminários e implementação prática, sendo o curso, uma ação educativa e formativa
efetivada no período compreendido entre abril e novembro de 2017 e primeiro semestre de 2018.
A realização do curso de formação continuada em contexto foi organizado em três fases
sistemáticas: 40h, 1. Diagnóstico Inicial e Formação teórico-prática, aplicação de um
questionário aberto, leitura, análise textual discursiva conjunta, tabulação, apreciação dos dados,
norteamento de estudo e aprofundamento teórico-prático; 20h, 2. Planejamento e Elaboração
teórico-prática, leitura analítica individual e grupal, discussão em pequenos e grande grupo,
pesquisa bibliográfica individual e grupal, exemplificação, aprofundamento didático, produção
textual/planejamento; e, 40h, 3. Validação, Documentação Pedagógica e Avaliação,
implementação teórico-prática, testagem das aprendizagens construídas ao longo do curso em sala
de aula, observação, registro e reflexão analítica.
A primeira fase foi constituída pelo diagnóstico inicial num processo de captação do
contexto e da realidade, tendo em vista averiguar qual o nível de conhecimento dos envolvidos na
formação continuada em contexto em relação ao cenário da educação básica e suas especificidades.
O questionário solicitava que as professoras explicitassem seus conceitos acerca das concepções de
Educação; Educação da Infância; Criança; Aluno; Professor; Educador da infância; Pesquisa;
Conhecimento; Processo ensino/aprendizagem; Ciência; Tecnologia; Sociedade; e, Função da
Escola, foi respondido por 12 professores da educação Infantil, parcela representativa de 70,5% dos
que aderiram a formação. Para categorizar as respostas se fez uso da metodologia da análise textual
discursiva segundo Moraes e Galiazzi (2016), a qual contou com as etapas de: a) desmontagem dos
textos, fragmentação em unidades constituintes, b) estabelecimento de relações e constituição de
sistema de categorias, c) captação do novo emergente, compreensão crítica e validação dos dados,
e, d) processo auto-organizado, tabulação e representação gráfica para análise pormenorizada da
realidade emergente. Vale ressaltar que as unidades em parte foram estabelecidas pelo questionário
estruturado e as categorias emergiram das respostas.
As análises textuais discursivas a partir dos questionários foram realizada uma parte com a
condução da professora formadora no grande grupo, e a maioria em pequenos grupos de trabalho,
onde as professoras leram, refletiram e elaboraram unidades e categorias a partir de suas próprias
respostas. A categorização permitiu a tabulação e elaboração de gráfico para melhor visualização,
os quais foram apresentados aos pares no grande grupo, atendendo a finalidade de traçar o perfil das
profissionais da educação básica municipal e suas concepções e incompreensões relacionadas à
educação.
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Por meio do diagnóstico inicial, foi possível chegar a algumas ponderações: a) as
profissionais da educação tem uma ação pedagógica guiada por um misto de convicções que não
possui um fio condutor em uma tendência pedagógica única; b) a tendência pedagógica crítica
comparece na maioria das respostas, mas não tem sustentação unívoca ao longo de cada
questionário; c) existe dificuldade em conceituar e definir elementos da ação pedagógica, o que se
demonstra pelo percentual de respostas em branco e vagas; e, d) no espaço aberto a comentários de
qualquer natureza as professoras admitem estar impregnadas da prática e do cotidiano de sala de
aula, não tendo tempo e espaço para reflexão teorizada do seu fazer pedagógico.
Ao passo que emergiram os dados apontados pelos questionários diagnósticos. Indagamos as
docentes acerca do caminho a ser trilhado pela formação continuada em contexto e suas demandas.
O que fez manifestar o desejo por estudar as tendências atuais e teorias modernas passíveis de
aplicação à prática educativa, assim demos continuidade abordando o exposto no quadro que segue.
Quadro 1. Design da Formação Teórico-Prática

GEPE1– Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação: teoria e prática / NEFIPP – Núcleo de
Estudos em Formação Inicial e Permanente de Professores - CONVICÇÕES
Tendências
2
Pedagógicas, Currículo em Debate e Educação: a relação necessária na prática
pedagógica/educativa
3
Enfoque CTS e Reflexões CTS em Educação: pontos relevantes
4
Interdisciplinaridade e Estratégias Didáticas Alternativas
5
Pedagogia de Projetos e Projetos de Trabalho
Aprendizagem
6
Significativa Crítica & UEPS – Unidades de Ensino Potencialmente
Significativas
7
Exemplificação da prática pedagógica com enfoque CTS
Fonte: Organização da autora

A fase de aprofundamento teórico-prático manteve praticamente inalterada a adesão do
encontro inicial, pois foi finalizada com frequência e aproveitamento dos 12 professores da
educação infantil.
Na segunda fase o foco de nossa ação esteve dedicado a refletir e estruturar a práxis
educativa, ou seja, elaborar um planejamento com respaldo teórico-prático, o qual considerou as
leituras realizadas, a pesquisa, as teorias e abordagens didáticas inovadoras estudadas, e assim
canalizou esforço para o planejamento individual e estratégico, o processo contou com cinco
encontros de estudo e orientação.
De modo geral na elaboração dos planejamentos os professores fizeram uso do enfoque
CTS, da abordagem interdisciplinar, atuando em prol da aprendizagem significativa e amparados
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estrategicamente pelos projetos de trabalho em sua maioria e algumas poucas UEPS. As temáticas
abordadas resguardaram o caráter interdisciplinar em sua tessitura. A fase foi finalizada com
frequência e aproveitamento de 10 professores da educação infantil, que efetivaram a entrega da
produção escrita em sua integra.
A terceira fase da proposta está voltada à aplicação do planejamento idealizado na fase
anterior. Como estratégia de retomada de nossa ação formativa foi realizado um encontro presencial
com foco na temática Documentação Pedagógica: autoria, reflexão e avaliação do/no processo
educativo. A fase tem por finalidade validar a ação da formação continuada em contexto via
implementação teórico-prática, testagem das aprendizagens significativas construídas ao longo do
curso em sala de aula, observação, registro e reflexão analítica, que culminaram na produção de um
relato de experiência com a participação autora de 8 professoras da educação infantil.
O processo formativo-educativo da pesquisa contou com documentação pedagógica ao
longo do percurso e todos os registros de acompanhamento, análise e síntese encontram-se
disponíveis no site educacional originário do portfólio coletivo da pesquisa/formação que pode ser
consultado no link: https://najelaujiie.wixsite.com/enfoquects.
É possível aferir que a efetivação da pesquisa demonstrou contribuição significativa para a
formação permanente dos professores e seu desenvolvimento profissional, bem como fez emergir
reflexões salutares ao contexto e promoveu satisfação profissional na concretização de autoria, as
quais os proporcionaram serem professores e cientistas da educação ao materializar a práxis
pedagógica em seu cotidiano educativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A luta por uma educação de qualidade é de todos nós sujeitos sociais e de direitos: cidadãos.
Luta que toma corpus quando assumida com responsabilidade pela política pública e educacional,
ao mesmo tempo em que firma convênio e parceria entre prefeitura e universidade, secretaria de
educação e grupo de pesquisa, professor formador/pesquisador e equipe pedagógica, professores
consolidados da educação básica e estudantes de licenciatura.
Enfim, a ação educativa e formativa desencadeada pela formação continuada de professores
em contexto tem permitido o consolidar do aprender a aprender, em coaduno com os elementos que
destacamos ao longo deste trabalho, dentre eles compromisso social e pedagógico, captação e
imersão na realidade e diálogo.
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Com efeito, a vivência da formação continuada em contexto junto à rede pública municipal
de educação básica do interior paulista participante do curso embora singular, possibilitou nos
realizar reflexões significativas e mediação do elemento singular e universal na seara educativa,
pois como evidencia Melo (2015) na formação de professores não é possível compreender os
elementos particulares e universais sem a mediação do singular. A socialização de nossas
descobertas em eventos e demais suportes acadêmicos prima por reverberar os achados e causar
polifonia em outras pesquisas elementares no campo da educação infantil, da formação de
professores e da materialidade da abordagem CTS em educação.
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Resumo
A abordagem CTS denota a compreensão dos fenômenos da natureza em plenitude (ciência), o
entendimento do mundo e suas transformações (tecnologia) e o homem como agente participativo e
parte integrante do meio (sociedade), em prol da formação integral e alfabetização tecnocientífica de
educadores e educandos. O trabalho em pauta objetiva explicitar uma proposta educativa-formativa
colocada em ação considerando a abordagem CTS via formação continuada de professores em
contexto, a qual primou por estreitar laços e vivências entre a universidade e a escola da infância, bem
como diminuir fronteiras entre o Ensino Superior e a Educação Básica, enquanto parceiras formativas
de cidadãos (professores e alunos). Contou com a pesquisa-ação enquanto metodologia de trabalho,
com a abordagem CTS como eixo de articulação formativa-educativa e a documentação pedagógica
como fonte de registro, acompanhamento, análise e síntese do processo. Efetivou-se via três fases que
totalizaram 100 horas: 1. Diagnóstico Inicial e Formação teórico-prática; 2. Planejamento e Elaboração
teórico-prática; e, 3. Validação, Documentação Pedagógica e Avaliação. Em todas as fases foram
respeitados os imperativos éticos da pesquisa e o estabelecimento de diálogo e colaboração entre os
sujeitos implicados pelo contexto, em especial professor formador (Ensino Superior) e professores
consolidados (Educação Básica). A efetivação da pesquisa demonstrou contribuição significativa para a
formação permanente dos professores e seu desenvolvimento profissional a partir da abordagem CTS,
bem como fez emergir reflexões salutares ao contexto e promoveu satisfação profissional na
concretização de autoria, as quais os proporcionaram serem professores e cientistas da educação ao
materializar a práxis pedagógica na seara da educação infantil.
Palavras-chave: Formação Continuada de Professores; Educação Infantil; Abordagem CTS;
Alfabetização Científica; Formação integral.
FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DO CURSO DE PEDAGOGIA: REFLEXÕES E
BASE ESTRUTURANTE DA FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA
Caroline Elizabel Blaszko – PUCPR /UNESPAR-União da Vitória

INTRODUÇÃO
O presente estudo discute aspectos inerentes à formação inicial de professores do curso de
Pedagogia articulando teoria e prática, tendo o estágio curricular supervisionado e as metodologias
de ensino como dimensões imprescindíveis para a formação docente.
A pesquisa é exploratória de cunho teórico-prático que prima por se aproximar da discussão
da formação inicial de professores no curso de Pedagogia a partir de uma breve análise do estágio
curricular obrigatório.
Deste modo, o estudo é apresentado em dois momentos, sendo no primeiro abordado
conceitos e reflexões sobre formação inicial, os saberes teórico-práticos e a relevância do estágio
supervisionado para a formação de profissionais para a docência. No segundo momento é
apresentado a estruturação do estágio curricular supervisionado desenvolvido em uma universidade
estadual do sul paranaense.
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FORMAÇÃO INICIAL EM PEDAGOGIA: PRESSUPOSTOS
A formação inicial é compreendida como a primeira etapa formal que visa preparar os
futuros profissionais para o exercício da profissão, contribuindo para a construção de
conhecimentos com foco no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Conforme Libâneo
(2004, p. 227) explica “a formação inicial se refere ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos
destinados a formação profissional”.
É importante que os cursos de formação inicial de professores primem pela articulação entre
conhecimentos teóricos e práticos, abrangendo observações, vivências e experiências no contexto
escolar.
Nesse sentido, “a preparação na Universidade para a atividade docente precisa desenvolver
conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que possibilitem a permanente construção de
saberes a partir das necessidades e desafios que o ensino exige na prática” (JUNGES, 2013, p.32).
Ainda conforme a autora, a formação inicial em Pedagogia precisa contribuir para que os futuros
profissionais da área da educação construam conhecimentos, desenvolvam a capacidade de
investigar a própria prática, de realizar a reflexão sobre a ação e transformar seus saberes-fazeres,
num processo contínuo.
Conforme Imbernón (2011, p. 69) “a formação inicial precisa favorecer a construção de
uma bagagem sólida de conhecimentos nos âmbitos científico, cultural, contextual e capacitar os
professores a assumir a tarefa educativa em toda a sua complexidade”.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a
formação continuada são definidas pela resolução nº 2, de 1º de junho de 2015, a qual aponta que a
formação inicial destina-se a preparação de profissionais que possam atuar nas diversas etapas do
processo de escolarização como: “educação infantil, ensino fundamental, ensino médio – e
modalidades – educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e técnica de
nível médio, educação escolar indígena, educação do campo, educação escolar quilombola e
educação à distância” (BRASIL, 20015, p. 3). Segundo o documento, a formação inicial deverá
articular teoria à prática, possibilitando e contribuindo para o desenvolvimento dos conhecimentos e
habilidades necessários para o exercício da docência.
A profissão de professor, conforme Tardif (2008) constrói-se baseado em quatro pilares
sendo os saberes da formação profissional, os saberes disciplinares, os saberes curriculares e os
saberes experienciais construídos ao longo das vivências. De acordo com o autor, os saberes da
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formação profissional abrangem um conjunto de saberes que são baseados nas ciências e na
erudição e transmitidos durante o processo de formação inicial e/ou continuada. São considerados
também saberes da formação profissional os conhecimentos pedagógicos relacionados às técnicas e
métodos de ensino que são legitimados cientificamente e compartilhados ao longo do processo
formativo.
Os saberes disciplinares são compreendidos por Tardif (2008) como os saberes produzidos
pela sociedade, reconhecidos e identificados como pertencentes aos diferentes campos de
conhecimento como, por exemplo: ciências humanas, ciências exatas e entre outros. Assim sendo,
as instituições educacionais são importantes, as quais possibilitam o acesso aos saberes
disciplinares.
Nesse enfoque, importante destacar que as disciplinas de fundamentos e metodologias de
ensino, fazem parte da vertente dos saberes disciplinares. São as disciplinas que são incluídas no
PPC e ministradas ao longo dos cursos de Pedagogia. Nesse sentido, as disciplinas metodologias de
ensino contribuem para a formação dos docentes e para a instrumentalização da prática. As
metodologias de ensino disciplinas oferecem a base de conhecimentos para que os alunos
desenvolvam o estágio supervisionado que possui uma vertente da experimentação e da experiência.
Com relação aos saberes curriculares, Tardif (2008) menciona que são os conhecimentos
relacionados ao currículo e a forma como as instituições educacionais fazem a gestão dos
conhecimentos socialmente produzidos e que devem ser mediados aos estudantes, os quais podem
ser organizados em objetivos, conteúdos e métodos. A profissão de professor é construída por
saberes experienciais, ou seja, por meio da vivência de situações específicas relacionadas aos
espaços da escola e as relações estabelecidas com os educandos e seus pares.
Segundo Ujiie (2014, p.70) o “conjunto de saberes na formação de professores deve
contribuir para formação dos sujeitos dentro da plenitude, ou seja, tanto na vida pessoal como na
vida profissional”. Ainda de acordo com a autora, o estágio curricular é um espaço importante para
a constituição e desenvolvimento da profissionalidade docente, também é um espaço de
materialização dos conhecimentos teóricos e metodológicos construídos ao longo do curso de
Pedagogia. Assim, o acadêmico deve compreender que a teoria e a prática são indissociáveis, os
quais são fundamentais para sustentar a formação docente e a construção da práxis pedagógica.
O estágio é compreendido como uma atividade teórico-prática, fundamentada e
instrumentalizadora da práxis docente desenvolvida no contexto da sala de aula, da escola, do
sistema e da sociedade (PIMENTA e LIMA, 2004). O estágio faz emergir aspectos da prática, que
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podem ser discutidos na universidade, buscando assim aprofundamento teórico e reflexão da prática
docente.
O estágio supervisionado pode ser pensado, estruturado e desenvolvido de acordo com o
cenário de realização do mesmo. Também possibilita ao acadêmico vivências no contexto escolar,
que contribuem para a construção de conhecimentos, ensinamentos e novos sentidos e significados
ao fazer docente.
Importante que o estágio realizado pelo acadêmico seja supervisionado por um profissional
com formação e habilitado para acompanhar cada fase (WUNSCH e MACHADO, 2017). Ressaltase que a formação inicial de professores conta disciplinas de fundamentos, metodologias e prática
de ensino. E que no universo da formação inicial a parceria estabelecida entre ensino superior e
educação básica, é base essencial ao sucesso do estágio, na busca da construção da práxis educativa
que congrega teoria e prática (BLASZKO, UJIIE, 2014).
O exercício da docência “nunca é estático e permanente, é sempre um processo, é mudança,
é movimento, é arte; são novas caras, novas experiências, novo contexto, novo lugar, novas
informações, novos sentimentos, novas interações” (CUNHA, 2004, p.4). Neste contexto os saberes
experienciais constituem o ser professor e são forjados desde o campo de estágio, num processo
dinâmico e dialógico.
FORMAÇÃO INICIAL EM PEDAGOGIA: REFLEXÕES PRÁTICAS
Nesse tópico, apresentam-se aspectos sobre a importância das disciplinas metodológicas,
como: Metodologia da Alfabetização e Letramento; Metodologia da Educação Infantil;
Metodologia do Ensino de Ciências; Metodologia do Ensino de Geografia; Metodologia do Ensino
de Língua Portuguesa; Metodologia do Ensino de Matemática; Metodologia do Ensino da Arte;
Metodologia do Ensino da História, Metodologia da Educação Física as quais contribuem para o
embasamento, planejamento e realização do Estágio Curricular Supervisionado.
Discutiremos o contexto da formação inicial em Pedagogia a partir da experiência em uma
universidade pública do sul Paranaense, a qual atende os aspectos propostos pela Resolução
CNE/CP nº 2 de 1º de julho de 2015, com 400 horas de estágio e define o estágio como componente
obrigatório da organização curricular das licenciaturas, direcionada a formação de professores que
deve abranger procedimentos como observação, planejamento, regência de classe, registro e
reflexões das vivências construídas por meio do estágio.
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Registra-se que a instituição de ensino superior via convênio estabelece parcerias com as
escolas de educação básica, nas quais os acadêmicos realizam os estágios nos diferentes níveis de
ensino e vivências no contexto escolar, contribuindo para a formação docente. De acordo com
Junges e Clara (2014, p.55) o Estágio Curricular possibilita “o contato do futuro professor com o
seu campo de atuação, que é a sala de aula e também um momento de experienciar à docência, tem
papel essencial na formação inicial desse profissional de modo a vislumbrar uma práxis educativa”.
Na referida instituição no 2º ano do curso de Pedagogia tem-se a disciplina Orientação de
Estágio I, que compreende a modalidade observação, possui carga horária de 60 horas subdividas
entre observação na fase 1 que compreende berçário/maternal e na fase 2 que engloba jardim/préescola, observação na fase 3 que e abrange o 1º,2º,3º ano e na fase 4 que engloba o 4º e 5º ano e são
disponibilizados do total 18horas para a realização do relatório de observação do estágio e 2 horas
para o seminário final/MESP.
Ressalta-se a importância do estágio de observação, o qual possibilita o acadêmico conhecer
a estrutura e rotina da sala de aula, da escola, as ações dos professores, os alunos, e as inúmeras
situações que permeiam o contexto escolar. Sobre os estágios de observação Vergopolan e Kröni
(2014, p. 32) explicam que possibilita “a compreensão da relação professor e aluno, o
desenvolvimento de aprendizagens, a implicação de competências e habilidades necessárias à
prática docente para produção de conhecimentos ainda apreender as reflexões sobre as atividades
docentes”.
No 3º ano do curso de Pedagogia é oferecida a disciplina Orientação de Estágio II, que
compreende a modalidade Educação Infantil com carga horária de 80 horas, que é subdividida em
observação participante na fase 1 berçário/maternal e na fase 2 jardim/pré-escola com atividades
envolvendo planejamento, regência, relatório e mostra de estágio final.
Sendo que no 4º ano do curso de Pedagogia é oferecida a disciplina Orientação de Estágio
III, enfoca na modalidade anos iniciais do ensino fundamental. Neste período os acadêmicos
realizam observação participante na fase 1 que engloba 1º,2º,3º ano e na fase 2 que compreende 4º e
5º ano, sendo realizado planejamento, regência, relatoria e mostra de estágio. A disciplina
Orientação de Estágio IV totaliza uma carga horária de 80 horas, subdivididas entre as atividades
englobando observação participante no Ensino Médio na modalidade normal, planejamento
interventivo, regência, relatório reflexivo e mostra de estágio. Ainda no 4º ano, a disciplina
Orientação de Estágio V com carga horária de 100 horas versa na modalidade Gestão Escolar que
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envolve observação participante, projeto interventivo, regência, relatório reflexivo: artigo e mostra
de estágio (UJIIE, 2014).
A articulação organizada e proposta pela instituição possibilita a aproximação do acadêmico
com a escola e com a profissão, possibilitando construir experiências e vivências na docência e
gestão em diferentes níveis de ensino. O curso de Pedagogia forma professores que poderão atuar
na educação básica, e em atividades envolvendo gestão educacional no âmbito escolar e não escolar
e demais áreas que exijam o saber pedagógico.
Diante da complexidade de atividades que os acadêmicos desenvolvem ao logo do estágio,
os cursos de pedagogia precisam contribuir para a formação sólida dos profissionais, os quais
devem construir um embasamento teórico fundamentado, planejar, organizar e desenvolver práticas
pedagógicas que visem a melhoria da qualidade do ensino e das aprendizagens dos educandos.
Evidencia-se que ao final da realização dos estágios na referida universidade ocorrem um
evento denominado “Mostra de Estágio Supervisionado da Pedagogia (MESP)”, momento que
possibilita aos acadêmicos a socialização das experiências vivenciadas ao longo dos estágios,
reflexões sobre a prática pedagógica, articulação com a teoria, a parceria entre a universidade e a
escola, e sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas ao logo do estágio e seus contributos para a
aprendizagens dos educandos.
Segundo Ansai (2014, p.51) a MESP é realizada anualmente sendo “o formato composto
por: conferência magna, mostra de materiais pedagógicos dos estágios supervisionados e espaço de
diálogo, em que se socializam as experiências docentes dos licenciados”.
Importante que as experiências vivenciadas pelos acadêmicos nos campos de estágio sejam
disseminadas e socializadas em eventos, mostras de estágio e círculos de debates promovidos pelas
próprias instituições, sendo oportunizados momentos para que os alunos possam apresentar os
materiais pedagógicos utilizados no decorrer da realização dos estágios, bem como refletir e discutir
sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas nos diversos níveis de ensino.
Evidencia-se a importância dos professores que atuam com as disciplinas no ensino
superior, os quais têm um papel importante mediando os conhecimentos, realizando orientações de
acordo com as necessidades educativas dos discentes para que possam desenvolver todas as etapas
do estágio supervisionado e construir sentidos e significados ao fazer docente.
No curso de Pedagogia em foco destaca-se que o estágio curricular supervisionado está
vinculado as demais disciplinas do curso, as quais contribuem para a construção de embasamento
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teórico para a práxis educativa e a realização do estágio. Neste sentido, Junges e Peloso (2014, p.
61) destacam que estágio possibilita que “ os/as professores/as em formação tenham a possibilidade
de mobilizar os conhecimentos específicos e pedagógicos discutidos e aprimorados durante o curso,
bem como constituir novos conhecimentos específicos a partir de suas experiências e reflexões”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que as disciplinas de fundamentos, metodologias e prática de ensino oferecem
suporte e embasamento teórico-prático para que os acadêmicos possam articular teoria a prática no
âmbito do estágio curricular supervisionado, a qual consiste em uma etapa primordial e necessária
para a formação de profissionais para o exercício da docência.
A estruturação do estágio de maneira organizada e adequada é elemento salutar a formação
docente e possibilita aos acadêmicos maior compreensão das etapas do processo formativo e sua
respectiva importância, bem como quando oportuniza socialização de vivências, da visibilidade a
formação qualificada de professores.
Assim, é importante que os cursos formativos da Pedagogia primem pela qualidade da
formação de profissionais, oportunizando a articulação entre teoria e prática, reflexão e ações que
aproximem do campo de atuação possibilitando a atribuição de sentindo e significado a
profissionalidade docente.
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Resumo
O presente trabalho traz reflexões sobre a formação inicial de professores no curso de Pedagogia,
considerando a articulação teórico-prática efetivada pelo estágio curricular obrigatório e as disciplinas
que compõem a prática de ensino. Objetiva socializar apontamentos sobre a importância das disciplinas
metodológicas e do estágio curricular supervisionado para a formação docente, o processo de tornar-se
professor. A pesquisa é exploratória de cunho teórico-prático, evidencia o dimensionamento teórico da
formação de professores ao mesmo passo que reflete sobre o dimensionamento da prática (ação
docente). Os saberes docentes que materializa a ação se alimentam de diferentes matizes, em
consonância com Tardif (2008), são nutridos por saberes da formação profissional, saberes curriculares,
saberes disciplinares e saberes experienciais. O estágio curricular obrigatório no curso de Pedagogia é
espaço importante de constituição e desenvolvimento da profissionalidade docente. O chão da escola é
lugar do efetivo exercício da profissão (educador, professor, gestor), em congruência com a modalidade
de estágio efetivada, âmbito de integração da teoria e da prática: local da construção da práxis educativa.
Frente ao exposto o estudo é ordenado em dois momentos, o primeiro aborda conceitos e reflexões
sobre a formação inicial de professores, os saberes teórico-práticos que instrumentalizam a profissão e
a relevância do estágio supervisionado e da prática de ensino para a formação de profissionais que
materializem a docência. O segundo momento apresenta a estruturação do estágio curricular
supervisionado desenvolvido em uma universidade estadual do sul paranaense e a articulação com as
disciplinas metodológicas oferecidas ao longo do curso de pedagogia, como elemento salutar na
construção do ser professor.
Palavras-chave: Formação Inicial de Professores. Pedagogia. Estágio Supervisionado. Prática de
Ensino. Docência.
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A DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NA ABORDAGEM DE REGGIO EMILIA: UM
ELEMENTO DE REFLEXÃO PARA A PRÁTICA DOCENTE
Ana Lúcia de Araújo Claro – Rede Pública Municipal de Timon-MA/PUCPR
Cátia Alire Rodrigues Arend da Silva – Rede Pública Municipal de CuritibaPR/PUCPR
Evelise Maria Labatut Portilho – PUCPR

INTRODUÇÃO
O presente artigo faz uma análise teórica sobre a documentação pedagógica a partir da
perspectiva da abordagem de Reggio Emilia. A educação em Reggio Emilia é concebida como uma
atividade comunitária que envolve a participação das crianças, dos educadores e dos pais.
Desenvolve uma abordagem de educação baseada em teorias, prática e pesquisa. Tem como
metodologia o trabalho pedagógico desenvolvido por meio de projetos e documentação. Tais
ferramentas pedagógicas incentivam o desenvolvimento intelectual das crianças. Assim, elas são
estimuladas a explorar o ambiente expressando-se por diversas linguagens.
A abordagem de educação de Reggio Emília nos faz refletir sob vários aspectos como, por
exemplo, a organização do ambiente educativo, o “papel do adulto como professor complementa o
papel da criança como aprendiz” (MALAGUZZI apud EDWARDS, 2016, p. 155), o papel do
ateliê, a imagem de criança, bem como a organização do ambiente físico, além da parceria dos pais
na aprendizagem das crianças, entre outros.
De acordo com Edwards, Gandini e Forman (1999), o trabalho educacional em Reggio
Emilia não é estático nem tampouco se transforma em rotina, está sempre passando por reexame e
experimentação. É um trabalho dinâmico, inovador que coloca a criança como protagonista no
processo de aprender. Ela é um sujeito ativo, um aprendiz que busca o significado no mundo à sua
volta, pois as crianças participam de forma ativa na construção de sua aprendizagem.
A abordagem em Reggio Emilia tornou-se uma referência na educação da infância, sendo
considerado como um dos melhores sistemas de educação do mundo, tendo como idealizador desta
proposta de ensino Loriz Malaguzzi. Os professores de Reggio Emilia acreditam que a
reciprocidade, o intercâmbio e o diálogo estão no centro da educação bem-sucedida e, por essa
razão, constitui-se em uma abordagem de educação que estimula o desenvolvimento intelectual das
crianças por meio de foco sistemático sobre a representação simbólica (EDWARDS, GANDINI e
FORMAN, 1999).
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O propósito desta pesquisa reside em discutir as possíveis contribuições da documentação
pedagógica, enquanto elemento de reflexão sobre a prática docente na Educação Infantil.
A experiência educativa de Reggio Emilia apresenta-se como uma fonte inspiradora, rica de
sentidos e significados que nos faz repensar sobre o que há de tão mágico nessa abordagem que
encanta a todos que já vivenciaram tal experiência educativa. Nesse contexto, faz-se necessário
investigar: quais as possíveis contribuições da documentação pedagógica sobre a reflexão da prática
docente? Esse questionamento conduzirá as nossas discussões sobre a questão da documentação
pedagógica.
O artigo está estruturado e desenvolvido da seguinte forma: inicialmente, apresentamos uma
breve consideração sobre a abordagem Reggio Emília; na segunda parte, exploramos a concepção
acerca da documentação pedagógica; na terceira parte refletimos sobre o papel do professor na
abordagem de Reggio Emília; por último, apresentamos as possíveis contribuições da
documentação pedagógica sobre a reflexão da prática docente.
DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA: ALGUMAS REFLEXÕES
Ao refletirmos sobre a prática docente temos vários instrumentos que podem possibilitar
uma análise sobre o desenvolvimento das aprendizagens das crianças, diversas formas de registros
como, por exemplo, o portfólio, o diário de bordo, os relatórios entre outros, que dão concretude a
documentação pedagógica.
Em se tratando do universo infantil, podemos recorrer ao que sugere o RCNEI (BRASIL,
1998, p. 58) como, por exemplo, a observação e o registro que podem “se constituírem nos
principais instrumentos de que o professor dispõe para apoiar sua prática”, uma vez que o registro
“é o fio que vai tecendo a história do nosso processo através das histórias, individual e coletiva, que
vai se materializando através da escrita dando concretude ao pensamento, dando condições de
voltar ao passado” (FREIRE, 2008, p. 54-55).
A partir desses instrumentos o professor pode registrar contextualmente, os processos de
aprendizagem das crianças; a qualidade das interações estabelecidas com outras crianças. Além
disso, conforme destaca o RCNEI (1998), os professores podem também, por meio desses registros,
acompanhar o processo de desenvolvimento a partir das informações sobre as experiências das
crianças, utilizando-se da gravação de áudio, de produções das crianças, de fotografias, ou seja, de
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tudo que componha uma fonte de reflexão para a realização do planejamento, uma vez que por meio
de tais instrumentos é possível analisar os avanços das aprendizagens.
As Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (BRASIL, 2010, p. 31) também
propõem que sejam utilizados “múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios,
fotografias, desenhos, álbuns etc.), para acompanhar o desenvolvimento das crianças”. Essas são
algumas formas de documentar, as atividades desenvolvidas nas instituições brasileiras de
Educação Infantil.
A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2016) também ressalta a importância de
acompanhar o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. Ou seja, o percurso de cada criança,
bem como de todo o grupo. Para tanto, sugere que suas conquistas, seus avanços, suas
possibilidades e suas aprendizagens sejam realizadas por meio de:
[...] diversos registros, feitos em diferentes momentos tanto pelos professores quanto pelas
crianças (como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos), é possível evidenciar a
progressão ocorrida durante o período observado, sem intenção de seleção, promoção ou
classificação de crianças em “aptas” e “não aptas”, “prontas” ou “não prontas”, “maduras”
ou “imaturas”. Trata-se de reunir elementos para reorganizar tempos, espaços e situações
que garantam os direitos de aprendizagem de todas as crianças. (BRASIL, 2016, p. 37).

Em se tratando dessa experiência na perspectiva educacional de Reggio Emilia, a prática de
documentação vai além dos registros.
[...] é o elo dinamizador da relação professor-criança-conhecimento. Os registros –
produzidos tanto pelas crianças, quanto pelos professores –, entendidos como elementos
fundantes da documentação pedagógica, quando carregam uma intencionalidade pedagógica,
deixam a vala comum da burocracia sem significado e tornam-se grandes aliados do
professor. (CERON; JUNQUEIRA FILHO, 2017, p. 221).

Segundo Maluguzzi (apud EDWARDS, 1999, p. 73), “em toda a escola, as paredes são
usadas como espaços para exibições temporárias e permanentes do que as crianças e os professores
criaram: nossas paredes falam e documentam”. Ou seja, tudo que é produzido em Reggio Emilia
tem um sentido e significado, as exposições expressam as aprendizagens, o jeito de ser e constituise uma proposta pedagógica autêntica.
A documentação na abordagem de Reggio Emilia é riquíssima e, como ressalta Baracho
(2011, p. 33), “pode ser publicada por diversas formas - assim como as crianças têm cem
linguagens, os educadores podem valer-se de diferentes ferramentas e formatos para tornar suas
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pesquisas públicas”. Observa-se que os professores têm diferentes recursos para avaliar e publicizar
o que está sendo construídos pelas crianças, tendo em vista que há inúmeras formas que as crianças
podem manifestar suas aprendizagens.
Faria e Silva (2013, p. 107) também ressaltam a importância da documentação do trabalho
em Reggio Emilia, o qual “[...] permite pesquisar a produção das culturas infantis e as práticas das
professoras [...] e assim dar visibilidade às crianças construindo as bases de uma pedagogia das
relações que extrapola as instituições de educação infantil”.
A documentação, conforme ressaltam as autoras, provoca um movimento dinâmico que
possibilita transcender o espaço escolar, promovendo dessa forma, uma interação entre outras
culturas, outras crianças e também a prática pedagógica dos professores que atuam nesta
modalidade de ensino.
Na perspectiva de Ceron e Junqueira Filho (2017, p. 213), a documentação pedagógica
oportuniza “[...] tanto às crianças quanto aos educadores, a construção de memória, registrada em
diferentes suportes, e, consequentemente, a reflexão sobre os processos vividos por ambos; permite
revisitar falas e ações e construir novos significados sobre elas”.
De acordo com os autores supracitados podemos inferir que a documentação constitui um
componente pedagógico primordial para avaliar não só a prática docente, mas também analisar a
compreensão das crianças em torno dos conhecimentos construídos na relação professor-criançapais. Baracho (2011, p. 33), enfatiza que a documentação foi se consolidando “[...] como estratégia
de pesquisa sobre questões relacionadas ao desenvolvimento infantil, à forma como as crianças
desenvolvem suas teorias e hipóteses sobre o mundo que as cerca, à forma de organizar o ambiente
e à atuação docente”.
A partir do exposto podemos argumentar que, por meio da documentação, o professor pode
refletir sua prática, avaliando de forma crítica e transformadora seu papel, a “[...] documentação
sistemática permite que cada professor se torne um produtor de pesquisas, alguém que gera novas
ideias sobre o currículo e sobre a aprendizagem” (EDWARDS, GANDNDI e FORMAN, 1999, p.
16).
Assim sendo, a documentação “leva o professor a ser um investigador, que testa hipóteses e
constrói ideias sobre as questões relacionadas à aprendizagem e desenvolvimento infantil, baseado
no olhar atento à prática” (BARACHO, 2011, p. 50). E, ainda, como ressalta a autora, o professor
assume o papel de pesquisador que procura compreender a relação da criança com o meio ambiente,
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com seus pares e adultos, além de entender como elas constroem o conhecimento. A documentação
é compreendida como uma “[...] ferramenta metodológica de pesquisa para professores, ouvindo e
levando a sério o que as crianças têm a dizer sobre o mundo onde vivem e as relações que
estabelecem, fazendo-as perceber que existem adultos que acreditam e respeitam suas ideias e
posicionamento” (BARACHO, 2011, p. 55).
Podemos inferir, então, que o trabalho desenvolvido em Reggio Emilia sobre a
documentação se constitui em uma metodologia que procura tornar visível todas as construções de
aprendizagens desenvolvidas pelas crianças, por ser considerada “como parte integrante dos
procedimentos que almejamos entre ensino e aprendizagem.” (RINALDI, 2017, p. 121).
Tal documentação serve como parâmetro de reflexão para a prática docente, uma vez que,
por meio dessas produções, é possível perceber o percurso de construção de conhecimento, bem
como a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, tendo em vista que a documentação é
considerada como um processo dialético que se pauta-se em “laços afetivos, e também poético; não
apenas acompanha o processo de construção do conhecimento como, em certo sentido, o fecunda”
(RINALDI, 2017, p. 134). Isso implica um olhar profundo em busca da compreensão e
interpretação sobre os sentidos e significados que as crianças dão ao conhecimento. No tópico a
seguir abordaremos o papel do professor na perspectiva de Reggio Emilia.
O PAPEL DO PROFESSOR NA ABORDAGEM DE REGGIO EMILIA
O professor da Educação Infantil desempenha um papel imprescindível no processo
formativo das crianças, por se tratar do profissional presente no processo inicial de conhecimento,
aprendizagem e desenvolvimento infantil.
A formação de professores na perspectiva de Reggio Emilia é imprescindível para a
aprendizagem das crianças. Conforme enfatiza Loris Malaguzzi (apud EDWARDS, GANDINI e
FORMAN, 1999, p. 82):
Não temos alternativa, exceto treinar em serviço. Assim como a inteligência torna-se mais
vigorosa por meio de seu uso constante, também o papel do professor, o conhecimento, a
profissão e a competência tornam-se mais fortes pela aplicação direta. Os professores –
como as crianças e todas as outras pessoas – sentem a necessidade de crescer em suas
competências, desejam transformar experiências em pensamentos, os pensamentos em
reflexões, e estas em novos pensamentos e novas ações. Sentem também uma necessidade de
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fazer previsões, tentar coisas e então interpretá-las. O ato de interpretação é o mais
importante.

Na abordagem de Reggio Emilia, os professores têm múltiplos relacionamentos com os pais
e com as crianças. Nessa perspectiva, o professor é um ser que constrói sua identidade profissional
por meio dos saberes partilhados com as crianças, mas também com os colegas de profissão. Dessa
forma, seu papel no processo de aprendizagem das crianças é orientado por meio de algumas
dimensões consideradas essenciais como, por exemplo:
a) Promoção da aprendizagem das crianças nos domínios cognitivos, social, físico e afetivo;
b) Manejo da sala de aula; c) Preparação do ambiente; d) Oferecimento de incentivo e
orientação; e) Comunicação com outras pessoas importantes (pais, colegas, administradores,
público em geral); f) Busca de crescimento profissional; g) Engajamento no ativismo
político para defender a causa da educação pública precoce; h) Condução de pesquisas
sistemáticas sobre o trabalho diário em sala de aula para finalidades de difusão profissional,
planejamento do currículo e desenvolvimento do professor. (EDWARDS, GANDINI e
FORMAN, 1999, p. 160).

A discussão em torno dos papéis assumidos pelos professores de Reggio Emilia é pautada
inicialmente na primeira dimensão pedagógica, que diz respeito à postura dos professores diante da
promoção do crescimento intelectual das crianças e grupos, haja vista que eles consideram as
crianças como protagonistas.
O papel do professor na abordagem Reggio Emilia pauta-se na “provocação de
oportunidades de descobertas, através de uma espécie de facilitação alerta e inspirada e de
estimulação do diálogo, de ação conjunta e da co-construção do conhecimento pela criança”
(EDWARDS, GANDINI e FORMAN, 1999, p. 161). Além disso, os professores tentam promover:
[...] o bem-estar das crianças e encorajam a aprendizagem em todos os domínios (cognitivo,
físico, motor, social e afetivo) ao mesmo tempo extraindo vantagens de momentos
importantes para instruírem as crianças no uso ainda mais sofisticado de ferramentas e
materiais necessários para sua expressão nos múltiplos meios artísticos e simbólicos.
(EDWARDS, GANDINI e FORMAN, 1999, p. 175).

Pagano (2017, p. 23) aborda alguns elementos significativos que fundamentam as
abordagens teóricas de Reggio Emilia. Entre esses elementos, destacam-se a “centralidade da
relação, a imagem da criança competente, rica em recursos e portadora de ‘100 linguagens’, a
aprendizagem como co-construção de significados”. Para Pagano (2017, p. 38), o papel do
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professor deve pautar-se em um olhar atento de proximidade, um “olhar capaz de suscitar o
encantamento dos processos de aprendizagens e das relações entre as crianças e o contexto”.
Na perspectiva de Garcia (2017, p. 54), o papel das professoras na abordagem reggiana não
é o de quem “sabe tudo”, mas o de oportunizar escuta sensível as crianças. “É estar à frente das
crianças. É claro, elas precisam saber como descobrir o que as crianças desejam aprender, para criar
as condições necessárias”.
Enfim, os professores focam seus trabalhos nas aprendizagens das crianças, “provocam
oportunidades de crescimento intelectual genuíno por uma ou mais crianças, especialmente
escutando as palavras das crianças” (EDWARDS, GANDINI e FORMAN, 1999, p. 175).
Com base nisso, podemos inferir que o trabalho em conjunto, ou seja, em parceria com os
atores envolvidos na aprendizagem das crianças, faz toda a diferença, uma vez que elas são ouvidas,
suas falas têm sentido e significado no fazer pedagógico. Como ressalta Prandi (2018, p. 18), os
professores têm um papel fundamental nas aprendizagens das crianças, uma vez que realizam, “em
conjunto com a família, o desenvolvimento da identidade e autonomia das crianças, das suas
competências cognitivas, afetivas e relacionais”. Além disso, as professoras devem também,
“fortalecer as potencialidades das crianças através do ouvir e de valorizar suas subjetividades,
oferecendo e elas diferentes oportunidades para brincadeiras, descobertas e relações, e assim de
aprendizagem” (PRANDI, 2018, p. 61).
De acordo com Prandi (2018, p. 63), a formação dos professores ocupa um espaço em
destaque, há um comprometimento pela formação continuada dos professores. Para essa autora, o
professor é visto como um profissional “que observa, pensa, reflete, escolhe e testa suas idéias”.
Assim, podemos concluir que há processo de formação numa perspectiva de reflexão e ação para
posteriormente acontecer uma intervenção pedagógica.
A partir das reflexões em torno da formação dos professores de Reggio Emilia, podemos
analisar que a formação docente ocupa um lugar de destaque, os professores são valorizados e
exercem um papel essencial na educação da infância, tendo em vista que a abordagem de educação
se pauta em uma pedagogia da escuta, por essa razão:
Ela se revela na postura do professor ao estar disposto e atento ao ouvir o que as crianças
têm a dizer por meio das diferentes linguagens, fazendo uso de diferentes instrumentos, para
que seja possível uma constante reflexão dos caminhos pedagógicos escolhidos
(BARACHO, 2011, p. 45).
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O professor, conforme Prandi (2018), é visto também como um pesquisador da sua prática
docente, porque atua no seu contexto de experiências, adquirindo conhecimentos por meio do seu
saber teórico, favorecendo, dessa forma, uma aprendizagem de sentido e significados às crianças da
educação da infância. Portanto, é nessa relação de conhecimento e entrelaçamento de saberes que se
tece a educação da infância pautada no respeito, no olhar, no encantamento das aprendizagens das
crianças, na escuta, na singularidade e no jeito de ser e de expressar as “cem linguagens”. Na seção
seguinte, discutiremos as possíveis contribuições da documentação para a reflexão da prática
docente.
CONTRIBUIÇÕES DA DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA PARA A PRÁTICA DOCENTE
A documentação pedagógica na perspectiva de Reggio Emilia exerce um papel fundamental
no processo de construção dos saberes docentes, uma vez que, a partir das experiências vivenciadas
pelas crianças, o professor, por meio das observações, dos registros pode avaliar como as crianças
constroem o conhecimento, ou seja, como elas levantam hipóteses, que estratégias elas utilizam
para construir suas aprendizagens e, consequentemente, por meio dessas ações pedagógicas, estarão
também avaliando sua prática docente.
Baracho (2011, p. 52) enfatiza a relevância da compreensão das hipóteses formuladas pelas
crianças. Para esta autora tais hipóteses “leva a reflexão sobre a prática docente, o que permite que
os acontecimentos, procedimentos e posturas sejam revistos e possam ser reformulados”. Nesse
sentido, a documentação constitui-se em um recurso pedagógico essencial para a reflexão docente,
uma vez que, por meio da documentação, o professor dá ênfase a escuta das crianças, ou seja, o que
elas “tem a dizer sobre o mundo onde vivem e as relações que estabelecem, fazendo-as perceber
que existem adultos que acreditam e respeitam suas ideias e posicionamentos” (BARACHO, 2011,
p. 55).
A documentação na perspectiva de Fyfe (1999) constitui como um recurso que auxilia não
somente aos professores, mas também, ajudam as crianças a pensar sobre suas experiências
posteriores, exercitar a escuta, ouvindo as ideias, a compreensão dos outros, como também ajuda na
tomada de decisões sobre o percurso do processo de aprendizagem. Portanto, a proposta de trabalho
envolvendo a documentação pedagógica constitui-se em um elemento de reflexão para a prática
docente, uma vez que,
[...] as práticas realizadas com as crianças, se torna um exercício formativo a ponto de levar
a reflexão em direção a novos modos de escutar e pontos de vistas. É um esforço constante
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de renovar o jeito de educar e de estar com as crianças, que abre a outras possíveis
perspectivas, interpretações e novas didáticas. (PRANDI, 2018, p. 71).

Ou seja, a documentação, de acordo com Dahlberg (2017, p. 230), “[...] é o processo de
tornar o trabalho pedagógico (ou outro) visível ao diálogo, interpretação, contestação e
transformação”. Para a autora, a documentação “é uma atitude especifica sobre a vida”, uma vez
que tal exercício se inicia a partir da “escuta ativa, uma forma de escuta que parte de um
envolvimento e de uma curiosidade séria dos eventos do aqui e agora”. Assim, podemos argumentar
que a documentação, na perspectiva de Reggio Emilia, é um importante “ recurso para a construção
de uma relação ética com o ‘Outro’ e o mundo ”, pois há um comprometimento com a formação
holística da criança, assim sendo, tanto o professor como as crianças são vistas como aprendizes e
pesquisadores.
De acordo com as análises teóricas, argumentamos que a documentação traz valiosas
contribuições para repensar a prática docente, tendo em vista que, por meio dessa ferramenta
pedagógica,
[...] podemos estudar e fazer perguntas mais facilmente sobre a prática. Qual é a imagem que
devemos ter de criança? Que discurso do ensino e da aprendizagem aceitamos? Que voz,
direitos e respeito as crianças recebem nos nossos programas infantis? Meramente falamos
sobre a criança competente”, “criatividade”, participação” e “prática reflexiva”, ou essas
ideias realmente permeiam a nossa prática? (DAHLBERG, 2017, p. 231)

Tais indagações nos levam a uma tomada de consciência sobre o agir, o fazer pedagógico
diante das práticas educativas vivenciadas entre os professores e as crianças, pois a documentação
pode possibilitar uma revisão constante das práticas educacionais, pode ser vista, por exemplo,
como um exercício memorial sobre a evolução das aprendizagens das crianças e das vivências
pedagógicas dos professores, assim, por meio da documentação, é possível dar visibilidade e
materializar a construção do conhecimento.
Assim sendo, a documentação, conforme enfatiza Edward, Gandini e Forman (1999, 164),
“permite que cada professor se torne um produtor de pesquisa, isto é, alguém que gera novas ideias
sobre o currículo e sobre a aprendizagem”. Ou seja, alguém que investiga, que cria e recria o
currículo transformando e dando sentido as aprendizagens das crianças.
Para Vechi (1999, p. 131), toda a documentação como, por exemplo, “as descrições escritas,
as transcrições das crianças, as fotografias torna-se uma fonte indispensável de materiais”, que pode
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ser utilizada pelo educador para ler, compreender e interpretar o que as crianças constroem tanto
individual como coletivamente.
Nesse sentido, a documentação, “se realizada adequadamente, pode servir a todos os
professores simultaneamente, indo da avaliação individual, ao planejamento do currículo e à
prestação de contas da instrução” (EDWARDS, GANDINI e FORMAN, 1999, p. 251). Ainda
segunda as autoras, a documentação “pode oferecer aos educadores uma ferramenta para pesquisas
e uma chave para a melhoria e renovação contínuas”. Com base nisso, argumentamos que a
documentação pedagógica, na perspectiva de Reggio Emilia, constitui uma ferramenta pedagógica
imprescindível para o aperfeiçoamento da prática docente, tendo em vista que ela conduz aos
professores um exercício reflexivo constante sobre seu fazer pedagógico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao discorremos sobre a documentação pedagógica, consideramos importante pontuar alguns
aspectos como, por exemplo: por meio da documentação, é possível analisar as aprendizagens das
crianças, por meio da investigação, do olhar e da escuta sobre o ato de educar. Dessa forma, a
documentação constitui-se um elemento essencial de reflexão sobre a prática docente, por ser um
processo dinâmico e estar em constante transformação e criação.
Além disso, por meio da documentação, é possível acompanhar o processo cognitivo das
crianças, tanto individualmente como coletivamente, assim, por meio dessa ferramenta pedagógica,
o educador pode refletir sobre a maneira como acontece o aprendizado, uma vez que o trabalho do
professor por meio da documentação deve está voltado não naquilo que ele deseja ensinar, mas
naquilo que a criança deseja aprender, portanto, é partir dessa compreensão sobre as cem
linguagens da criança que se busca a melhor forma de interagir e proceder com as diversas
aprendizagens (RINALDI, 2017).
A documentação na perspectiva de Reggio Emilia se apresenta como uma ferramenta não
somente para os professores e crianças, mas também, para os pais refletirem sobre o percurso de
construção das aprendizagens tanto a nível individual como em grupo.
Outra possibilidade que a documentação pode favorecer a prática dos professores diz
respeito ao significado da “avaliação”, que segundo Edwards, Gandini e Forman (1999) podem ser
utilizadas para questionar suas certezas sobre o que é aprendizagem significativa ou não. Portanto,
tal compreensão pode se dá por meio do processo de observação, de escuta e interpretação que as
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crianças fazem em torno do conhecimento. Além disso, a documentação dá visibilidade sobre como
acontece as cem linguagens das crianças, ou seja, como ocorre o processo de desenvolvimento
infantil, bem como a construção de conhecimento das crianças.
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Resumo
O presente artigo faz uma análise teórica acerca da documentação pedagógica a partir da abordagem de
Reggio Emilia. A finalidade desta análise reside em discutir as possíveis contribuições da documentação
pedagógica para reflexão da prática docente. Para tanto, o referencial teórico será fundamentado a
partir dos estudos de Baracho (2011), Edwards, Gandini e Forman (1999), Garcia, Pagano e Prandi
(2018), Dahlberg (2017) entre outros. O estudo tem foco metodológico teórico bibliográfico, mas
prima articular ideias para configuração da prática educativa. Neste ensejo apresenta os pressupostos
que originam a abordagem educacional regginiana, explora o conceito de documentação pedagógica,
reflete acerca do papel do professor enquanto mediador na construção das aprendizagens das crianças,
e por último aponta as possíveis contribuições da documentação pedagógica para a reflexão da prática
docente. Conforme os estudos realizados foi possível verificar que por meio da documentação
pedagógica é possível acompanhar o processo educacional, analisar as aprendizagens construídas e
avaliar o percurso em seu todo começo, meio e fim. O educador pode refletir sobre a maneira como
acontece o aprendizado das crianças, uma vez que o trabalho pedagógico do professor está centrado no
desejo do apreendente e no percurso do apreender. por meio da documentação deve está centrada não
naquilo que ele almeja ensinar, mas, todavia, naquilo que a criança sente desejo em aprender. Assim a
documentação é registro vivo e vivaz, é partir da compreensão sobre as cem linguagens das crianças
que a prática educativa acontece, a documentação da visibilidade ao trabalho pedagógico desenvolvido
no universo educacional.
Palavras‐chave: Educação. Documentação Pedagógica. Educação Infantil. Prática Docente.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

559

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA
CONTEMPORANEIDADE: A ESCOLA COMO LÓCUS
DE FORMAÇÃO
Ana Patrícia da Silva – CAp UERJ
Rosineide Freitas – UERJ
Janaína da Silva Ferreira – UNESP/RC
Amanda Moreira da Silva – CAp UERJ
Gabriela Aragão Souza de Oliveira – CAp UERJ
Márcia Miranda – CAp UERJ/ UNISUAM
Sidnei Jorge Fonseca Junior – CAp UERJ/ UNIABEU

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Este painel apresenta resultados de estudos e práticas de seis docentes de educação física atuantes na
educação básica e na educação superior, vinculados a cinco instituições de ensino do estado do Rio de
Janeiro. Pretende não só suscitar discussões e reflexões referentes à formação em Educação Física, mas
principalmente apresentar resultados no campo científico e empírico, considerados significativos ao
desenvolvimento profissional dos professores. A reflexão se inicia com o trabalho “A socialização
organizacional como dimensão para o debate na formação de professoras/es em educação física”, com a análise dos
aspectos da socialização que interferem na inserção profissional docente. Objetivou caracterizar os
processos de socialização organizacional de professores de educação física, em fase de inserção
profissional, atuantes em escolas públicas estaduais da região sudeste do Rio de Janeiro. Em seguida, o
estudo intitulado “Formação continuada de professores na perspectiva colaborativa: uma experiência no âmbito da
educação física escolar” objetivou analisar a formação continuada de professores a partir de uma
perspectiva colaborativa, assim como descrever uma experiência formativa entre professores,
refletindo sobre a importância do protagonismo docente nas ações de Formação Continuada,
apresentando uma experiência no âmbito de uma instituição escolar pública. Encerra-se o painel como
o trabalho “Formação docente e prática pedagógica no ensino de educação física no ensino médio do CAp UERJ: um
relato de experiência”, que investigou as possíveis relações entre a formação identitária docente e a escolha
de oficinas específicas como possibilidade pedagógica. Os trabalhos se relacionam com o eixo 1 do
evento na medida que ao considerar a escola como lócus de formação, as estratégias didáticas são
melhor desenvolvidas, ao encontro das necessidades reais do contexto de ensino. Em suma,
consideramos que os estudos supracitados contribuem de alguma forma para minimizar as tensões e na
busca de outras práticas pedagógicas na formação de professores de educação física.
Palavras-chave: Formação de Professores; Formação Continuada; Formação Colaborativa; Educação
Física Escolar, Práticas Pedagógicas.
A SOCIALIZAÇÃO ORGANIZACIONAL COMO DIMENSÃO PARA O DEBATE NA
FORMAÇÃO DE PROFESSORAS/ES EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Rosineide Freitas – UERJ

INTRODUÇÃO
Em tempos de ataque a produção científica (com destaque às Ciências Humanas), a
Educação Pública, mais especialmente à Educação Universidade Pública, produzir reflexões
sistematizadas, com comprometimento com a produção de conhecimento tornam-se pontos de
resistência. Pós eleições de 2018 o que se apresenta para a Educação Pública Brasileira é uma
política de austeridade e desfinanciamento. Cabe destacar as investidas do movimento “Escola sem
partido”, que nos últimos anos promoveu perseguição ideológica contra professoras e professores e
Instituições de Educação Pública identificadas com uma política de educação progressista. Neste
cenário de obscurantismo, pensar a formação de professoras e professores, comprometida com a
reflexão crítica dos processos formativos, com a sua prática pedagógica, a partir do chão da escola
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ganha destaque e relevância para a manutenção e ampliação de uma educação laica, socialmente
referenciada, pautada na articulação entre os saberes populares e científicos.
Neste trabalho a formação docente é pensada como um processo contínuo, que tem a
inserção profissional como componente. A fase de entrada na carreira é caracterizada por
Huberman (2007) por sentimentos de sobrevivência e de descobertas. O primeiro se associa ao
movimento de adaptação à complexidade da atuação docente, à constante preocupação com o seu
fazer pedagógico, ao distanciamento entre os ideais de ensino e a realidade de sala de aula. Em
contrapartida, o sentimento de descoberta proporciona ao profissional um momento ímpar de
realizações e satisfação pessoal pela conquista de um posto de trabalho, em que gozam de intenso
entusiasmo para a atuação docente ao se identificarem como pertencentes a um grupo profissional e
por assumirem responsabilidades profissionais – assumir autonomamente suas turmas, alunas/os e o
planejamento. A fase de inserção profissional é introdutória e, ao mesmo tempo, basilar à
estruturação da prática profissional no que diz respeito ao estabelecimento de um sistema de rotinas,
de estratégias e de condutas associadas à atividade de ensino, e à postura adotada nas relações
interpessoais com os diferentes sujeitos do ambiente escolar. Esta fase é marcada por intensa
aprendizagem profissional, determinando não apenas a permanência na profissão, mas também a
configuração da identidade das/os professoras/es iniciantes (NONO; MIZUKAMI, 2006).
O choque com a realidade do cotidiano escolar (BERNARDI, et al, 2009; LÜDKE, 1996;
NONO; MIZUKAMI, 2006; PENA; GUILARDI, 2009) sentimento de insegurança e incertezas, são
caracterizados pela literatura como recorrentes nesta fase da vida profissional docente, o que
alçando a socialização profissional deste período a um lugar de destaque na configuração do ser
professor e no processo de afirmação e conformação da identidade profissional.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O olhar sistematizado para a inserção profissional de professoras/es tem como uma das
bases teóricas a socialização profissional. Ao estudar este fenômeno se faz necessário, num
primeiro momento, conceituar o termo socialização como fecundo para a compreensão da dinâmica
das relações sociais estabelecidas ao longo da trajetória pessoal e profissional. No que se refere à
compreensão do processo de socialização, ganha destaque, para fins deste estudo, a referência à
socialização política em que Claude Dubar (2005) apresenta as considerações de Annik Percheron
(1974), para quem a socialização é definida como o processo de obtenção de um código simbólico
como resultado das trocas entre o indivíduo e a sociedade, em que as trocas são diretamente
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relacionadas a equilibração piagetiana. Uma outra conceitualização de socialização apresentada por
Dubar (2005) é intitulada “construção social da realidade”. Como um processo descontínuo de
construção, desconstrução e reconstrução de identidades sociais associadas às diferentes atividades
desenvolvidas pelos indivíduos ao longo da vida, no qual adquire participação ativa, a exemplo do
processo de socialização associada à atividade profissional. Esta proposta apresenta um olhar
abrangente e causal (porém não diretivo) ao que o autor denomina de fenômeno identitário, em que
a socialização promove a “aquisição de um saber legítimo” que produz, ao mesmo tempo, a
estruturação de caminhos que conduzem às práticas e à sustentação de uma identidade reconhecida
pelo grupo social ao qual pertence.
Ao se debruçar sobre os processos de socialização, com especial atenção à fase de inserção
profissional, a descrição da socialização organizacional alça as análises à especificidade que a
carreira docente tem, na medida em que a unidade escolar de inserção contribui para aprendizagem
do que é ser professora/r. A socialização organizacional é o processo pelo qual se incluem os novos
membros nos meandros do espaço profissional, neste caso no cotidiano escolar. É um processo de
aprendizagem das perspectivas e comportamentos desejáveis e acordados num determinado
contexto profissional e, igualmente, os que não são aceitos. Trata-se da dinâmica de aprendizagem
da cultura profissional (NEMIÑA, RUSO; MESA, 2009). Na carreira docente este tendo raízes em
contextos educacionais estruturados, onde as vivências se distinguem sob os papeis de aluna/o,
aluna/o-professora/r, como partícipe de um grupo profissional e como professora/r de alguma
unidade escolar (CARVALHO, 1996).
Em um estudo sobre a organização escolar e socialização profissional de professoras/es
iniciantes, Freitas (2002) descreve as condições institucionais de produção da socialização
organizacional impostas às/aos professoras/es iniciantes, num processo muitas vezes inconsciente
de incorporação de percepções naturalizadas dentro da organização escolar.
O processo de socialização organizacional pode se desencadear sob três diferentes respostas
à dinâmica de inserção profissional (NEMIÑA, RUSO; MESA, 2009; STROOT; KO, 2006). A
primeira diz respeito à aceitação passiva, de incorporação das normatizações para o
desenvolvimento das tarefas associadas à profissão, contribuindo assim para a manutenção do status
quo, corroborando a reprodução da cultura institucional. A segunda caracteriza-se pela aceitação
parcial da cultura profissional, uma vez que as/os professoras/es iniciantes trazem inovações à
prática pedagógica. A repulsão consiste na terceira forma de se inserir no processo de socialização
organizacional e se realiza por meio do confronto aos fundamentos organizacionais e didáticoXX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas
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pedagógicos do sistema escolar no intuito de mudar as determinações quanto ao papel a
desempenhar, redefinindo-o por completo. Esta forma de socialização provoca conflitos, pois a/o
novata/o com esta assunção confronta o status quo estabelecido no contexto organizacional
(NEMIÑA; RUSO; MESA, 2009; STROOT; KO, 2006). Freitas e Alvernaz (2016) numa
publicação sobre o desenvolvimento profissional de professoras/es de Educação Física propuseram
um quadro síntese das estratégicas de inserção organizacional, a partir das dimensões educativas e
didático-pedagógicas destacadas por Libâneo (2014) para caracterizar as tendências pedagógicas
brasileiras (p.83)
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla sobre os processos de socialização de
professores iniciantes, que adotou uma abordagem qualitativa (GÜNTHER, 2006) do tipo
etnográfico (MACEDO, 2006) desenvolvida a partir de estudo multicasos. Participaram três
professoras/es de Educação Física recém formadas/os, em fase de entrada na carreira docente,
exercendo a função em escolas públicas de um Estado da Região Sudeste. Os instrumentos
utilizados na pesquisa foram entrevistas semiestruturadas e registros de campo a partir de incidentes
críticos e notas de campo (SPARKES, 2003), fruto da observação participante no ambiente real de
trabalho das/os professoras/es. A análise dos dados (BARDIN, 2006) se realizou à luz do
referencial teórico sobre o processo de socialização profissional, em constante triangulação com
fontes teóricas e sujeitos da pesquisa.
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
As análises que serão apresentadas a seguir serão separadas em função de cada sujeito de
pesquisa, trazendo um resumo do que foi observado referente ao seu contato com os contingentes
contextuais e a caracterização das estratégias de inserção organizacional. Foram atribuídos nomes
fantasia para cada uma/um das/os professoras/es, garantindo assim o anonimato em pesquisa, foram
elas/es: (1) Vânia; (2) Celma; (3) Fernando (FREITAS).
Vânia
Era uma jovem professora de 23 anos de idade, formada em 2008. A entrada da professora
na escola pública onde se desenvolveu a pesquisa se deu seis meses antes do início do
acompanhamento etnográfico.
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Muitos são os problemas enfrentados pelas escolas públicas estaduais, sejam de
infraestrutura, sejam materiais. Em relação à disciplina educação física estes problemas se
potencializam, pois, muitas escolas estaduais não dispõem de quadra em boas condições e materiais
para as aulas práticas. Estas questões afetam fortemente as/os professoras/es iniciantes, tendo
grandes dificuldades em desenvolver seu trabalho sem o material minimamente adequado e em
número satisfatório.
A imitação acrítica que as/os professoras/es recém formadas/os lançam mão para
sobreviverem em um novo e estranho ambiente (HUBERMAN, 2007) podem contribui para a
perpetuação da cultura escolar e para o abandono das concepções de ensino que estas/es
professoras/es trazem da sua formação ou da sua trajetória de vida no âmbito da profissão.
Particularmente à educação física, a sobreposição das condições da inserção organizacional, pode
promover a continuidade do desenvolvimento da disciplina como uma livre recreação, o chamado
“rola bola”, como comenta a professora Vânia ao falar sobre a postura da direção no que se refere
aos problemas enfrentados no desenvolvimento de suas aulas
Vou dar a bola pra eles jogarem. Eles pegam e jogam, eles estão pouco preocupados se eu tô
olhando, se eu não tô, se tô apitando, se eu não tô... aí eu pego e sento na quadra. Bato papo
com aluno ou com outro professor […] não é nem medo, é... é aquela coisa, passa o Valnei,
passa a Ângela, o que que eles vão me achar? [...] Caraca, o que eles vão pensar? Tô aqui
sentada, liberei a bola, to aqui passeando, botando meu diário em ordem, fazendo qualquer
outra coisa, lendo uma revista, não tô dando aula!’ E não sabe tudo por trás! Mas assim,
penso assim, ‘Caraca, se eles estiverem realmente preocupados, eles vão me chamar pra
conversar!’ ‘Pô, o que que tá acontecendo? Por que você tá sentada?’ E nenhuma vez isso,
isso aconteceu. (transcrição 17, l: 230-241)

Sob estas condições de socialização, de isolamento e da situação de imitação, a professora
Vânia pode estar fadada a tornar esta atitude de apatia frente à condução das suas aulas uma
constante no decorrer do seu desenvolvimento profissional, pois como afirma Nóvoa (2009) e
Nemiña; Ruso; Mesa (2009) grande parte da constituição do profissional tem raízes nesta fase, bem
como a forma como se insere no contexto escolar e na profissão. Assim a estratégia utilizada por
esta professora para se inserir na cultura organizacional da escola pode ser caracterizada como de
aceitação passiva (NEMIÑA; RUSO; MESA, 2009; STROOT; KO, 2006) ou ajuste internalizado
(Marcelo Garcia, 1999).
Nada. Independente de ser educação física ou ser outra disciplina, no ano seguinte tem que
apresentar apenas um trabalho referente ao ano todo e tem que ficar, pelo menos, com uma
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nota cinco. E acaba que eles acabam ficando com essa nota cinco, do nada. (transcrição 17,
5-9)

A situação de aceitação é flagrante na caracterização do processo de socialização
organizacional da professora Vânia, a ponto de, mesmo tendo consciência da não eficácia do
sistema de dependência utilizado na escola, reproduziu esta prática sem apontar possibilidades de
mudanças.
Celma
A professora Celma tinha 24 anos, conclui sua formação acadêmica em 2007. Ao se iniciar o
trabalho de campo a professora tinha completado um mês e meio de posse.
No início do exercício profissional na escola onde o trabalho de campo foi realizado, a
professora Celma buscou contornar as contingências de contexto, materiais, espaciais e
organizacionais a partir de iniciativas próprias, personificando-se como responsável pela
manutenção de boas condições de trabalho, ao mesmo tempo um distanciamento da organização
escolar e das micro políticas de gestão. E, atrelado a este movimento de fomento das condições
materiais para o desenvolvimento da sua prática, lança mão da estratégia de aprendizagem de
ensaio-erro (NUNES, 2005)
Laboratório, é! Soou como se fosse um ano de estágio, laboratório. Tô vendo o que pode, o
que não pode, o que dá certo, o que não dá certo. Tô na esperança de que coloquem as lousas
brancas, se colocar lousa branca, eu vou tentar sim comprar um data show, entendeu? Pra
cá… eu vou comprar só pra mim! Um data showzinho... (transcrição 20, l. 68-71)

Freitas (2002) afirma que, por si só, a condição de iniciantes das/os professoras/es novatos e
a incipiência de sua força para contestar as micro políticas (AVALOS, 2009) de gestão e
organização do ensino relega-as/os a assumirem condições adversas de ensino, sem contarem com o
devido apoio pedagógico e de gestão escolar.
A caracterização da estratégia de inserção desta professora pode ser descrita, como de um
início, de aparente repulsão (NEMIÑA; RUSO; MESA, 2009; STROOT; KO, 2006) ou redefinição
estratégica (MARCELO Garcia, 1999), em que as/os professoras/es confrontam os fundamentos
organizacionais e didático-pedagógicos do sistema escolar no intuito de mudar as determinações
quanto ao papel a desempenhar. No entanto, passado o entusiasmo da assunção da função, a
estratégia de inserção organizacional da professora pode ser caracterizada como de aceitação das
condutas, comportamentos e valores característicos da cultura organizacional da escola. Se
identificando com o cansaço e com o desanimo relatados pelas/os demais professoras/es, verificouXX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas
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se que a professora adotou mudanças, com efeitos negativos para o desenvolvimento de suas aulas,
na medida em que se rendeu à agenda social dos alunos.
Fernando
O professor Fernando tinha 24 anos, formado em 2008.
No decorrer do trabalho etnográfico foi observado que mesmo tendo tomado posse no cargo
de professor na rede estadual em regime de assunção imediata (um dia se apresentou à direção, no
outro começou já assumir suas turmas), o professor Fernando manteve um equilíbrio emocional
suficiente que lhe garantiu a entrada e permanência de forma menos conflituosa quanto possível.
Capacidade salientada como fecunda à/ao professora/r principiante (NONO, 2011; MARCELO
GARCIA, 1999) para que este período do desenvolvimento profissional transcorra de maneira
frutífera no que diz respeito à aprendizagem da profissão e à constituição do ser professora/r.
No que se refere a contingentes contextuais foi observado que o professor viveu o choque
com a realidade na dimensão contextual relativamente às condições espaciais e normas de
funcionamento da escola, haja vista não ter quadra para o desenvolvimento de aulas práticas. Para
este professor o processo de inserção organizacional se deu de forma clara e objetiva, uma vez que
tinha consciência de que, para ter tranquilidade no desenvolvimento do seu trabalho, deveria se
adequar à cultura escolar. Assim como apontado em pesquisas sobre o processo de indução
profissional de professoras/es novatas/os (PENA; GUILARDI, 2009; JUNIOR, 2009), o professor
Fernando teve outras/os professoras/es mais experientes como suas/seus “tutoras/es” no processo de
aprendizagem sobre o funcionamento e organização da escola.
Ficou evidente que a estratégia adotada pelo professor Fernando de inserção foi de aceitação
parcial ou aceitação estratégica das normas, condutas e comportamentos de ensino, adotando como
estratégia de aprendizagem da cultura organizacional da escola a observação da forma como as/os
professoras/es experientes conduziam suas avaliações, recorrendo a estas/es professoras/es como
agentes socializadores (NUNES, 2005)
Ah, eu acho, assim, como toda cultura né, que foram criadas por hábitos, pra eu ficar à
vontade em casa aqui com eles e até fazer uma amizade como eu vejo que eles têm, tem que
comungar dos mesmos hábitos então muita coisa aqui eu acabo seguindo o que eles
[colegas] fazem, mas o que eu penso em mudar talvez a rotina, coisas por exemplo aqui a
gente aplica provas uns para os outros, eu vejo muita gente aplicando prova de múltipla
escolha, porque já desacostumou a aplicar as provas que tem que escrever (transcrição 1,
119-124)
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Esta relação de adequação à cultura organizacional adotada pelo professor Fernando faz com
que tenha uma indução profissional longe de grandes conflitos, mas, ao mesmo tempo, o conduz a
imitação acrítica (MARCELO GARCIA, 1999) de algumas condutas e normatizações referente a
relação com a direção, às estratégias de avaliação. Ao mesmo tempo, alinhado à estratégia de
inserção de aceitação estratégia, o professor busca imprimir suas concepções de ensino no que se
refere ao conteúdo a ser desenvolvido e à relação com as/os alunas/os em sala de aula.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo do trabalho etnográfico foi possível ratificar a força do contexto escolar nos
processos de socialização organizacional de professoras/es em início de carreira. Ainda que tenha
sido possível encontrar sujeitos de pesquisa com características associadas às três diferentes
estratégias de inserção organizacional, de forma genuína, se faz necessário salientar o dinamismo
deste processo que, tal como apresentado ao longo da pesquisa com a professora Celma, pode sofrer
alterações.
O abandono de práticas e concepções em que acredita em prol da imitação acrítica do que é
apreendido pelas/os professoras/es novatos no ambiente de trabalho, com vistas a garantir sua
permanência na profissão foi verificado por Pena e Guilardi (2009) em pesquisa sobre a dimensão
institucional do processo de socialização de professoras/es de química iniciantes na carreira.
Os processos de socialização organizacional apresentados neste estudo estão associados ao
conceito de socialização política, na medida em que foi possível observar o movimento de
negociação entre as necessidades individuais e os valores do grupo, a representação do mundo
político do ambiente escolar, a influências não intencionais e por vezes informais e implícitas de
agentes socializadores. Ao mesmo tempo congrega características da socialização enquanto
construtora social da realidade e de identidades, por promover a “aquisição de um saber legítimo”
(DUBAR, 2005) que produz, ao mesmo tempo, a estruturação de caminhos que conduzem às
práticas e à sustentação de uma identidade reconhecida tanto pelos pares quanto pela gestão escolar.
Pela riqueza e potencialidade inerentes à investigação sobre os processos de socialização
organizacional de professoras/es novatos, dada a importância desta fase da carreira para a
construção do ser professora/r e das suas estratégias didático-pedagógicas. Pela situação vivida na
contemporaneidade, de ataques à educação pública, à negação da ciência e ao desfinanciamento da
educação enquanto política pública. Ter a formação de professoras/es comprometida com reflexões
desta natureza pode contribuir para a inserção de docentes conscientes do seu papel e preparadas/es
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para enfrentar contextos adversos e hostis. E por poder animar a criação de mais iniciativas de
programas de acompanhamento docente em fase de inserção profissional indica-se que mais
pesquisas com esta temática sejam encampadas na área de formação de professores em Educação
Física.
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Resumo
O objetivo desta pesquisa foi caracterizar os processos de socialização organizacional de professores de
educação física, em fase de inserção na carreira, atuantes em escolas públicas estaduais da região sudeste
do Rio de Janeiro. O estudo foi do tipo etnográfico, multicascos, recorrendo à observação participante,
registros de campo e entrevistas semi estruturadas para a coleta. Os dados foram analisados à luz do
referencial teórico sobre o processo de socialização profissional, em constante triangulação com fontes
teóricas e com os professores. Foi possível caracterizar três diferentes formas de contato e socialização
com o cotidiano escolar por parte dos sujeitos de pesquisa, a saber: aceitação passiva, aceitação parcial e
repulsão, sendo esta última frágil com relação a sua manutenção até o final do trabalho de campo. Estas
foram caracterizadas através da observação dos três sujeitos de pesquisa, que tinham características
distintas e associadas, em alguma medida, a cada uma das três estratégias de inserção organizacional.
Ainda é possível reafirmar a importância de pesquisas que se debrucem sobre esta fase da carreira tendo
como foco os processos de socialização. Compreender a socialização como um processo de
incorporação de um saber socialmente referenciado, das micro políticas institucionais, das normas,
condutas e relações estabelecidas com os agentes escolares e a influência dos pares para a continuidade
da formação docente ainda se mostra relevante, na medida em que a força do contexto, para a área da
educação física, impõe práticas pedagógicas e concorrem ao olhar sobre a área enquanto componente
curricular. Dada a importância da fase inserção da carreira para a construção do ser professora/r e das
suas estratégias didático-pedagógicas, indica-se que mais pesquisas com esta temática sejam encampadas
na área de formação de professoras/es em Educação Física.
Palavras-chave: Formação de Professoras/es; Socialização Organizacional; Educação Física Escolar.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA COLABORATIVA:
UMA EXPERIÊNCIA NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
Janaína da Silva Ferreira – UNESP/RC
Amanda Moreira da Silva – CAp UERJ

INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta uma proposta formativa embasada nos princípios de um modelo de
colaboração social na formação continuada (FC). Pretende, diante da problemática apresentada,
refletir sobre novas possibilidades de formação de professores.
É consenso na literatura que a FC deve tornar-se estratégia essencial ao aprimoramento do
sistema educativo e para o desenvolvimento profissional dos professores. No contexto educacional,
a FC é desenvolvida nos espaços formativos dos professores, por meio de diferentes modalidades, e
que ao longo dos anos passaram por denominações como treinamento em serviço, reciclagem,
treinamento participativo, capacitação docente, educação permanente até predominar o conceito
mais atual de formação contínua ou continuada (ALBERTANI, 1999).
Todavia, nos últimos anos, este tipo de formação tem sido delineada por pesquisadores
como um processo sacerdotal, que subordina os professores às suas bases, impelindo-os à condição
de transmissores do conhecimento que lhes são externos (MENDES SOBRINHO, 2006).
Diante deste contexto, no campo científico, diferentes pesquisas (BASTOS, ANACLETO;
HENRIQUE, 2018; FERREIRA, SANTOS; COSTA, 2015; MENDES SOBRINHO, 2006;
CHIMENTÃO, 2009; CARVALHO; SIMÕES, 1999) têm se debruçado em metodologias
fundamentadas em conceitos crítico-reflexivo para discutir o processo de FC, os quais têm
contribuído de maneira expressiva para uma mudança de paradigma na formação de professores.
No Brasil, na última década, a perspectiva crítico-reflexiva tem sido valorizada, ao menos
no papel, nas políticas de formação de professores. O Ministério da Educação (MEC), o Conselho
Nacional de Educação (CNE) e a Secretaria de Educação Básica (SEB) implementaram, no início
deste século, diversas leis, decretos e programas de incentivo a este tipo de formação.
Todavia, na realidade, diversos fatores ainda impedem a sua prática e consequente eficácia
ao sistema educacional. Nas últimas décadas, foram realizados inúmeros programas de FC de
professores e muitos deles foram avaliados e tornaram-se objeto de pesquisa. Alguns desses estudos
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apontaram problemas sérios, com algumas incipientes propostas inovadoras (FUNDAÇÃO
CARLOS CHAGAS, 2011).
Muitos professores relatam a falta de incentivo dos sistemas educacionais nos quais atuam,
pois, a escola não oferece suporte para a realização, e quando o professor(a) consegue algum tipo de
formação, acaba por não realizá-la por não poder se ausentar da escola (ROSSI, 2010).
Diante deste contexto, este trabalho tem por objetivo analisar a FC de professores a paritr de
uma perspectiva crítico-reflexiva, assim como descrever uma experiência formativa entre
professores de uma escola pública do Rio de Janeiro, a partir de elementos constituintes deste
modelo.
PERCURSO METODOLÓGICO
O trabalho tem a característica de um estudo qualitativo (MINAYO, 2016), do tipo
descritivo (GIL, 1994).
No

primeiro

momento,

utilizou-se

da

revisão

bibliográfica

(VOSGERAU;

ROMANOWSKI, 2014), assim como as experiências dos autores como pesquisadores deste campo,
para propor um modelo de formação que atenda às necessidades percebidas num campo que parece
ainda não dar conta deste tipo de formação.
No segundo momento, apresenta-se, a partir de um relato de experiência, a sistemática de
construção de uma FC desenvolvida por professores de Educação Física de uma escola pública do
Rio de Janeiro, iniciada em 2019 e que se encontra em andamento.
A FC foi sistematizada na perspectiva de uma pesquisa construtivo-colaborativa, pois
pretendeu construir uma proposta formativa a partir da reflexão conjunta entre os diferentes atores
pertencentes ao contexto de formação e de ensino em Educação Física. Participaram deste processo,
12 professores de Educação Física, todos protagonistas efetivos das práticas realizadas.
POR UM MODELO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PAUTADA NO TRABALHO
DOCENTE
O contexto formativo dos professores ainda demanda uma série de mudanças significativas
para que se construa uma educação de qualidade e uma verdadeira transposição do ofício de
professor ao status profissional (TARDIF, 2013). Para isso, a formação do professor deve
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ultrapassar a cultura tradicional clássica de transferência de técnicas, conhecimentos, conteúdos e
metodologias a serem aplicadas no ensino.
Pacheco e Flores (1999) descrevem três modelos de FC, de acordo com as diferentes
necessidades. O modelo administrativo dá importância às necessidades organizacionais. É
desenvolvido por instâncias superiores (redes/sistemas/instituições) que utilizam como estratégias
modalidades de curta duração para atingir seus objetivos. Preocupa-se com o desenvolvimento do
sistema educativo e acaba por se afastar das necessidades dos professores e da escola.
Já o modelo individual coloca o professor como elemento central de sua formação, sendo
esta individual (autoformação), em que ele mesmo procura conhecimentos; ou grupal
(heteroformação), estabelecida por um grupo de professores, tendo um professor/formador como
dinamizador do processo de formação.
O modelo de colaboração social é resultante dos modelos administrativo e individual. Neste
modelo a formação é orientada para a articulação entre o saber teórico e o saber advindo da prática.
Os professores são colocados no papel de principal responsável por seu processo formativo. É
característica deste modelo a colaboração das instituições superiores na organização e na escolha
metodológica da formação na escola, principal lócus de formação.
Este trabalho aponta o modelo de colaboração social como via de mudança para a FC de
professores. As práticas neste âmbito devem ter a preocupação em associar as necessidades
individuais (professores) e organizacionais (sistema educacional). Portanto, concebe-se que um
programa de FC deve possuir como elemento central a colaboração entre os principais interessados
no processo, tornando-se uma prática onde a troca de saberes, necessidades, interesses e
experiências práticas sejam elementos principais para as ações de “investigação-ação-formação”.
A figura 1 ilustra um modelo de FC pautado nos princípios do modelo de colaboração
social, em que o conhecimento científico e prático se integram durante os diálogos sobre o trabalho
docente. Este último assume a centralidade, em que as ações do cotidiano, as experiências, a
relação ensino e aprendizagem e as demandas deste contexto passam a ter voz ativa do processo,
sendo os professores os protagonistas.
Entende-se por protagonismo docente a valorização do que o professor faz no seu cotidiano,

como elemento importante de ser exteriorizado, compartilhado e refletido com outros professores.
Este protagonismo advém de um processo autônomo do professor em exteriorizar seu trabalho, suas
ações pedagógicas, de maneira reflexiva e crítica. Para isso, exige-se a valorização deste momento
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formativo nos planos de carreira, assim como uma predisposição ao ato de desenvolver-se
profissionalmente, por via da autoformação, buscando encontrar elementos que o auxiliem na
solução de problemas do cotidiano.
O formador é o elo de mediação entre estes conhecimentos, e sujeito importante da práxis,
estabelecendo reações, interações e contribuições durante as análises conjuntas.
É importante ressaltar que pensar por esta via, não significa responsabilizar o professor por
sua formação e desenvolvimento profissional. Ao contrário, é reconhecer que o desenvolvimento
da docência está para além da transmissão de conhecimentos. É compreender que o saber
pedagógico se constrói no cotidiano das práticas. Porém, estes saberes só são possíveis de se
reconhecer, quando são racionalizados, por meio da produção de “representações discursivas
formalizantes” retrospectivas e/ou antecipadoras em relação às práticas (WITTORSKI, 2014, p.
908).
A análise das práticas como dispositivo formativo ganha centralidade nas ações formativas,
como estratégia propulsora desta representação discursiva. É compreendida como “um
distanciamento do agir e um retorno reflexivo sobre os atos profissionais” (ALTET, 2000, p. 33) a
fim de compreendê-los e interpretá-los.
Esta ação mobiliza diversos outros saberes, chamados de saberes pedagógicos, constituídos
por meio da reflexão sistemática e científica sobre a prática, servindo como orientação para as
atividades educativas desenvolvidas nas escolas e faculdades de educação (LUZ; SANTOS, 2004).
As ações de FC devem proporcionar aos educadores espaços de aprendizagem que
favoreçam a interação entre saberes, a construção de conhecimentos, acesso aos bens culturais,
diálogo entre os envolvidos, reflexão crítica sobre a prática, socialização de experiências e a
sistematização das reflexões e das descobertas (LUZ; SANTOS, 2004).
FORMAÇÃO CONTINUADA EM AMBIENTE ESCOLAR COLABORATIVO: UMA
EXPERIÊNCIA ENTRE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
Apresentaremos aqui uma formação que possui como eixo central a colaboração entre os
professores, materializando uma prática onde o trabalho docente, a troca de saberes, necessidades,
interesses e experiências têm sido os elementos principais.
O método empregado no processo formativo reflete uma prática em serviço, partindo de
uma análise crítica da ação educativa, que busca gerar mudanças no contexto real das práticas
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escolares, indo ao encontro das demandas e necessidades do processo de ensino e aprendizado e
contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento profissional docente. Ao partir das
experiências dos docentes e valorizando o que fazem em sua própria prática, a formação se dá como
parte integrante do processo de construção do conhecimento necessário para o desenvolvimento
profissional.
Entendendo que a formação deve estar integrada aos diferentes ciclos da profissão e precisa
dar resposta às demandas urgentes da sociedade atual, a equipe de Educação Física iniciou um ciclo
de debates sobre temas educacionais pertinentes à sua prática profissional. Considerando que o
currículo atual e a organização das aulas de Educação Física nesta escola apresentam uma série de
limitações e necessidade de reflexão crítica, foram definidos pelos próprios docentes um ciclo de
reuniões pedagógicas a ser realizado pela equipe a fim de refletir sobre as próprias práticas e a
necessidade de mudanças efetivas. Esse trabalho em andamento representa um marco, pois há muito
tempo não se discute questões pedagógicas na equipe de Educação Física da instituição.
A organização dos trabalhos foi dividida em dois momentos: no primeiro, já iniciado, têm
sido discutidos – em reuniões mensais – temas definidos a partir da seleção realizada pelos
docentes; no segundo momento serão realizados três Grupos de Trabalho (GTs) divididos pelos
níveis de ensino e segmentos correspondentes atendidos pelos professores, sendo o primeiro e o
segundo segmento do Ensino Fundamental e o Ensino Médio.
Os temas definidos para discussão foram: 1) Concepção de Educação Física da instituição
(balanços e perspectivas); 2) Educação Física e políticas educacionais do tempo presente: BNCC e
Reforma do Ensino Médio; 3) Educação Física escolar e Lei 11.645/2008 que inclui no currículo
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura afro-brasileira e
indígena”; 4) Gênero nas aulas de Educação Física escolar; 5) Estágio supervisionado; e 6)
Avaliação nas aulas de Educação Física.
Após a definição dos temas, os próprios docentes da equipe se propuseram a ser os
mediadores de cada reunião. Portanto, cada assunto específico tem sido discutido por um professor,
que não necessariamente precisa ser especialista na temática, o que exige um estudo prévio de quem
dinamiza o debate, assim como dos demais colegas, caracterizando um processo de estudos
coletivos.
Os docentes responsáveis por cada tema também têm a incumbência de indicar textos para
serem lidos e debatidos por toda a equipe. Geralmente é indicado um texto oficial – no caso das leis
e políticas educacionais – e outro que faça uma análise crítica.

Por fim, na realização das
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reuniões, o professor responsável por mediar a discussão faz uma apresentação do tema, gerando o
debate entre os demais docentes, o que geralmente culmina em encaminhamentos para a etapa
seguinte – os GTs – que terão a tarefa de sistematizar as discussões realizadas e elaborar uma
proposta pedagógica para os diferentes níveis de ensino da instituição.
A primeira reunião pedagógica aconteceu no dia 19 de setembro de 2019 com uma reflexão
a respeito da concepção de Educação Física e sobre qual Educação Física temos a possibilidade de
oferecer num Instituto de Aplicação. Neste dia refletimos sobre qual Educação Física queremos,
sobre a nossa identidade, qual o propósito das nossas aulas e com quais abordagens e tendências
pedagógicas de Educação Física nos identificamos.
Foram levantados alguns questionamentos importantes entre os docentes, que nos fizeram
pensar se estaríamos diante de uma visão conservadora de Educação Física escolar e se as nossas
aulas estariam contemplando os aspectos que compõe a totalidade do componente curricular. Foi
constatado que hoje há diversas formas de Educação Física no Instituto de Aplicação e isso se
reflete nos diferentes níveis de ensino. Assim, por meio do confronto entre distintas concepções de
ensino presentes na equipe, foi possível refletir sobre a teoria, sobre a prática e valorizar os saberes
advindos da experiência.
Um dos artigos escolhidos para esse primeiro debate foi escrito por um professor da equipe
de Educação Física, demonstrando assim a nossa preocupação em conhecer a produção teórica dos
colegas de trabalho e a importância de integrar o ensino, a pesquisa e a socialização do
conhecimento entre os pares.
Na segunda e na terceira reunião foram discutidos os temas relacionados à Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017; 2018) e Reforma do Ensino Médio (REM) – Lei
13415/2017 (BRASIL, 2017) –, pois são documentos oficiais recentes que devem ser objeto de
estudo e reflexão crítica do corpo docente. A leitura dos documentos foi feita a luz da atual
conjuntura política, econômica e social destacando um aspecto que tem mobilizado a atenção da
comunidade acadêmica no que diz respeito à centralidade que a BNCC e a REM dão à formação
por competências. Estas, destinadas prioritariamente à formação pragmática e utilitária à estrutura
ocupacional, concentrando-se no atendimento à qualificação profissional e às competências
socioemocionais previstas por organismos econômicos (OCDE, 2015), secundarizando assim o
desenvolvimento de um sujeito crítico e fundamentado pelo conhecimento em movimento,
sistematizado e produzido universalmente ao longo da história da humanidade.
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Consideramos que todo esse processo em andamento, tem contribuído significativamente
não apenas para repensar o currículo, as políticas educacionais e as nossas práticas pedagógicas,
mas fundamentalmente tem favorecido a nossa própria formação dentro da instituição. Todas as
reflexões advindas desse momento de estudo e construção coletiva do conhecimento certamente
culminarão no desenvolvimento de diferentes conhecimentos e habilidades que subsidiarão a prática
dos professores, colocando-se como uma das alternativas viáveis e fundamentais ao aprimoramento
do sistema educativo e para o desenvolvimento profissional dos docentes.
O que temos em andamento é uma formação centrada na instituição escolar, com suas
particularidades e necessidades, a partir da construção de um espaço coletivo de construção de
saberes. Podemos afirmar que desenvolvemos uma FC sob o alicerce crítico, no sentido de formar
um sujeito capaz de criticar sua própria prática, o contexto onde atua e a sociedade da qual faz
parte. Além disso, também nos formamos sobre o alicerce reflexivo, pois por meio da reflexão
individual e coletiva desenvolvemos os saberes profissionais.
Com plena autonomia na definição dos temas a serem debatidos, partindo de demandas
específicas da instituição escolar, a formação continuada é planejada e discutida por todos os
professores envolvidos.
Numa relação dialética entre teoria e prática os professores/pesquisadores da instituição têm
demonstrado que é possível combinar a produção do conhecimento teórico com os saberes
construídos por eles, numa permanente interação com as experiências práticas que tornam a
formação continuada contextualizada na realidade escolar. Deste modo, essa perspectiva de
formação docente tem atendido aos interesses institucionais e dos professores de forma simultânea,
num modelo em que o conhecimento científico e prático se integram durante os diálogos sobre as
experiências, a relação ensino e aprendizagem e demais questões que permeiam a prática
pedagógica.
CONCLUSÕES
A literatura mostra-se consensual quando denota que o modelo tradicional de FC já não
atende mais as necessidades do contexto educativo atual. Todavia, para que haja mudanças
significativas, é necessária a participação efetiva do professor em todo o processo de formação,
numa via de mão dupla em que este se torne o protagonista de seu próprio desenvolvimento
profissional.
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Este protagonismo advém da autonomia crítica e reflexiva, no sentido de desprivatizar suas
práticas (WITTORSKI, 2014), tornando-as públicas e elemento gerador de análises,
experimentações, crítica, reflexão e consequente ressignificação pedagógica. Nesse sentido, o
modelo de colaboração social poderia contribuir para a valorização do agir profissional docente em
quaisquer propostas neste âmbito.
Uma questão fundamental para a execução da proposta apresentada neste trabalho diz
respeito às condições de trabalho dos docentes, que se destaca quando se compara com a maioria
das escolas públicas. São professores com carga horária de 40 horas, com carreira universitária –
sendo alguns com Dedicação Exclusiva –, o que implica em ter um tempo destinado para estudos e
pesquisa na sua carga horária e uma jornada de trabalho que contempla o tempo destinado a
formação, prevista no calendário escolar.
Para a realização de uma formação nesse modelo são necessárias algumas condições
materiais e estruturais que nem sempre estão presentes nas instituições escolares. Por isso
destacamos essa experiência como um exemplo de formação continuada autônoma, importante de
ser reproduzida em outros contextos, com o poder público oferecendo as condições viáveis para tal
execução.
Com condições de trabalho degradantes, jornadas de trabalho extenuantes, com a influência
do empresariado nas políticas educacionais e falta de autonomia pedagógica dos profissionais da
educação é incabível uma proposta como essa. Nesse sentido, é fundamental reivindicar melhores
condições de trabalho para os docentes, tempo para planejamento pedagógico conforme estipulado
pela Lei 11738/2008 (BRASIL, 2008) e autonomia pedagógica frente às influências dos grupos
empresariais que tentam ditar os rumos da educação pública.
Espera-se que a cultura docente dos próximos anos valorize processos formativos que visem
o desenvolvimento da autonomia, voltados para ações sistematizadas e coletivas de análises do
trabalho docente, contribuindo de maneira efetiva para a ressignificação da prática educativa.
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ANEXOS
Figura 1. Modelo de formação continuada de professores
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
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Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Pacheco e Flores (1999)
modelo de colaboração social

É consenso na literatura que a formação continuada de professores deve ter o objetivo de não só
atender interesses profissionais e institucionais como também ser um processo autônomo realizado de
acordo com as necessidades pessoais do professor, colaborando para o seu desenvolvimento como ser
social, modificando ou ratificando suas crenças, valores e conceitos sobre a prática. Este trabalho tem
por objetivo analisar a formação continuada de professores a partir de uma perspectiva colaborativa,
assim como descrever uma experiência formativa entre professores de uma escola pública do Rio de
Janeiro, embasada nos elementos constituintes deste modelo. Tem a característica de um estudo
qualitativo, do tipo descritivo, utilizando técnicas da revisão bibliográfica, assim como as experiências
das autoras como pesquisadoras deste campo, para propor um modelo de formação que atenda às
necessidades percebidas num campo que parece ainda não dar conta deste tipo de formação. Como
resultados, aponta-se o modelo de colaboração social como via de mudança para a formação de
professores, ressaltando que as práticas neste âmbito devem ter a preocupação em associar as
necessidades individuais e organizacionais. Concebe-se que estas iniciativas devem tornar a prática
formativa um espaço onde a troca de saberes, necessidades, interesses e experiências práticas sejam
elementos principais para as ações de “investigação-ação-formação”. Quanto à experiência relatada, é
nítida a contribuição desta iniciativa não apenas para repensar o currículo da instituição, as políticas
educacionais e as nossas práticas pedagógicas, mas tem favorecido a própria formação dos professores
dentro da instituição, contribuindo no desenvolvimento de diferentes conhecimentos e habilidades que
subsidiarão suas práticas. Espera-se que a cultura docente dos próximos anos valorize processos
formativos que visem o desenvolvimento da autonomia, voltados para ações sistematizadas e coletivas
de análises do trabalho docente, contribuindo de maneira efetiva para a ressignificação da prática
educativa.
Palavras-chave: Formação de Professores; Formação Continuada; Formação Colaborativa; Educação
Física Escolar.
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FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NO ENSINO MÉDIO DO CAP UERJ: UM RELATO DE EXPERÊNCIA
Ana Patrícia da Silva – CAp UERJ
Gabriela Aragão Souza de Oliveira – CAp UERJ
Márcia Miranda – CAp UERJ/ UNISUAM
Sidnei Jorge Fonseca Junior – CAp UERJ/ UNIABEU

INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta algumas oficinas enquanto práticas pedagógicas como
possibilidade de minimização das exclusões no processo de ensino-aprendizagem nas aulas de
Educação Física do Instituto Fernando Rodrigues da Silveira – CAp UERJ.
Para Santos, Melo e Fonseca um dos maiores desafios contemporâneos da Educação é
“conseguir que todos os educandos tenham acesso à educação básica de qualidade, por meio da
inclusão escolar, respeitando as diferenças culturais, sociais e individuais” (2009, p.09).
Assim sendo, as instituições educacionais necessitam organizar-se para validar estratégias,
que busquem contemplar a formação global do educando, tendo como suporte seu trabalho docente,
que é determinado pela história de vida e construção identitária profissional.
O objetivo do presente trabalho é investigar as possíveis relações entre a formação
identitária docente e a escolha de oficinas específicas como possibilidade pedagógica no que se
refere as práticas docentes oferecidas aos alunos do ensino médio do Instituto Fernando Rodrigues
da Silveira – CAp UERJ, no ano de 2019, com a equipe de terça-feira, nas aulas de Educação
Física.
Este estudo se justifica ao pensarmos na educação do corpo na escola e também na
utilização e ou negligência que a escola faz do próprio corpo, mesmo nas aulas de Educação Física
o locus da sua formação. Nesse sentido, nos aproximamos do entendimento de que essa educação é
mediada por múltiplos saberes e práticas historicamente construídos.
Para Denzin e Lincoln (2006), mudar a cultura significa transformar as minúcias do
comportamento (as práticas de trabalho) no local de trabalho. Para fins de organização dividimos o
texto nas seguintes seções: “Práticas Educação de Física no Ensino Médio”, “A formação identitária
do professor”, “Nosso caminho” e “O caso do CAp UERJ”.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO
Para pensar as práticas pedagógicas em Educação Física no Ensino Médio (EM) partimos de
um questionamento de Arroyo (2016) que pergunta claramente quais avanços vinham acontecendo
nos debates dos professores de Educação Física (congressos, cursos de formação, nas pesquisas e na
produção teórica). E se eles eram reconhecidos e incorporados no cotidiano das escolas?
Júnior, Costa, Santos e Melo (2017) afirmam que não (p.1174), que ela vem sendo
negligenciada nos últimos anos. Segundo os autores supracitados o EM no Brasil [...]sempre foi
cenário de discussões ao se propor uma formulação de políticas públicas para educação, neste
sentido os desafios em estabelecer seus objetivos e características dificultaram a definição de uma
identidade própria para esta etapa de ensino (p. 1171).
Para tal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei nº 9.394/1996 (BRASIL,
1996) colaborou com a elaboração de políticas desencontradas e contraditórias no EM, reforçou o
dualismo entre a formação profissional e educação geral, onde muitos veem avanços, outros veem
retrocesso.
Para eles uma das justificativas de tal negligência está pautada no pressuposto que a
Educação Física enquanto [...] componente curricular que não contribui para os anseios
institucionais, tanto da escola como dos pais e dos alunos que, nessa fase do ensino escolarizado, se
deparam com a demanda das provas de acesso ao ensino superior (p. 1172).
Afinamos nosso olhar com Júnior, Costa, Santos e Melo (2017), quando pensamos nossa
prática enquanto professores do Instituto de Aplicação na operacionalização das práticas
pedagógicas no EM recaem também, no modo como organizamos o nosso currículo, na
metodologia que aplicamos nas nossas aulas, nas nossas avaliações e nas implicações no campo da
formação de professores na nossa rotina ao recebermos os estagiários.
Nesse sentido, as oficinas ofertadas no EM no CAp UERJ abarcam as orientações da BNCC
para o EM (2017) que nos orientam a criar
[...] oportunidades para que os estudantes compreendam as inter-relações entre as
representações e os saberes vinculados às práticas corporais, em diálogo constante com o
patrimônio cultural e as diferentes esferas/campos de atividade humana. (p.49)
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A FORMAÇÃO IDENTITÁRIA DO PROFESSOR
Para Tardif (2002), a questão do conhecimento dos professores, isto é, dos saberes, do
saber-fazer, das competências e das habilidades, que servem de base para o trabalho no ambiente
escolar, são elementos constituintes de suas identidades pessoais e profissionais.
Tardif e Raymond (2000) partem da ideia que o tempo é um fator importante para a
edificação dos saberes que servem de base para o trabalho docente, no qual afirmam que os saberes
profissionais dos professores são plurais, mas também temporais e isso marca a constituição das
suas identidades pessoais, profissionais e para nós também institucionais.
De acordo com Tardif e Raymond , os saberes que fundamentam o ensino estão baseados no
saber-ensinar e não reproduzem um sistema cognitivo. Para esses autores, na realidade, os
fundamentos do ensino são ao mesmo tempo “existenciais, sociais e pragmáticos ” (2000, p.235)
conforme o apresenta o quadro 1.
No que tange aos saberes existenciais, para Tardif e Raymond (2000), os lastros de certezas
são construídos ao longo das histórias de vida de cada indivíduo, através de múltiplos processos de
socialização que perpassam os docentes. e com eles se constituem, assumindo o papel de filtro
interpretativo e compreensivo, por meio dos quais o docente compreende e realiza seu próprio
trabalho e constitui sua própria identidade.
Segundo esses autores, tais saberes também são sociais, na medida em que são
especificamente produzidos e legitimados por grupos sociais, como por exemplo, os saberes das
ciências da educação transmitidos durante a formação profissional, relacionados com os saberes
curriculares produzidos pelos funcionários do Ministério da Educação e os outros saberes escolares
produzidos pela comunidade escolar. Estes, quando articulados e utilizados pelos docentes,
legitimam essa relação social bem como os grupos que as produzem.
De acordo com Tardif e Raymond (2000), os saberes pragmáticos nada mais são que o
cumprimento de funções mobilizadas, modeladas e adquiridas, podendo ser notadas na importância
que os professores dão à experiência no seu cotidiano. Para eles, trata-se de saberes práticos,
operativos e normativos, o que significa dizer que sua utilização depende da sua adequação às suas
funções, aos problemas e às situações de trabalho.
Nesse sentido, Tardif e Raymond (2000) afirmam que compreender os saberes dos docentes
é compreender, portanto, a evolução de suas transformações, suas reformulações, sua evolução ao
longo de sua carreira e história de vida. Isto nos remete aos saberes móveis que constituem suas
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identidades e os processos de inclusão/exclusão de que eles participam e aos vários níveis de
socialização e recomeços.
Assim sendo, entendemos que a identidade profissional dos docentes é móvel, fluida, parte
de vários recomeços, é baseada na sua experiência, sendo constituída de saberes existenciais,
sociais e pragmáticos que variam de acordo com a história de vida de cada um, que articula e
mobiliza saberes diferenciados na sua constituição identitária pessoal e profissional.
NOSSO CAMINHO
O estudo aqui apresentado, ocorreu no CAp UERJ, tendo como público alvo, um grupo de 4
docentes, oito turmas do EM (primeiro e segundo ano) e 2 turmas de graduação da disciplina prática
de ensino do EM.
A equipe de Educação Física, com o ensino médio, trabalha oferendo oficinas distintas de
acordo com o espaço físico e material disponibilizado para as aulas. No ano de 2019, nas terçasfeiras foram oferecidas cinco oficinas distintas (yoga, voleibol, handebol, futsal e musculação).
Num primeiro momento os alunos se reuniram com os professores da disciplina daquele dia que
apresentaram as suas respectivas oficinas e os alunos se vinculam as mesmas de acordo com seu
grau interesse.
Metodologicamente, trata-se de um estudo descritivo1 qualitativo, do tipo relato de
experiência, com a finalidade de integrar conhecimentos teóricos e práticos na solidificação de uma
aprendizagem significativa, apresentando no que tange a abordagem do problema um estudo de
caráter exploratório que se ancorou na perspectiva dos estudos culturais.
Segundo Denzin e Lincoln o paradigma dos Estudos Culturais estuda “as práticas culturais,
práxis, textos sociais, subjetividades sob a forma de crítica” (2006, p.35), a partir de uma
experiência e de uma apropriação do conhecimento que são, aí sim, bastante pessoais.
Nesse sentido, o estudo se justifica pela necessidade de entender as abordagens e escolhas
teórico-metodológicas, que embasam as oficinas ministradas para e pela equipe de docentes 2
supracitada, que lecionam simultaneamente para discentes da graduação (estagiários) e do EM.

Na pesquisa qualitativa enfatiza-se a compreensão da singularidade e a contextualidade de fatos e eventos (SILVA,
1996 p.87)
1

2

Adjuntos e assistentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ.
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Assim, julgou-se pertinente a descrição de uma experiência que integra conhecimentos
teóricos e práticos na solidificação da identidade docente e sua possível influência nas práticas
pedagógicas, no caso, as oficinas ministradas nas terças-feiras.
OFICINAS ENQUANTO PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO CAP UERJ
Para entendermos melhor as escolhas que orientam as práticas de nossas oficinas, partimos
do pressuposto que a ciência não é neutra como assegura diversos volumes dos PCNs (1997, 1998,
1999 e 2002), assim sendo, à ciência praticada na modernidade, deve levar em consideração os
valores sociais no interior das práticas científicas e a presença de escolhas de estratégias por parte
de seus participantes (SANTOS, 2004).
Buscamos entender a relação da escolha e utilização de determinadas oficinas pedagógicas
com a formação identitária da equipe de docentes que ministram as aulas para o EM nas terçasfeiras.
Nesse sentido, Tardif e Raymond (2000), apontam que a identidade é um construto, onde os
docentes são agentes de sua atividade profissional, são ativos, capazes de justificar suas escolhas e
suas práticas, dando coerência às mesmas. Bauman (2005), entende que as identidades não são
somente atribuídas.
Bauman (2005), Tardif e Raymond (2000) apontam que é impossível compreender a
identidade docente sem inseri-la na história de vida de seus atores, das suas ações, seus projetos e
desenvolvimento profissional. Para eles, esse “processo modela a identidade pessoal e profissional,
e é vivendo-o por dentro, por assim dizer, que eles podem tornar-se professores e considerar-se
como tais aos seus próprios olhos” (p.338).
Ao longo do tempo, levamos em consideração a familiaridade identitária do docente com o
tema a ser abordado nas oficinas a serem ministradas no CAp UERJ. Entendemos que a
historicidade constitui os saberes profissionais dos docentes, que fazem parte da sua constituição
identitária.
Mas, especificamente, os saberes experienciais que para Tardif e Raymond (2000) são uma
reativação e transformação dos saberes adquiridos nos processos anteriores, sejam eles de
socialização, familiares, escolares e universitários. Nesse sentido, torna-se importante também
considerar a dimensão temporal do trabalho, ou seja, a experiência prática do trabalho que aponta
para a aquisição do sentimento de competência e o domínio da rotina de trabalho docente.
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Assim sendo, consideramos pertinente pontuar os seguintes saberes experienciais da equipe
de docentes pesquisada (quadro 2).
Como pontuamos acima, no que se refere a influência da identidade profissional, na escolha
das oficinas a serem ministradas, consideramos que com os temas que temos maior segurança e
familiaridade para trabalhar [...] o direito ao acesso às práticas, a problematização da relação com a
saúde e o lazer ou a organização autônoma e autoral no envolvimento com a variedade de
manifestações da cultura corporal de movimento permitirá aos estudantes a aquisição e/ou o
aprimoramento de certas habilidades, com aponta a BNCC.
Assim sendo, eles poderão consolidar não somente a autonomia para a prática, mas também
a tomada de posicionamentos críticos diante dos discursos sobre o corpo e a cultura corporal
que circulam em diferentes campos da atividade humana (BRASIL, 2017 p. 50)

No que se refere, a oficina de musculação a escolha da oficina se deu devido a
disponibilidade de espaço físico e material adequado para a prática da atividade atrelada ao saber
experiencial do docente em Educação e saúde.
A escolha das oficinas de esporte de quadra baseia-se no saber experiencial do docente em
ensino e treinamento desportivo em modalidades coletivas e individuais, detecção, seleção e
orientação de talentos esportivos aplicados a educação física escolar. E na sua ampla experiência
em treinamento de equipes de esportes coletivos, além da demanda dos alunos pela prática de
esportes coletivos mais populares.
A escolha do objeto de conhecimento Yoga inserido na unidade temática ginástica da
conscientização corporal BNCC (Brasil, 2017) se deu por essa prática envolver diversas posturas
que envolvem técnicas baseadas na integração de pequenas sequências de exercícios físicos e
mentais, que contribuem para a qualidade da aprendizagem, o autocontrole, a flexibilidade, a
coordenação, respiração, contemplação e silêncio, focalizando a atenção, afrouxando as tensões
físicas e mentais e gerando um melhor ambiente para trabalhar em sala de aula.
No que se refere aos saberes experienciais que embasaram os esportes de rebatida, eles se
apresentam na experiência do docente enquanto atleta e no ensino com ênfase na e aprendizagem
das habilidades esportivas à partir da pedagogia interacionista, atuando com os diversos esportes de
rede/rebatida, contribuindo para a tomada de decisão, resolução de problemas e autonomia motora
do praticante.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

586

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Em outros termos, a experiência no magistério demanda uma propriedade cognitiva e
instrumental da função, exigindo também uma socialização e vivência na profissão, maneira pela
qual o professor se edifica e se testa aos poucos numa identidade profissional, em que são colocados
elementos emocionais, relacionais e simbólicos que permitem que o professor se considere e viva
como tal.
A construção gradual de sua identidade profissional advém da tomada de consciência em
relação aos diferentes elementos que fundamentam a profissão e sua integração na situação
de trabalho leva à construção gradual de uma identidade profissional (TARDIF, 2000, p.
229).

Nesse sentido, o tempo é uma categoria que torna a constituição identitária do professor
mutável, ajustável e flexível, e aí estão imersos o trabalho, o trabalhador e seus saberes. Ele é
também um dado subjetivo, no sentido de que contribui poderosamente para modelar a identidade
do trabalhador, uma vez que oferece possibilidades de reflexão e de recomeço em que os saberes
existenciais, sociais e pragmáticos influenciam e são influenciados pela sua prática, e como isso
diversifica a constituição da sua identidade, pessoal e profissional.
CONCLUSÕES
Entendemos que o objetivo do estudo que era Ele teve como objetivo investigar as possíveis
relações entre a formação identitária docente e a escolha de oficinas específicas como possibilidade
pedagógica no que se refere as práticas docentes oferecidas aos alunos do ensino médio do Instituto
Fernando Rodrigues da Silveira – Cap UERJ, no ano de 2019, com a equipe de terça-feira, nas aulas
de Educação Física, foi alcançado.
O estudo aponta que as quatro unidades temáticas (BNCC, 2017) escolhidas pelos discentes
e desenvolvidas por nós nas oficinas do Ensino Médio do CAp/UERJ têm tornado o conteúdo da
Educação Física mais próximos à realidade dos discentes, e por isso, vem despertando enorme
prazer pela prática física, facilitando sua aprendizagem e a adoção no estilo de vida ativo pelos
discentes, transformando suas representações sociais acerca da Educação Física enquanto disciplina
curricular, em direção a sua crescente valorização.
Sendo o campo da Educação Física Escolar um local de práticas plurais, entendemos que as
oficinas oferecidas aos alunos do EM, partem de maneira geral dos nossos saberes experenciais,
sociais e pragmáticos que constituem nossa identidade docente, saberes esses que embasam a
formação docente dos alunos da disciplina de prática de ensino que cumprem estágio em nossas
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aulas. Consideramos importante ressaltar que tais saberes estão em constante modificação sempre
alicerçados pelo ensino, pesquisa e extensão que fazem parte do nosso cotidiano enquanto docentes
do CAp UERJ.
Nesse sentido, outras possibilidades de práticas serão oferecidas aos discentes, indo ao
encontro das propostas temáticas da BNCC (BRASIL, 2017), reforçando o entendimento que a
Educação Física Escolar é mediada por múltiplos saberes e que nossos alunos têm o direito de
experimentá-los durante a Educação Básica.
Portanto, dia após dia, os docentes aprendem a estabelecer outras relações com esses saberes
que culminam em mudanças em relação à construção do seu próprio conhecimento, promovendo
sentimentos de segurança e de capacitação profissional. Consequentemente, o caminho profissional
dos docentes compreende, além do savoir-faire, know-how, o do bem-estar pessoal do docente em
fazê-lo.
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ANEXOS
Quadro1. Saberes que fundamentam o ensino

Saberes que fundamentam o ensino (TARDIF; RAYMOND, 2000)
O pensamento do professor não é constituído somente pela
cabeça, mas é o resultado de construção de uma vida. Eles
entendem que o professor pensa a partir de sua história de
vida e não somente a partir da sua história intelectual, no
sentido rigoroso do termo, mas também emocional, afetivo,
pessoal e interpessoal. Tardif e Raymond :
Saberes existenciais

Saberes Sociais

Saberes pragmáticos

[...] consideram que o professor é um “sujeito
existencial” no sentido forte da tradição fenomenológica e
hermenêutica um “ser-mundo”, um Dasein (HEIDEGGER,
1927), uma pessoa completa com seu corpo, suas emoções, sua
linguagem e seu relacionamento com os outros e consigo
mesmo. Ele é uma pessoa comprometida em e por sua própria
história – pessoal, familiar, escolar, social – que lhe
proporcionam um lastro de certezas a partir das quais ele
compreende e interpreta as novas situações que o afetam e o
constrói, por meio de suas próprias ações, a construção da sua
história (2000, p.235).

Os fundamentos do ensino são sociais na medida em que
entendemos que os saberes profissionais são plurais,
originários de fontes sociais variadas como família, escola,
universidade, etc. Estes saberes são adquiridos em tempos e
espaços sociais diferentes como, por exemplo: tempo da
infância, da escola, da formação profissional, do ingresso
na profissão, da carreira.
Os saberes pragmáticos, ou seja, aqueles saberes que
servem de base para o ensino, estão diretamente ligados
tanto à identidade do trabalho como à identidade da pessoa
do trabalhador. Para Tardif e Raymond “trata-se de saberes
ligados ao labor, de saberes sobre trabalho, ligados às
funções dos professores” (2000, p.236)

Fonte: Adaptado de TARDIF; RAYMOND, 2000.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

589

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Quadro 2. Saberes experienciais (Universitários e práticos)

NOME DA
OFICINA
Musculação

Esportes de
quadra

Yoga

Esportes de
rebatida (rede)

SABERES EXPERIENCIAIS
(UNIVERSITÁRIOS E PRÁTICOS)
Pós doutorado em Ciências Médicas, doutora e mestre em
Educação. Licenciatura plena em educação física. Pesquisadora
da educação básica e superior. Têm experiência na área de
Educação, atuando principalmente nos seguintes temas:
formação de professores, inclusão em educação e educação e
saúde.
Doutorado em Ciências Nutricionais, mestrado em Ciências da
Motricidade Humana, especialização lato sensu em Ciências do
Treinamento de Alto Nível e Fisiologia do Exercício e
Licenciatura plena em educação física e com estudos realizados
no âmbito do desempenho motor de escolares e atletas
adolescentes nos cursos stricto sensu.
Doutora em Educação Física e Cultura, atua com estudos sobre
as questões de gênero, metodologia e práticas inovadoras nas
aulas de Educação Física escolar.
Mestre em Educação Física e Cultura. Licenciatura Plena em
Educação Física. Têm experiência na área de Educação Física
Escolar, com ênfase em ensino e aprendizagem das habilidades
esportivas, atuando principalmente nos seguintes temas: tênis de
campo, aprendizagem motora, crescimento e desenvolvimento
motor.
Fonte: Os autores.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

590

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
As instituições educacionais necessitam organizar-se para validar estratégias, que busquem contemplar a
formação global do educando, tendo como suporte seu trabalho docente, que é determinado pela
história de vida e construção identitária profissional. O presente trabalho parte do pressuposto que um
processo efetivo de aprendizagem pode contemplar as oficinas como possibilidade pedagógica,
articulando a construção de conhecimentos com o desenvolvimento de habilidades na formação de
atitudes e valores que são influenciados pelas identidades docentes. O presente trabalho teve como
objetivo investigar as possíveis relações entre a formação identitária docente e a escolha de oficinas
específicas como possibilidade pedagógica no que se refere as práticas docentes oferecidas aos alunos
do ensino médio do Instituto Fernando Rodrigues da Silveira – CAp UERJ, no ano de 2019, com a
equipe de terça-feira, nas aulas de Educação Física. Para tal, buscamos refletir a formação de
professores, no tocante as suas facetas identitárias imbricadas nas suas escolhas pedagógicas.
Metodologicamente, trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, do tipo relato de experiência, com a
finalidade de integrar conhecimentos teóricos e práticos na solidificação de uma aprendizagem
significativa que se ancorou na perspectiva dos estudos culturais, apresentando no que tange a
abordagem do problema um estudo de caráter exploratório. Os dados analisados apontam que os
saberes experienciais, dia após dia, culminam em mudanças em relação à construção do seu próprio
conhecimento, promovendo sentimentos de segurança e de capacitação profissional.
Consequentemente, o caminho profissional dos docentes compreende, além do savoir-faire, know-how, o
do bem-estar pessoal do docente em fazê-lo.
Palavras-chave: Formação de professores; Educação Física escolar; Ensino Médio; Oficinas
pedagógicas.
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Resumo
Este painel apresenta pesquisas e experiências de ensino consolidadas relacionadas ao tema proposto
pelo evento no eixo 1, qual seja: “Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas: tensões e
perspectivas na relação com Formação docente”. Desse modo, articulamos três trabalhos que
discutem os desafios contemporâneos sobre a formação inicial e/ou continuada de professores da
Educação Básica no Brasil a partir da realidade de contextos escolares em dois municípios da Bahia, a
saber: em Amargosa e Itapetinga, bem como o mapeamento da produção acadêmica acerca da
formação lúdica. A intenção da organização deste painel incide em proporcionar uma discussão
profícua sobre os desafios em promover espaços formativos de professores que assegurem a defesa da
democracia e ao mesmo tempo possam reinventar os espaços escolares com proposições de práticas
educativas colaborativas. O primeiro trabalho realiza reflexão sobre a formação de professores na/para
contemporaneidade a partir de uma formação lúdica que possibilite o enfrentamento de desafios
educacionais que se fazem presente no exercício da docência. O segundo trabalho apresenta resultados
de pesquisa sobre a formação docente associada ao processo lúdico. Para tanto, realizou-se um
levantamento no Catálogo de Dissertações e Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) sobre a formação de professores com a perspectiva lúdica no período de
2010-2019. O terceiro artigo é resultado de experiências de ensino consolidadas no curso de
Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) em Amargosa –
Bahia a partir da realização de atividades formativas e colaborativas nos componentes curriculares de
Didática, Prática Reflexiva em Educação Infantil e Ensino e Aprendizagem na Educação Infantil e
Alfabetização.
Palavras-chave: Formação de Professores; Educação; Ludicidade; Educação Infantil.
FORMAR PROFESSORES NA/PARA A CONTEMPORANEIDADE: A LUCIDIDADE COMO
POSSIBILIDADE
Anderson Silva Pereira – UFBA
Livia Karen Figueredo de Jesus – UFBA

INTRODUÇÃO
A formação de professores no Brasil é uma exigência garantida através da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação (LDB) promulgada por meio da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
(BRASIL, 1996). Mas, para além de uma exigência legal a formação faz-se necessária para o
conhecimento de teorias educativas, para que o profissional tenha contato com os conhecimentos
científicos acerca da educação e de outras áreas de conhecimento, para o compreender as teorias de
aprendizagem e entre outros aspectos que são importantes para pensarmos a prática educativa na
contemporaneidade. Assim, a formação deve ser o primeiro passo para a constituição do ser docente
e ser base para vencer os desafios que a contemporaneidade tem colocado para a prática educativa
no âmbito da escola.
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Na perspectiva de colaborar com o enfrentamento desses desafios educacionais que temos
vivenciado no exercício da docência e para realização das práticas pedagógicas a ludicidade entra
como meio possível para superarmos os obstáculos do ensinar e aprender nos dias atuais. É
pertinente destacarmos que ao tratarmos de ludicidade a compreendemos como “uma experiência
interna ao sujeito, só pode ser percebida e expressa pelo sujeito que a vivencia” (LUCKESI, 2014,
p. 17). Assim, a busca é por uma formação que proporcione o entendimento e a busca por
atividades que visem possibilitar ao sujeito a vivência de situações que proporcionem a sua
inteireza como sujeito.
Tendo em vista toda complexidade que a formação docente tem ganhado nos dias de hoje, a
temática do estudo emerge da necessidade de pensarmos as novas formas de ser professor na
contemporaneidade, entendendo a formação e as práticas lúdicas como instrumento para
ensinar/aprender. Dessa forma o objetivo desse texto é refletir sobre a formação de professores
na/para contemporaneidade, perspectivando uma formação lúdica.
Nesse âmbito, coma intenção de facilitar a leitura do texto a seguir, apresentamos a seguinte
divisão: na primeira parte está uma revisão teórica da temática, proporcionando um conhecimento
sobre o conteúdo abordado. Logo depois temos as escolhas metodológicas. Então apresentaremos
resultados e discussões e finalizaremos com as considerações.
CONTEMPORANEIDADE, LUDICIDADE E FORMAÇÃO
A contemporaneidade é marcada principalmente pelos tempos atuais. As reflexões sobre a
formação docente, na contemporaneidade, são atravessadas por diferentes questões, necessidades e
perspectivas teóricas. O atual escopo de formação de professores assume hoje no Brasil um papel
importante, emerge um novo professor, atento às mudanças culturais, políticas e econômicas. Esse
novo cenário busca a qualificação de técnicas e ferramentas capaz de dar engajamento didático para
a acentuação de uma nova forma de produzir aprendizagem. Nesse sentido, faremos um link da
formação atrelada aos aspectos da ludicidade, instrumento de aprendizagem que carece de um
dinamismo didático para sua aplicação.
As discussões sobre formação de professores perpassam o campo educacional, tendo em
vista que a escola é estruturada em cenários políticos monopolizados e por um sistema mitigado.
No campo educacional podemos compreender a ludicidade como fenômeno, ou seja, como algo que
pode ser descrito e explicado e também como um instrumento que pode ser observado e constituído.
Por isso:
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[...] o que a ludicidade traz de novo é o fato de que o ser humano, quando age
ludicamente, vivencia uma experiência plena. [...] Enquanto estamos participando
verdadeiramente de uma atividade lúdica, não há lugar, na nossa experiência, para
qualquer outra coisa além desta atividade. Não há divisão. Estamos inteiros, plenos,
flexíveis, alegres, saudáveis. [...] Brincar, jogar, agir ludicamente exige uma entrega
total do ser humano, corpo e mente ao mesmo tempo. (LUCKESI, 2000, p. 21).

As indagações sobre o próprio conceito de ludicidade envolvem processos de compreender a
compreensão do outro e identificar as implicações desse processo. Não seria possível classificarmos
o termo ludicidade como algo concreto, existe uma serie de redes que nos envolvem em processos
culturais. O desenho pedagógico que leva a refletir esse instrumento de aprendizagem (ludicidade)
se consolida em uma autocritica da prática: o que a ludicidade tem de bom? E o que ela traz de
ruim? Essa crença lúdica que temos, deve ser colaborativa e capaz de criticar e ser criticada, essa
autocritica do processo deve refletir no trabalho e na didática enquanto educador.
A ética lúdica se baseia nessa condição de autocrítica, compartilhar processos, a priori,
convergentes a cultura e as redes de envolvimento do sujeito. É necessário compreender, quando se
fala de formação com engajamentos voltados para questões sobre cunho lúdico, pois não formamos,
o outro em tese, o processo de formação é individual, pois aprendizagem é infinita e envolve redes
permeadas de culturas inimagináveis. Nesse sentido, podemos citar o currículo, que tem um
propósito de envolver todos, contudo, só consegue contemplar alguns, ausentando uma parcela.
No campo estrutural podemos desenvolver a ludicidade em partes, ou seja, em demarcações
epistemológicas. A nossa implicação como educador sobre esse processo é encontrar um sentido
dentro dessa prática, costurar as amarras ou fazer essa conjuntura partindo do ponto de vista de cada
aluno. O diálogo dentro dessas amarras não pode negar a existência ou os processos culturais que
cada indivíduo carrega, ao passo que o processo formativo voltado para essa área envolve a própria
práxis dos indivíduos.
Para que o professor possa buscar dar conta de todos esses processos necessita-se de uma
formação atrelada as constantes mudanças atravessadas por viés ideológicos, políticos e culturais,
passando a encarar uma nova forma de visualizar a formação de professores tendo em vista que a
educação não é entendida como estática, mas centra-se em uma dinâmica da qual é produzida em
diversos lugares.
Nesse contexto, emerge uma dinamização e um olhar mais atendo para os vastos campos de
concentração de formação, a educação prioritariamente, passa pelo prisma da contemporaneidade e
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das novas técnicas de tecnologização, assim sendo tem-se que a formação de professores na atual
conjuntura da sociedade necessita ser aprimorada pelo prisma das mudanças existenciais e culturais
do qual a sociedade emerge. Com as novas exigências de uma sociedade e as mudanças nessa nova
forma de produzir educação, faz-se necessária a busca de um novo professor que esteja atento a
essas novas mudanças. Nessa perspectiva:
Novas exigências educacionais pedem às universidades um novo professor capaz de
ajustar sua didática às novas realidades da sociedade, do conhecimento, do aluno, dos
meios de comunicação. O novo professor precisaria, no mínimo, de adquirir sólida
cultura geral, capacidade de aprender a aprender, competência para saber agir na sala
de aula, habilidades comunicativas, domínio da linguagem informacional e dos meios
de informação, habilidade de articular as aulas com as mídias e multimídias
(LIBÂNEO, 1999, p.28).

Pensar na formação sem ao menos identificar esses campos metodológicos pragmáticos e
existências seria inviável, por isso a contemporaneidade faz emergir esse novo professor atento a
mundialização dos diversos cenários. Assim, a ludicidade toma forma junto aos meios tecnológicos,
pois faz parte do processo de aculturação levando o professor a produzir métodos diferentes de
produção de aprendizagem e nesse aspecto a produção desses novos instrumentos torna-se inviável
se esse professor não estiver passado por esse prisma da formação com enfoque nessas novas
mudanças.
METODOLOGIA
A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, pois não tivemos a intenção de medir ou
quantificar os dados produzidos, mas sim realizar uma análise do que eles nos apontaram. Desse
modo tentamos “analisar os dados em toda a sua riqueza, respeitando, tanto quanto o possível, a
forma em que estes foram registados ou transcritos” (BOGDAN e BIKLEN,1994, p. 48).
Antes da ida a campo para a produção dos dados realizamos leituras de produções da área
estudada, com o intuito de ter contato com os conhecimentos já produzidos. Além disso, o
procedimento de levantamento bibliográfico foi crucial para nos auxiliar na construção do estudo,
uma vez que os textos pesquisados serviram como base teórica.
O passo seguinte consistiu na entrada no campo, que foi o contato com estudantes do 7º
semestre do Curso de Pedagogia, nesse primeiro contato foi realizada a apresentação da pesquisa e
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convite para a participação. Após esse momento realizamos outras visitas ao campo para
estabelecimento da data de realização do encontro para ser feito o grupo focal.
De acordo com Dall’agnol (2012), o Grupo Focal (GF) é aplicado como técnica por
pesquisador que tem como objetivo coletar informações sobre um determinado tema específico por
meio da discussão participativa entre os participantes, reunidos em um mesmo local e durante certo
período de tempo. Logo, é possível dizer que o GF valoriza a interação entre os participantes e o
pesquisador, sendo realizado a partir das discussões focadas em tópicos específicos e diretivos. A
troca de experiências proporciona conceitos e opiniões entre os participantes. Assim, origina
discussões e elabora táticas grupais para solucionar problemas e transformar realidades, pautandose na aprendizagem e na troca de experiências sobre a questão em estudo, potencializando o
protagonismo dos participantes na medida em que dialogam e constroem coletivamente os
resultados da pesquisa.
O grupo focal foi realizado com 09 estudantes do curso de Pedagogia da Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus de Itapetinga, em data, local e horário definidos
coletivamente no mês de outubro de 2019. O encontro foi um diálogo em grupo conduzido com
base um roteiro predefinido com a temática que seria abordada. No momento do grupo focal as
falas dos participantes foram gravadas com o consentimento de todos e no momento de transcrição
foram utilizadas as iniciais dos nomes dos colaboradores, a fim de resguardar o anonimato.
Após a produção dos dados eles foram catalogados e analisados levando em consideração as
técnicas de análise do conteúdo entendendo esta como “uma técnica de pesquisa que trabalha com a
palavra, permitindo de forma prática e objetiva produzir inferências do conteúdo da comunicação
de um texto replicáveis ao seu contexto social” (CAREGNATO e MUTTI, 2006, p. 682).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para além de uma exigência da LDB a formação de professores se constitui como um
caminho para a transformação do modo de educar nas instituições de Educação Básica. É nela que
temos a possibilidade de aprender as teorias, o caminho do ensinar e do aprender, de como superar a
dificuldades encontradas no âmbito das atividades da docência. É na formação que subimos o
primeiro degrau para nos tornarmos professor. Porque como afirmou sabiamente Paulo Freire
(1995) ninguém nasce professor nós nos tornamos em um processo contínuo que se alonga por toda
nossa carreira profissional.
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Mesmo a formação sendo o ponto inicial ela não se prende ao início da carreira, ela perpassa
toda a trajetória docente do indivíduo, pois como afirma Tardif (2014, p. 249) “[...] a formação
profissional ocupa em princípio, uma boa parte da carreira [...]”. Entretanto nesse momento nos
detemos à formação inicial e como ela tem ajudado os estudantes, futuros docentes a enfrentar as
complexidades de atuar em uma sala de aula.
Como dito acima no momento do grupo focal foi utilizado um roteiro que foi construído, a
fim de seguir um plano crescente de debate sobre o objeto de pesquisa em foco. Assim, entendemos
o roteiro como um importante instrumento norteador para produzirmos os dados para a realização
do estudo. Esse instrumento tinha como questão norteadora “Você, como estudante de pedagogia,
sente que está sendo formado para atuar numa sala de aula, tendo em vista a complexidade que esta
ação implica?”. A pergunta foi colocada e surgiram muitas colocações e reflexões. Em relação à
complexidade trazida pela formação e a atuação docente, os agentes da pesquisa, enquanto
estudantes de Pedagogia, disseram que:
A – Na academia não, sempre uso outros recursos como vídeos do youtube para
auxiliar na minha formação.
H – A nossa formação sobre educação infantil foi baseada em nossos conhecimentos e
não por causa da formação que a gente aprendeu.

A partir da fala dos participantes podemos perceber que a formação, por vezes, pode não dar
conta de atender as demandas da realidade e de toda a sua complexidade, isso é esperado.
Entretanto, o que não pode ocorrer é que outras fontes de informação sejam a base da formação do
professor. A docência exige conhecimento científico, conhecimentos específicos, que sejam capazes
de transformar-se em ações reflexivas e que atendam às necessidades que habitam a sala de aula.
Mizukami (2004), a partir de Shulman, remete a uma base de conhecimento para o ensino
necessário a todo professor, sendo: o conhecimento específico do conteúdo, o conhecimento
pedagógico geral e o conhecimento pedagógico do conteúdo. Dessa forma, essas bases ajudam na
promoção de aprendizagens tanto para alunos quanto para professor.
Outro aspecto a ser destacado nas afirmações dos agentes é de como a Universidade tem
entendido e tratado as complexidades. A escola, o aluno, a sociedade mudaram, as ciências e
tecnologias evoluíram e nós continuamos formando professores para uma realidade que não mais
existe. É preciso pensar no sujeito que aprende e também o sujeito que ensina, para que o último
seja capaz de pensar e propor atividades que visem a vivência plena da aprendizagem.
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Na perspectiva da ludicidade, o diálogo a respeito do tema possibilitou discussões em
âmbitos mais profundos, que considera as políticas educacionais, a formação, o currículo, o âmbito
social e cultural.
F – Eu sinto que a gente é muito questionado. Ah! Não tem lúdico na EJA. Ah! Na
educação infantil tem que ser lúdico, mas não encaminha a gente como é esse
processo, ou como é fazer o lúdico lá na sala de aula. A gente que tem que correr atrás
e se virar para aprender. (GRUPO FOCAL, 2019)

É inegável que para se cumprir o objetivo de educar os alunos é preciso cuidar da formação
dos professores, reconhecendo a formação docente como direito desses profissionais,
compreendendo que os processos de formação devem ser percebidos como prática social de
reflexão contínua e coerente com a prática. (KRAMER, 2002). Segundo Kramer (2002, p.128),
“[...] a formação é necessária não apenas para aprimorar a ação profissional ou melhorar a prática
pedagógica”. A autora defende “a formação como direito de todos os professores: formação como
conquista e direito da população, por uma escola pública de qualidade” (KRAMER, 2002, p.128).
Acerca da necessidade da formação docente para a construção de uma escola pública de
qualidade, Azzi (2008, p.57) assegura que:
A formação de professores para a escola básica constitui, pois, fator relevante na
melhoria da qualidade da escola pública, mas não considerada de forma isolada, e sim
do bojo de decisões políticas mais amplas que apontem a melhoria das condições do
trabalho docente (AZZI, 2008, p. 57).

Levando em consideração as afirmações das autoras reconhecemos e reafirmamos a
importância da formação de professores para a construção de uma educação pública de qualidade.
Além disso, reforçamos a necessidade de construirmos uma formação que contemple as
especificidades da atualidade. E nesse cenário a ludicidade vem se constituindo como um caminho
para o aprender. A própria Resolução 02/2015 que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para
graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada, ressalta no Artigo 12,
inciso I, que os cursos mencionados devem promover “e) conhecimento multidimensional e
interdisciplinar sobre o ser humano e práticas educativas, incluindo conhecimento de processos de
desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos, nas dimensões física, cognitiva,
afetiva, estética, cultural, lúdica, artística, ética e biopsicossocial” (grifo nosso). Ou seja,
perspectiva uma formação que utilize das várias linguagens e em dimensões que desperte a
sensibilidade do sujeito.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

599

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Portanto os resultados desta pesquisa corroboram para uma compreensão que o
conhecimento profissional se constitui ao longo da carreira, a partir de múltiplas fontes e diferentes
formas, que têm como referência comum a prática profissional dos professores. Ficou
compreendido através dos dados obtidos, que os alunos em formação docente valorizam e buscam
as oportunidades para a formação de modo a atender as suas reais necessidades de sala de aula e
que, estas, promovam uma conexão entre a teoria e a prática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das discussões e dados apresentados é inegável as novas questões que a
contemporaneidade tem destinado para a formação de professores. O ensino envolve hoje, novas
estratégias, a inclusão de novos instrumentos e a utilização das novas tecnologias e faz-se
necessário que os docentes sejam preparados para saber lidar com estas questões. Assim,
constatamos que a formação recebida por esses discentes necessita ser melhor assistida, pois
reiteramos que a atual Diretrizes Curriculares para formação de professores, sugeriu (exigiu)
mudanças em várias dimensões. Ainda percebemos que a contemporaneidade é carregada de
desafios, principalmente, referente a diversidade. Há necessidade de uma formação que englobe as
dimensões da sensibilidade (estética, cultural, lúdica, artística etc.). Entendemos, que uma formação
lúdica é também uma formação sensível.
Assim, a formação se faz necessária para proporcionar uma mudança de comportamento, de
atuação em sala de aula, mas não se restringe a isso. Assim, a formação não se faz necessária
apenas para aprimoramento da ação profissional e melhoria da prática pedagógica; a formação deve
ser compreendida como um direito de todos principalmente da população, pois ela é fundamental
para a construção de uma escola de qualidade. Destarte não é possível se pensar em qualidade
educacional sem mencionar a questão da formação.
Outro fato notório a ser destacado é a importância de tratarmos da ludicidade na formação,
pois esta tem sido uma possibilidade no enfretamento dos desafios colocados pela
contemporaneidade. Através da inserção da ludicidade na formação docente podemos proporcionar
o entendimento do aprendiz como um sujeito que pode e deve aprender a partir de atividades que
considerem todo o seu ser, ou seja, que o professor busque sempre realizar atividades que possam
proporcionar ao sujeito a vivência de toda a sua inteireza.
Portanto, para formarmos professores que possam ser capazes de lidar com os desafios e
questões presentes em sala de aula faz-se necessário considerarmos a ludicidade como elemento
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fundamental no processo formativo. Entretanto, só esta inserção não dará conta de toda a
complexidade da formação presente da contemporaneidade.
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Resumo
O presente artigo objetiva refletir sobre a formação de professores na/para contemporaneidade,
perspectivando uma formação lúdica. Essa formação que deve ser almejada e buscada na
contemporaneidade, que emana por mudanças em várias dimensões, também deve possibilitar o
enfrentamento de desafios educacionais que se fazem presente no exercício da docência. Com isso, as
novas exigências de uma sociedade e as mudanças nessa nova forma de produzir educação, exige a
busca de um novo professor que esteja atento a essas novas mudanças. Concernente a prática
pedagógica, a ludicidade se insere como meio possível para superação dos obstáculos referentes aos
processos de ensinar e aprender. Esta ludicidade é entendida, neste estudo, como plenitude, inteireza
do sujeito. Assim, realizamos uma pesquisa qualitativa e exploratória, com foco na ludicidade na
formação inicial de pedagogos. Esta foi realizada em 2019, na Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia, Campus de Itapetinga-Bahia, com estudantes do 7º semestre do Curso de Pedagogia, a partir do
grupo focal. Constatamos que a formação recebida por esses discentes necessita ser melhor assistida,
visando atender a Diretrizes Curriculares atuais para formação de professores e a contemporaneidade e
seus desafios referente a diversidade, principalmente. Há necessidade de uma formação que englobe as
dimensões da sensibilidade (estética, cultural, lúdica, artística etc.). Entendemos, que uma formação
lúdica deve ser também uma formação sensível. Contudo, através da inserção da ludicidade na
formação docente podemos proporcionar o entendimento do aprendiz como um sujeito que pode e
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deve aprender a partir de atividades que considerem todo o seu ser, ou seja, que o professor busque
sempre realizar atividades que possam proporcionar ao sujeito a vivência de toda a sua inteireza.
Palavras-chave: Formação docente; ludicidade; prática pedagógica.
LUDICIDADE E FORMAÇÃO: DIÁLOGOS A PARTIR DO ESTADO DA ARTE
Rafaela Sousa Guimarães – UFRB

INTRODUÇÃO
O sentido, acho, é a entidade mais misteriosa do universo.
Relação, não coisa, entre a consciência, a vivência e as coisas e os eventos.
O sentido dos gestos. O sentido dos produtos. O sentido do ato de existir.
Me recuso a viver num mundo sem sentido.
Estes anseios/ensaios são incursões em busca do sentido.
Por isso o próprio da natureza do sentido: ele não existe nas coisas, tem que ser
buscado, numa busca que é sua própria fundação.
́
Só buscar o sentido faz, realmente, sentido. Tirando isso, não tem sentido.
(Buscando o sentido, Paulo Leminski).

Vivemos na atualidade, períodos de transições, metamorfoseando pensamentos e concepções
sobre a vida, sobre as nossas profissões ou a atuação enquanto seres humanos. Estamos
corriqueiramente em busca de sentidos para nos direcionar na vida. O sentido do ato de existir como
referencia Leminski (2001). Dormimos e acordamos procurando formas e caminhos para conceber a
nossa existência. O sentido vem das simbologias das coisas e dos objetos, assim como das ações e
não da sua materialidade em si. Talvez essa busca seja a grande impulsionadora da maneira de
conceber a vida. Neste recorte, trazemos a ludicidade como reflexão para uma educação que faça
sentido para a vida dos indivíduos. Enquanto professores, buscamos a todo o momento articular
formas e trajetórias que suavize as aprendizagens dos sujeitos, elencando ações que potencialize
isso.
A ludicidade é um termo polissêmico segundo Leal e D’Àvila (2013), que na sua
integralidade atua na subjetividade dos sujeitos, construindo uma atmosfera interna de plenitude, de
entrega, de prazer e de bem-estar. No entanto, para que ela esteja presente na vida dos indivíduos
precisa ser estimulada em forma de ações. Segundo Lopes (2004), a ludicidade é uma condição do
ser humano, mas necessita de ações externas para ser vivenciada. Podemos pensar nas brincadeiras,
jogos, os artefatos lúdicos, artes, manifestações culturais, músicas... Ou seja, tudo aquilo que
provoca sensações de prazer.
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Desta maneira, na contemporaneidade a ludicidade vem permeando diversos espaços
educacionais, pois entende-se que através do lúdico, é possível acessar mais diretamente os
indivíduos. Desde o nascimento até a trajetória final dos homens e mulheres, as ações lúdicas os
movem para encarar de frente a vida numa confluência de relações. A ludicidade possui então, um
link direto com o estado pleno do sujeito na sua totalidade. Seja na educação, nos espaços não
escolares, na saúde, nas manifestações populares e no mundo digital, entre outros, o lúdico vem
sendo abordado como um processo de desenvolvimento humano.
Mas a ludicidade se inicia com outra perspectiva. Segundo Huizinga (2001), a ludicidade se
expressa através do jogo que “é mais que um fenômeno fisiológico, ou um reflexo psicológico.
Ultrapassa os limites da atividade puramente física ou biológica. É uma função significante, isto é,
encerra um determinado sentido” (HUIZINGA, 2001, p.05). Neste aspecto o jogo adquire uma
função de integralidade do ser, é o significado do estar e fazer humano. Não é uma ação pensada e
formalizada, ocorre mediante a atuação dos indivíduos na cultura. “Encontramos o jogo na cultura,
como um elemento dado existente antes da própria cultura, acompanhando-a e marcando-a desde as
mais distantes origens até a fase de civilização em que agora nos encontramos” (HUIZINGA, 2001,
p.07). O jogo é a vinculação de homens e mulheres com a própria forma de viver, se relacionar e
interagir, seja no divertimento, ou na seriedade, ele pode ser percebido como o elemento lúdico que
direciona os sujeitos em sociedade.
Brougère (1998) traz a ludicidade numa vertente voltada ao jogo como uma ação da cultura,
é através do acúmulo de experiências e vivências que se dá a relação de homens e mulheres com o
jogo. Mediante esse movimento, os indivíduos criam aprendizagens através da imersão ao universo
lúdico, ou seja, através de uma cultura lúdica que os sujeitos aprendem a jogar e a brincar, sendo
essas ações algo aprendido e que depende da intervenção cultural. Ultimamente, sobre o tema, vem
sobressaindo à perspectiva de Luckesi (2000, 2014), a ludicidade como plenitude e inteireza do
sujeito.
Em vista de verificar como a ludicidade aparece no meio acadêmico citada em teses e
dissertações, fez-se necessário à realização de uma pesquisa sobre as produções cientificas
existentes no Brasil. Essas descrições e análises foram realizadas, dando origem ao levantamento
sobre como a ludicidade aparece nas pesquisas acadêmicas das Universidades brasileiras. Assim,
este artigo tem por objetivo apresentar resultados das produções científicas existentes no Brasil, em
dissertações e teses, construídas no período de 2010-2019, sobre ludicidade, visando conhecer as
perspectivas formativas presentes articuladas ao tema.
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METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que buscou estudar aspectos subjetivos e de cunho
social; é exploratória porque buscou ampliar informações do fenômeno estudado; e é bibliográfica,
do tipo estado da arte, que consistiu numa revisão de literatura num Banco de Dados.
Esta pesquisa realizada no Catálogo de Dissertações e Teses da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) tem como período, os anos de 2010 a
2019. Nela será mostrado o recorte temporal de uma década de trabalhos escritos sobre o tema
ludicidade. Escolhemos esse período por se tratar dos últimos anos.
As consultas foram realizadas a partir do descritor “Ludicidade”, no período de janeiro de
2020. Foram gerados 812 resultados. Após a aplicação dos filtros, escolhendo apenas mestrado e
doutorado, restaram 661 trabalhos. Desse total, obteve-se 529 dissertações e 132 teses. A partir
desta primeira etapa, foi necessário estabelecer critérios de refinamento para pesquisa, sendo
aplicado mais dois filtros, sendo: a) Por ano, conforme recorte apresentado, permanecendo 437
trabalhos; b) Por Programa de Pós-Graduação, sendo selecionados os Programas em Educação,
Ensino e Psicologia, permanecendo 273 trabalhos. Foram considerados os Programas dessas três
áreas e suas frações (exemplo: Educação Escolar, Ensino de Ciências etc.).
Após essa primeira etapa, foi realizada a leitura dos resumos dos 272 estudos selecionados.
Um total de 7 trabalhos não puderam ser consultados, pois são anteriores a Plataforma Sucupira e
mesmo em uma busca no site do Google, não foram localizados. Alguns estudos, embora apareçam
na pesquisa a partir do descritor “Ludicidade”, não possuem relação com o tema, o que provocou a
eliminação de mais 06 textos. Sendo assim, restaram 260 trabalhos, sendo 204 dissertações e 56
teses que foram fichadas e analisadas. Os resultados foram distribuídos em quadros e discutidos a
partir do referencial teórico.
LUDICIDADE NAS DISSERTAÇÕES E TESES: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Assim, quanto aos resultados, no quadro 1 está exposto a quantidade de estudos por ano; nos
quadros 02 e 03, estudos por grande área e área de conhecimento, sendo considerados somente as
áreas de maior representação. Em relação aos quadros 03 e 04, consideramos as áreas de Educação,
Ensino e Psicologia, aqueles que continham esse título e aqueles que continuam o título e as frações
(exemplo: consideramos os Programas de Pós-Graduação em Educação aqueles que tinham por
título Programas de Pós-Graduação em Educação Escolar, etc.)
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A pesquisa demonstra que houve nos últimos 10 anos um número considerável de trabalho
que trata do tema. Isso é relevante, pois mostra como os pesquisadores vem se interessando pelo
tema da ludicidade que atualmente vem circulando não só a esfera da educação escolar, mas uma
multipluralidade de espaços. Nesta perspectiva, é de se esperar que a Ludicidade, continue numa
vertente ascendente de pesquisas, produções acadêmicas e também de práticas efetivas nos espaços
concretos de aprendizagens. Abaixo, expomos o quadro 01 e sua distribuição anual.
Quadro 1. Estudos por ano.

Anos
2010
2011
2012
2013
2014

Total
19
24
17
24
30

Anos
2015
2016
2017
2018
2019

Fonte: Dados da pesquisa.

Total
33
26
33
35
19

O quadro 1, demonstra uma crescente produção no número de trabalhos escritos no que
tange a ludicidade. Na avaliação de uma década de produção, percebe-se que nos anos de 2017 e
2018 o número foi muito expressivo. Abaixo, expomos quadros 02 e 03 e suas distribuições.
Quadro 2. Estudos pela Grande Área.

Grande Área
Ciências da Saúde
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Engenharias
Linguísticas, Letras e Arte
Multidisciplinar

Fonte: Dados da pesquisa.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

605

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Quadro 3. Estudos por Área de Conhecimento.

Grande Área
Antropologia
Arquitetura e Urbanismo
Artes
Ciências da Computação
Ciências Ambientais
Comunicação
Dança
Desenho Industrial
Educação
Educação em Periferias
Educação Física
Enfermagem

Grande Área
Letras
Linguística
Literatura Brasileira
Língua Portuguesa
Medicina
Pediatria
Música
Outras Sociologias Específicas
Sociais e Humanidades
Sociologia
Sociologia
do
Desenvolvimento
Planejamento Educacional

Engenharia Biomédica
Engenharia Elétrica
Engenharia/
Tecnologia/
Gestão
Ensino
Ensino de Matemática
Ensino Aprendizagem
Geografia

Psicologia
Psicologia Cognitiva
Psicologia
do
Desenvolvimento Humano
Química
Química Orgânica
Saúde Coletiva
Saúde e Biológicas

História
Interdisciplinar

Teatro
Teologia

Fonte: Dados da pesquisa.

Os quadros 2 e 3, mostram as grandes áreas e as áreas de conhecimento que mais
sobressaíram na pesquisa. Os estudos na área de Ciências Humanas possuem um número expressivo
de trabalhos (sendo mais de 150 estudos), demonstrando uma predominância entre estudiosos,
inclusive da educação. Os outros estudos mais próximos de uma relevância numérica são das áreas
multidisciplinar e de Linguísticas, Letras e Artes que são voltados para a realização de estudos mais
subjetivos. Portanto, percebemos que a ludicidade vem sendo discutidas nas dissertações e tese no
viés da subjetividade.
Quanto à área de conhecimento, Educação apresenta uma quantidade relevante das
pesquisas (quase 200 estudos). Também é perceptível que as áreas de ensino e sociologia são as que
mais aparecem. Se considerarmos as áreas mais voltadas para humanidades teremos a maioria dos
estudos. Desse modo, os estudos sobre a ludicidade vêm ultrapassando áreas e sendo apenas
estudadas. Em Portugal, Maria Conceição Lopes (2004, 2014) vem realizando estes estudos no
âmbito da área de comunicação. Apresentamos, o quadro 04, a seguir.
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Quadro 4. Estudos por Programa de Pós-Graduação

Grande Área
Educação
Educação (Currículo)
Educação (Psicologia da Educação)
Educação - Campus Catalão
Educação - Processos Formativos e Desigualdades Sociais
Educação Ambiental
Educação e Contemporaneidade
Educação em Ciências e Matemática
Educação em Ciências Química da Vida e Saúde (UFSM - FURG)
Educação Escolar
Educação para a Ciência
Educação, arte e História da Cultura
Educação, Cultura e Comunicação
Educação, Linguagem e Tecnologias
Educação Contemporânea
Educação Matemática
Educação Física
Educação Física UEL-UEM
Educação Física e Esporte
Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano
Programa de Pós Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e
Escolar
Psicologia (Psicologia Clínica)
Ensino das Ciências
Ensino de Ciências e Matemática
Ensino de Ciências (modalidades física, química e biologia)
Ensino de Ciências e Educação Matemática
Ensino de Ciências e Matemática
Ensino de Matemática
Ensino e História de Ciências da Terra
Ensino e Processos Formativos
Ensino em Biociências e Saúde
Ensino na Educação Básica
Ensino, Filosofia e História das Ciências
Ensino
Ensino de Ciências
Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade
Ensino e História das Ciências e da Matemática

Total

218

18

24

Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme exposto no quadro 4, o sobressalto dos Programas da área de Educação em
relação às outras áreas, mostra onde a produção sobre ludicidade vem sendo destacada. Essa ênfase
também colabora para pensarmos a ludicidade nos processos educacionais, seja como prática,
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recurso ou fenômeno formativo e como estes vem sendo ascendentes. Os estudos sobre a ludicidade
como inteireza do sujeito (LUCKESI, 2000, 2014), nasce no âmbito da educação e, como
percebemos, ainda permanece nela, crescendo e se expandindo.
Dentre os trabalhos analisados constatamos que estes estudos se baseiam, principalmente,
em autores como Sarmento, Kramer, Vygotsky, D’Ávila, Caillois, Corsaro, Huizinga, Brougère,
Luckesi, Kishimoto. Todos esses autores citados remetem a ludicidade de alguma forma. Dentre os
autores citados, destaca-se os 4 últimos, sendo referenciados na grande maioria das produções
escritas. Assim, pudemos contabilizá-los, chegando ao seguinte resultado: Huizinga (41%),
Kishimoto (44%), Broùgere (37%) e Luckesi (24%).
Mediante a pesquisa, foi possível realizar um mapeamento das produções acadêmicas
escritas no país. Verificou-se que a grande maioria dos estados brasileiros possuem Universidades
que produzem trabalhos a partir da Ludicidade: Alagoas, Amazonas; Bahia; Brasília; Ceará;
Espírito Santo; Goiás, Maranhão; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul; Minas Gerais; Pará; Paraná;
Pernambuco; Piauí; Rio de Janeiro; Rio Grande do Norte; Rio Grande do Sul; Rondônia; Santa
Catarina; São Paulo; Sergipe. Dentre os estados citados, a Bahia produz 26% dos estudos sobre o
tema; Rio Grande do Sul produz 28% e São Paulo produz 41%. Este último detém a grande
produção acadêmica no que se refere ao descritor ludicidade.
Percebemos que vem a tradição de citar os precursores dos estudos sobre ludicidade
permanece, mas é necessário também, conhecermos outros estudos sobre o tema, principalmente,
aqueles que parte desses autores citados e os atualizam, os complementam com pesquisas mais
atuais.
Ainda, constata-se através dos dados que o Nordeste é uma região bem representada desses
estudos. De um total de 9 estados, 7 são citados. Mas percebemos que o crescimento nos estudos do
tema ainda não abrangeu alguns estados, estando a maioria das dissertações e teses concentrados em
alguns estados. Dentre as instituições que mais produz sobre o tema está a Universidade Federal da
Bahia (21 estudos), Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (15 estudos) e a
Universidade de Brasília (14 estudos).
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FORMAÇÃO DOCENTE E LUDICIDADE
A partir do conhecimento sobre a distribuição desses trabalhos no âmbito dos anos, das
áreas e programas, passamos agora para conhecermos os temas recolhidos através da leitura dos
resumos, conforme exposto no quadro 05.
Quadro 5. Temas recolhidos através da leitura dos resumos.

Ensino de Química
Matemática (13)
Tecnologias digitais
Robótica educacional
Games
Jogos eletrônicos / digitais
Internet
Espaço hospitalar
Jogos (20)
Inclusão (5)
Educação Infantil (12)

Centro de atenção psicossocial infantil
Classe hospitalar
Crianças hospitalizadas
Brinquedoteca hospitalar
Ensino de Ciências
Ensino de Geografia
Formação de professor (24)
Prática Pedagógica (10)
Recreio
Brincadeira-Brincar (10)
Fonte: Dados da pesquisa.

Neste quadro demonstrativo, verifica-se uma grande representatividade de trabalhos no que
tange a formação de professores, seja inicial ou continuada, percebe-se que a utilização da
ludicidade nesse processo se faz presente nas pesquisas tanto de mestrado, quanto de doutorado. A
matemática também traz uma representação nos trabalhos, sendo uma área do conhecimento, onde a
ludicidade potencializa a aprendizagem, utilizando-se de elementos lúdicos.
Dessa forma, a ludicidade vem sendo “tomada” nos estudos como recursos didáticos e dessa
forma, como instrumento a ser utilizado na prática docente. Ainda, como elemento da prática
pedagógica e componente da didática, pois se ensina a partir/com a ludicidade.
Apesar da ludicidade não ser exclusivamente para a educação infantil, é nesse nível de
ensino que ele sobressai, apesar de já vir sendo inserido em outros níveis e modalidades de ensino.
Há um discurso de que as atividades pedagógicas a serem desenvolvidas em hospitais sejam
lúdicas, por isso, aparece sobremaneira nos temas em estudo. Pensa-se: já que vai ser apresentada
ao público hospitalar e/ou se fazer presente naquele ambiente tão carregado de “expectativa” que
seja com esperança, com ludicidade.
Mas, é a formação de professores que nos deixam alerta pela sua evidência e possibilidade
de diálogo com esta pesquisa. Assim, a formação docente é um tema bastante difundido, ao mesmo
tempo em que é carente de debates pelas suas constantes mudanças na legislação e necessidades de
mudanças para atender as demandas da contemporaneidade.
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Imbernon (2006) chama atenção que a formação docente precisa formar para a mudança e a
incerteza. Nessa perspectiva, a ludicidade precisa continuar sendo discutida na perspectiva da
formação docente (como fenômeno formativo, por exemplo) e sendo elemento contributivo da/na
formação de professores. Sobre isso, Pereira (2019), Leal e D’Ávila (2013), nos chamam atenção. A
ludicidade, nesse viés, deve buscar sensibilizar o sujeito em formação e ser provocadora de
mudanças, pois é um processo relacional. Deve ser formativo, na perspectiva de despertar
sensibilidade dos professores, conforme ressaltado por Leal e D’Ávila (2013). Assim:
[...] nesse sentido e pensando a ludicidade como princípio formativo, defendemos a
ideia de que as atividades lúdicas se façam presentes na sala de aula como elementos
estruturantes do processo de ensinar e desencadeadores de aprendizagens
significativas – aquelas em que o ser humano precisa integrar suas capacidades de
pensar, agir e sentir, sem hipertrofiar o que a escola, com toda sua tradição iluminista,
hipertrofiou por séculos – a dimensão intelectual, em detrimento do sentimento, do
saber sensível, da intuição e da ação sobre o mundo (LEAL; D’ÁVILA, 2013, p.

51).
Em pesquisa recente, Abreu e D’Ávila (2018) apresentaram uma síntese do conhecimento
produzido sobre o tema da ludicidade, com base na análise das dissertações e teses defendidas nos
programas de pós-graduação em educação no estado da Bahia, de 2006 a 2016. O recorte temporal
delas é de um período recente e se restringem aos Programas específicos de Educação do estado da
Bahia. Elas constataram que as discussões se evidenciam em torno da temática “O lúdico, o jogo, a
brincadeira, formação de professores e práticas pedagógicas”, sendo 43,24% das dissertações e
teses.
Os resultados aqui postos coadunam com o da pesquisa acima citada e ressalta a demanda
que a área de formação de professores vem tendo em relação aos estudos da ludicidade.
Ressaltamos que formar para construção e mobilização de saberes lúdicos (sensíveis) deve ser uma
necessidade do ser humano.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa realizada se torna pertinente pelo fato de efetuar um mapeamento sobre as
produções acadêmicas escritas nas universidades brasileiras a partir do termo ludicidade.
Identificou-se que o objeto de estudo aqui investigado e o levantamento das teses e dissertações se
faz necessário, para entendermos qual a discussão realizada sobre o termo ludicidade. Verificou-se

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

610

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

que em uma década de 2010 a 2019, que o lúdico vem perpassando por todas as vertentes e áreas,
seja no ensino da física, química ou matemática, que são ciências exatas, como nos processos
terapêuticos em hospitais, espaços não escolares, no uso do computador e internet, entre outros.
Assim, pode-se comprovar também uma grande produção acadêmica no que diz respeito à
formação de professor e a prática pedagógica no contexto escolar.
O levantamento efetivado embora tenha um número relevante de trabalhos na área de
formação docente, não foi encontrado nenhum que aborde a ludicidade como processo
metodológico na prática docente. Desta maneira, através da investigação foi possível expor que
pensar na formação docente como processo metodológico até a presente data da pesquisa, traz um
ineditismo, que pode e deve ser trabalhado e explorado na prática cotidiana do professor na sala de
aula.
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Resumo
Atualmente a discussão sobre a ludicidade está presente de maneira muito viva e presente em alguns
espaços educacionais, terapêuticos, de movimentos culturais e artísticos, entre outros. Ela perpassa os
jogos, os brinquedos e as brincadeiras e toma uma caracterização como algo integral e subjetivo aos
sujeitos. A formação docente associada ao processo lúdico precisa ser explorada como algo que vem a
contribuir com o fazer docente, mas também como elemento constituinte do indivíduo para além da
sua profissão. Desta maneira, este artigo tem por objetivo apresentar resultados das produções
científicas existentes no Brasil, em dissertações e teses, construídas no período de 2010-2019, sobre
ludicidade, visando conhecer as perspectivas formativas presentes articuladas ao tema. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa, exploratória e bibliográfica, do tipo estado da arte. Consistiu numa revisão de
literatura no Catálogo de Dissertações e Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES). Percebeu-se através desse levantamento que a ludicidade vem sendo
abordado nos estudos como recursos didáticos e dessa forma, como instrumento a ser utilizado na
prática docente. Ainda, como elemento da prática pedagógica e componente da didática, pois se ensina
a partir/com a ludicidade. Por fim, a pesquisa realizada identificou que o objeto de estudo aqui
investigado, e o levantamento das teses e dissertações se faz necessário, para entendermos qual a
discussão realizada sobre o termo ludicidade. Assim, pode-se comprovar também uma grande
produção acadêmica no que diz respeito à formação de professor e a prática pedagógica no contexto
escolar tendo como eixo norteador a ludicidade.
Palavras-chave: Ludicidade; Formação; Estado da Arte.
ESTRATÉGIAS FORMATIVAS NA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Karina de Oliveira Santos Cordeiro – UFRB
Sirlândia Reis de Oliveira Teixeira – UFRB

INTRODUÇÃO
A partir da proposição do tema do Endipe “Fazeres-saberes pedagógicos: diálogos,
insurgências e políticas”, fez-se necessário, juntar-se aos pesquisadores da área de Didática e
Prática de Ensino para discutir as Políticas Nacionais para a formação docente, bem como, as ações
desenvolvidas pelos profissionais do ensino, sejam eles da Educação Básica ou Superior.
Apresentaremos ao longo desse artigo resultados das experiências consolidadas em
componentes curriculares do Curso de Licenciatura em Pedagogia do Centro de Formação de
Professores (CFP) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Desse modo, articulase ações desenvolvidas em três componentes curriculares a saber: a) Didática; b) Prática Reflexiva
em Educação Infantil e c) Ensino e Aprendizagem na Educação Infantil e Alfabetização. Destaca-se
que tais componentes se articulam entre si na perspectiva formativa do profissional da Educação
Infantil.
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Nesse sentido, demonstramos como foi possível utilizar-se de estratégias de insurgências
para garantir a formação de professores, pautadas no diálogo e nas ações políticas do trabalho
pedagógico.
O texto que apresentamos foi organizado em três partes, a primeira realiza-se a
contextualização histórica da UFRB. No segundo momento apresenta-se as experiências
consolidadas e por fim apresenta-se as considerações finais.
CONTEXTUALIZAÇÃO
A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) fez parte do processo de
interiorização do ensino superior na década passada, em que o projeto de educação apontava para a
construção de uma conjuntura social e econômica mais justa, e com oportunidade para os
brasileiros.
Atualmente a UFRB encontra-se localizada em sete cidades da Bahia, quais sejam:
Amargosa, Cachoeira, Cruz das Almas, Feira de Santana, Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus.
Em Amargosa, localiza-se o Centro de Formação de Professores (CFP) da (UFRB). O CFP
como o próprio nome já diz, foi implantado para realizar o trabalho formativo para os cursos de
licenciaturas, hoje encontra-se em funcionamento oito cursos de graduação: Matemática, Física,
Química, Pedagogia, Filosofia, Educação Física, Letras – Libras – Língua Estrangeira e Educação
do Campo.
Esse Centro de Ensino tem sido o propositor de algumas implementações das Políticas
Nacionais de Formação de Professores para o Território de Identidade Vale do Jiquiriçá, portanto,
ao longo de quase 15 anos têm acumulado experiências em pesquisas sobre a formação inicial ou
continuada de professores, bem como sobre metodologias inovadoras, além de firmar parcerias com
as redes de ensino dos municípios circunvizinhos. É deste lugar que apresentamos como tem se
dado a articulação com a Educação Básica, para a formação de professores da Educação Infantil.
A Educação Infantil consiste na primeira etapa da Educação Básica e é realizado em
instituições de creche e pré-escolas que atendem crianças de 0 a 5 anos de idade, os cursos de
formação inicial para os profissionais que atuam nessa etapa são os de Pedagogia. Discute-se nesse
trabalho a importância da formação dos discentes do curso de Licenciatura de Pedagogia da
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia para a atuação nas escolas municipais, apresentando
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resultados de experiências consolidadas nos componentes curriculares de Didática, Prática
Reflexiva em Educação Infantil e Ensino e Aprendizagem na Educação Infantil e Alfabetização.
Ensinar e cuidar são suportes práticos para os educadores e profissionais que atuam na
Educação Infantil, devendo ser trabalhado as habilidades motoras, físicas e cognitivas das crianças.
Porém, para poder atuar na Educação Infantil, deve-se requerer do profissional um preparo e
dedicação especial, daí a necessária formação docente que advém a partir dos estudos e das trocas
de saberes.
De acordo com Oliveira-Formosinho (2016) é preciso que a formação de professores em
contexto colabore para a “desconstrução da forma tradicional de pensar a infância” (2016, p. 87).
Para a autora a reconstrução dessa ação se dá a partir do momento em que se percebe:
•

Uma nova imagem da criança – com agência de capacidade de exploração,
comunicação, expressão, narração, significação;

•

Uma outra imagem de profissional – com o poder de escutar, de dar tempo e espaço,
de dar voz, de documentar e incluir a voz das crianças;

•

Uma harmonização de vozes (a da criança e do profissional) através da escuta, da
negociação, da colaboração;

•

A reconstrução do conhecimento profissional prático no âmbito da pedagogia da
infância. (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2016, p. 90)

Desse modo, ao propor tal formação, a autora afirma que tanto crianças como os
profissionais são sujeitos de direitos, e ao se relacionarem uns com os outros afirmam um processo
democrático e participativo na produção de conhecimento.
Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) (BRASIL, 2010, p.
12), as crianças são consideradas como:
Sujeitos históricos e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e
a sociedade, produzindo cultura. (BRASIL, 2010, p. 12)

Nessa perspectiva, pode-se compreender a criança como aquela que ocupa atualmente um
lugar de direito, que por muito tempo lhe foi negado, mas que precisa ser entendida como sujeito
integrante na sociedade, que constitui sua identidade pessoal a partir da sua imersão em um
contexto de diversas possibilidades. Dessa forma, é importante saber que cada criança tem a sua
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infância própria, o que permite que essas infâncias sejam diversas, constituindo-se a partir das
influências da realidade e do contexto em que as crianças estão inseridas. Nesse sentido, Brasil
(2016) destaca que:
Pensar e reconhecer que existem infâncias e não uma única infância, significa estabelecer,
antes de tudo a importância das relações sociais, culturais, estéticas e econômicas que a criança tem
consigo e com outras pessoas de seu convívio, seja ele familiar, seja comunitário ou institucional.
(BRASIL, 2016, p. 58)
Assim, compreende-se que cada criança vivencia diferentes práticas em seu cotidiano, que
proporciona a elas, experiências significativas para sua vida. E nessa fase, a criança desenvolve
diversos aspectos cognitivos, motores, afetivos, entre outros, e é a partir disso que ela começa a se
descobrir e a conhecer o mundo por meio das relações que elas estabelecem durante sua infância.
Nessa perspectiva, Wajskop (2009, p. 25) afirma que “A criança desenvolve-se pela
experiência social, nas interações que estabelece, desde cedo, com a experiência sócio histórica dos
adultos e do mundo por eles criado”. Nesse sentido, é a partir das interações com os adultos e com o
meio social do qual vivem, que as crianças vão se desenvolvendo e se apropriando das experiências
que farão parte de suas vidas.
De acordo com Silva (2013) o trabalho com crianças pequenas necessita ser associado a uma
prática educacional comprometida com a ampliação do repertório cultural delas.
No decorrer das reflexões, discute-se questões sobre a formação inicial dos professores da
Educação Infantil, a importância da visibilidade das crianças no processo educativo, a fim de
compreender as crianças como sujeitos históricos culturais que são capazes de participar da
construção de seu próprio conhecimento. É preciso lembrar que, em diversos momentos históricos,
a criança e a infância foram invisibilizadas de uma condição social. Atualmente, os cursos de
formação de professores têm incorporado essas discussões em seus currículos.
As experiências consolidadas em articulação com a Educação Básica
A concepção de currículo que é apresentado na forma de conteúdos e disciplinas não tem
correspondido como o que é proposto pela Educação Infantil, pois, há um debate sobre sua estrutura
e organização na relação com o processo de ensino-aprendizagem. Com isso, é possível perceber
que o termo currículo na Educação Infantil tem sofrido alguns questionamentos para se chegar à
uma compreensão de como ele deve ser organizado, visando atender as necessidades infantis. Dessa
forma, o currículo deve orientar as práticas pedagógicas, com a organização de conhecimentos
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gerais que são articulados com as experiências das crianças, na qual são propiciadas por meio das
relações que elas estabelecem no seu cotidiano, buscando desenvolver práticas que valorize esses
saberes.
Apresentamos a seguir as características de cada um dos componentes curriculares em que
as experiências consolidadas ocorreram, a metodologia utilizada e posteriormente a articulação
entre eles para a formação do futuro docente da Educação Infantil.
DIDÁTICA
O componente curricular de Didática ocupa um lugar central e desafiador na formação do
professor da Educação Infantil. Central porque o objetivo do componente é favorecer a
compreensão dos processos de ensino em suas faces teóricas e práticas, nas quais os objetivos,
conteúdos, métodos e formas planejadas de atividade docente, relacionam-se entre si para criar uma
condição satisfatória de conhecimento e aprendizagem que produzam sentido e significado para a
criança. (Libâneo, 1990). Desafiador, porque é de fato um desafio articular os processos de ensino e
aprendizagem propostos na organização didática nos diferentes contextos que envolvem as
diferentes formas de se relacionar com as demandas do projeto político pedagógico da escola. Neste
sentido, procuramos no componente de Didática, ministrado para uma turma do curso de Pedagogia
da UFRB, envolver os futuros professores em atividades nas quais eles participem ativamente da
elaboração do planejamento da rotina de crianças de 0 a 5 anos de idade.
Assim foi proposto como uma das atividades norteadoras do componente Didática a
elaboração de uma rotina que considerasse os objetivos do planejamento, do projeto político
pedagógico, das diferentes teorias de ensino, o contexto e principalmente a criança. A experiência
iniciou com a discussão do conceito de rotina, que depois de algumas consultas em dicionários
definimos rotina como uma sequência de procedimentos e atividades habituais desenvolvidas na
Educação Infantil com o objetivo de favorecer a prática docente e promover a segurança e a
autonomia da criança.
Após a definição do conceito de rotina, com base na proposta da pedagogia participativa,
uma aluna fez o seguinte questionamento: “Refletindo a definição de rotina, me parece algo
mecânico, como essas atividades habituais e repetitivas oferecem espaço para a participação da
criança”? (Discente do curso de Pedagogia/UFRB, 2019).
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O questionamento da discente é fruto da reflexão dos diversos momentos de discussão,
indicando que a compreensão da realidade e da organização temporal e espacial resultam ainda em
atividades que muitas vezes, estão distantes do que se espera do trabalho educacional na primeira
infância, referenciando-se ainda às características assistencialistas e reprodutoras expressas nos
valores mercadológicos guiados pela sociedade capitalista de produção. É comum encontrarmos na
Educação Infantil uma série de atividades repetitivas e iguais tidas como obrigatórias que furtam a
autonomia e a identidade da criança em prol da produção em série da mesmice e do sem sentido.
A rotina pedagógica, muitas vezes, é direcionada para uma ação marcada pela inflexão
decisiva por modelos ideais e que em sua maioria, não traduzem as necessidades potencializadoras
para a aprendizagem e humanização das crianças. (SATO E OLIVEIRA, 2018, P.6).
Neste sentido, cabe a Didática, propor situações que provoquem além da reflexão, a
criticidade do futuro professor e suas próprias ações emancipatórias na prática do planejamento da
rotina na Educação Infantil. As intenções educativas precisam ser planejadas envolvendo
experiências, situações desafiadoras e significativas do conhecimento, favorecendo a pesquisa, a
descoberta, a exploração e a apropriação do conhecimento sobre o mundo físico, social e afetivo
pela criança mediada por um trabalho docente crítico e reflexivo. (OSTETTO, 2000).
Neste sentido, a dimensão humana permite que o docente considere a história pregressa da
criança, o seu meio familiar e sua forma de se relacionar com ela mesma e com o outro, bem como
as peculiaridades do desenvolvimento da sua faixa-etária. Na dimensão político-social é preciso
considerar o contexto histórico atual e como o próprio nome sugere as questões políticas e sociais
que pré “dominam” as relações escolares que por vezes “travam” os sistemas e impossibilitam a
realização do trabalho com autonomia. Em contra partida Adorno (1995) fala sobre a necessidade
de resistir pelo conhecimento e pelo trabalho docente. Já a dimensão técnica, diz respeito aos
materiais e instrumentos necessários que são meios para o processo ensino aprendizagem.
Diante do exposto, é preciso refletir o que entra no planejamento como rotina na Educação
Infantil, observando as dimensões propostas pela Didática, a fim de compreendê-las, dando sentido
na práxis cotidiana. Segundo Masseto (1997), as dimensões humana, político-social e técnica,
devem ser consideradas nos processos de aprendizagem e desenvolvimento da pessoa como um
todo de modo que a criança faça parte da sua experiência de aprendizagem, fazendo escolhas com
sentido e significado, num cenário marcado pela ludicidade, criatividade, expressividade e interação
professor-criança, criança-criança com cores, sabores, aromas e desafios mediados pelas
compreensão consciente das dimensões didáticas e do professor comprometido.
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PRÁTICA REFLEXIVA EM EDUCAÇÃO INFANTIL
Realiza-se nesse componente discussões teóricas e práticas sobre os estudos dos
referenciais e as bases legais da Educação Infantil, as políticas públicas para as crianças, bem como,
apresenta as práticas pedagógicas que foram historicamente constituídas para a Educação Infantil.
Além disso, propõe-se um trabalho interdisciplinar a partir de um projeto de intervenção nas
instituições de ensino da Educação Infantil.
Ao chegar nas instituições de Educação Infantil os discentes foram instigados a conhecer
além da estrutura física, a composição política dos currículos. Ao nosso ver essa composição diz
muito sobre as concepções de criança e de infância que as escolas adotam. O nosso interesse
consistia em que eles percebessem como tais currículos são organizados na perspectiva do brincar
na Educação Infantil. Foi preciso refletir sobre como esses currículos foram elaborados, pois como
afirma Oliveira (2010), a Educação Infantil deve proporcionar às crianças diversas experiências, e
essas precisam permitir que as crianças possam desenvolver-se e solucionar os problemas
cotidianos que acontecem ao seu redor.
Um dos objetivos do componente foi conhecer os contextos das instituições de Educação
Infantil, com a perspectiva de dialogar com as ações destes espaços, de maneira a colaborar para
uma formação profissional de uma prática reflexiva, que respeite os tempos e as aprendizagens das
crianças. Como metodologia de ensino, utilizou-se aula dialogada, leitura e produção de textos,
realização de seminários internos, elaboração de materiais didático. Para tanto, os discentes foram
orientados a construir a seguintes oficinas pedagógicas: Artes; Música; Contação de História e
Jogos e Brincadeiras, que deveriam articular com os projetos em execução nas instituições.
Em cada uma das oficinas pedagógicas, os estudantes elaboraram um referencial teórico
para dar subsídios as ações práticas, e posteriormente utilizam desses conhecimentos na execução
dos projetos de intervenção. O relato de uma das discentes ao realizar o projeto na escola demonstra
como foi importante proporcionar uma formação contextualizada:
Tendo em vista, que o jogo pode tornar-se uma estratégia didática quando as situações são
planejadas e orientadas pelo adulto visando a uma finalidade de aprendizagem, isto é, proporcionar
à criança algum tipo de conhecimento, alguma relação ou atitude. Para que isso ocorra, é necessário
haver uma intencionalidade educativa, o que implica planejamento e previsão de etapas pelo
professor, para alcançar objetivos predeterminados e extrair do jogo, atividades que lhe são
decorrentes. (Discente do curso de Pedagogia/UFRB, 2019)
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Para a fundamentação teórica de nossas ações, procura-se discutir os conceitos de infância e
a história brasileira do atendimento às crianças, os dispositivos legais, bem como as ações de
política de formação de professores da Educação Infantil.
Assim, ao refletirmos com os discentes do curso de Pedagogia, questões da atual conjuntura
brasileira para as políticas e dispositivos legais que subsidiam a Educação Infantil, estamos
contribuindo para formação de professores, em que eles, sejam capazes de fazer da sua ação
pedagógica proposições para compreender as crianças como sujeito de direitos.
ENSINO E APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO INFANTIL E ALFABETIZAÇÃO
Tal componente curricular se materializa na organização e realização do Estágio
Supervisionado na Educação Infantil em espaços de creches e pré-escolas públicas do município de
Amargosa/Bahia.
Apresenta-se questões que discutem a articulação da Universidade com a Educação Básica a
partir da realização do estágio nas instituições públicas municipais de Educação Infantil na
perspectiva dos discentes do curso de Pedagogia. Desse modo, discute-se o papel da Universidade
como instituição formadora dos discentes do curso de Licenciatura em Pedagogia, bem como, a
importância da articulação teórico-prática nas ações pedagógicas destes discentes nos espaços de
creches e pré-escolas de Amargosa. Além disso, destaca-se a importância da gestão escolar na
organização do Estágio Supervisionado de Educação Infantil, pois são esses sujeitos que se
encontram nas instituições, que contribuem de modo fundamental para a formação inicial a partir da
realização do estágio no ambiente escolar. Com isso, afirma-se que é essencial para a formação dos
discentes de Pedagogia a parceria articulada entre as proposições que emergem do espaço
acadêmico com os diretores/as, coordenadores/as, professores/as e demais funcionários que compõe
o quadro pedagógico, técnico e administrativo das creches e pré-escolas.
Ao final do estágio, os discentes foram orientados a elaborar o relatório final. Uma das
etapas do relatório final foi a escrita dos memoriais. Como texto motivador para a escrita desses
memoriais, utilizou-se estudos teóricos que discutem a importância da escrita autobiográfica para a
constituição do percurso formativo da docência. Segundo Passegi (2010) os memoriais possibilitam
que o processo de formação inicial possa ser analisado a partir das múltiplas experiências das
trajetórias dos sujeitos, bem como, as relações entre o saber e as aprendizagens individuais e
coletivas de cada um.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

619

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Desse modo, solicitou-se aos discentes que ao escreverem o seu memorial, dissertassem
sobre sua história de aprendiz, problematizando o processo de Educação Infantil, de alfabetização,
seus professores, materiais didáticos utilizados, brincadeiras, músicas, bem como a prática e os
métodos de alfabetização utilizados na época de sua formação, buscando, assim, fazer uma análise
crítica do seu processo educacional com a prática docente no estágio supervisionado.
Essa escrita dos memoriais se configurou como uma prática capaz de proporcionar que essas
discentes, todas mulheres, vivenciassem a experiência da escrita de si, como um processo de
formação (PASSEGGI, 2010). Além disso, a opção pela utilização dos memoriais nesse trabalho se
caracterizou pela possibilidade de compreender como as discentes foram capazes de numa ação
regressiva e progressiva, falar de si, como um eu refletido.
Sabe-se que o estágio é um momento importante na formação do/a professor/a, pois trata-se
de uma etapa de desafios e de tensões, de maneira a colaborar para a compreensão do que é a
profissão docente. Considera-se que o estágio de Educação Infantil tem se constituído como uma
experiência formativa das discentes de Pedagogia, pois esses saberes construídos ao longo da
prática docente são incorporados à formação acadêmica deles. Estes saberes são válidos, uma vez
que, contribuem futuramente para a prática docente. À medida que o estágio foi sendo
desenvolvido, as discentes compreenderam o quanto a formação continuada é essencial e que a
formação inicial é um dos primeiros desafios para o enfrentamento dos problemas que surgem
durante as práticas pedagógicas.
A partir dos resultados destes trabalhos, observou-se a inserção dos discentes em grupos de
pesquisas sobre a Educação Infantil e Infância. Alguns discentes, inclusive, têm produzido o
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a partir das questões norteadoras que emergiram da
experiência nas creches e pré-escolas municipais.
Por fim, identificou-se que o planejamento da rotina na Educação Infantil requer do futuro
professor uma constante busca pelo sentido emancipatório por meio dos materiais, tempo e espaço
presentes nas relações educativas de crianças pequenas. Foi importante também proporcionar aos
discentes a compreensão da articulação entre os componentes curriculares de Didática, Prática
Reflexiva na Educação Infantil e Ensino e Aprendizagem na Educação Infantil e Alfabetização na
formação docente. Buscou-se refletir os saberes necessários para o planejamento da rotina, a partir
de uma reflexão interdisciplinar capaz de perceber que as ações da rotina como as que envolvem
alimentação, higiene e cuidados com as crianças não caracterizam ações assistencialistas e o fato de
ser rotina, não significa que precisa ser rígida, mas sobretudo vivenciada junto com a criança de
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modo que ela seja capaz de aprender e se relacionar com as atividades rotineiras encontrando a
melhor forma de ser ela mesma em todas as experiências que envolvem a rotina na Educação
Infantil.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As experiências adquiridas na relação com as instituições da Educação Básica, possibilitam
uma aproximação com a realidade escolar, futuro campo de atuação dos discentes, além disso, temse estreitado os laços entre a Universidade e a Educação Básica quando reconhecemos a
importância das trocas de saberes e de experiências para a formação dos discentes que exercerão a
docência na Educação Infantil. A importância de relatar as experiências formativas colabora para a
reflexão das ações tanto para a prática de ensino e de estágio, quanto para atuação dos futuros/as
pedagogos/as, pois isso auxilia na forma de construir uma nova prática como educador/a da
Educação Infantil, aliado as teorias que foram apresentadas e discutidas em sala de aula.
Nesse sentido, houve indicações por parte de alguns discentes que é preciso pensar um
currículo em que o brincar e as outras manifestações corporais se façam presentes desde os
primeiros anos de vida.
Ao final dessas experiências formativas, somos mobilizadas a continuar com os
questionamentos que certamente direcionarão a reconfiguração de nosso trabalho para os outros
semestres acadêmicos. Mas o principal deles é: como é possível articular novas ações formativas da
Universidade com a Educação Básica a fim de garantir práticas insurgentes? O importante nesse
processo formativo de professores da Educação Infantil é que as repostas são construídas
coletivamente.
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Resumo
Este trabalho apresenta resultados de experiências de ensino realizadas e consolidas no curso de
Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) em Amargosa Bahia. As experiências formativas tiveram como objetivo proporcionar a formação dos discentes do
referido curso, a partir de ações pedagógicas contextualizadas e inovadoras, em três componentes
curriculares, a saber: a) Didática; b) Prática Reflexiva em Educação Infantil e, c) Ensino e
Aprendizagem na Educação Infantil e Alfabetização. Destaca-se que tais componentes se articulam
entre si na perspectiva formativa do profissional da Educação Infantil. Buscou-se refletir os saberes
necessários para o planejamento da rotina, a partir de uma reflexão interdisciplinar capaz de perceber
que as ações da rotina como as que envolvem alimentação, higiene e cuidados com as crianças não
caracterizam ações assistencialistas e o fato de ser rotina, não significa que precisa ser rígida, mas
sobretudo vivenciada junto com a criança de modo que ela seja capaz de aprender e se relacionar com
as atividades rotineiras encontrando a melhor forma de ser ela mesma em todas as experiências que
envolvem a rotina na Educação Infantil. A partir dos resultados destes trabalhos, observou-se a
inserção dos discentes em grupos de pesquisas sobre a Educação Infantil e Infância. Alguns, inclusive,
têm produzido o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a partir das questões norteadoras que
emergiram das experiências nas creches e pré-escolas municipais. As experiências adquiridas na relação
com as instituições da Educação Básica, possibilitam uma aproximação com a realidade escolar, futuro
campo de atuação dos discentes, além disso, tem-se estreitado os laços entre a Universidade e a
Educação Básica quando reconhecemos a importância das trocas de saberes e de experiências para a
formação dos discentes que exercerão a docência na Educação Infantil.
Palavras-chave: Formação Docente; Educação Infantil; Práticas escolares.
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INTRODUÇÃO
Compreendemos que a escola é um local específico de formação social e política dos
sujeitos que ali estão inseridos, mas deveria ser também um espaço/tempo privilegiado de produção
e socialização dos saberes acumulados pelos sujeitos ao longo da história. Pensando a escola como
um espaço de formação social, entendemos que há possibilidade de reinventar as nossas práticas
cotidianas considerando o contexto social e cultural dos sujeitos envolvidos.
Neste sentido, a Formação Continuada no Ensino da Educação de Jovens e Adultos da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Mário Vello Silvares, no Município de Conceição da
Barra, no Estado do Espírito Santo, preconiza ressignificar o cotidiano da sala de aula por meio de
práticas pedagógicas expressivas, considerando a realidade local dos alunos. Deste modo, a
formação de professores foi pensada para atender uma demanda dos professores da EJA da EMEF
Dr. Mário Vello Silvares preocupados com a evasão escolar. desse modo, a formação em curso
pretende também mobilizar as diversas possibilidades de ensinar e aprender por meio do
movimento da partilha de fazeres e saberes vivenciados pelos alunos e professores.
Para identificar os possíveis motivos que levam a evasão escolar, propusemos inicialmente
uma roda de conversa e partir daí construirmos coletivamente uma proposta de formação com e
para os professores.
Devo inferir que nesse processo de formação nosso objetivo é ressignificar o cotidiano da
sala de aula por meio de práticas pedagógicas com enfoque no ensino e na aprendizagem
considerando a realidade dos alunos, bem como, identificar saberes mobilizados no ensino da EJA
que produz sentido para alunos e professores.
UM OLHAR SOBRE O REFERENCIAL TEÓRICO
Na perspectiva de uma formação fundamentada nos saberes docentes, este trabalho buscouse fundamento teórico em Tardif (2002) e Gauthier (2013), pois, as suas contribuições estabelecem
uma convergência entre a formação docente e o cotidiano da sala de aula. Buscamos compreender
por meio de narrativas dos sujeitos envolvidos as práticas educacionais que ocorrem no cotidiano
escolar, evidenciando o repertório de saberes utilizados pelos professores na ação pedagógica.
Neste sentido, Tardif (2002, p. 21) afirma que “Ensinar é mobilizar uma ampla variedade de
saberes”, considerando que muitas vezes esses saberes necessitam de adaptações ou transformações
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a depender dos desafios e necessidades do momento que requer o ensinar e o aprender. É
importante enfatizar o que diz Tardif (2002) sobre o saber docente:
[...] para evidenciar a posição estratégica do saber docente em meio aos saberes
sociais, é necessário dizer que todo saber, mesmo o “novo”, se insere numa duração
temporal que remete à história e de sua aquisição. Todo saber implica um processo de
aprendizagem e de formação, o novo surge e pode surgir do antigo exatamente porque
o antigo é reatualizado constantemente por meio dos processos de aprendizagem.
(TARDIF. 2002. p.35).

Nessa perspectiva, Tardif (2002) preconiza que o saber docente é um saber plural, ou seja,
constituído por vários saberes, dentre eles, o saber da formação profissional, saberes disciplinares,
curriculares e experienciais (TARDIF, 2002, p.36). Para tanto, o professor estabelece uma relação
com esses diversos saberes em detrimento aos desafios da aprendizagem colocados no cotidiano da
sala de aula.
Segundo Gauthier (2013) alguns problemas práticos em relação ao processo de formação de
professores não são somente especulativos, mas de ordem prática que por vezes, interferem nos
processos avaliativos e na aprendizagem dos alunos. Neste sentido, preconiza Ghautier (2013).
[...] melhora-se a aprendizagem se as formas de avaliação forem adaptadas em função
dos tipos de conhecimento e das habilidades medidas, bem como em função dos
objetivos finais. Parece preferível fazer avaliações numa frequência moderada. Notase, por outro lado, que o nível cognitivo das questões pode ser elevado se os objetivos
o permitem. Finalmente os critérios de correção exigentes são favoráveis à
aprendizagem dos alunos na medida em que são realistas. (GHAUTIER. 2013. p,
239).

Nessa perspectiva, compreendemos que a aprendizagem está condicionada a forma, o jeito
do desenvolvimento dos conteúdos, ou seja, os conteúdos podem e devem ser desenvolvidos por
meio de metodologias que possibilita a participação, a autonomia e liberdade dos alunos em
expressar o seu conhecimento por diversas formas. A aprendizagem não deve ser concebida por
uma única via. As avaliações devem acontecer em todo processo e de diferentes formas,
considerando as realidades diversas existentes dentro da sala de aula.
SABERES E SABORES CONSTRUÍDOS METODOLOGICAMENTE
Para garantir uma participação efetiva dos sujeitos envolvidos na formação, buscamos um
diálogo por meio de roda de conversa com a finalidade de obter narrativas sobre o conhecimento
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prévio dos saberes docentes. Como motivação utilizamos de algumas questões problematizadoras
para contribuir com esse momento, nomeadamente: como é ser professor da EJA? Qual saber da
experiência de vida de vocês impactam mais no ser professor? O que eu sei para dar aula?
Esses questionamentos evidenciaram certa dificuldade para os professores na identificação e
nomeação dos saberes provenientes da docência. Isto posto, compreendemos necessário iniciar esse
momento com essas indagações e não pretendemos aqui dar respostas as essas perguntas, pois nosso
principal objetivo foi o de iniciar um diálogo acerca dos saberes mobilizados no cotidiano da sala
de aula. Contudo, algumas reflexões foram postas, como por exemplo o domínio da disciplina não
ser o suficiente para dar aula pois é preciso entender de ser humano, buscar o saber pessoal do
aluno, agregar as diversas formas de demonstrar o conhecimento construído. O desafio maior é cada
dia experienciar uma vivência reinventando o cotidiano, sobretudo, lançando mão de saberes para
enfrentar os desafios do cotidiano no decorrer do exercício da profissão.
Mesmo o novo, o saber docente advém de uma história, ou seja, alguém já o fez antes,
porém, novos saberes surgem com um novo jeito, uma nova forma. Do mesmo modo, ocorrem nos
processos de formação e aprendizagem, desde a infância a fase adulta. A criança inicia seu processo
de aprendizagem pela imitação, pela imaginação, e o professor como mediador deve apoiar,
incentivar a sua criatividade e, no decorrer da sua formação vai tomando consciência e construindo
conhecimentos reelaborados.
Outro instrumento pedagógico que empregamos foi o recorte do filme “Cidade dos
Homens” 1que discorre sobre métodos empregados no cotidiano da sala de aula, de certo modo
autoritário, conteudista e que não leva em consideração o contexto social e cultural da realidade
daqueles sujeitos. Neste sentido, veremos o que discorre a Base Comum Curricular.
[...] contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando
estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los
significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens
estão situadas. (BNCC, 2017. p. 16).

Deste modo, evidenciamos a importância da mediação e reflexão do professor no processo
de desenvolvimento da aprendizagem, buscando adequar e aproximar os conteúdos a realidade e
contexto social o qual os alunos estão inseridos. Buscamos compreender em nossos processos
Minissérie “Cidade dos Homens”, exibida em 2002, pela Rede Globo, que tem como personagens principais Acerola e
Laranjinha, que são alunos de uma escola pública e uma professora de História. O episódio narra a realidade escolar dos
meninos e traça paralelos entre o cotidiano da violência na favela onde eles moram e o conteúdo ministrado pela
professora - a Independência do Brasil.
1
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formativos a necessidade constante de uma reflexão dialética das nossas práticas. Quando o
processo é reflexivo percebemos esse movimento de idas e vindas, remodelando, ressignificando as
práticas pedagógicas na perspectiva da aprendizagem.
Nessa relação de ensino e aprendizagem enfatizamos a importância de refletirmos sobre o
nosso modo de atuar no conjunto dos fazeres pedagógicos, próprios do trabalho docente, por ser
também um conjunto de procedimentos que devemos investigar e sistematizar.
No processo de formação de professores fizemos uso de relato de experiência narrados pelos
professores, com enfoque em práticas pedagógicas para o ensino da EJA e com temáticas que
versassem sobre o cotidiano dos alunos, bem como, a interdisciplinaridade dos componentes
curriculares. Deste modo, umas das ações pedagógicas enfatizadas na formação é a
interdisciplinaridade, tornando as aulas mais dinâmicas e colaborativas. Conforme o que diz a
BNCC (2017).
[...] decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares
e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias
mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da
aprendizagem (BNCC, 2017. p. 16).

Para enfrentar os desafios cotidianos é necessário que as escolas estejam abertas às
mudanças necessárias da contemporaneidade e que toda a comunidade escolar esteja envolvida.
Esses são alguns elementos debatidos e refletidos como fio condutor que permeiam a nossa
formação numa perspectiva de ampliar as possibilidades de ensino e aprendizagem.
RESSIGNIFICANDO AS NOSSAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Projetamos a realização de um seminário municipal com as experiências de práticas
pedagógicas expressivas desenvolvidas no ensino da EJA por meio de oficinas temáticas do
cotidiano dos alunos com autonomia e liberdade de materializar as suas ideias. As oficinas serão
desenvolvidas no primeiro semestre de dois mil e vinte. Neste sentido, buscaremos agregar teoria e
práticas ressignificando e nomeando nossos saberes e fazeres pedagógicos e principalmente
oportunizando aos alunos e professores conhecer e compreender o seu lugar, sua história, dando
sentidos a aprendizagem, sobretudo, refletir a importância de mudanças no nosso modo de agir e
atuar no cotidiano da sala de aula. Deste modo, evidenciamos o diz Alves (2003).
[...] os professores, à medida que vão questionando suas diversas práticas,
identificadas, conhecidas e analisadas através de processos de pesquisa, são os que
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podem efetivar intervenções no cotidiano das escolas, desenvolvendo alternativas às
propostas oficiais. [...] o importante é perceber que devemos estudar as escolas em sua
realidade, como elas são, sem julgamentos a priori de valor e, principalmente,
buscando a compreensão de que o que nela se faz e se cria precisa ser visto como uma
saída possível, naquele contexto, encontrada pelos sujeitos que nela trabalham,
estudam e vão levar seus filhos.(ALVES, 2003. p. 64).

A medida que nos propusemos a reflexão da nossa prática e encaramos esse processo como
algo natural em nossa formação, sem culpas, sem julgamentos, enxergaremos as belezas da escola,
da sala de aula, a leveza do ensinar e a doçura do aprender juntos, criando e recriando as nossas
práticas pedagogicamente.
E como proposta de conclusão da formação, pretendemos sistematizar os resultados, as
práticas desenvolvidas pelos professores da EMEF Dr. Mário Vello Silvares e de nos debruçarmos
sobre aquilo que construímos coletivamente, buscando nas memórias todo processo coletivo e
individuais, sobre isso Alves (2003) diz.
[...] narrativas das memórias coletivas e individuais, em suas contradições e
divergências, pode-se praticar os modos necessários para se conhecer as formas de
viver do homem e da mulher. (ALVES,2003. p. 73)

Buscar nas memórias coletivas e individuais elementos de convergências e contradições, é
um exercício fundamental num processo de formação de professores, é nelas que encontraremos o
que nos afasta e nos aproxima enquanto equipe/grupos que pretende de vez enquanto sair do
cotidiano, fortalecendo a busca por ensino e aprendizagem que tem como centro os alunos.
CONCLUSÃO
O trabalho ainda em curso está sendo um exercício prazeroso poder experimentar,
compartilhar e construir juntos esse processo de formação mais humanizado, bem como perceber
que é possível desenvolver práticas pedagógicas que ressignificam o cotidiano da sala de aula, em
suas possibilidades de ampliar as relações entre os sujeitos envolvidos e destes com outras formas
de produzir conhecimentos.
Pretendemos sistematizar o processo de formação, analisando os avanços e as dificuldades
metodológicas dos praticantes, os resultados das práticas interdisciplinares, sobretudo, espera-se
que este processo formativo contribua para diminuir a evasão escolar que é nosso objeto de estudo,
bem como, evidenciar alguns elementos importantes no processo de ensino e aprendizagem
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vivenciados no cotidiano da sala de aula e, dentre eles, destacamos a mediação, a
interdisciplinaridade e a subjetividade dos sujeitos envolvidos. A mediação aparece como um
movimento dialético que norteiam mudanças e transformações necessárias ao ensino e
aprendizagem, bem como a interdisciplinaridade que se apresenta com um elemento que agrega
processos de construção coletivas de conhecimento. Essa prática vai além dos saberes curriculares e
disciplinares, pois aprofunda conhecimentos e leva dinâmica ao ensino por meio de um
planejamento daquilo que é comum.
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Resumo
O artigo mostrou uma trajetória de formação continuada no Ensino da Educação de Jovens e Adultos
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Mário Vello Silvares, no Município de Conceição da
Barra, no Estado do Espírito Santo. A formação dos professores preconiza ressignificar as experiências
do cotidiano da sala de aula por meio de práticas pedagógicas expressivas, considerando a realidade
local dos alunos. Deste modo, a formação de professores foi pensada par atender uma demanda dos
professores da EJA da EMEF Dr. Mário Vello Silvares preocupados com a evasão escolar dos alunos.
A formação em curso pretende também mobilizar as diversas possibilidades de ensinar e aprender por
meio do movimento da partilha de fazeres e saberes vivenciados pelos alunos e professores.
Propusemos inicialmente uma roda de conversa e partir daí construirmos coletivamente uma proposta
de formação com e para os professores. Nesse processo de formação objetivamos ressignificar o
cotidiano da sala de aula por meio de problematizações das práticas pedagógicas, com enfoque no
ensino e na aprendizagem, e na identificação de saberes mobilizados no ensino da EJA que produzem
sentido para alunos e professores, também procuramos incentivar a construção de práticas pedagógicas
com temáticas que versam sobre o cotidiano dos alunos, que foram produzidas coletivamente em
oficinas temáticas com a equipe de professores, com foco na interdisciplinaridade e nas diversas
formas de ensinar e aprender. O estudo em curso realizará no primeiro semestre de doas mil e vinte
algumas ações com os docentes da EJA, como o seminário de práticas expressivas e a sistematização
coletiva do processo de formação e avaliação dos resultados.
Palavras-chave: Formação de Professores; Cotidiano; Práticas Pedagógicas; Saberes Docentes.
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Resumo
O presente painel aborda, em três textos, a temática formação docente, com o intuito de pontuar
abordagens teóricas em diferentes âmbitos. O objetivo deste painel é ampliar reflexões e discussões
sobre as práticas formativas de ensino que envolvem os saberes docentes no que tange a saberes
populares e saberes científicos, a formação indígena para a docência e a formação inicial docente no
âmbito da educação superior. Deste modo, o primeiro texto retrata a formação docente na Licenciatura
com o objetivo de relacionar saberes populares, por meio do uso de plantas medicinais com os saberes
científicos já descritos em literatura científica. O segundo exibe a importância da formação indígena
como uma das formas de garantir práticas de ensino para a construção de uma escola indígena
diferenciada, chamando à reflexão para a importância desses cursos, como uma estratégia que os povos
autóctones utilizam para a sua emancipação política e cultural frente às seculares ameaças que os
assombram. O terceiro aborda a importância da formação de professores, neste caso, professores
iniciantes, no ensino superior, propõe uma discussão acerca da formação inicial de professores,
considerando o contexto contemporâneo que envolve a trajetória de vida de docentes de um Centro
Universitário. O objetivo é analisar aspectos que se fazem presentes durante o processo de constituição
docente, de maneira a identificar como os professores percebem as possíveis transformações ocorridas
ao longo do tempo. A abordagem adotada nas pesquisas é qualitativa. Os resultados das pesquisas
mostraram que, nos diferentes espaços de formação e atuação docente, a luta por uma educação de
qualidade é intensa e constante e que os docentes necessitam estar preparados para exercer uma prática
contextualizada atenta às singularidades do momento, à cultura local e as diversidades escolares. Por
fim, cabe ressaltar que, nas escolas indígenas, há a ânsia por uma educação, de fato, indígena.
Palavras-chave: Formação de professores; Saberes populares e saberes científicos; Formação indígena
para a docência; Educação Superior; Resistência.
SABERES POPULARES ALIADOS A SABERES CIENTÍFICOS NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
Liziani Mello Wesz – IFMT
Rudinei Itamar Tamiosso Wesz – IFMT

INTRODUÇÃO
Esse texto retrata de uma experiência de ensino vivenciada no curso de Licenciatura em
Ciências da Natureza (LCN), do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), Campus Rondonópolis
(Roo). Esta escolha se deu, pois, a formação inicial é uma fase fundamental na vida dos futuros
educadores e exerce grandes impactos na construção identitária destes pósteros profissionais da
educação.
É nessa fase que os licenciandos por meio das práticas de ensino vivenciadas durante a
formação, orientam-se para as suas futuras atividades docentes, pois estes esperam que ocorram
relações e aplicações entre o cotidiano e os conteúdos estudados. É nessa ocasião também que estes
futuros profissionais sentem e enfrentam dificuldades, pois vivenciam atividades relacionadas ao
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ensino aprendizagem, a busca pela ampliação dos saberes necessários a prática docente e com o
processo dialógico que terão de ter com a comunidade escolar.
Para tanto a concepção da presente experiência surgiu, com o intuito de investigar o modo
como acontece a apropriação dos saberes científicos, já instituídos, associados aos saberes
populares e a busca pela transformação desses saberes em saberes escolares para suas futuras
práticas pedagógicas.
Os saberes escolares nas ciências físicas se inter-relacionam com os conhecimentos
científicos e com os conhecimentos cotidianos, mas não sem contradições. Lopes afirma
primeiramente que o conhecimento escolar deve se propor
[...] a construir/transmitir aos alunos o conhecimento científico e, ao mesmo tempo, é
base da transmissão/construção do conhecimento cotidiano de uma sociedade.
Segundo, diretamente associado à questão anterior, porque o conhecimento cotidiano
e o conhecimento científico têm entre si uma nítida ruptura que, frequentemente, é
mascarada pelo conhecimento escolar. (LOPES, 1999, p. 104).

Justifica-se este estudo, pois o Brasil é o país com a maior biodiversidade do planeta, aliado
ao fato da intensa diversificada cultural e étnica, detendo um imenso conhecimento popular relativo
ao uso de plantas medicinais, tanto que o Ministério da Saúde, através da Política Nacional de
Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) (BRASIL, 2016, p.13), destaca o “valioso
conhecimento tradicional associado ao uso de plantas medicinais”, tendo “o potencial necessário
para desenvolvimento de pesquisas com resultados em tecnologias e terapêuticas” e a Organização
Mundial da Saúde (OMS) recomenda a utilização de remédios tradicionais de “eficácia comprovada
e exploração das possibilidades de se incorporar os detentores de conhecimento tradicional às
atividades de atenção primária em saúde”. (BRASIL, 2005, 4).
As questões que fomentaram o estudo foram: Como o experimento realizado contribuiu para
a apropriação dos conhecimentos científicos, populares e escolares? De que forma os saberes
apreendidos poderão ser importantes nas futuras prática de ensino?
A LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA
A LCN é um curso recente, que iniciou suas atividades no ano 2016, sendo o único em
formação de professores ofertado pelo IFMT-Roo. Para tanto ressalta-se a relevância e importância
do curso oferecido pela instituição em destaque, visto que esta é responsável pela formação inicial
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de futuros professores. Segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), os professores formados
neste curso, deverão
[...] compreender os conhecimentos específicos e dominar pedagogicamente a
aplicabilidade desses conhecimentos dentro do processo de ensino/aprendizagem.
Deverão ser capazes de contribuir para a formação de cidadãos conscientes do seu
papel na sociedade, no tempo e em relação ao meio ambiente que ocupam e, de onde
retiram os recursos necessários para a sobrevivência. Além de estimular a curiosidade
científica e incentivá-los à pesquisa, a fim de compreender as transformações sociais e
consequentemente estarem aptos a adaptarem-se a elas. (IFMT-PPC, 2015, p. 29).

Destaca-se ainda, dessa forma, a importância que o curso tem para a comunidade escolar e,
consequentemente, para a comunidade externa, a qual receberá estes futuros profissionais para
atuarem na educação.
Importa, reiterar que a referida Instituição de Ensino, o IFMT-Roo, além de formar
professores para as séries finais do Ensino Fundamental, auxilia na constituição da identidade
docente de futuros profissionais da educação, bem como busca preparar profissionais que consigam
conceber os conhecimentos abordados na disciplina de Química e Saúde, dentre outras, em uma
perspectiva mais ampla e interdisciplinar.
Ao atuar como professor na educação básica, estes profissionais irão orientar/partilhar
saberes que caminharão na direção do desenvolvimento de diversas atividades que serão a
sustentação escolar dos estudantes. Neste sentido, o egresso necessita de uma formação que esteja
amparada em uma educação que lhes possibilite a apropriação de diversos saberes necessários ao
desenvolvimento da sua prática docente.
Steinhilber (2006, p.19) afirma que as Licenciaturas são cursos que “visam preparar o
profissional para atuar como docente na educação básica” e têm como objetivo oferecer subsídios
teóricos, metodológicos e práticos para a constituição desse futuro profissional. Nesta mesma
direção, estudos revelam que os professores devem dominar conhecimentos necessários à sua
prática docente e Tardif (2002) elenca que o professor precisa dominar seis saberes fundamentais
aos profissionais da educação, tais como: o saber disciplinar, a matéria a ser ministrada; o saber
curricular, que é o programa, ou seja, um documento produzido pelos agentes, funcionários do
Estado ou especialistas das diversas disciplinas; o saber das ciências da educação, ou seja,
conhecimentos profissionais que avisem a respeito dos enfoques de seu ofício ou da educação; o
saber da tradição pedagógica é o saber dar aulas que se manifesta numa espécie de intervalo da
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consciência; o saber experiencial, a jurisprudência particular, a experiência e o hábito estão
intimamente relacionados; o saber da ação pedagógica, o repertório de conhecimentos do ensino ou
a jurisprudência pública validada, é o saber experiencial, a partir do momento em que se torna
público e é testado, através das pesquisas realizadas em sala de aula, devendo ser comparado,
avaliado, pesado, a fim de estabelecer regras de ação a serem conhecidas e apreendidas por outros
professores.
Cunha (2010) defende a formação como um processo de desenvolvimento profissional
emancipatório e autônomo, considera que a formação deve fugir das verdades inquestionáveis e dos
modelos prescritos, que os conteúdos da formação devam estar pautados no pressuposto da
contradição, que a formação esteja vinculada a um empoderamento crescente dos profissionais de
forma a lhes dar autonomia intelectual, que a formação profissional possa ser um processo
complexo de natureza sociocultural tanto quanto cognitiva, que o ensino não deve ser indissociado
da pesquisa, que devemos educar para a autonomia e a independência intelectual e social.
Destaca ainda a importância da reflexão sistematizada a respeito da formação de
professores, considera a pesquisa como um processo educativo emancipatório. Nessa concepção a
formação de professores deixa de ser tratada em uma dimensão eminentemente neutra, assumindo
uma posição crítica, onde segundo a autora a formação se dá num continuum, desde a sua educação
familiar e cultural até sua trajetória formal e acadêmica.
Libâneo (2001) enfatiza que o professor necessita ter novas atitudes docentes diante das
realidades do mundo contemporâneo dentre elas: assumir o ensino como mediação; estratégias do
ensinar a pensar, a aprender a aprender; adotar o trabalho de sala de aula como um processo
comunicacional e desenvolver capacidade comunicativa.
Para o ensino de Ciências, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de
Ciências Naturais é necessária a construção de uma
[...] estrutura geral da área que favoreça a aprendizagem significativa do conhecimento
historicamente acumulado e a formação de uma concepção de Ciência, suas relações
com a Tecnologia e com a Sociedade. Portanto, é necessário considerar as estruturas
de conhecimento envolvidas no processo de ensino e aprendizagem — do aluno, do
professor, da Ciência. (PCN, 1997, p.27).

Neste sentido, atuar na arte da educação envolve muito mais do que meramente transmitir o
conteúdo, pois, além de auxiliar alunas/os na construção e apropriação do conhecimento,
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educadoras/es lidam, essencialmente, com seres humanos, isto é, com indivíduos distintos e
possuem, igualmente, distintas particularidades.
Especificamente neste curso de formação, o currículo foi pensado no sentido de integrar a
formação teórico-prática com a vivência, conforme o modelo denominado Ciência-TecnologiaSociedade (CTS), segundo Santos:
A inclusão dos temas sociais é recomendada por todos os artigos revisados, sendo
justificada pelo fato de eles evidenciarem as inter-relações entre os aspectos da
ciência, tecnologia e sociedade e propiciarem condições para o desenvolvimento nos
alunos de atitudes de tomada de decisão. (SANTOS, 1992, p. 139).

De acordo com esse pensamento e superando os tradicionais currículos de formação, Pereira
(2000) ratifica essa opção do curso quando entende que:
[...] a discussão sobre a formação de professores nas universidades, suscitada pelas
alterações na estrutura jurídico-legal da educação brasileira e, por conseguinte, pelas
mudanças na escola básica e no ensino superior, deve caminhar na direção da
formulação de um projeto político-pedagógico para as licenciaturas que consiga
efetivamente romper com o modelo que continua subjacente aos cursos de formação
docente no país. (PEREIRA, 2000, p. 76).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Essa proposta parte do princípio de uma abordagem qualitativa pois, para André e Ludke
(1986), a utilização dessa metodologia é interessante ao destacar o desenvolvimento das ações, em
procurar retratar a perspectiva dos participantes do que, simplesmente, o resultado final. A coleta de
dados foi através de observações e narrativas, pois são instrumentos que possibilitam, segundo
Lüdke e André (1994, p. 34), “correções, esclarecimentos e adaptações que a tornam sobremaneira
eficaz na obtenção das informações desejadas”.
A experiência aplicada/consolidada foi realizada com o terceiro semestre do curso de LCN
do IFMT-Roo, no segundo semestre do ano de 2019, no componente curricular: Química e Saúde,
pois na ementa do referido curso consta o conteúdo - Saberes populares e a aplicação da química
na prevenção e tratamento de doenças.
A proposta experenciada teve como objetivo relacionar os saberes populares do uso de
algumas plantas medicinais com os conhecimentos científicos sobre seus respectivos princípios
ativos, pesquisados e constatados pela ciência, onde cada aluno/licenciando teve de
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selecionar/pesquisar uma planta medicinal utilizada por ele ou seus familiares (pais ou avós) e/ou a
comunidade em que vive, relatando posteriormente, em seminários, de que forma essa planta é
utilizada no dia a dia, bem como, narrar o princípio ativo que realmente faz o efeito desejado já
descrito e comprovado pela ciência.
Esses alunos se fazem pesquisadores ao buscarem saberes populares, que correm o risco de
desaparecer, e os trazem para a aula. Na universidade, segundo Attico Chassot (2008, p.9), “esses
saberes são trabalhados à luz dos saberes acadêmicos para então deles se fazerem saberes
escolares”.
Ao longo dos séculos a utilização de plantas medicinais com fins terapêuticos é um saber
popular que vem sendo passado de geração a geração, Cavaglier e Messeder (2014) afirmam que:
[...] mesmo diante do avanço da medicina em diversas partes do mundo, no Brasil, as
plantas medicinais costumam ser uma das alternativas para parte da população,
principalmente a de baixa renda, devido a diversos fatores, dentre os quais, o custo
alto dos medicamentos industrializados e o acesso restrito a um sistema de saúde de
qualidade. (CAVAGLIER, M. C. DOS S.; MESSEDER, J. C. 2014).

Esta atividade foi realizada na turma do terceiro semestre de 2019 e foram selecionadas as
narrativas de quatro alunos. Para preservar a identidade estes foram denominados por Licenciando 1
(L1), Licenciando 2 (L2), Licenciando 3 (L3) e Licenciando 4 (L4). As questões que fomentaram o
estudo foram: Como o experimento realizado contribuiu para a apropriação dos conhecimentos
científicos, populares e escolares? De que forma os saberes apreendidos poderão ser importantes
nas futuras prática de ensino?
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Frente ao exposto, os licenciandos após as pesquisas e orientações apresentaram os seus
trabalhos em seminários onde eles deveriam além da pesquisa sugerida, apresentar a planta
medicinal para os seus colegas de forma a divulgar e socializar os conhecimentos
populares/científicos.
Ao resgatar e valorizar os saberes populares os alunos da licenciatura, através da temática saberes populares e a aplicação da química na prevenção e tratamento de doenças, poderão
futuramente desenvolver sua prática educacional mais significativa e contextualizada, além do que,
reconheceram na estrutura molecular dos princípios ativos, das respectivas plantas, algumas funções
da química orgânica já trabalhadas em aulas anteriores.
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Destacaram-se as seguintes plantas: amora (Morus), onde são encontrados alcaloides,
cumarinas, flavonoides, triterpenos e esteroides; gengibre (Zingiber officinale), carminativo,
expectorante, anti-séptico, orexígeno, sialagogo, digestivo, anti-emético, anti-vertiginoso, antiinflamatório, colagogo; sucupira (Pterodon emarginatus), utilizada

para combater processos

inflamatórios e na erradicação da dor; erva cidreira (Melissa officinalis), contêm tanino, resina,
citral, terpenos, entre outros.
Igualmente a ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata), que possui alta concentração de proteínas,
lisina, vitaminas A, B e C, cálcio, fósforo, ferro, magnésio; pata de vaca (Bauhinia forficata),
utilizada para o controle da diabetes devido a trigonelina, que apresenta atividade hipoglicemiante;
tomate (Solanum lycopersicum), é um alimento rico em licopeno (agente anticancerígeno); romã
(Punica granatum), usada como antioxidante, devido à presença de taninos e flavonóides, em
especial o ácido elágico; melão de são caetano (Momordica), usado como bactericida e fungicida
devido à momordicina, momordipicrina e ácido momórdico,
Além disso a babosa (Aloe vera), vem sendo utilizada para curar queimaduras, cicatrizar
feridas, aliviar dores, além de ser um poderoso agente hidratante; espinheira santa (Maytenus
ilicifolia), antiulcerogênica devido ao o efeito da 4'-o-metil epigalotequina extraída das folhas da
mesma e o poejo (Mentha pulegium), usado expectorante, broncodilatador, béquico entre outros
devido aos seus óleos essenciais, todos esses dados foram extraídos dos seminários apresentados
pelos alunos.
Durante a realização dos seminários os licenciandos puderam observar, trocar mudas das
espécies disponíveis e diversas informações entre si. Por meio das narrativas podemos analisar as
seguintes situações conforme a planta selecionada por eles.
L1 pesquisou sobre a planta que produz o fruto Romã e mencionou que “tivemos a
oportunidade de colher informações preciosas de várias pessoas que sabiam dos seus benefícios, e
que haviam aprendido através do senso comum com os seus antepassados: avó, mãe, tios, os quais
veem repassando as gerações futuras”.
Neste depoimento é possível constatar que além das informações do senso comum, o aluno
se apropriou dos conhecimentos científicos sobre essa planta, pois ele ainda destacou
[...] esse fruto traz muitos benefícios para a saúde humana, bem como pode prevenir
várias doenças. Constatamos através da pesquisa que o chã de romã, pode atuar como
um poderoso antioxidante, prevenir o Alzheimer, reduzir significantemente a pressão
arterial, ser utilizado como anti-inflamatório diminuindo a dor de garganta, melhorar a
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memória, reduzir a chance de ataques cardíacos e aliviar o estresse, entre outros.
Atualmente, a Ciência vem buscando mais informações sobre as plantas medicinais, a
fim de contribuir com a sociedade, trazendo informações científicas referente ao seu
uso. (L1, 2019).

Devemos ressaltar que muitas vezes nós, educadores, reconhecemos como verdadeiros
somente os saberes científicos, legitimados por serem produzidos nas universidades e centros de
pesquisa, nos esquecendo e desvalorizando a cultura popular, a qual, frequentemente, rotulamo-la
de inferior e destituída de racionalidade. Segundo Lopes (1999) devemos defender a necessidade de
a escola entender, criticar e superar o conhecimento científico tradicionalmente aceito como
verdade única e inquestionável.
Na percepção do L2 verificou-se que este percebeu a possibilidade da exploração dos
conceitos de química e biologia como recurso didático, bem como a importância como alternativa
de seu uso como terapia medicinal.
[...] percebemos a importância e a utilização das plantas medicinais, tanto no dia a dia,
bem como recurso didático para a exploração dos conceitos de química e biologia. No
meu ponto de vista foi uma aula de muita importância, pois juntamente com professor
foram tiradas algumas dúvidas principalmente em questão ao uso terapêutico correto e
algumas contra indicações específicas de cada espécie. (L2, 2019).

Sustentada nessa narrativa constatamos que a partir do estudo das plantas medicinais e com
a flexibilização dos currículos, os licenciandos poderão futuramente em suas aulas abordar temas
que envolvam as ciências naturais tais como: a importância da preservação da biodiversidade
brasileira; a produção de fármacos e óleos essenciais a partir das plantas medicinais e como essas
substâncias agem em nosso organismo, possibilitando dentro desse tópico abordar o estudo do
corpo humano e doenças associadas à ele e formas de prevenção.
Já o L3, além de destacar a importância do conhecimento do respectivo princípio ativo,
destacou que “conforme minha pesquisa feita sobre espinheira santa, foi possível adquirir
experiências e conhecimentos, referente aos princípios ativos relatados cientificamente”, salientou
ainda a possibilidade de transformar os saberes populares/científicos em saberes escolares, “foi
muito bom saber que temos remédios caseiros no fundo do quintal e a partir desses conhecimentos
populares/científicos podermos transformá-los em saberes escolares.”
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Por meio desta narrativa devemos destacar que esse saber escolar, ao invés de ser trabalhado
de uma maneira inócua, descontextualizada e pragmática, poderá ser ensinado a partir dos saber
popular constituído por seus antepassados que utilizaram/utilizam as plantas medicinais.
O L4 além de destacar o benefício da utilização das plantas mencionou que
[...] a aula foi interessante pois aprendemos que as plantas medicinais podem trazer
benefícios de maneira natural para a saúde das pessoas, como a babosa que é ótimo
para hidratar o cabelo e cuidar da pele, o gengibre que combate azia e gases intestinais
e a pata de vaca que controla níveis de colesterol. (L4, 2019).

Demonstrou ainda, a preocupação quanto ao uso excessivo e os possíveis efeitos colaterais
do uso indiscriminado das plantas medicinais
[...] foi nos apresentado que todos esses fitoterápicos podem auxiliar em algum tipo de
tratamento para a melhoria da saúde, no entanto a pessoa não pode utilizar de maneira
excessiva pois pode causar malefícios ao organismo, devido a isso a pessoa não deve
se auto medicar e sim ter um acompanhamento médico. (L4, 2019).

Como a utilização de plantas medicinais é uma prática antiga, muitas vezes sem a orientação
médica, incorre-se no risco da crença: por ser um produto natural, serem isentos de efeitos
colaterais, no entanto, algumas plantas medicinais podem apresentar efeito embriotóxico,
teratogênico e abortivo, pois os constituintes da planta podem transpassar a placenta, atingindo o
feto e acarretando um desses efeitos (BRASIL, 2002).
CONCLUSÕES
Por meio das observações e narrativas foi possível observar que embora estejamos vivendo
na era tecnológica, presenciamos a valorização das vivências impregnadas e transmitidas por seus
antepassados, pois são conhecimentos significativos nas suas vidas atualmente. Constata-se ainda
quer a maioria dos licenciandos já fez uso ou cultiva algum tipo de fitoterápico em sua residência,
tendo em vista que este tipo de terapia pode ser mais barata e acessível.
Observou-se que os conhecimentos científicos relacionado às plantas medicinais ainda é
parco, no entanto os licenciandos demonstraram interesse em continuar pesquisando sobre o
assunto, tendo em vista que o tema pode ser interessante para trabalhar em sala de aula, bem como a
preservação do conhecimento popular que continua sendo adquirido entre os familiares
atravessando gerações.
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Ressalta-se também, a relevância de uma formação inicial e continuada de qualidade em
relação ao trabalho docente bem como a importância de políticas para a educação e para os
docentes no contexto atual brasileiro, contudo Gatti, Barreto e André (2011), afirmam que, não
basta apenas garantir a formação adequada desses profissionais, mas também mantê-los em salas de
aulas através da valorização social da profissão, de condições adequadas de trabalho, da
infraestrutura apropriada das escolas, melhoria da remuneração e incentivos a carreira, entre outros.
Porém, o que se constata é um distanciamento cada vez maior entre a idealização da profissão e a
realidade do trabalho, em razão da complexidade e da multiplicidade de tarefas que são chamados a
cumprir nas escolas. As novas exigências do trabalho docente exigem que esse profissional esteja
preparado para exercer uma prática contextualizada atenta às singularidades do momento, à cultura
local e as diversidades escolares.
Por fim, compartilhamos dos pensamentos de Lopes (1999, p. 171), ao afirmar que a
compreensão “dos aspectos constitutivos do conhecimento escolar e suas inter-relações com o
conhecimento científico e o conhecimento cotidiano” só poderão ser aprofundadas se
considerarmos o que vem a ser o entendimento de “conhecimento, saber e ciência” principalmente
nos dias atuais em que a ciência está sendo colocada em xeque.
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FORMAÇÃO INDÍGENA PARA A DOCÊNCIA: ATO DE REBELDIA, RESISTÊNCIA E
LIBERDADE
Laudinéa de Souza Rodrigues – SEDUC/MT
Dulcilene Rodrigues Fernandes – SEMED/Roo
Ana Paula Werle – SEMED/Roo

INTRODUÇÃO
No Brasil há cerca de 300 povos indígenas com aproximadamente 900 mil pessoas1. Se por
um lado, alguns grupos étnicos têm seu território demarcado, o que contribui diretamente para que
seus modos de vida sejam respeitados, por outro, há também aqueles que estão na marginalidade,
vivendo nas beiras de estradas em barracas improvisadas com lonas ou palha, pedindo comida ou
dinheiro em semáforos ou em calçadas. Ainda há os que vivem em comunidades superlotadas
suscetíveis à doenças diversas, bem como aqueles que tiveram suas comunidades dizimadas
restando apenas um pequeno número de indígenas.
Apesar dos anos de extermínio, as populações autóctones têm lutado para proteger e até
mesmo recuperar sua terra, língua, crenças e costumes. Dentre esta população e com história
similar, estão os Gavião Ikolen que habitam a Terra Indígena Igarapé Lourdes localizada no
Município de Ji-Paraná no Estado de Rondônia. Neste trabalho apresentaremos o que alguns
professores indígenas desta etnia pensam acerca da sua formação para a docência.

1

Survival Brasil Instagram. Acesso em: <25 de outubro de 2019>.
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Além das percepções dos professores Ikolen, este texto apresenta também algumas
experiências de uma professora formadora em cursos de Magistério e Licenciatura Intercultural
Indígena no Estado do Mato Grosso. Cursos que atendem diversas etnias da região como os Bororo,
Xavante, Tapirapé, Paiter Suruí, entre outros.
As populações originárias apresentam diferentes nuances em sua história de contato ao
longo dos anos, bem como, no modo que lidam com as implicações advindas de tal contato.
Entretanto, o que elas têm em comum é a certeza de que a educação escolar indígena por meio da
formação acadêmica de seus professores, pode ser uma das maneiras que encontraram para resistir e
continuar sobrevivendo. Deste modo, o presente texto almeja pontuar a formação indígena para a
docência como uma estratégia que os povos autóctones utilizam para a sua emancipação política e
cultural frente às seculares ameaças que os assombram.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Devido à especificidade da temática indígena este texto respalda-se em autores que
pesquisam e discutem acerca do tema. Deste modo, aporta-se em Maher (2006), Grupioni (2008),
Tassinari (2001), Paes (2002), Fernandes (2007), Rodrigues (2014), Guajajara (2019), além de
alguns documentos legais como a Constituição Federal de 1988, entre outros que garantem a oferta
de cursos de formação indígena para a docência.
Para tratar da violência sofrida pelos povos indígenas, além de informações advindas de
notícias de sites da internet, há também o respaldo teórico em Santos (2007), Bordieu (1989) e
Certeau (2013). E para fundamentar a origem dos dados, Bogdan e Biklen (1994) ofertam os
elementos necessários para procedimentos metodológicos baseados na pesquisa qualitativa.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Não seria possível adotar outro tipo de metodologia que não fosse de cunho qualitativo. De
acordo com Bogdan e Biklen, este tipo de abordagem metodológica “[...] exige que o mundo seja
examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que
nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo”
(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 49).
Diante do contexto, a etnografia deu subsídios para que a pesquisa se desenvolvesse de
maneira mais proveitosa e, ainda, que a coleta de dados tivesse sido direcionada em curto espaço de
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tempo, houve a apropriação e utilização da descrição, um dos instrumentos deste tipo de pesquisa.
Além de entrevistas semi estruturadas com os colaboradores do trabalho em que se pôde registrar as
concepções que tinha sobre a formação docente indígena.
OS POVOS INDÍGENAS: VIOLÊNCIAS E RESISTÊNCIAS
Os povos indígenas brasileiros enfrentam na atualidade situações graves de violência, a
problemática que faz parte do cotidiano das comunidades, tem seus resquícios que surgiram de fato
ainda no processo de ocupação e colonização. As demandas históricas que incluem desde a invasão
de terras, até a discriminação étnica, se verificam pelas ameaças e falas, que constituem um cenário
de extrema vulnerabilidade. Nesse sentido, justificada e promovida pelas relações de poder, toma
forma, o conceito de violência simbólica, que nos aponta Bourdieu.
[...] o poder simbólico, não reside nos sistemas simbólicos, em forma de uma
`illocutionary force´, mas que se define numa relação determinada, e por meio destas,
entre os que exercem o poder e os que lhe estão sujeitos. (BOURDIEU, 1989, p. 14).

A idealização de grandes projetos dentro de terras indígenas, como o agronegócio, a
mineração, as hidrelétricas e a construção de rodovias que cortam as aldeias, colocam em risco a
sobrevivência e a qualidade de vida das comunidades, ao passo que impulsionam a violência
estrutural, quando causam prejuízo e mortes que poderiam ser evitadas, se não fosse a falta de
atuação e proteção pelo Estado Brasileiro, ou quando este próprio a encoberta e promove.
Até meados do século XX o Brasil passou pelo processo de Neocolonização, período de
grande expansão e transformação econômica e social, desse modo, o interior do país começa a ser
povoado. As comunidades indígenas, que foram as maiores vítimas da exploração das riquezas,
passaram a ter seu espaço reduzido pelas novas fronteiras comerciais, com o enfoque em dominar e
explorar territórios de forma desenfreada, pressionadas pelo autoritarismo e pela repressão.
A implementação de medidas para organização de ocupação, como a política indigenista,
pelo discurso colonial, propõe políticas que reforçam a segregação, num sentido de total exclusão
de elementos e formas culturais, representam o indígena como um ser periférico, o marginal, à
margem do social e econômico. Tende a ocultar toda uma origem étnica, vinculada a uma
abundância de representações simbólicas. Sonia Guajajara, sublinha o projeto do capitalismo, que
os mata de várias formas, seja na violência experimentada pelo corpo ou pelo adoecimento da
mente.
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Uma das maiores barbáries da história brasileira foi e continua sendo o projeto de
(re)colonização programada estrategicamente concentrado na educação, na formação
do pensamento, e que levou a um adoecimento da nossa sociedade. Nosso povo, em
grande parte, perdeu a conexão com suas matrizes ancestrais. Que esperança há em
alguém que é incapaz de responder (ou pelo menos, de perguntar) quais são suas
raízes culturais? (GUAJAJARA, 2019, p.172).

Nesta perspectiva, a política de aldeamento tornou-se uma prática de reorganização dos
espaços, com intenções concretas de isolamento aos indígenas, que não permaneceram reclusos,
foram criadas colônias agrícolas, abarrotadas de missionários, necessários para impor tutela pela
catequização e civilização aos aldeados que, deveriam ainda que forçadamente apropriar-se de um
modelo dominante de identidade, sem diferença étnica e cultural. De maneira muito certa, Milton
Santos alude de que as rupturas causadas pela perda de cultura, causam dor e sofrimento.
Incluindo o processo produtivo e as práticas sociais, a cultura é o que nos dá a
consciência, de pertencer a um grupo, do qual é o cimento. E por isso que as
migrações agridem o indivíduo, roubando-lhe parte do ser, obrigando-o a uma nova e
dura adaptação em seu novo lugar. Desterritorialização é frequentemente uma outra
palavra para significar alienação, estranhamento, que são, também, desculturização.
(SANTOS, 2007, p. 81-82).

Neste sentido, atualmente o que se vê nas mídias e diversas redes sociais são alegações de
que “cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós” ou que se trata de um absurdo as terras
indígenas corresponderem a uma área de 13% do território brasileiro e que por isso, não haverá
demarcação de terras indígenas durante a atual gestão do país.
Defendendo a ideia de que os indígenas devem ser integrados à sociedade abrangente, o que
se faz na verdade é um desmantelamento destes povos. Quando sua terra é roubada – seja por vias
da não demarcação de novas territórios, pela redução dos já demarcados, pela exploração legal ou
clandestina, pela invasão de grileiros ou fazendeiros – é também roubado uma parte da sua
identidade.
A terra para os povos originários é mais do que representa para a sociedade nacional. Ela
não só oferece o alimento, mas também sustenta as diversas formas de ligação com sagrado, ela
alimenta as florestas, abriga as aldeias e para muitas culturas, abriga também os espíritos. A terra é
sagrada, portanto, não há dinheiro que pague o seu valor.
Não é coincidência que, na mesma ocasião em que se vê o desmonte da Fundação Nacional
do Índio (FUNAI), os frequentes discursos gananciosos por parte do atual governo, iniciativas de
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políticas que possibilitam que terras já demarcadas sejam novamente roubadas e a flexibilização de
outras, também se constata o assustador crescimento do número de indígenas assassinados do país2.
Os povos nativos do Brasil estão sendo violentados escancaradamente. Violentados pelo
discurso de ódio, pela tomada de suas terras, pelo desprezo com suas culturas, pela educação
escolar de fato indígena e de qualidade que lhes é negada. E, conforme afirma Guajajara, esta é uma
das mais cruéis barbáries.
Diante dos abusos e ataques que os povos indígenas sempre enfrentaram nas relações
estabelecidas com a sociedade abrangente, tiveram que encontrar ferramentas que lhes
possibilitassem transitar nas diferentes culturas apropriando-se daquilo que contribui com a defesa
dos interesses das comunidades. Uma das ferramentas e talvez a mais poderosa, é a formação
indígena para a docência.
Por muito tempo a educação escolar indígena acontecia com fins diversos sob o comando de
pessoas que não pertenciam ao grupo étnico em questão e que não recebiam formação acadêmica
para tal trabalho. Ela apresentava-se com diferentes estratégias. Segundo Maher (2006), a priori, as
crianças indígenas eram colocadas em internatos para ser evangelizadas ou catequizadas após terem
sido retiradas de suas famílias, assim aprendiam o português e a cultura do não índio.
Posteriormente, foram criadas escolas nas aldeias onde os anos iniciais eram trabalhados
com a utilização da língua materna da etnia. Após a criança alfabetizar-se era inserido o português.
Em um terceiro momento a educação postulava que o aluno utilizasse e preservasse sua língua
materna, mas também que adicionasse a língua portuguesa ao seu repertório.
Essa movimentação indígena em busca de reconhecimento traz para a Constituição Federal
de 1988 a garantia do respeito às suas particularidades educacionais. Além de ser assegurada a
utilização da língua materna é também afirmado que os povos indígenas têm direito a “processos
próprios de aprendizagem” (BRASIL, 1988, p. 132).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB no 9394/96) inclui em seu texto
que a União deve desenvolver programas integrados de ensino e pesquisa com o objetivo de
“manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar nas
comunidades indígenas” (BRASIL, 1997, p.54).

Disponível em: <http://conexaoplaneta.com.br/blog/numero-de-lideres-indigenas-mortos-em-2019-e-o-maior-dadecada/> Acesso em: 25 de janeiro de 2020.
2
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A educação escolar indígena, que antes era de responsabilidade da Fundação Nacional do
Índio (FUNAI), com a publicação do Decreto nº 26/91 passou a ser compromisso do Ministério da
Educação (MEC), em consonância com Estados e Municípios. Entretanto, essas mudanças
“ocorreram sem a criação de mecanismos que assegurassem certa uniformidade de ações que
garantissem a especificidade destas escolas” (BRASIL, 2001). Desse modo, o que houve fora
apenas uma transferência de obrigações.
Em relação a essa “troca” de responsabilidade, Grupioni (2008) argumenta que, na prática, a
educação escolar indígena tornava-se mais um trabalho para as Secretarias de Educação Estaduais e
Municipais. Apesar dos contratempos, toda a movimentação política em torno da educação indígena
partia do princípio de que essa escola deveria ser diferenciada, específica, intercultural e bilíngue.
Ora, uma educação escolar com tais características exige profissionais preparados para lidar
com suas particularidades. Profissionais que compreendam o viver indígena, que tenham
sensibilidade para construir uma prática pedagógica que se constitua a partir dos saberes e vivências
da comunidade. Nesse contexto, ninguém melhor do que o próprio índio para ser professor na
escola indígena.
Também chamada de Convenção sobre os Povos Indígenas e Tribais em Países
Independentes – realizada em 1989 (RCNE/Indígena, 1998) –, a Convenção de Nº 169 da OIT
(Organização Internacional do Trabalho) declara em seu Artigo 27 que é preferível a participação
de indígenas em cursos de formação para a docência para que se torne deles o protagonismo em
suas escolas. Este direito também é garantido pela Portaria Interministerial MJ e MEC Nº 559, de
16 de abril de 1991. Outro documento que garante a formação indígena é a Declaração Americana
sobre os Direitos dos Povos Indígenas, aprovada pela Comissão Interamericana de Direitos
Humanos em 26 de fevereiro de 19973.
Conforme visto, os documentos aqui citados garantem a preferência da atuação de
professores indígenas para suas escolas por meio de uma formação específica para a docência. O
professor e a professora indígena passa então a ocupar um lugar de poder no interior da aldeia, já
que conhecem saberes pertencentes à sociedade não indígena, falam a língua portuguesa e
percorrem os dois universos com menos conflitos.
Eles vivem num espaço de fronteira, conforme Tassinari afirma. Para a pesquisadora, a
escola é o lugar onde “conhecimentos e tradições são repensados, às vezes reforçados, às vezes
3

Disponível em: <www.cidh.oas.org/Projeto%20de%20Declaracao.html> Acesso em 14 de jun. de 2012.
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rechaçados, e na qual emergem e se constroem as diferenças étnicas” (TASSINARI, 2001, p. 68).
Transitam nos dois lados da fronteira, pois, encerraram seu “rito de passagem”. Conforme destaca
Fernandes, “os rituais de passagem supõem que o iniciante cumpra todas as etapas estabelecidas
dentro de um determinado prazo e que o seu desempenho seja considerado satisfatório” (2007,
p.104)
Ainda que os cursos de formação indígena para a docência apresentem fragilidades, não se
pode negar sua relevância para a formação de professores índios e para a busca da constituição de
escolas voltadas para as comunidades das aldeias. Os professores colaboradores da Etnia Gavião
Ikolen expressaram o que pensavam sobre isso:
É importante porque o professor indígena fica sempre aqui na aldeia. Aí se tiver só
professora e professor branco, ele não vai demorar muito igual nós aqui. [...] Eu já
aprendi um pouco lá no Açaí. Eu não sabia como dar aula ainda. Aí explicou muito
sobre alfabetização, como que trabalha com criança. [...] Acho que o curso é
importante porque tá ajudando cada aluno. Eu gosto do curso porque estou querendo
aprender. [...] É importante pra nós, para os professores, pra ser professor, aprender,
conhecer os conhecimentos. (RODRIGUES, 2014, p. 125-128).

De acordo com os relatos, um dos motivos para prezar por professores índios é que eles
faziam parte da comunidade e, por isso, possuíam maior disponibilidade para a escola, podendo
lecionar todos os dias. Já os docentes da cidade ficavam na aldeia determinados períodos e, mesmo
com seus esforços, de acordo com os professores entrevistados, não conseguiam atender as
necessidades dos alunos.
Um dos colaboradores relatou seu ponto de vista sobre a Licenciatura Intercultural Indígena
oferecida no Estado de Rondônia:
A gente tem que aprender mesmo as coisas dos não indígenas... essas regras... tem
muitas coisas pra gente aprender. Como eu sou indígena, eu pretendo aprender mais
ainda. Eu, particularmente, não queria aprender... conhecer a educação assim... É mais
importante eu aprender a cultura indígena, conhecer a cultura indígena através da
teoria, mas eu precisava aprender mais aprofundado como é o curso de vocês. [...] A
gente precisa de muitas coisas. Não só para os alunos, mas pra comunidade também.
A gente quer aprender a elaborar um projeto e trazer benefício pra nossa comunidade,
defender a nossa terra e identidade e pra isso que estamos aprendendo no curso.
(RODRIGUES, 2014, p.128)
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A educação oferecida pela sociedade majoritária é considerada por aqueles estudantes como
fonte de informações que possibilitam melhorias para seu povo. Para eles, os conhecimentos
adquiridos nos cursos de formação podem ajudá-los a desenvolver projetos que ajudem a defender
seu território e identidade. Assim, a educação que é pensada e advinda de uma sociedade capitalista,
que sempre massacrou os povos nativos, torna-se para eles uma maneira de se defender desta
mesma sociedade.
Além da perspectiva que os professores Gavião Ikolen tinham sobre os cursos de formação
docente em que participavam, há também a experiência de uma professora que nos momentos de
formação ocupava um outro lugar. O lugar de mediadora do processo de construção de
conhecimentos das professoras e professores indígenas no interior do Estado de Mato Grosso.
Em suas diversas participações enquanto formadora de professores indígenas, compartilhou
e construiu saberes com diversas etnias do Estado e região. Ouviu diversas línguas sendo faladas
cotidianamente, experimentou diferentes sabores da culinária indígena e contemplou ricas
produções escritas e artísticas. Tais experiências são endossadas no respeito e na sensibilidade que
seu trabalho requer.
Em seu relato de experiência cedido para este trabalho, a professora formadora afirma que
estes anos de trabalho com os indígenas tem lhe ensinado sobre resistência e sobre ser resistente em
relação às lutas por direitos garantido na Constituição de 1988, sobretudo em relação à ausência de
políticas públicas que garantam a qualidade e os princípios da educação escolar indígena no país.
Nos diálogos estabelecidos com professores indígenas nos cursos de formação, para ela é
possível concluir que os jovens, os adultos, homens e mulheres indígenas estão buscando na
formação os saberes da sociedade envolvente, querem um curso superior, ser professores e
professoras formadas, querem fazer concurso público para trabalhar em suas comunidades.
Buscam também no conhecimento o fortalecimento de suas lutas, buscam a autonomia
enquanto povos. São os povos da resistência e as universidades que têm projeto intercultural
trabalham a interculturalidade. Em suas propostas pedagógicas consideram os saberes indígenas
para o planejamento dos saberes universais e específicos de um curso de graduação, neste caso, o da
matriz curricular da Pedagogia.
De acordo com seu relato, a maioria teve em seu processo de alfabetização muita dor e
tristeza, foram alfabetizados por pessoas da cidade que não falavam a língua e nem conheciam a
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cultura. Contudo, quando lembram desta dor os indígenas afirmam que não querem e não vão
trabalhar deste modo em suas comunidades.
Neste sentido, fica claro que estão cientes do que querem e por que necessitam da formação.
Querem entender o seu entorno, as informações os bombardeiam nessa era da comunicação
ocidental, o mundo está se transformando e eles estão percebendo isto e a educação que vem
externamente os ajudam a compreender todo esse processo de globalização. De acordo com Paes
Não há mais como não perceber e tomar consciência das mudanças, em escala
mundial, provocadas pelo crescente processo de globalização. Tal processo tem como
alavanca principal as tecnologias de informações que tornam os povos mais próximos
entre si, embora nem sempre, os homogeneizando. (PAES, 2002, p.52).

A remuneração do professor é também um dos motivos pela busca da formação inicial.
Afinal, desejam mais qualidade de vida. Desejam os produtos que lhes são apresentados por meio
da mídia e que só quem é remunerado pode obter. De acordo com Paes (2002), ainda que algumas
populações vivam mais afastadas geograficamente das cidades, muitas delas têm acesso à
informação e tecnologia e acabam conhecendo o que o mundo capitalista produz e adotando tais
artefatos como necessários à vida.
Enfim, as professoras e professores indígenas buscam autonomia, qualidade de vida, o
protagonismo pessoal e de sua comunidade em relação ao mundo ocidental. Assim, a formação,
para eles, é uma das formas de lutar e resistir. Nesta perspectiva, cabe à discussão o que Certeau
relata acerca dos grupos indígenas que burlavam as leis e representações que lhes eram impostas
por colonizadores espanhóis.
Os indígenas as subvertiam, não rejeitando-as diretamente ou modificando-as, mas
pela sua maneira de usá-las para fins e em função de referências estranhas ao sistema
do qual não podiam fugir. Elas eram outros, mesmo no seio da colonização que os
“assimilava” exteriormente; seu modo de usar a ordem dominante exercia o seu poder,
que não tinham meios para recusar; a esse poder escapavam sem deixá-lo.
(CERTEAU, 2013, p. 39).

Os professores e professoras indígenas também não recusam a ordem dominante. A escola,
que é uma instituição pensada, criada e utilizada pela sociedade dominante a fim de formar suas
crianças e jovens para o mundo do trabalho, no contexto indígena, é utilizada não como espaço para
esquecer os saberes tradicionais, mas como instrumento para adquirir os conhecimentos necessários
para o fortalecimento das comunidades.
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Desse modo, os cursos de formação para a docência indígena são concebidos como recurso
que pode ajudar os grupos étnicos a assimilar o que lhes é apresentado sem perder de vista o que
realmente lhes interessa: a defesa dos seus direitos, da sua identidade, sua terra, sua existência.
CONSIDERAÇÕES
A partir das análises realizadas, constatou-se que a formação docente era entendida pelos
professores indígenas como um espaço onde poderiam aprender o que era tradicional e o que era do
não índio, passando a ser mais um ambiente de troca e de aprendizado de conhecimentos que
servirão para ajudar os diferentes povos a garantir seus direitos.
Mesmo que a formação tenha o formato daquelas encontradas em sociedades não indígenas,
incluindo as mesmas precariedades, os profissionais que lá atuavam procuravam torná-la, de fato,
da comunidade, abordando conteúdos daquele povo e ressignificando as metodologias.
A formação docente indígena contribui para que as práticas de ensino construídas nos
espaços da educação escolar indígena sejam, de fato, diferenciadas, atendendo às demandas da
comunidade, tornando a escola um lugar de problematização das suas próprias condições na
sociedade.
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A FORMAÇÃO (INICIAL) DOCENTE E O PROCESSO DE TORNAR-SE PROFESSOR NO
ÂMBITO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Evandro Salvador Alves de Oliveira – UNIUBE/UNIFIMES
Guilherme Sousa Borges – UFU/UNIFIMES

INTRODUÇÃO
A formação (inicial) de professores será o foco central da discussão apresentada neste artigo,
bem como algumas dimensões a ela atreladas. Na contemporaneidade, a formação de professores
tem sido significativamente discutida e explorada, tomando o professor como o grande responsável
pelo fluir do saber. E é o professor universitário quem convidamos para dialogar e,
consequentemente, contribuir com as problematizações que envolvem a formação inicial e o
processo de tornar-se professor.
Nesse sentido, considerando esse viés expressivo de discussão, o processo de tornar-se
professor (que para nós diz respeito a possíveis mudanças) são tomados como pano de fundo nas
análises, reflexões e problematizações que aqui se encontram. Para tanto, dentre as referências
teóricas que utilizaremos, apropriaremo-nos da obra de Carlos Marcelo Garcia, teórico português,
que em 1999 publicou o livro “Formação de Professores: para uma mudança educativa”.
Aqui faremos uma breve alusão à obra de Teixeira (2009), autora que, ao focar suas
discussões no terreno tenso e fértil da formação, nos informa que os cursos de formação inicial são
imprescindíveis para que os sujeitos se constituam ao ponto de desenvolver uma identidade
profissional, que desemboca, de maneira inevitável, para a construção de novos saberes.
Como neste trabalho objetivamos tratar do tema formação inicial de professores, tecendo
reflexões e discussões à luz das compreensões teóricas de investigadores que se dedicam a estudar a
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formação de professores, destacamos que para abordar o papel da prática profissional na formação
inicial e contínua de professores, debruçaremos sobre algumas análises teóricas feitas por Canário
(2002). Por outro lado, com Azevedo et al (2012) veremos que a formação inicial de professores da
educação básica no Brasil, por exemplo, possui trajetórias marcantes, considerando o percurso
histórico e algumas perspectivas do trabalho docente. Já com Flores (2010), será possível observar
que o processo de se tornar professor é um fenômeno marcado, muitas vezes, por descontinuidades,
fragmentação e desafios.
Vale recuperar, de antemão, o entendimento que Gatti (2009) possui a respeito das
condições e problemas atuais que permeiam a formação de professores. São aspectos que a autora
destaca que dizem respeito não apenas à formação docente e seus impasses, mas também às
condições de trabalho e à carreira dos professores.
Nesse sentido, entendemos que as condições e problemas atuais que os autores tem nos
sinalizado, abordados por Charlot (2008) e Teixeira (2009), por exemplo, nos revelam a existência
de determinadas tensões que se materializam durante o processo de construção da docência, bem
como os limites e desafios enfrentados no trabalho docente.
Por esta razão nos aproximamos de 15 (quinze) professores que atuam na dimensão do
ensino superior4 para, por meio de entrevistas semiestruturadas, conhecer um pouco mais sobre os
processos (trajetórias) que contribuíram com a constituição/formação docente. O material recolhido
por meio das entrevistas foi explorado a partir da análise de conteúdo temática, tendo em vista o
método qualitativo para o embasamento das discussões e análises desta pesquisa.
PRINCÍPIOS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA BREVE RECUPERAÇÃO
Antes de partimos para as discussões a respeito da formação inicial de professores, bem
como o processo de tornar-se professor (na próxima subseção), trataremos de alguns princípios da
formação de professores que Marcelo Garcia (1999) discute. Considerando os princípios da
formação de professores que o autor apresenta, constatamos que oito deles são descritos com intuito
de caminhar para uma orientação conceitual na formação de professores.
O primeiro princípio refere-se à formação de professores como um ato contínuo, enquanto o
segundo consiste na integração necessária da formação com o processo de mudança, inovação e
Os docentes investigados atuam em um Centro Universitário do interior do Estado de Goiás e tiveram suas identidades
preservadas. Foram utilizados pseudônimos para identificá-los na investigação.
4
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desenvolvimento curricular. Conforme Marcelo Garcia (1999) enfatiza, o terceiro princípio exige
uma ligação entre os processos de formação de professores com o desenvolvimento da organização
escolar.
Já o quarto princípio compreende a importante e imprescindível articulação e integração
entre a formação docente e a formação pedagógica dos professores, diferenciada pelos conteúdos
relativos ao campo acadêmico e disciplinar. O quinto princípio, por sua vez, é marcado pela
valorização e necessidade de integrar as dimensões da teoria com a prática, enquanto o sexto
destaca a necessidade de exercer o isomorfismo, considerando a formação recebida pelo professor e
em seguida o tipo de formação que será cobrado em seu trabalho com a docência.
Na sétima abordagem, Marcelo Garcia destaca o princípio da individualização como
fenômeno integrante de qualquer programa de formação de professores e, para finalizar, ele destaca
a indagação como último princípio, como instrumento que possibilita desenvolver o conhecimento a
partir de dois aspectos: do trabalho e reflexão dos próprios professores. E é por meio do trabalho,
um fenômeno constitutivo da existência humana, que os professores com os quais dialogamos
percebem a dinâmica do processo de constituição docente, em meio aos desafios e dilemas que são
postos durante suas vidas, considerando as dimensões profissionais e pessoais.
O PROCESSO DE TORNAR-SE PROFESSOR: IMPASSES DA CONSTITUIÇÃO DOCENTE E
FORMAÇÃO INICIAL
Temos a compreensão de que ninguém “vira” um professor da noite para o dia, pois se trata
de um processo que envolve etapas de construção, formação, constituição, fazer, refazer, refletir,
praticar, entre tantos outros. Mais adiante faremos uma análise a respeito dessa questão (“virar
docente”), a partir do entendimento de um dos professores investigados. Aqui consideramos que o
sujeito/docente é também um coparticipante dos processos relativos à construção e ao
desenvolvimento profissional, uma vez que ele se constitui enquanto um professor à medida que
compreende que sua formação inicial não dá conta (suficientemente) de prepará-lo para a docência.
É por isso que a continuidade nesse processo é crucial.
Diante o exposto, Canário (2002) nos chama a atenção para considerar a importância de
preconizar a prática profissional na formação dos professores e entender como ela se configura
como um processo permanente capaz de integrar, de maneira articulada, a formação inicial e
continuada. As escolas, para o autor, são espaços “onde os professores aprendem a sua profissão”
(2002, p. 152). Ele compreende a escola como o lugar em que os professores aprendem e
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estabelecem relações de modo a construir competências no contexto profissional em que estão
inseridos.
É possível identificar duas teses sustentadas por Canário (2002) a respeito do professor e sua
formação. A primeira está relacionada com o fato de o docente aprender sua profissão a partir do
contato e trabalho com a escola. Enquanto que a segunda, que para ele é decorrente da primeira, é a
de que o professor aprende a aprender, ao ter como base sua experiência e as relações vivenciadas
em sua trajetória profissional. Esta última, na concepção de Canário, é a mais importante na
formação inicial.
O processo de tornar-se professor, considerando a sua formação inicial, é objeto de estudo
da professora portuguesa Maria Assunção Flores. Em 2010 a investigadora publicou um estudo
composto por um conjunto de reflexões sobre a formação inicial de professores, com atenção
especial ao processo de tornar-se professor, ponderando a natureza complexa e tensa do ensino,
teoria e prática, e o papel do formador de professores.
Tornar-se professor, além de ser um processo marcado por conflitos e complexidades,
implica em aprender a ensinar. De acordo com o pensamento de Flores (2010), o processo de
constituir-se como professor está atrelado a um fenômeno que permite aprender por meio da
observação.
Crenças e ideais sobre o ensino se fazem presentes no processo de constituição docente, à
medida que consideramos a interiorização desses aspectos ao longo de nossa trajetória escolar.
Flores afirma que os professores ensinam de acordo com o que viram no passado, ou seja, por meio
das maneiras como seus docentes ensinavam. Por isso a autora ressalta que
[...] é fundamental criar espaços no contexto da formação inicial para explicitar essas
crenças e essas teorias implícitas que os alunos trazem para a sua formação inicial, no
sentido de potenciar uma reflexão e questionamento fundamentados sobre o processo
de tornar-se professor. (FLORES, 2010, p. 183).

O entendimento que Flores anuncia muito se aproxima do que encontramos nas respostas
dos professores entrevistados na pesquisa. Durante a conversa foi solicitado que os participantes do
estudo comentassem sobre sua experiência com o universo da educação superior, no sentido de nos
explicar há quanto tempo trabalham nesse segmento escolar, como chegaram a ele e que balanços
fazem a respeito de sua trajetória.
As frases em negrito sinalizam o que julgamos mais expressivo em suas respostas, quando
analisadas a fala do sujeito e as razões/motivações que permitiram iniciar o processo de constituição
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docente no âmbito do ensino superior. Sobre isso, selecionamos recortes de entrevistas com alguns
deles, em razão dos conteúdos que encontramos nas falas, para conhecer aspectos sobre esse ponto
em questão.
Jonas: Vou começar falando da minha carreira como estudante em primeiro lugar,
pois eu acho que o professor começa, antes de mais nada, como aluno. Então, eu,
no quarto período, quinto período, mais ou menos, da minha graduação de psicologia
na PUC do Rio de Janeiro, eu tive a felicidade de entrar em um grupo de pesquisa
chamado GIPS - Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Subjetividade, sob a
coordenação da professora Solange Jobim e Souza. [...] tive a oportunidade de estar
em contato com mestrandos, doutorandos e isso me enriqueceu muito e foi
fazendo que eu gostasse dessa área acadêmica que eu não fazia maior ideia que
existia na área de pesquisa.
Pesquisador: Mas até então, você nunca tinha trabalhado com a docência?
Jonas: Nunca, não fazia ideia de que existia, não sabia o que era pesquisa, como a
gente vê alguns alunos aqui na Universidade... não fazia ideia do que era pesquisa.
Pesquisa para mim era estatística que aparecia nos jornais e tudo, eu achava a pesquisa
um porre né, mas quando ela me convidou, falou sobre a pesquisa dela, o grupo de
pesquisa dela, um grupo muito grande, era em cerca de doze pesquisadores entre
graduandos, mestrando e doutorandos e aí foi que eu ingressei. Então eu acho que é
aí que começa porque logo em seguida a minha formação eu fui fazer um
mestrado. Emendei a graduação e fiz o mestrado com ela e depois fiquei, permaneci
no grupo, ganhei uma bolsa de pesquisa da FAPERJ de apoio técnico. [...] tanto no
mestrado e no doutorado eu fiz estágio docência, então eu participei de umas quatro
disciplinas junto com a professora Solange, dando apoio e ministrando aula junto com
ela na graduação, tanto no mestrado, quanto no doutorado, além de ter substituído ela
em alguns momentos na UERJ.
Suzy: Entrei no ensino superior no final de 2013. Logo após minha colação de
grau, tive a oportunidade de prestar um concurso como professora substituta em uma
Universidade Federal e passei, mesmo sem ter mestrado. Desde então, não saí mais
dessa fase de ensino.

Entendemos que determinados processos ao longo da vida levam os sujeitos a se tornarem
docentes à medida que esses possuem relações com as oportunidades que aparecem. Nas falas dos
docentes Suzy e Jonas constatamos que as experiências na graduação contribuíram para o início do
processo de tornarem-se professor. A docente Suzy, logo após concluir a graduação em Educação
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Física, foi aprovada em uma seleção para professor substituto na Universidade Federal de Goiás,
tendo a oportunidade de trabalhar com a docência no ensino superior. Tal conquista possibilitou que
Suzy iniciasse aquilo que Marcelo Garcia (1999, p. 112) denomina de “período de iniciação
profissional de professores principiantes”.
Marcelo Garcia (1999) entende que a formação de professores é um processo contínuo,
sistemático e organizado que abrange toda a carreira docente. Na direção dos aspectos declarados
por Suzy, encontramos na fala do docente Jonas um ponto que se articula com a ideia dos autores
desse campo de conhecimento, além de Marcelo Garcia, o investigador Canário (2002). Jonas
comentou que o professor, antes de mais nada, começa como aluno. Isso nos permite pensar em
possíveis interações e relações que o sujeito estabelece quando ainda na fase escolar, no contato
com seus professores da educação básica que, posteriormente, se estende ao ensino superior. É na
sala de aula que começa o início desse processo, como salienta Jonas.
Desse modo, os docentes Suzy e Jonas reforçam, por meio de suas falas, o que os
investigadores defendem e exploram em suas produções. Jonas, por exemplo, iniciou o contato com
a docência em suas experiências adquiridas nos cursos de mestrado e doutorado, feitos praticamente
de forma sequencial – iniciou um curso logo após concluir o outro. Foram as oportunidades no
estágio docência, obrigatórias por ter sido bolsista FAPERJ, que permitiram iniciar um processo
que envolve o aprender a ser, nesse caso, o ser professor. Jonas comentou que não fazia ideia do
que era ser docente, tampouco sobre pesquisa. Diz o docente, “[...] pesquisa para mim era estatística
que aparecia nos jornais e tudo, eu achava a pesquisa um porre, né”. Com a fala do professor Jonas,
entendemos que antes de iniciar o curso de mestrado, as compreensões que possuía sobre pesquisa
eram outras/diferentes, considerando o entendimento que possui na circunstância em que fez a
entrevista nesta pesquisa.
A esse respeito, vejamos ainda o que a professora Luísa relata:
Luísa: Então, eu estava olhando hoje no Lattes, porque eu estava esquecida aí eu fui
olhando quando eu fiz estágio docência. Foi quando eu fiquei com uma sala de aula
em minha frente, eu fiquei assim o semestre inteiro trabalhando com essa sala, foi a
primeira experiência sem ser professora ainda. Então, no mestrado em 2009/2010, eu
fiz estágio com uma professora que distribuiu: uma aula eu e uma aula ela, nem era
para ser assim, porque o certo seria eu observar ela e ficar junto com ela, mas ela fez
assim e foi ótimo, eu dei psicologia do desenvolvimento durante esse tempo, durante o
mestrado. Em 2010, a minha primeira inserção foi na pós-graduação, não foi na
graduação, então era um curso de psicopedagogia, lato sensu, sábado dia inteiro, e aí
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comecei a dar aula, e sei lá, dei aulas durante seis anos nessa pós; direto, foi muito
tempo.

A professora Luísa também argumentou que suas experiências com a docência começaram
com o estágio de docência, na PUC do Rio de Janeiro, em cursos de especialização. Luísa relatou
em sua entrevista que durante os cursos de pós-graduação stricto sensu, ambos na PUC/Rio, obteve
o contato inicial com a docência, que se estendeu por seis anos.
A partir do que os entrevistados relataram, e com base nos excertos de Jonas, podemos dizer
que as funções de um professor ainda são aspectos consideravelmente desconhecidos em alguns
espaços educativos e regiões do território nacional. Nessa perspectiva, observamos que alguns
teóricos que discutem o tema formação de professores e desenvolvimento profissional, como
Marcelo Garcia (1999, p. 243), destacam que, na esfera do ensino superior, “as funções que
tradicionalmente se têm atribuído ao professor universitário são as de docência e investigação”.
Para além de ministrar aulas em uma sala com estudantes, o investigar/pesquisar também se
configura como uma das importantes funções que os docentes possuem. Sabemos que o tripé que
sustenta a universidade é composto pelas dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão. Um
professor – que, por exemplo, atua com base na inter e multidisciplinaridade – é desafiado a
trabalhar com essas três dimensões que envolvem o alicerce do ensino superior, bastante
desafiadora.
Trabalhar com essas dimensões, articuladas entre si, não é uma tarefa simples e fácil. A
harmonia entre esses aspectos (no sentido da operacionalização do trabalho) possui forte relação
com a formação recebida nos cursos de formação. É por isso que julgamos relevante refletir,
também, sobre esse processo que diz respeito à compreensão do que é ser docente, bem como o
processo de constituição docente.
“EU DECIDI VIRAR DOCENTE”: REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DE
TRANSFORMAÇÃO
O trecho em itálico, no subtítulo, se trata de um fragmento retirado da fala de um dos
professores entrevistados. Escolhemos tal fragmento para construir as análises desta subseção e
convidar o leitor a refletir sobre esse possível processo de “virar” docente, abordado pelo
participante do estudo.
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Inicialmente vale dizer que reconhecemos o quanto a profissão docente tem crescido
exponencialmente no Brasil ao longo das últimas décadas, como constatamos a partir das leituras
que temos realizado5. Trata-se de uma área de trabalho que abrange milhares de indivíduos em todo
o território nacional. Como várias outras áreas no mundo do trabalho, a formação docente e,
consequentemente, a profissão docente, tem sido afetada pelos atuais planos de governo que
compõem as políticas do país, em se tratando das políticas educacionais. Inúmeros sujeitos, por
opção, se tornam professores. Muitos outros, provavelmente por não ter outras opções, também se
tornam professores.
Em tal direção, lançamos algumas indagações e colocamos em xeque determinadas
afirmações ou consensos: como será o ato de “virar um docente”? Será mesmo um ato? Tornar-se
professor se trata mesmo de uma opção? Seria uma escolha simples a tomar? É possível se
“transformar” repentinamente em um docente? Afinal, quais são os critérios que um sujeito precisa
para ser, ou “virar”, um docente? Estas não são perguntas fáceis de serem respondidas, tampouco
possíveis de serem problematizadas com profundidade apenas neste artigo – nem é a nossa
pretensão. Logo, com o intuito de conhecer, para, por conseguinte, compreender algumas questões
que permeiam a formação e o trabalho docente dos sujeitos que participaram do nosso estudo, e que
de certa maneira possuem relação com o que dizem, pensam e fazem tais indivíduos no ambiente
universitário, trazemos aqui algumas dimensões da realidade que possibilitam ampliar o olhar e
construir algumas análises.
Antes de apresentarmos o relato que pretendemos analisar, trazemos o olhar de Gaeta e
Masetto (2013) sobre alguns pontos que ficam em suspenso a respeito do aspecto “ser professor” e
trabalhar no “ensino superior”. Para eles essa relação entre docência e ambiente universitário se
trata de uma decisão, como argumenta.
A partir do momento em que você decide ser professor do ensino superior, fica muito
claro que seu local de trabalho serão as instituições de ensino superior (IES), públicas
ou particulares: universidades, centros universitários ou instituições não universitárias,
locais onde se desenvolvem os cursos de graduação – tecnológicos, bacharelados ou
licenciaturas. Mas um professor que vai iniciar seu magistério nesse nível de
escolaridade pode se perguntar: mas, afinal, que lugar é esse em que vou trabalhar? O
que realmente vou fazer ali? (GAETA; MASETTO, 2013, p. 15).

A Revista Profissão Docente, da Universidade de Uberaba, tem sido uma importante fonte de dados e informações que
temos nos debruçado para fundamentar nossas análises. Link: http://revistas.uniube.br/index.php/rpd/index
5
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São muitos os questionamentos ou as perguntas que podem povoar os pensamentos de
inúmeros sujeitos, a exemplo do citado por Gaeta e Masetto. A necessidade de aprofundar os
conhecimentos a respeito da docência (trabalho docente), possivelmente impulsiona buscarmos
respostas ou ao menos algo que possa suprir lacunas. Sabemos que a sociedade é composta por
seres humanos que carregam histórias e trajetórias de vida muito distintas, como tentamos já
explicar. E tais histórias influenciam e fazem parte do processo formativo dos sujeitos, de modo a
refletir em suas práticas, ações e trabalhos que realizam nos contextos em que estão inseridos.
No recorte da fala a seguir verificamos o que o docente Cebolinha discorre sobre o seu
processo de “virar” professor.
Cebolinha: Então, primeiro eu sou um docente que não fiz formação para docente,
primeiro ponto, por quê? Porque quando fiz a graduação, eu tinha a opção de fazer
bacharelado e licenciatura ou fazer os dois, e eu optei por fazer só bacharelado, então
sou bacharel em geografia, não fiz licenciatura, mas eu já trabalhava desde o meu
segundo ano de faculdade, eu trabalhava em uma escola particular dando aula de
geografia, mas naquele momento não era o que eu desejava fazer... fazer a
licenciatura... então por isso não fiz a licenciatura, não tenho a habilitação em
licenciatura. E depois entrei no primeiro mestrado, que foi em geografia. Este
mestrado não concluí ele, e mais tardiamente eu estava trabalhando em uma faculdade
de ensino superior, eu ingressei em um novo mestrado e esse outro mestrado era em
educação para ciência e matemática, então nesse mestrado foi quando eu, de fato,
decidi virar docente porque até então eu era docente, mas aí também eu tinha uma
empresa de consultoria, prestava consultoria para prefeituras, para empresas essas
coisas... elaborar projetos, aí quando eu estava no meio do mestrado eu decidi, de fato,
fazer... investir na docência... virar professor. Aí foi um período que assim eu decidi
parar com todas minhas atividades de consultoria, essas coisas, fui encerrando o que
eu tinha de serviço para virar docente, aí foi nesse momento que eu decidi virar
docente.

Lembramos o que Gaeta e Masetto (2013) ressaltam: ser professor é algo que diz respeito à
decisão, pois o ser humano decide a fazer tal escolha, como o caso do participante do estudo, Prof.
Cebolinha. Quando o sujeito fez a graduação ele tinha a opção de escolher entre o bacharel e a
licenciatura em geografia. Embora tenha optado pelo bacharelado durante a graduação, foi no curso
de mestrado que ele, “de fato, decidiu virar docente”.
O docente Cebolinha argumenta que “decidiu investir na docência, ou seja, virar professor”.
Durante um curso de formação profissional, o mestrado, que faz parte de um processo que envolve
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o desenvolvimento profissional docente, Cebolinha teve nele despertado o desejo de trabalhar com
a docência. Foram vários os fatores que contribuíram para tal decisão, mas o que queremos chamar
a atenção é o fato de o professor ter, ao ressignificar sua trajetória profissional, tomado a decisão de
se transformar em um docente.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Neste trabalho procuramos compreender como docentes que hoje atuam no ensino superior
percebem o seu processo de constituição docente, a partir de análises recuperadas das suas
trajetórias ocorridas no campo da educação.
Em linhas gerais, entendemos que “virar docente” se trata de um processo que envolve,
antes de tudo, uma decisão. O sujeito, com base em suas experiências iniciadas desde os tempos
escolares, que, por conseguinte, amadurecem e se aperfeiçoam na graduação e pós-graduação (fases
da formação e do desenvolvimento profissional), inicia um processo de constituição docente que
ocorre durante a carreira, ou seja, no decorrer da vida profissional.
Constatamos, a partir dos dados, que os docentes desta pesquisa chegaram ao ensino
superior por meio de diferentes caminhos e histórias. Singularmente, os participantes tiveram
motivações e razões que os impulsionaram a trabalhar com a docência nesse período da atualidade,
especificamente na última década. Reconhecemos que são inúmeros os fatores que exercem
influências nas escolhas e decisões desses profissionais. A escola não deixa de ser um importante
fator, sobretudo os professores que nela atuam e desempenham ações, pois, nos dias atuais, a
relação que os docentes estabelecem com a cultura e o conhecimento refletem em suas práticas.
Compreendemos que as maneiras como os participantes desta pesquisa chegaram ao ensino
superior, de certo modo, possuem relação com o processo de tornar-se professor, pois entendemos
que a constituição docente se trata de um aspecto que ocorre durante o percurso da própria carreira
docente. A constituição docente, nesse sentido, possui forte relação com a formação inicial.
O que encontramos na literatura permite reconhecermos que tornar-se professor, na
contemporaneidade, além de ser um processo marcado por conflitos e complexidades, implica
aprender a ensinar. Podemos dizer que a profissão docente não sobrevive sem a dimensão do
ensino. De acordo com o pensamento de Flores (2010), o processo de constituir-se professor está
atrelado a um fenômeno que permite aprender por meio da observação. Ao observar, o sujeito é
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capaz de apreender realidades e informações que, na sala de aula, se transforma em conhecimento.
E esse ponto apareceu nas entrelinhas das falas dos docentes investigados.
Crenças e ideais sobre o ensino se fazem presentes no processo de constituição docente, à
medida da interiorização desses aspectos ao longo de nossa trajetória escolar. Flores (2010) afirma
que os professores ensinam de acordo com o que viram no passado, como muito bem pontuou o
docente Jonas. Ou seja, eles transmitem o conhecimento, ao outro, com base nas práticas
pedagógicas com as quais seus professores trabalhavam para ensinar. Por isso, a autora ressalta que
é de fundamental importância criar espaços no contexto da formação inicial para “explicitar essas
crenças e essas teorias implícitas que os alunos trazem para a sua formação inicial, no sentido de
potenciar uma reflexão e questionamento fundamentados sobre o processo de tornar-se professor”
(FLORES, 2010, p. 183).
Assim, percebemos que as compreensões e experiências docentes, como as conhecemos por
meio das entrevistas e também de alguns autores que trabalham com a formação de professores,
sobretudo a formação inicial, como Flores (2010), são carregadas de concepções e exemplos de
práticas pedagógicas que foram vivenciadas desde os tempos escolares, em contato com outros
sujeitos, os professores do passado; sem deixar de considerar, ainda, que os reflexos do presente são
frutos das atuais trajetórias que têm sido construídas no cotidiano do trabalho docente que ocorrem
nos espaços da sala de aula e fora dela.
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Resumo
A profissão docente tem crescido exponencialmente no Brasil ao longo das últimas décadas. E
atrelados a esse crescimento são observados alguns limites e desafios na formação inicial de
professores, em especial no âmbito do Ensino Superior. Nesse sentido, o presente artigo propõe uma
discussão acerca da formação inicial de professores, considerando o contexto contemporâneo que
envolve a trajetória de vida de docentes de um Centro Universitário de Goiás. O objetivo é analisar
aspectos que se fazem presentes durante o processo de constituição docente, de maneira a identificar
como os professores percebem as possíveis transformações ocorridas ao longo do tempo. Recorreu-se
à análise de conteúdo para compreender o material recolhido por meio de entrevistas semiestruturadas
realizadas com 15 professores universitários. É possível constatar, a partir dos dados analisados, que os
docentes investigados na pesquisa chegaram ao ensino superior por meio de diferentes caminhos e
histórias. Singularmente, os participantes tiveram motivações e razões que os impulsionaram a trabalhar
com a docência na última década. Compreendeu-se também, que as maneiras como os participantes do
estudo chegaram ao ensino superior, de certo modo, possuem relação com o processo de tornar-se
professor, pois entendemos que a constituição docente se trata de um aspecto que ocorre durante o
percurso da própria carreira docente, e nesse sentido, possui forte relação com a formação inicial.
Reconhece-se, ainda, que são inúmeros os fatores que exercem influências nas escolhas e decisões
desses profissionais. A escola não deixa de ser um importante fator, sobretudo os professores que nela
atuam e desempenham ações, pois nos dias atuais, a relação que os docentes estabelecem com a cultura
e o conhecimento refletem em suas práticas.
Palavras-chave: Formação de professores; Educação; Ensino Superior.
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Resumo
Os textos que integram este Painel são resultantes de um amplo estudo realizado nos contextos de
práticas pedagógicas e objetivam dialogar e problematizar a iniciação à docência como fortalecimento
do trabalho pedagógico na alfabetização que envolve o PIBID, o Programa Residência pedagógica (RP)
com novas compreensões e movimentos de aprendizagens na metodologia ativa para a docência e as
contribuições freirianas para a prática pedagógica no Estágio Curricular da Educação de Jovens e
Adultos (EJA). Os textos contemplam temas diversificados e independentes com objetos distintos:
refletir sobre a formação de professores no âmbito dos programas RP, PIBID e Estágio Curricular
(Educação Básica). Assim, o primeiro texto intitulado A iniciação à docência como fortalecimento do
trabalho pedagógico na alfabetização: PIBID no município de São José trata de refletir e investir em
propostas didáticas que elevassem a fluência dos alunos em leitura e escrita. No segundo texto que traz
o Programa Residência Pedagógica (RP) e as Interlocuções na formação inicial docente visa
compreender sob o olhar das preceptoras e residentes se o Programa Residência Pedagógica contribuiu
para o aperfeiçoamento da prática pedagógica da formação inicial docente com a imersão de vinte e
quatro licenciandos em Pedagogia que fazem parte do referido programa. No terceiro texto, intitulado
Estudos em Paulo Freire: formação de professores e as interlocuções de resistência no processo de
ensino e aprendizagem na EJA realizou um estudo que envolveu duas etapas: a reflexão acerca da
aproximação da instituição de ensino superior com a educação básica; a realização das experiências em
Paulo Freire nas manifestações do sujeito estagiário e dos alunos no contexto da sala de aula. O painel
é, portanto, resultado da integração de estudos independentes quanto à autoria e abordagem, porém
complementares na medida em que contemplam a mesma problemática: formação de professores:
problematizações, diálogos e práticas de ensino no contexto da educação básica evidenciando-se da
relação direta com a Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas: tensões e perspectivas na
relação com Formação docente.
Palavras-chave: Formação docente. Prática de ensino. Programas RP. Programa PIBID. Estágio
Curricular.
A INICIAÇÃO À DOCÊNCIA COMO FORTALECIMENTO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
NA ALFABETIZAÇÃO: PIBID NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
Simone Ballmann de Campos – CEMJ – USJ/SC

INTRODUÇÃO
O IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007 pelo INEP, nos
Anos Iniciais é “calculado com base no aprendizado dos alunos em português e matemática (Prova
Brasil) e no fluxo escolar” (IDEB, 2020). Sua meta é que em 2022 nosso país chegue a média 6,0,
pois mesmo que o crescimento da qualidade do ensino nos últimos doze anos seja exponencial, nos
Anos Iniciais ainda não alcançamos esta meta. Neste sentido, durante a docência na disciplina de
alfabetização e de estágio nos anos iniciais no curso de Pedagogia Centro Universitário Municipal
de São José – USJ-evidenciei vários relatos sobre as dificuldades que os universitários encontraram
em sua formação no Ensino Fundamental e, em conseqüência, como tal situação interferiu
negativamente em sua vida acadêmica a posteriori, gerando-lhes preocupações sobre como tal falta
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de base possa interferir nos estágios e em sua atuação como professor (a). Diante disto, e da
possibilidade de inscrever um projeto no Programa de Iniciação à Docência-Pibid, uma ação da
Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC) que visa
proporcionar aos discentes na primeira metade do curso de licenciatura uma aproximação prática
com o cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o contexto em que elas estão
inseridas, foi elaborado um projeto de alfabetização para investir na base acadêmica em
comunidades de periferia e baixa renda do município de São José, SC.
O PIBID concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à
docência desenvolvidos por instituições de educação superior (IES) em parceria com as redes de
ensino, neste caso, o Centro Universitário Municipal de São José, USJ, instituição pública e
gratuita, e a Secretaria Municipal de Educação do mesmo município, que faz parte da Grande
Florianópolis. Os projetos de iniciação à docência financiados pelas Capes/MEC devem promover a
iniciação do licenciando no ambiente escolar desde o seu ingresso no curso, visando estimular,
desde o início de sua formação, a observação e a reflexão sobre a prática profissional no cotidiano.
Os pibidianos são acompanhados por um professor da escola e por um docente da graduação
participante do programa.
Assim, foi elaborado o projeto do Curso de Pedagogia do USJ: A iniciação à docência como
fortalecimento do trabalho pedagógico na alfabetização: PIBID no Município de São José, com o
objetivo geral de aprimorar a iniciação à docência, fortalecendo a formação dos acadêmicos por
meio da relação entre a teoria e a prática docente em ambiente de alfabetização, no sistema público
municipal de Educação Básica de São José. A partir disto, tivemos como objetivos ampliar a
formação dos licenciandos e dos professores; investir em práticas pedagógicas que elevassem as
possibilidades de alfabetização dos alunos; mediar a aprendizagem dos alunos por meio de
atividades coerentes com o seu nível de conhecimento; criar recursos metodológicos que
contemplassem a alfabetização, a inclusão e, consequentemente, a elevação da autoestima dos
educandos.
A fim de contemplar tais práticas, o arcabouço teórico escolhido para este investimento
baseou-se em Paulo Freire (1987; 1992; 2006) e sua pedagogia da autonomia, da amorosidade e da
esperança, que alicerçou os círculos de debate entre os professores e alunos da pedagogia
pertencentes ao projeto e fundamentou o lócus da pesquisa na dialogicidade; em Antônio Nóvoa
(2001), com a construção de uma identidade profissional sob a ótica da ação-reflexão-ação; em
Maria Montessori (1965), no que se refere a olhar a criança em processo de alfabetização, buscando
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identificar sua singularidade como sujeito, seu ritmo e seu caminho de aprendizagem a partir de seu
contexto de vida; em Emília Ferreiro (1985) e sua psicogênese da escrita, a fim de compreender o
processo de aquisição da escrita e investir adequadamente em sua ampliação.
Assim, esta pesquisa constitui-se como básica, qualitativa e um estudo de caso. Ao
apresentar o modus operandi do projeto Pibid desenvolvido no USJ expõe como contribuiu para
aprimorar a alfabetização de cerca de cento e vinte crianças de duas escolas do município de São
José, SC.
SUBSÍDIOS PARA AS RELAÇÕES ENTRE TEORIA E PRÁTICA EM ALFABETIZAÇÃO
Com o contemporâneo Antonio Nóvoa, renomado professor português com quem tive a
alegria de participar de uma roda de conversa em Florianópolis, em 2003, aprendi a fazer uso da
espiral ação-reflexão-ação. Desde então, esta perspectiva movimentou meu percurso educacional
promovendo a reflexão constante sobre como intervir no status quo, tendo como partida o
diagnóstico realizado num específico contexto. O referido autor (NÓVOA, 1991, p.25), enfatiza,
pois, que “[...] a formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos
professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de autoformação
participada”, promovendo a construção da identidade profissional.
Pimenta (2017), nesse sentido, destaca que o saber docente deve ser nutrido pelas relações
entre a prática e as teorias da educação que, entrelaçadas, oferecem aos professores ângulos
diversos para a análise do cenário educativo, social e profissional, para neles intervir. Entretanto, as
modificações contextuais que respeitam o indivíduo e o vivido por ele, ocorrem somente na práxis,
entendida como elaboração coletiva, como resistência à concepção de educação na qual o professor
torna-se mero executor de programas.
Tal perspectiva teórica coaduna com o que Paulo Freire sugeriu em sua pedagogia quando
nos aclara que “ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em
comunhão” (FREIRE, 1987, p.52), evidenciando a educação como prática libertadora. Nesse
ínterim, com o verbo esperançar Freire (1992) fundamenta que a utopia é necessária para se
acreditar que a mudança social por meio do viés educativo é possível. Sem a esperança, como
substantivo, não há confiança na realização de um propósito de algo considerado melhor que, por
sua vez, o verbo esperançar ampara com a ação de continuar em frente, sem desistir. Freire (1987)
argumenta, ainda, que quando a busca do conhecimento ocorre por meio do diálogo oportuniza-se
ao oprimido a conquista de uma nova consciência de si e da sociedade em que vive, emancipandoXX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas
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se. É na dialogicidade que se verifica a essência da educação como prática da liberdade e
instrumento de humanização.
A pedagogia do oprimido, que busca a restauração da intersubjetividade, se apresenta
como pedagogia do Homem. Somente ela, que se anima de generosidade autêntica,
humanista e não “humanitarista”, pode alcançar este objetivo. Pelo contrário, a
pedagogia que, partindo dos interesses egoístas dos opressores, egoísmo camuflado de
falsa generosidade, faz dos oprimidos objetos de seu humanitarismo, mantém e
encarna a própria opressão. É instrumento de desumanização. (FREIRE 1987, p.41).

A instituição de ensino, nesse aspecto, necessita considerar como os discentes atribuem
sentido ao contexto onde vivem e, com base nele, elaborar suas propostas de ampliação do
conhecimento de mundo. Assim sendo, dar relevância ao registro das observações como ferramenta
de prática reflexiva proporciona observar, comparar, selecionar, ressignificar e reorganizar ações
coerentes com os objetivos traçados, com a intencionalidade da prática educativa.
Há mais de um século, contudo, também numa perspectiva de emancipação do sujeito, ao
afirmar que a criança é o pai do homem (MONTESSORI, 1965), a médica italiana Maria
Montessori enfatizou que o contexto social e educacional interferiam na formação e condição
humana e que junto à educação todas as crianças necessitavam de condições dignas de saúde e
alimentação. Foi ela que despertou atenção à individualidade da criança, identificando a
singularidade de cada ser que, por sua vez, também se manifesta nas relações entre pares. No que se
refere ao espaço escolar,
o ambiente deveria ser convidativo à aprendizagem; um local organizado, acolhedor,
científico e colaborativo. A criança deveria interagir e aprender a aprender; conforme
o seu ritmo, vontade e individualidade desenvolveria a autonomia, a criatividade, a
responsabilidade. (CAMPOS, 2017, p.45).

Porém, Montessori também defendia que há momentos no qual o professor/observador
precisa se despir de suas crenças para dar oportunidade ao surgimento de outras óticas. Segundo ela,
diante de algumas crianças, “que coisas poderemos fazer se não apresentarem um mínimo de
desejo, de vontade? O conceito de ensinar cede seu posto a outro de ajudar a vida.”
(MONTESSORI, Lição inédita apud SCOCHERA, 2002, p. 293 tradução). Tais parâmetros
assinalam uma perspectiva de observação e intervenção inclusiva, de alteridade.
Nesse diálogo epistemológico, a teoria elaborada pela psicóloga argentina Emília Ferreiro
aproxima-se dos estudos de Montessori, no que se refere a perceber a criança como sujeito ativo da
aprendizagem e, concomitantemente, da proposta de Freire, com quem manteve interlocução no que
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

667

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

é relativo ao fracasso escolar e com quem concordava ser o processo de leitura e de escrita o ponto
fulcral na construção do conhecimento.
Entretanto, se Ferreiro (2011) enfoca, sobretudo, o processo de como a criança aprende a
leitura e a escrita, Freire (2011, p.20) enfatiza que na alfabetização “em primeiro plano está a leitura
de mundo, do pequeno mundo que me motiva, depois a leitura de palavras que nem sempre, ao
longo de minha escolarização, foi a leitura da palavra mundo.” Com isso, Freire realça que a
educação é também um ato político.
Já em sua tese sobre a psicogênese da língua escrita, Emília Ferreiro fundamentou-se na
epistemologia genética para descrever o processo por meio do qual a criança apreende a escrita. Tal
processo, composto por níveis, se apropriado pelos docentes, constitui-se uma forma de
compreender o aluno e orientá-lo adequadamente em seu processo de aprendizagem, que ocorre de
forma distinta entre aqueles que compõem um mesmo grupo.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS DE UM DINÂMICO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM
Esta pesquisa constitui-se como básica, qualitativa e um estudo de caso. Caracteriza-se
como qualitativa ao se propor a analisar, por meio de observações participativas, se a intervenção
sistemática no processo de alfabetização de algumas crianças promoveria avanços na aprendizagem
das mesmas. Neste sentido, a pesquisa qualitativa é entendida a partir de Minayo (2001, p.22) como
aquela que “aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não
perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas”. Além disso, constitui-se como um
estudo de campo, cujo procedimento de coleta de dados, caracterizado como observação
participante e sistemática, fez uso de relatórios semanais e de planejamentos para as intervenções
fundamentados nas teorias estudadas e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017).
Em relação a esse tipo de observação, Marconi e Lakatos (2003) afirmam que a observação
sistemática é planejada. Nela, “o observador sabe o que procura e o que carece de importância em
determinada situação; deve ser objetivo, reconhecer possíveis erros e eliminar sua influência sobre
o que vê ou recolhe.” (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 193).
A sistematização dessa proposta metodológica contou com os registros das atividades de
planejamento, que ocorreram tanto no caderno de anotações do pibidiano, como no Google Drive,
onde foram compartilhadas com o grupo pertencente ao projeto. Além disso, elaboramos um plano
de atividades docentes que abordou a organização, participação, realização de eventos; visitas em
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diferentes espaços; produção de material didático, jogos e histórias com recursos diversos, inclusive
as novas tecnologias; implementação de espaços lúdicos; a socialização dos resultados obtidos por
meio da atualização constante do site do Pibid e da participação em eventos científicos e
comunitários.
Tanto o Professor Supervisor quanto o Coordenador Institucional e de Área planejaram
semanalmente com os bolsistas de Iniciação à Docência, propondo-lhes alternativas de intervenção
pedagógica com alunos específicos e também a interlocução entre a teoria e a prática. Com a
realização de dois encontros semanais, de 4 horas cada, na instituição de educação básica, em um
deles realizavam-se planejamentos, discussões, estudos e, no outro, efetivava-se a prática
pedagógica com os alunos com dificuldades no processo de alfabetização. Para tanto, os pibidianos
foram divididos em três grupos de atuação, com cerca de oito licenciandos de pedagogia em cada
um. A avaliação da produção dos acadêmicos foi definida e organizada em reunião conjunta,
envolvendo abordagens como a responsabilidade no registro e inserção de dados no sistema, a
busca por auxílio para compreensão dos desafios cotidianos e o planejamento conjunto para a
intervenção in loco. Esse movimento contínuo garantiu a flexibilização do projeto e reformulações
ocorreram na trajetória, conforme as necessidades dos alunos envolvidos.
DADOS ESCOLHIDOS: FRAGMENTOS DA PRÁTICA
Em nosso país, após algumas décadas de investimento, a alfabetização continua como foco
do debate educacional, pois os índices de leitura e escrita encontram-se aquém das expectativas para
que todos usufruam do direito de se tornarem fluentes.
No cenário dos desafios enfrentados por alunos em processo de alfabetização do 1º ao 5º
Ano do Ensino Fundamental buscamos, com os objetivos propostos, a compreensão sobre questões
pertinentes que envolvem o acolhimento dos alunos em fase de alfabetização. Assim, foram eleitas
três categorias que são: a) As metodologias ativas como facilitadoras da alfabetização; b)
Intervenções a partir do processo de construção das hipóteses de escrita da criança; e c) Resultados
alcançados, sendo que as duas primeiras apresentam relatos elaborados em conjunto com os
pibidianos, com base nos registros e discussões sobre as vivências no cotidiano da alfabetização.
a) As metodologias ativas como facilitadoras da alfabetização
As metodologias ativas não são novidades nas escolas. Remontam o princípio do século
passado e concedem autoria aos alunos, compreendendo a experiência e a atividade dos mesmos
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como elemento primordial do processo. Atualmente as práticas ativas aparecem conectadas às
demandas de uma geração cada vez mais digital e desafiam os professores a rever conceitos como
infância, currículo ou avaliação da aprendizagem para que a intervenção pedagógica seja coerente
com os objetivos traçados no ambiente escolar.
Dessa forma, com o intuito de investir no processo de alfabetização de crianças que
ainda não o consolidaram, proporcionamos-lhes a interação com o conhecimento de
forma dinâmica e envolvente. Neste sentido, descobrimos o quanto o movimento da
criança no ambiente de alfabetização, durante as intervenções, favorece o
envolvimento e a atenção na atividade desenvolvida, conforme também anunciara
Montessori.
Nosso subgrupo, formado por oito bolsistas, reuniu-se duas tardes por semana na
escola de Educação Básica Altino Flores, que oferece ensino em turno integral. Numa
das tardes estudamos e planejamos coletivamente os projetos que são aplicados noutro
dia da semana, com o intuito de promover atividades que despertem o interesse dos
alunos para, a partir delas, ampliar a sua leitura de textos, de mundo e desenvolver a
fluência na escrita.
Nos projetos O Gato Xadrez, Receita de Brigadeiro e Livros dos Sentimentos,
utilizamos como aporte teórico o Método Global de alfabetização e a psicogênese da
escrita. A caracterização dos acadêmicos, que se apresentaram como gatos, a
elaboração e degustação de brigadeiros, a confecção de livros por quem está em fase
inicial da escrita, e outras ferramentas didáticas, como o livro do Projeto PAI, da
Editora SM, foram atrativos para a aprendizagem dos alunos do 3º ano do E. F. Por
meio delas foi possível realizar intervenções pontuais nas dificuldades de
aprendizagem de cada aluno. Na sequência, como finalização de cada projeto, os
alunos atendidos pelos bolsistas interagem com a turma, apresentando o novo
conhecimento aos colegas e levando para a sala de aula a confiança em si que
adquiriram durantes as intervenções.
Percebemos que os encontros foram significativos e despertaram o interesse dos
alunos pela aprendizagem. Ao interagirem mais com os desafios, com os colegas e
com o conhecimento, eles apresentaram maior rendimento acadêmico,prazer ao
participar do Pibid, elevaram sua autoestima, além de perceberem o erro como parte
do processo de construção do conhecimento e que há diferentes caminhos para
aprender. (RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO, mar/2019).
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Com planejamentos organizados e embasados nas necessidades, interesses e ritmo das
crianças, os pibidianos desenvolveram pequenos projetos, dinâmicos e atrativos, que convidavam as
crianças a envolverem-se nas propostas coletivas e a demonstrarem esforço na aprendizagem.
Durante algumas dinâmicas, a liberdade de expressão e a confiança no interlocutor também trouxe à
cena alguns segredos de alunos, como o abuso infantil ou a prisão de familiares. Tais
circunstâncias, que em princípio chocaram os universitários, precisaram de mediação e discussões
sobre quais caminhos percorrer adiante, naquela realidade escolar. Como já alertara Maria
Montessori, há mais de um século, a saúde da criança precisava ser garantida. Já os pibidianos
foram construindo concomitantemente a essas intervenções o seu senso crítico, a amorosidade, a
empatia e o profissionalismo. As rodas de conversa, as parcerias e trocas de saberes foram
fundamentais nesse processo.
b) Intervenções a partir do processo de construção das hipóteses de escrita da criança
Já um outro grupo de pibidianos relatou que:
O processo de construção das hipóteses de escrita da criança, teoria apresentada pela
psicolinguista argentina Emília Ferreiro, embasou nossas intervenções com as turmas
de 1º a 5º ano na E.B.M. Altino Corsino da Silva Flores, em São José. Os estudos de
Emília sobre a Psicogênese da língua e da escrita concluíram que toda criança passa
por quatro estágios até se apropriar por completo da leitura da escrita, são eles: présilábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético.
Considerando-se o estágio de escrita apresentado por cada aluno(a), todos participam
primeiramente de uma atividade coletiva, como jogo, roda de leitura, dramatização,
etc e, na sequência, de uma tarefa individual, com mediação docente, para que se
possibilitem avanços na leitura e na escrita. (RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO, 25
de abril de 2019)

A respeito das conquistas realizadas, afirmaram:
Se durante as observações iniciais verificamos que algumas crianças do 1º Ano ainda
não conheciam as letras do alfabeto, ou que escreviam letras aleatórias, sem valor
sonoro, e outras, de turmas mais avançadas, apresentavam dificuldades em juntar
sílabas e formar as palavras completas, por meio das interações e mediações realizadas
percebemos avanços na escrita, leitura e interpretação de todos os alunos atendidos.
Além disso, identificamos essa experiência docente como um investimento em nossa
formação humana, profissional e cultural, como também no domínio de conteúdos e
saberes necessários a uma prática pedagógica emancipadora. (RELATÓRIO DE
OBSERVAÇÃO, 25 de abril de 2019).
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Fica evidente com o relato exposto que o grupo de bolsistas da 1ª a 4ª fase de Pedagogia
domina a teoria de Emília Ferreiro que aborda o processo de construção das hipóteses de escrita
realizadas pelas crianças. Tal saber, adquirido nas formações do Pibid realizadas com a
Coordenadora Institucional Simone Ballmann de Campos, permitiu-lhes realizar planejamentos e
intervenções pertinentes a partir dos registros que realizaram sobre cada aluno. Além disso, com o
estudo dos textos freireanos a respeito de alfabetização e autonomia, alcançamos mais proficiência
na leitura do mundo que nos cerca e daquele que não está ao alcance dos olhos.
c) Resultados alcançados pelo projeto
Com os 24 estudantes de Pedagogia e 3 professores da rede municipal envolvidos,
atendemos de forma sistemática as turmas do 1º ao 5º ano das escolas Altino Flores e Renascer, no
município de São José, SC, de maneira que em torno de 120 crianças receberam auxílio individual
semanal. Destas, uma parte teve sua aprovação confirmada em função da evolução na aprendizagem
alcançada por intermédio do Pibid, conforme depoimento dos professores das escolas, que também
elogiou o grupo de bolsistas por sua responsabilidade, criatividade e interesse por uma docência de
qualidade.
Realizamos três seminários para a comunidade e aos discentes e professores do curso de
Pedagogia. Por meio dos seminários, das mostras culturais, formações específicas e dos encontros
semanais efetivamos a formação contínua dos bolsistas de iniciação à docência. Também foi
elaborado o Facebook do Pibid, divulgando as ações do projeto. As publicações na página do
Pibid/USJ no Facebook tiveram um alcance de cerca de 1400 pessoas no mês de dezembro/2019, o
que expandiu a relação entre tal instituição de ensino superior e a comunidade josefense.
Os estudos sobre alfabetização realizados com os discentes associados à prática constante
com as crianças os tornaram mais preparados para a atuação docente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Programa de Iniciação à Docência Pibid/USJ, além de investir no processo de
alfabetização das crianças, oferece aos acadêmicos em Pedagogia a oportunidade de relacionar a
teoria estudada na academia com a prática no contexto escolar. O Pibid é uma oportunidade de
aprendizado conjunto e de ampliar o diálogo entre a universidade e a comunidade onde está
inserida.
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O aluno da pedagogia, futuro docente, assim como os professores envolvidos no projeto, por
meio das discussões e planejamentos perceberam o constante processo de ação-reflexão como
possibilidade de aprimoramento pessoal, profissional e coletivo, num movimento dialógico, na
práxis, que conduz à autonomia.
Esse fazer pedagógico respaldado na teoria contribui também para que o profissional da
educação se perceba como autor, investigador e produtor de conhecimento ao registrar, discutir e
refletir sobre sua prática de maneira sistemática e imparcial. No caso específico do Pibid/USJ,
surpreendemo-nos quando constatamos que havíamos interferido para que cerca de 120 crianças de
duas comunidades carentes de São José progredissem na escrita e na leitura de mundo, adquirindo
melhor autoestima e interesse por estudar. Com o projeto reavivamos o verbo esperançar,
enfatizado por Paulo Freire, destacamos que políticas públicas precisam ser adequadas às demandas
sociais e que o engajamento entre universidade e comunidade favorece novas conquistas, além de
formar profissionais mais críticos e preparados para atuar.
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Resumo
O Programa de Iniciação à Docência-PIBID, uma ação da Política Nacional de Formação de
Professores do Ministério da Educação (MEC), visa proporcionar aos discentes na primeira metade do
curso de licenciatura uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica
e com o contexto em que elas estão inseridas. Ao elaborarmos o projeto do Curso de Pedagogia de um
Centro Universitário Municipal de São José/SC: A iniciação à docência como fortalecimento do
trabalho pedagógico na alfabetização: PIBID no Município de São José tivemos como objetivos
ampliar a formação dos licenciandos e dos professores; investir em práticas pedagógicas que elevassem
as possibilidades de alfabetização dos alunos; mediar a aprendizagem dos alunos por meio de atividades
coerentes com o seu nível de conhecimento; criar recursos metodológicos que contemplassem a
alfabetização, a inclusão e, consequentemente, a elevação da autoestima dos educandos. A fim de
contemplar tais práticas, o arcabouço teórico escolhido para este investimento baseou-se em Paulo
Freire (1987; 1992; 2006) e sua pedagogia da autonomia, da amorosidade e da esperança; em Antônio
Nóvoa (2001), com a construção de uma identidade profissional; em Maria Montessori (1965), no que
se refere a olhar a criança em processo de alfabetização, buscando identificar sua singularidade como
sujeito; em Emília Ferreiro (1985) e sua psicogênese da escrita. Assim, nesta pesquisa básica, qualitativa,
e um estudo de campo apresentaram o modus operandi do projeto PIBID de alfabetização desenvolvido
no USJ e a sua contribuição para aprimorar a alfabetização de cerca de cento e vinte crianças de duas
escolas do município de São José, SC.
Palavras-chave: PIBID; Alfabetização; Formação docente.
PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA (RP): INTERLOCUÇÕES NA FORMAÇÃO
INICIAL DOCENTE EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES) DE SC
Wanderléa Pereira Damásio Maurício – USJ/SC – SED-SC

INTRODUÇÃO
O artigo Programa Residência Pedagógica (RP): Interlocuções na formação inicial docente
em uma Instituição de Ensino Superior (IES) de SC têm como objetivo compreender sob o olhar
das preceptoras e residentes se o Programa Residência Pedagógica está contribuindo para o
aperfeiçoamento da formação inicial docente.
A questão central desse Artigo é: O Programa Residência Pedagógica está contribuindo para
o aprimoramento da formação inicial docente? Este estudo está entrelaçado pelo aporte teórico à
legislação vigente do Programa RP (BRASIl, 2018) que orienta sobre os procedimentos e
regulamentação, BNCC (2017) que traz os objetivos de aprendizagem, bem como as áreas de
conhecimentos articuladas ao plano de aula, Soares (2014) que trata da formação inicial e docência,
Freire (2001 e 2005) que traz o diálogo, Zabalza (2014) com aprofundamentos sobre o profissional
da educação, Tardif (2014) com reflexões sobre a formação docente e profissional, Sacristãn
(1998) com os saberes, o currículo e a escola.
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O Programa iniciou em agosto de 2018, com a inserção de um Centro Universitário
Municipal da Grande Florianópolis que percebe a relevância do Edital, na formação de futuros
profissionais da educação. Inscreve-se no Edital Capes nº 06/2018 e após a participação em todas as
instâncias exigidas, é selecionado dentre outras IES para adentrar na primeira experiência de
formação inicial ao programa que tem como princípio uma das políticas de formação inicial dos
Cursos de licenciaturas, no caso dessa Instituição, o Curso de Pedagogia.
Passados meses de imersão do programa que tem encerramento em 2020, trazem subsídios
por meio desse Artigo para socializar os dados coletados durante seu parcial percurso, sob o olhar
dos residentes acadêmicos/as (24) graduandos selecionados pela IES), a Coordenação Institucional
de Ensino Superior (01) que administra o Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios – SCBA da
CAPEs), dialoga, ajuda na formação dos residentes e preceptores, Docente Orientadora da IES (01)
que orienta os residentes e preceptores na caminhada do programa e acompanha suas atuações
pedagógicas durante o processo, além de registros com relatórios semestrais, as escolas
selecionadas pela CAPES (2) na representatividade dos professores preceptores (03) que são os
professores selecionados pela Secretaria de Educação do Município para as mediações de
observações e intervenções pedagógicas e 75 alunos (25 por escola) das Instituições de Ensino (02)
participantes do processo e selecionadas pela CAPES por meio do (Índice de Educação Básica)
IDEB.
Sabe-se que o estágio curricular era uma primeira iniciação para a formação dos graduandos,
porém, entende-se que algumas lacunas persistiam na caminhada desse estágio obrigatório.
E assim, após a construção do projeto institucional e as ações estabelecidas para a
implementação, às lacunas poderiam minimizar ou até desaparecer na formação dos pedagogos. A
proposta era nova no âmbito educacional e partiu-se para a implementação com todos os atores
acima já mencionados.
Delineia-se por meio do Edital a seleção para que os acadêmicos com mais de 50% de
estudos efetivados no Curso de Pedagogia pudessem participar do Referido Programa (Norma
estabelecida pelo Edital da CAPES). Após várias reuniões com parceiros como Secretaria de
Educação do Município, Instituto do Ensino Superior (IES) e as escolas selecionadas pelo MEC,
apresentou-se o projeto, os trâmites legais e a organização pré-elaborada.
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DESENVOLVIMENTO TEÓRICO
O Programa Residência Pedagógica (RP) tem como foco principal:
Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do
desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam o
licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional
docente, utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem
escolar, entre outras didáticas e metodologias. (BRASIL, 2018, p. 1)

Este fortalecimento da prática pedagógica abrange aos residentes um tempo maior nas
unidades de ensino, compreendendo como a escola se organiza para as ações pedagógicas. Além de
fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES e a escola, promovendo sinergia entre a
entidade que forma e a que recebe o egresso da licenciatura e estimulando o protagonismo das redes
de ensino na formação de professores (BRASIL, 2018).
Um ponto específico dos trabalhos no Programa RP trata de promover a adequação dos
currículos e propostas pedagógicas dos cursos de formação inicial de professores da educação
básica às orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018).
Entende-se que a concepção pedagógica está voltada para a construção e conhecimentos e os
residentes estão imersos no Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino em que atuam para
a compreensão dos sentidos pedagógicos ao qual a escola está imersa.
Então, um ponto forte que optou separa o pedagógico era pensar em uma educação ativa,
que pudesse superar a passividade nas relações residentes – preceptoras.
Também se aportou em Tardif (2011), cujo autor afirma o saber do professor não esta
relacionado com o próprio saber, com sua identidade, experiência de vida, trajetória profissional, na
relação com os alunos e outros atores escolares.
Para Tardif:
Os saberes profissionais dos professores parecem ser, portanto, plurais, compósitos,
heterogêneos, pois trazem à tona, no próprio exercício do trabalho, conhecimentos e
manifestações do saber-fazer e do saber-ser bastante diversificados e provenientes de
fontes variadas, as quais podemos supor também que sejam de natureza diferente
(TARDIF, 2011, p. 61).

Esse saber-fazer e saber-ser é aporte de compreensão do saber essencial que um professor/a
precisa incorpora-se para atuação pedagógica.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

676

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Nesse sentido, Tardif registra uma importante reflexão:
[...] os alunos são também seres sociais cujas características
socioculturais despertam atitudes e julgamentos de valores nos
professores". Porém, por ser um ser social o aluno sofre diversas
influências que fogem do controle do professor, restringindo
muitas vezes sua participação na vida do educando apenas na
sala de aula (2011, p. 129).

O referido autor apresenta uma importante reflexão com relação às diversas influências
sobre o aluno e professor, o que demanda estarem abertos ao diálogo.
Em seus estudos, Freire propõe a busca da consciência crítica de todos os envolvidos no
processo de aprendizagem e de acordo com Scocuglia (2006, p. 45):
Freire defende o diálogo como veículo pedagógico principal da educação
conscientizadora que busca a liberdade como alternativa de construção da pessoa,
contra a massificação e a alienação e contra a introjeção da sombra opressiva.

Nóvoa (2011, p. 1), salienta que "as questões da diversidade, nas suas múltiplas facetas, que
abrem caminho para uma redefinição das práticas de inclusão social e de integração escolar. A
construção de novas pedagogias e métodos de trabalho [...]"
Magda Soares (1986) foi um alicerce com aprofundamentos teóricos importantes.
Essa autora norteou o foco do processo de alfabetização e letramento nos estudos da
formação dos preceptores e residentes.
Conforme a autora,
Assim, desde a educação infantil, a criança vai trilhando o caminho da alfabetização e
do letramento: vai aprendendo a tecnologia da escrita e aprendendo a fazer uso dessa
tecnologia”. Trilhamos na experiência da autora com o Projeto Alfaletrar (alfabetizar
letrando) realizado no Munícipio de Lagoa Santa (MG): “aprender a tecnologia da
escrita para ter condições de desenvolver habilidades de seu uso, desenvolver
habilidades de uso para ampliar o domínio da tecnologia” (SOARES, p. 150 1986).

Soares ainda deixa claro que o “propósito desta exposição é mostrar uma alternativa, não
uma solução, de desenvolvimento profissional de alfabetizadores e de avanço na qualidade do
ensino para crianças de escolas públicas (p. 148).
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Também se estudou a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), para a compreensão desse
documento e o fortalecimento de práticas pedagógicas com a construção de um planejamento
sustentado pelo referido documento e suas áreas de conhecimento identificadas pelos parâmetros
curriculares e a LDBN/1996 que estavam sempre articulados aos estudos.
Aportou-se também em Zabalza (2014, p. 62) na apropriação e integração do estágio
curricular como prática social. O referido autor salienta que “A escola é uma instituição educativa,
esforça-se em utilizar os meios mais eficazes para atingir as finalidades educativas perseguidas pela
sociedade”
Visto que a docência trata justamente do processo ensino-aprendizagem, das relações entre
professores e estudantes em seu espaço mais imediato, que é a sala de aula e demais espaços
pedagógicos, trazer autores que consolidem uma prática pedagógica que sustente e corrobore a
realidade dos sujeitos faz com que realmente a escola cumpra o seu papel de proporcionar
experiências enriquecedoras que beneficiem seus acadêmicos estagiários, alunos e professores na
qualificação dos trabalhos pedagógicos.
Para aprimoramento da formação pedagógica dos preceptores e residentes, os estudos
teóricos possibilitaram uma base de conhecimentos importantes para o planejamento, às ações
pedagógicas e os espaços educativos vivenciados pelos envolvidos no Programa RP.
METODOLOGIA E RESULTADOS
Para o itinerário desse Artigo, a metodologia utilizada foi à exploratória que consiste em um
estudo aprimorado das pesquisadoras com o objeto que está sendo investigado.
Para que pudesse compartilhar as experiências, foi realizado um questionário, que foram
compartilhados entre os vinte e quatro residentes, retornando em tempo hábil treze e considerados
para essa análise além dos/as treze residentes, 03 Preceptoras.
Na visão dos Residentes: Os aprendizados ofertados pelo Programa Residência Pedagógica
com base nas/nos residentes: salientam que estão mais seguros para planejar; estreitamento da teoria
e prática, diversificação de experiências mais significativa. Participação ativa diante das práticas
pedagógicas, o vivenciar na residência esteve respaldado em um referencial teórico que orienta a
formação do professor e a intervenção na realidade, de modo a garantir a função social da escola, o
que nos fortifica dizer que consideramos o “diálogo como veículo pedagógico principal da
educação (SCOCUGLIA 2006, p. 45).
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Apropriação do conhecimento, diferentes modos de ver a educação. Considerando que os/as
residentes estão imersos no referido Programa, considera-se oportuno salientar que o objetivo vem
sendo alcançado, constituindo práticas e teorias com olhar crítico do fazer pedagógico.
Os residentes sentem-se honrados em estar participando de um Programa que vem sendo
reconhecido pela Comunidade Acadêmica, embora também reiterássemos que há necessidade de
combater o estreitamento curricular e o engessamento teórico e que conforme Freire (2001, p. 37)
“devemos perceber que as aspirações, os motivos e os objetivos contidos nas temáticas
significativas são aspirações, motivos e objetivos humanos”.
Afirmam que é um privilégio e uma grande oportunidade estar participando do Programa
Residência Pedagógica, com as observações participativas e as intervenções estou adquirindo novas
ações, métodos e estratégias de ensinar. Orientadora e preceptora estão sendo um alicerce para
minha formação. Olhar crítico voltado para o trabalho pedagógico, e mais que pedagógico, “é
preciso, portanto, fazer dessa conscientização o primeiro objetivo de toda educação: antes de tudo
provocar uma atitude crítica, de reflexão que comprometa a ação” (FREIRE, 2001, p. 46).
Reconhecem a Didática em sala de aula, ética e estética na prática pedagógica,
planejamento flexível com ações e reflexão e ação formação pessoal e acadêmica. As trocas de
conhecimento com as crianças com as quais tem contato e contribuiu muito para processo de
formação, pois com ela consegue-se conciliar os conteúdos estudados em sala, com a prática,
mostrando que teoria e prática devem andar de mãos dadas. E Charlot empodera-nos com a
afirmação de que “a educação é política na medida em que transmite às crianças ideias políticas
sobre a sociedade, a justiça, a liberdade, a igualdade, etc.” (2013, p. 60).
A vivência em sala de aula; o aprimoramento do olhar sensível, da escuta ativa. o
entendimento de que é preciso ter vários planos, pois os mesmos podem não ser bem aceitos pelas
crianças; a criticidade; o programa está sendo fundamental na ampliação do processo de construção
social e profissional.
Uma das Preceptoras salienta que estar participando de um programa de esfera nacional é
um tanto enriquecedor para a formação enquanto estudante. O olhar pedagógico possibilitou
observar uma professora que vem desempenhando um papel de mediadora na formação das
crianças, e nos mostrando que é possível fazer a diferença mesmo sem recursos. E afirmam que o
Programa Residência Pedagógica proporciona a oportunidade de estar em contato direto com a
escola, o que é muito significativo para a sua formação, já que o curso de pedagogia oferece pouca
prática. Nesse olhar fundante, e conforme as reflexões de Tomaz Tadeu da Silva (1993, p. 219) em
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seus estudos com outros autores, incorporar nas entrelinhas “seu questionamento crítico sobre o
presente e nós mesmos” ao qual denomina “ontologia crítica de nós mesmos com permanente
motivação”.
Nesse processo de refletir o humano, compreendem a responsabilidade e comprometimento
que é ser Professor! Um processo humanizado. Para o fortalecimento de práticas pedagógicas
significativas na sua formação, as preceptoras trazem para contribuir nessa dimensão as relações
entre Universidade e Escola que são marcadas por diversas contradições em que a relação entre
teoria e prática se coloca como elemento no centro dessa disputa.
Afirmam que é neste espaço-escola, criada para a formação das novas gerações, que a
função social, cultural e política precisa ser exercitada, produzindo o desenvolvimento dos
sujeitos(preceptoras). E nas palavras de Freire (2001, p. 108) “a conscientização não é uma varinha
mágica para os revolucionários, mas uma dimensão de base de sua ação reflexiva”.
Ainda nos relatos das preceptoras, a Universidade precisa conceber e acreditar que na
escola podem sim, ser construídos espaços de coletividade, aprendizagem e formação humana, o
que impulsiona o pensamento de Freire (2001, p. 46) “a realidade não pode ser modificada, senão
quando o homem descobrir que é modificável e que ele pode fazê-lo”.
O Programa Residência Pedagógica tem como foco a integração do estágio obrigatório do
Curso de Pedagogia com a imersão dos mesmos na escola, para tentar superar esses “saberes
disciplinares” (SOARES, 2014).
Na percepção de uma das preceptoras, o Programa Residência Pedagógica vem em um
momento de conflitos e reflexões acerca da Educação no Brasil. Para essa profissional: A
oportunidade de participar do Programa Residência Pedagógica veio em um momento que eu
estava desmotivada e repensando o trabalho em sala de aula que eu estava realizando.
A professora preceptora constata que Estava sentindo falta de discussões coerentes e
engajadas com a educação que “eu” acredito ser possível realizar no Brasil. O Programa
Residência Pedagógica está tornando possível a ressignificação da minha prática docente, pois:
Oferece formação teórica preocupada com as necessidades da sala de aula. Constrói a relação
entre escola e universidade. Ao estar engajada na formação de outros, eu me torno mais
preocupada com a minha, pesquisando e estudando mais. Possibilita reflexão diária, fazendo com
que a práxis educativa seja parte do trabalho e não um momento específico. Contribui com
mudanças didáticas em sala. Motiva, encoraja, fortalece e humaniza (Preceptora). Nos registros de
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uma das preceptoras, o Programa Residência Pedagógica é Construção de outros tipos de relações,
relações esta que precisam ser mediadas pelos conhecimentos, mas não qualquer tipo de
conhecimento, mas aqueles mais elaborados, conhecimentos que possibilite que os sujeitos se
percebam como parte da história. Diante disso, a participação nesse Programa Federal está me
possibilitando vislumbrar as reais e concretas possibilidades de formar pequenos coletivos,
produzindo, ainda que minimamente a emancipação dos sujeitos envolvidos, crianças, professores
e residentes.
E nas contribuições de Freire (2001), o primeiro objetivo da educação é o sujeito atuar
consciente do fazer pedagógico e de sua transformação no mundo e “antes de tudo provocar uma
atitude crítica, de reflexão, que comprometa a ação”.
No olhar das Preceptoras e Residentes, a imersão no cotidiano da escola traz importante
contribuição para a formação docente. Consideram que cada ação desenvolvida como as formações
realizadas pela Coordenadora, Docente orientadora, Preceptoras e encontros com Palestrantes
estabelecem um elo fortalecedor para a compreensão dos saberes pedagógicos, bem como para a
atuação da prática.
Entendem que há ainda muito a melhorar no Programa Residência Pedagógica, mas que a
imersão em uma escola-campo traz a possibilidade de discussão crítica nas concepções históricoculturais dos contextos pedagógicos entre IES e Unidades de Ensino.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreende-se que o Programa RP é uma política da Formação Inicial e que é uma
experiência única que os Residentes, Preceptores, Docente Orientadora e Coordenação Institucional
da IES estão vivenciando, porém, conforme os relatos estão colhendo bons frutos com essa
experiência!
O mesmo envolve a Instituição do Ensino Superior, que permitiu e deu total abertura para
que o Programa pudesse ser efetivado na comunidade acadêmica! Concebe-se as interlocuções da
IES com seus residentes acadêmicos/as, a Coordenadora Institucional e a Docente orientadora, a
Secretaria de Educação Municipal com seus professores e alunos, suas escolas e a CAPES que
oferta respaldo financeiro a todos/as os envolvidos como propulsores para implementação de
projetos inovadores que estimulem articulação entre teoria e prática nos cursos de licenciatura,
conduzidos em parceria com as redes públicas de educação básica (BRASIL, 2018).
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Essas parcerias estabelecem uma relação de comprometimento e eficácia com o que mais
nos respalda para um trabalho qualitativo: a aprendizagem significativa dos envolvidos.
Conforme os relatos entre Preceptoras e Residentes, a relação entre escola e universidade
com a implementação do programa RP tem colaborado para que a formação inicial (graduandas/os)
tenha um novo olhar e atuação qualitativa na educação básica articulada ao estágio com o propósito
e o fortalecimento da sua formação.
O estágio obrigatório do Curso de Pedagogia está interligado com todas as articulações do
programa RP, porém, fica fortalecido pelo processo de imersão na escola e os estudos realizados na
IES no Curso de Graduação em Pedagogia.
Estamos trilhando ainda alguns pontos a ser melhorados como afirmam os residentes e
preceptoras: Articulação mais próxima com todos os segmentos e parcerias, agendas préestabelecidas e tempo hábil para os encontros de formação entre preceptoras e residentes.
Nossa luta sempre será por uma educação de qualidade, com foco no ensino e aprendizagem
dos estudantes, embasada em teorias pedagógicas que compreenda o humano como alicerce e o
respeito às diversidades.
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Resumo
O artigo Programa “Residência Pedagógica (RP): Interlocuções na formação inicial docente em uma
Instituição de Ensino Superior (IES) de SC” têm como objetivo compreender sob o olhar das
preceptoras e residentes se o Programa Residência Pedagógica está contribuindo para o
aperfeiçoamento da prática pedagógica e formação docente. A questão central desse Artigo é: O
Programa Residência Pedagógica está contribuindo para o aprimoramento da formação inicial docente?
Tem como aporte teórico a legislação vigente do Programa RP (BRASIl, 2018), a LDB 1996, bem
como Soares (2014), Freire (2001 e 2005), Zabalza (2014). Tardif (2014), Sacristãn (1998), Pimenta
(2005/2006) A metodologia utilizada foi à exploratória, tendo como instrumento de pesquisa um
questionário aplicado aos envolvidos. Os principais resultados são: Apropriação do conhecimento,
imersão na escola com vivências de todos os espaços escolares e os diversos segmentos da gestão e
coordenação pedagógica, planejamento coletivo e diálogo com diferentes modos de ver a educação,
práticas e teorias significativas para a formação inicial dos professores, com olhar atento para as
reflexões teóricas, bem como a atuação profissional consciente e de forma inovadora e significativa na
aprendizagem dos sujeitos. O estágio obrigatório está interligado com todas as articulações do
programa RP, porém, fica fortalecido pelo processo de imersão na escola.
Palavras-chave: Programa Residência Pedagógica. Formação Inicial. Práticas pedagógicas.
AS CONTRIBUIÇÕES FREIRIANAS PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ESTÁGIO
CURRICULAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Rute da Silva – UFSC- USJ_SC
Vera Regina Lucio – FMP – USJ/SC

INTRODUÇÃO
O estágio curricular, como procedimento de caráter interdisciplinar, que envolve diferentes
saberes, que estão indissociavelmente integrados às várias atividades acadêmicas, tem como foco
proporcionar espaços de criação que auxiliem os profissionais pedagogos a se tornarem
teoricamente fundamentados e tecnicamente preparados para o exercício da docência.
Dentre os vários autores trabalhados no percurso de estágio curricular em Educação de
Jovens e Adultos, um deles vem se destacando por abarcar elementos que trazem à tona o universo
familiar dos sujeitos dessa modalidade: Paulo Freire.
O Centro Universitário em questão possui um projeto em que os acadêmicos de 7ª e 8ª fases
participam de uma visita ao Instituto Paulo Freire. Durante esta visita, ocorre uma roda de
discussão, com troca de experiências e conhecimentos entre o Instituto Paulo Freire e os
acadêmicos de Pedagogia.
Visto que a docência trata justamente do processo ensino-aprendizagem, das relações entre
professores e estudantes em seu espaço mais imediato, que é a sala de aula e os diversos espações
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da referida escola, trazer autores que consolidem uma prática pedagógica que sustente e corrobore a
realidade dos sujeitos faz com que realmente a escola cumpra o seu papel de proporcionar
experiências enriquecedoras que beneficiem seus acadêmicos estagiários, alunos e professores na
qualificação dos trabalhos pedagógicos.
Nesse sentido, este artigo tem como objetivo contribuir para o processo de formação dos
profissionais da Educação Básica, sobretudo, aqueles que atuam ou irão atuar junto à Educação de
Jovens e Adultos e refletir sobre as ações pedagógicas com base na experiência freiriana, a fim de
analisar as práticas consolidadas e norteadas pelo diálogo, trazendo a investigação como fio
condutor da prática pedagógica.
Os estudos e pesquisas voltados à formação de professores, Scheibe (2010), oliveira (2017),
Brzezinski (2018), tem apontado para a urgência de políticas públicas voltadas a valorização da
docência, carreira e salários dignos, fortalecimento da formação inicial e continuada condizentes
com a responsabilidade da profissão docente. Esses dilemas e preocupações têm sido amplamente
discutidos, sobretudo, na última década intensificando os debates sobre tais problemáticas, inclusive
no Conselho Nacional de Educação.
Em 02, de julho de 2015, fruto de debates e com objetivo maior de aproximar as
Universidades das escolas de educação básica, o ensino da pesquisa e a teoria da prática, é editada a
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de
licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e
para a formação continuada.
O USJ, em atendimento a necessidade legal de revisão de seu Projeto Político Pedagógico
do curso de Pedagogia, atua intensamente, desde 2018 junto ao Núcleo Docente Estruturante e
demais órgãos colegiados institucionais intensificando os debates sobre a responsabilidade de
formar professores para atuação na Educação Básica e espaços escolares e não escolares.
Busca-se pautar mediante nosso trabalho na reconfiguração do curso, nos princípios da
Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, previstos no parágrafo 5º, da
Resolução 02/2015, tais quais: I - a formação docente para todas as etapas e modalidades da
educação básica como compromisso público de Estado, II - a formação dos profissionais do
magistério (formadores e estudantes) como compromisso com projeto social, político e ético, III - a
colaboração constante entre os entes federados na consecução dos objetivos da Política Nacional de
Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, IV qualidade na oferta do curso, V a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, VI - o reconhecimento das
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instituições de educação básica como espaços necessários à formação, VII – projeto formativo
interdisciplinar assegurando organicidade ao trabalho das diferentes unidades que concorrem para
essa formação; VIII - a equidade no acesso à formação inicial e continuada, IX - a articulação entre
formação inicial e formação continuada, bem como entre os diferentes níveis e modalidades de
educação, X - a compreensão da formação continuada como componente essencial da
profissionalização inspirado nos diferentes saberes e na experiência docente, XI - a compreensão
dos profissionais do magistério como agentes formativos de cultura e da necessidade de seu acesso
permanente às informações, vivência e atualização culturais.
Ademais, o estudo de documentos, os amplos debates e interlocuções com referenciais
teóricos voltados à formação docente foram constantes neste artigo. Ainda em 2018, as professoras
das disciplinas de estágio supervisionado do Curso de Pedagogia, submeteram proposta, tendo sido
comtempladas junto a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
aos programas Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e Programa
Residência Pedagógica (RP).
Esta adesão, na fase de reorganização curricular foi considerada importantíssima para
viabilizar o diálogo entre o referencial teórico em interface com a dinâmica das escolas municipais
selecionadas em parceria à Secretaria Municipal de Educação de São José.
Para além destas dimensões, houve uma preocupação bem acentuada dos docentes membros
do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso, em garantir nos currículos, conteúdos específicos
da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e metodologias, bem
como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, formação na área de políticas públicas
e gestão da educação, seus fundamentos e metodologias, direitos humanos, diversidades étnico racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras),
educação especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas, previstos no 2º parágrafo, do capítulo V da Resolução, que trata da formação
inicial do magistério da educação básica em nível superior: estrutura e currículo.
Buscou-se no olhar atento às exigências legais do documento, colocá-lo em prática em
consonância das demandas formativas da Secretaria Municipal de Educação de São José. O fato de
o município ofertar a muitos anos a modalidade da EJA motivou a comunidade acadêmica do curso
a ampliar a carga horária do estágio supervisionado para 400h, também para esta modalidade.
Sabemos que a atuação nesta modalidade sempre envolveu os “diferentes”, as “diferenças”, “as
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minorias” e os “excluídos”, ou seja, a diversidade sempre foi um destaque da Educação de Jovens e
Adultos e de seu público alvo. Machado (2016) explicita que a EJA não se reduz a escolarização.
Sua história, na realidade brasileira, e também na realidade latino-americana, abarca a
luta pelo direito de acesso, permanência e conclusão da escolarização com qualidade,
em consonância com inúmeras outras lutas: pelos direitos à saúde, ao trabalho, à
moradia digna (seja no campo ou nas cidades), à igualdade de gênero, ao respeito às
diversidades, dentre tantas outras, que a configuram como educação ao longo de toda
a vida e pela construção de uma sociedade que, de fato, seja espaço de vivência e
convivência de todas e todos. (MACHADO, 2016, p.432).

Para tanto, é necessário oportunizar ao acadêmico o estudo de processos de ensino e
aprendizagem, científicos e pedagógicos, a partir dos diálogos históricos e contemporâneos
fundantes para o trabalho com esta modalidade.
Uma problemática que está instaurada no âmbito da Educação de Jovens e Adultos,
sobretudo, no processo de alfabetização é a que diz respeito às dificuldades que os sujeitos da EJA
possuem para compreender os signos linguísticos. Então, perguntamos: a experiência freiriana
colabora para a superação dessa problemática?
OS ESTUDOS EM PAULO FREIRE E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
A evasão dos alunos em Alfabetização em EJA, no Município de São José, alcança
atualmente mais de 50%. Em três escolas investigadas, as turmas iniciaram com 21 alunos e
terminaram com aproximadamente nove sujeitos. Quando perguntamos sobre os demais alunos,
ouvimos que eles haviam desistido e que “era normal esse processo na EJA”. Então, nos pareceu
claro que a permanência desses alunos é imprescindível para a minimização de sujeitos analfabetos
na Rede Municipal de Ensino. E também ficou bem evidente que as práticas pedagógicas ali
vivenciadas eram fragmentadas e descontextualizadas da vida desses sujeitos. As discussões sobre
esta problemática abrangem alguns elementos necessários, como a formação dos professores que
trabalham com esses sujeitos, a mediação de apoio que esses professores possuem durante seu
percurso nas escolas e uma prática pedagógica que seja confiante para lidar com sujeitos da EJA.
Paulo Freire (2005) já afirmava que uma educação bancária não tem consistência no
processo de aprendizagem porque as pessoas falam, pensam, refletem e produzem. Não são
estáticas. Estão em movimento e se reconstroem a todo instante. Nas palavras de Freire (2002, p.
12):
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conhecer não é o ato através do qual um sujeito transformado em objeto, recebe dócil
e passivamente os conteúdos que outro lhe dá ou lhe impõe. O conhecimento, pelo
contrário, exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo. Requer uma ação
transformadora da realidade. Demanda uma busca constante. Implica invenção e
reinvenção.

Também, em âmbito Nacional, ao pesquisar sobre o Censo 2011 (último), no site da revista
eletrônica Cidadania e Cultura (2014), alguns dados sobre o analfabetismo no Brasil foram
considerados importantes:
Apesar de quase R$ 3 bilhões investidos pelo governo federal na alfabetização de
adultos, uma vez completados 20 anos de idade, foram poucos os analfabetos que
aprenderam a ler e escrever entre 2000 e 2010. A erradicação do analfabetismo na
década passada era meta do Plano Nacional de Educação. No total da população de 15
anos ou mais, a proporção de iletrados caiu de 13,6% para 9,6%. Essa redução, no
entanto, ocorreu principalmente entre crianças e jovens. Entre os brasileiros que
começaram a década passada entre 20 e 49 anos, os avanços foram residuais. De
acordo com dados do censo, em 2000, esse grupo tinha taxa de analfabetismo de 10%.
Dez anos depois, portanto, com idades de 30 a 59 anos, essa geração terminou a
década com proporção de 9,5% de analfabetos, queda de 0,5 ponto percentual.

Portanto, podemos perceber que há muito que fazer para acabar de vez com o analfabetismo
absoluto no país!
Arroyo (2005, p. 22) é um dos estudiosos do assunto e alerta que não se pode partir do foco
da inserção na sala de aula. Para este autor, “o ponto de partida deverá ser perguntar-nos quem são
esses jovens e adultos”. Em outras palavras, quanto mais se avançar na configuração da juventude e
da vida adulta, “teremos mais elementos para configurar a especificidade da EJA, a começar por
superar visões restritivas que tão negativamente a marcaram”.
Nesse sentido, nossas opções de leituras perpassam pelo diálogo, pela emancipação e pelo
respeito aos processos de ensino e aprendizagem dos sujeitos.
EXPERIÊNCIAS FREIRIANAS NO ESTÁGIO CURRICULAR: INVESTIGAÇÃO, FORMAÇÃO
E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
O termo “aprender” envolve algumas reflexões que são inerentes ao estágio curricular. Para
Charlot (2000, p. 59), “nascer é ingressar em um mundo no qual estar-se-á submetido à obrigação
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de aprender”. O autor também afirma que “ninguém pode escapar dessa obrigação, pois o sujeito só
pode “tornar-se” apropriando-se do mundo”.
Mas o que seria aprender? Na opinião do mesmo autor, pode ser “adquirir um saber, no
sentido da palavra, isto é, um conteúdo intelectual (meter coisas na cabeça como os jovens dizem):
significa então aprender a gramática, a matemática...” (CHARLOT, 2000, p. 59).
Já Antunes conceitua aprender como um conjunto de atividades que conduz a pessoas a
transformar-se, adquirindo novos hábitos, atitudes e habilidades decorrentes da construção do
conhecimento (2001, p.82).
Conforme Charlot (2000), a questão do aprender é muito mais ampla do que imaginamos. Já
o saber mantém também outras relações com o mundo. E afirma categoricamente que não há saber
sem a relação com o saber. Esse saber tem a ver com a pluralidade que o homem tem na sua relação
com o mundo.
Neste trabalho, partimos dos termos aprender, saber e conhecer para apresentar cenários de
experiências freirianas que estão sendo consolidadas no estágio curricular – Alfabetização de
Jovens e Adultos (EJA), pois entendemos que esses conceitos precisam ser compreendidos para
podermos avançar nas discussões da prática pedagógica.
O presente estudo envolveu duas turmas com sujeitos de Alfabetização em EJA, dois
professores de sala de aula e oito estagiários do Curso de Pedagogia de um Centro Universitário
Municipal de SC.
As discussões para o Estágio iniciaram com o propósito de compreender quais teorias
estavam implícitas no processo de aprendizagem dos sujeitos da EJA. Os acadêmicos sentiram, nas
observações realizadas em uma das turmas de EJA, que existia um afastamento da realidade dos
sujeitos, uma vez que os assuntos abordados pelos profissionais estavam reconfigurados em uma
educação bancária. No entanto, a outra turma tinha um profissional que estudava as teorias de Paulo
Freire e sua dinâmica de trabalho tinha uma melhor aproximação com esses estudos.
Partimos, então, para a proposta do Círculo da Cultura, em que se iniciaria uma discussão
durante a roda de conversa com os estudantes e no qual se descobriria, por meio do grupo focal,
quais elementos estavam presentes nas conversas.
O Grupo focal é uma estratégia que possibilita a reflexão das práticas individuais e coletivas,
o reconhecimento do papel que cada um tem num projeto, gerando consciência do que se está
fazendo, o que incide em mudanças dos atores participantes. Conforme relata Ressel (et al 2008, p.
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783): “ Acredita-se que o exercício de ouvir a si mesmo e de ouvir os outros é um elemento de
conscientização para a pessoa sobre as próprias concepções”.
O Círculo da Cultura é denominado por Padilha como “espaço do planejamento dialógico”
(2002, p. 137), e por Freire (2005), como o momento de conhecer o universo dos sujeitos por meio
do diálogo simples e casual, quando o mediador (estagiário) vai apenas questionando e verificando
quais vocábulos esses sujeitos empregam e quais relações eles têm e oferecem para a descoberta.
Freire relata que numa das discussões no Círculo da Cultura um dos analfabetos proferiu
uma fala importante: “tem de partir do que somos e do que fazemos como povo. Não do que
pensem e queiram alguns para nós” (FREIRE, 2009, p. 150). Assim se manifesta o Círculo da
Cultura e assim se processam as discussões - dentro da realidade dos sujeitos.
Nas observações empreendidas, constatamos a insistência dos alunos em dialogar sobre os
problemas da realidade deles, principalmente sobre as dificuldades para pegar um ônibus, ler a
Bíblia, tirar a carteira de motorista, ensinar os irmãos e netos a elaborarem os deveres da escola,
bem como em outras situações que foram sendo apontadas.
Depois de identificarmos as várias palavras geradoras, partimos para um plano de trabalho
que trouxesse a realidade dos sujeitos e os instigasse à pesquisa.
Apresentamos uma proposta de trabalho norteada nas palavras geradoras e fomos trazendo
as leituras de Paulo Freire para a prática pedagógica. Delineamos também produções e utilizamos o
Portfólio como um instrumento de avaliação para o processo ensino-aprendizagem.
No entendimento de Fernandes (2009, p. 10), um portfólio “é uma coleção organizada e
devidamente planejada de trabalhos produzidos por um aluno durante certo período de tempo” Para
esse autor, a “organização deve ser tal que permita uma visão tão ampla, tão detalhada e tão
profunda quanto possível das aprendizagens conseguidas pelos alunos”.
Foi nas leituras e experiências com o Círculo da Cultura que várias falas se destacaram,
dentre elas, a seguinte: “Parece que ficou mais fácil de entender as palavras dessa maneira” (Diário
de Campo, 2013).
Em alguns momentos, os estudantes e estagiários estavam lado a lado, discutindo e
questionando sobre os “erros”, a retomada, a problematização e os “acertos”. Vários materiais
serviram de ferramentas, como o dicionário, as palavras cruzadas, os caça-palavras. Os estagiários
confeccionaram as letras do alfabeto e também grupos de sílabas, sendo que todos os sujeitos
tinham uma “caixa de sílabas e letras” com as quais produziam palavras, frases e ideias longas para
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ampliação do vocabulário. Além disso, uma régua com o alfabeto maiúsculo e minúsculo foi criada
pelos estagiários e ofertada a cada aluno como um presente. Com relação a estes materiais, segundo
Freire (2001, p. 51),
quando se visualiza a palavra e se estabelece o laço semântico entre ela e o objeto a
que se refere – representado na situação -, mostra-se ao aluno, por meio de outro
diapositivo, a palavra sozinha, sem o objeto correspondente. Imediatamente depois
apresenta-se a mesma palavra separada em sílabas, que o analfabeto, geralmente,
identifica como partes. Reconhecidas as partes, na etapa da análise, passa-se à
visualização das famílias silábicas que compõe as palavras em estudos.

Todos os trabalhos produzidos pelos estudantes foram interligados ao Portfólio, formando
um bloco de produções, tendo como autores os próprios educandos. As leituras, as
problematizações matemáticas foram surgindo e adentrando nos trabalhos.
Esses atos concretos da alfabetização (FREIRE, 2001) tornam-se válidos para os sujeitos da
EJA que fazem uma correlação com seu meio.
RESULTADOS A PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS EM PAULO FREIRE
A experiência feita em Angicos, por Freire, desperta em nós, cidadãos educadores, a
consciência da real possibilidade de alfabetizar sujeitos jovens e adultos. As discussões que se
estabelecem, tanto nas experiências das estagiárias como nas leituras de Paulo Freire, levam-nos a
investir nas teorias que fundamentam as práticas pedagógicas dos sujeitos da EJA. As práticas de
ensino que se fundamentam em Freire têm colaborado para a melhor aproximação com a leitura e a
escrita dos signos linguísticos e também com as problematizações de ordem lógica, como a
Matemática e as Ciências, nessa modalidade. Freire afirmou o seguinte, na sua obra
Conscientização (2001):
no Brasil, quando eu pensava nas possibilidades de desenvolver um método com o
qual fosse possível para os analfabetos aprender facilmente a ler e a escrever, percebi
que a melhor maneira não era desafiar o espírito crítico, a consciência do homem, mas
(e é muito interessante ver como mudei) procurar introduzir, na consciência das
pessoas, alguns símbolos associados a palavras.

Neste sentido, as imagens sempre estavam associadas aos signos linguísticos nas práticas
pedagógicas dos estagiários. Entendemos que alfabetizar um sujeito jovem ou adulto passa por um
processo de maturidade de ambos as partes: professor e educandos. Por isso mesmo a formação do
profissional que trabalha com esses sujeitos é necessária e deve ser também continuada.
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Para ter sentido, a alfabetização precisa partir de “uma reflexão que o homem começa a
fazer sobre sua própria capacidade de refletir” (Freire, 2001 p. 150). Essa reflexão se dá sobre “sua
posição no mundo”, sobre “o mundo mesmo”, sobre “seu trabalho”, sobre “seu poder de
transformar o mundo”. O autor defende a ideia de que a palavra seja de significado para participar e
transformar o mundo (FREIRE, 2001).
Portanto, não há sentido em levar para o sujeito da EJA palavras prontas, situações
descontextualizadas, cópias que não trazem nenhuma situação de problematização, bem como
reflexão e ação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo traz contribuições que permitem salientar o quanto a experiência freiriana
pode ressignificar a prática pedagógica na Educação, principalmente na Alfabetização de Jovens e
Adultos.
À medida que nossa prática de estágio se amplia, percebemos que alguns profissionais que
trabalham com jovens e adultos adotam práticas pedagógicas equivocadas.
Se continuarmos com essas manifestações “pedagógicas”, teremos a continuidade da
desistência e evasão nas turmas de Alfabetização em EJA.
Práticas pedagógicas alicerçadas principalmente pelas leituras de Paulo Freire e que
contribuam para formar um sujeito mais dinâmico que compreenda a coletividade como um
princípio para a transformação pessoal poderão ter maior relevância no âmbito dessa modalidade.
Concebemos que os vários programas aprovados pelo Governo Federal trazem
responsabilidades intensa de além desses, as leituras de Paulo Freire estar presentes em todo
processo de construção do conhecimento. As leituras nas origens de Paulo Freire oferecem
trabalhos dialógicos, investigativos, problematizadores e contemporâneos para a aquisição de novos
saberes.
Entendemos que precisamos avançar a cada semestre, ampliar nossas leituras sem nos
desprendermos da politização do ato pedagógico. Acreditamos que, no planejamento de nossas
ações, cada situação e cada palavra geradora poderão contribuir para a inserção de projetos que
venham trazer à tona questões com viés investigativo e dialógico sob um ponto de vista e, a partir
dele, dialogar com os demais (SCOCUGLIA, 2006, p. 11).
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Os Programas ofertados pela CAPES nos movem consideravelmente a incorporar as leituras
em Paulo Freire. Não se separa, mas incorpora-se, problematiza-se e aprimora-se a intensidade de
discussões sobre esse autor e seus ensinamentos em todo contexto da EJA, articulando-o ao
processo ensino e aprendizagem dos sujeitos.
A experiência freiriana contribui para a superação das dificuldades dos estudantes em
Alfabetização na Educação de Jovens e Adultos, e resistimos a incorporar no processo de
aprendizagem dos sujeitos tais leituras, por creditar em sujeito críticos, dialógicos e autônomos em
suas decisões.
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Resumo
Este artigo é resultado de uma reflexão sobre as práticas pedagógicas dos professores e dos alunos
estagiários do Curso de Pedagogia de um Centro Universitário Municipal, os quais atuam nesta
modalidade. Teve-se como foco as leituras de textos de Paulo Freire e como metodologia, escolheu-se
o Grupo focal, estratégia que possibilita a reflexão sobre as práticas individuais e coletivas, sobre o
reconhecimento do papel que cada um tem num projeto, gerando consciência do que se está fazendo, o
que incide em mudanças dos atores participantes. O estudo realizado envolveu duas etapas: a reflexão
acerca da aproximação da instituição e do estabelecimento de vínculos; a realização das experiências em
Paulo Freire nas manifestações do sujeito estagiário e dos alunos no contexto da sala de aula. Práticas
pedagógicas alicerçadas nas leituras de Paulo Freire, que contribuem para a formação de um sujeito
mais dinâmico, que compreenda a coletividade como a base para a transformação pessoal poderá ter
maior relevância no âmbito dessa modalidade. As leituras nas origens freirianas oferecem a
possibilidade de realizar trabalhos dialógicos, investigativos, problematizadores e contemporâneos para
Formação de Professores, bem como colaboram para a superação das dificuldades dos sujeitos na
Alfabetização de Jovens e Adultos.
Palavras-chave: Formação de Professores. Estágio curricular. Educação de Jovens e Adultos.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Este painel apresenta relatos de pesquisa com o propósito de contribuir com a interlocução entre a
formação docente e a construção de saberes-fazeres docentes, no que se refere aos desafios e
necessidades que o ensino demanda no cotidiano escolar. O primeiro “Formação inicial e identidade
docente” analisa a contribuição da formação inicial para o exercício da atividade docente,
especificamente sobre as práticas pedagógicas de licenciandas do curso de Pedagogia, que participaram
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, com base nas contribuições
teóricas de Gimeno Sacristán (2000) e Soares (2009, 2017). O segundo, “A formação do professor com
a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva: a produção e
organização dos recursos pedagógicos e de acessibilidade” analisa a formação docente continuada na
área da Educação Especial - Deficiência Intelectual, oferecida aos professores efetivos do município de
São Paulo, em relação aos recursos pedagógicos e de acessibilidade para estudantes com deficiência,
inseridos nas salas de aula comum, fundamentada nos estudos Bueno (2002, 2011). E o terceiro
“Formação cidadã junto aos estudantes da 7ª classe na cidade de Quelimane-Moçambique” teve como
objetivos descrever as práticas desenvolvidas pelos docentes de Matemática da 7ª classe, identificar nos
processos de ensino as práticas direcionadas a formação da cidadania, com a perspectiva de verificar
como o ensino da Matemática contribui para a formação cidadã dos estudantes de 7ª Classe da cidade
de Quelimane, ao reconhecer que a formação escolar abre possibilidades para acessar os diferentes
direitos fundamentais. Os dados foram analisados a partir do referencial teórico de Bardin (2011) e
Adorno (1995).
Palavras-chave: Formação Docente; Iniciação à Docência; Práticas Pedagógicas; Cidadania;
Deficiência Intelectual.
FORMAÇÃO INICIAL E IDENTIDADE DOCENTE
Michelle Melina Gleica Del Pino Nicolau Pereira – UNICSUL
Daniela Santiago de Lima – UNICSUL

INTRODUÇÃO
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID foi criado pelo
Ministério da Educação por meio da Portaria Normativa nº 38 de 2007, inicialmente voltado
somente para estudantes das instituições federais de educação superior, com o propósito de formar
docentes para atuação na educação básica pública, nos seguintes níveis de ensino e áreas de
conhecimento: Ensino Médio – licenciaturas em Física, Química, Matemática, Biologia; Ensino
Médio e Anos finais do ensino fundamental – Licenciatura em Ciências e Matemática; de forma
complementar – licenciatura em Letras, Educação musical e artística e demais licenciaturas.
Com a regulamentação pelo Decreto nº 7.219/2010 ampliou-se a participação do PIBID por
instituições privadas. E em seu artigo 6º o atendimento à formação de professores para atuação nos
níveis infantil, fundamental e médio, a educação de pessoas com deficiência, jovens e adultos,
comunidades quilombolas, indígenas e educação no campo.
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Conforme o Decreto os objetivos do programa são estimular a formação de professores para
educação básica; colaborar com a valorização do magistério; ampliar de forma qualitativa a
formação inicial de professores com a integração entre educação superior e educação básica;
propiciar a inserção dos licenciandos na rotina da escola pública; promover a articulação entre
teoria e prática.
A fundamentação do projeto se baseia na parceria entre Instituição de Ensino Superior e
escolas de educação básica. Os discentes são acompanhados por um coordenador de área (docente
da Instituição de Ensino Superior) responsável pela orientação do projeto e por supervisor (docente
da educação básica) que acompanha os discentes na escola pública.
Ressaltamos a relevância do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência –
PIBID por promover a relação da IES com a escola pública de educação básica. Concordamos com
Nóvoa & Vieira (2017, p. 21) de que “um dos problemas principais da formação de professores é a
separação de mundos, sobretudo entre as universidades e as escolas”. E que, sem que ocorra a
reunião destes mundos, permaneceremos com dificuldade de transformar o campo da formação
docente.
Em relação ao PIBID, os autores destacam que é muito importante a atribuição do programa
à CAPES, como meio de fomentar a formação inicial e continuada de profissionais da educação
básica e incentivar a valorização da docência em todos os níveis e modalidades de ensino,
considerando que sem o investimento na qualidade da educação dificilmente o país se desenvolve
nos campos científico e tecnológico.
Como todas as políticas de incentivo, o PIBID conseguiu afirmar-se rapidamente,
graças a recursos e bolsas que criaram compromissos imediatos de ação. Em poucos
anos, o programa deu origem a muitas experiências, de grande significado, e a um
movimento que tem trazido uma importante renovação da formação de professores
(NÓVOA & VIEIRA, 2017, p. 34).

Desse modo, este artigo visa apresentar e analisar as práticas pedagógicas realizadas por
estudantes do curso de Pedagogia, na participação do PIBID. Tendo como preocupação identificar
se a Iniciação a Docência contribui na profissionalização do licenciando, visando o planejamento e
autonomia no desenvolvimento de práticas de ensino.
A hipótese é de que a participação no PIBID tende a oportunizar ao discente de Pedagogia a
possibilidade de vivenciar situações problema e refletir sobre as práticas pedagógicas, para
constituição de sua identidade docente.
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Considerando a proposta do projeto de articulação entre a IES e a rede pública de ensino, os
sujeitos da pesquisa são duas discentes do quinto semestre, de instituição de ensino superior
privada, localizada na zona leste da cidade de São Paulo, cuja intervenção pedagógica foi realizada
no Centro Educacional Unificado – CEU EMEF, também na zona leste de São Paulo. Cabe ressaltar
que as discentes ingressaram no projeto quando cursavam o terceiro semestre no ano de 2018.
A partir da seleção dos discentes de Pedagogia, estes realizaram reunião de apresentação do
programa e organização das duplas de intervenção. No primeiro contato com o CEU EMEF Centro Educacional Unificado Escola Municipal de Ensino Fundamental, participaram de reuniões
pedagógicas junto a supervisora para verificação das principais dificuldades das crianças. Nova
reunião foi realizada em fevereiro de 2019 para conhecimento do planejamento anual da instituição
conforme a Base Nacional Comum Curricular, para posterior elaboração dos projetos que deveriam
ser desenvolvidos ao longo do ano letivo.
No caso dos sujeitos da pesquisa, as atividades de intervenção ocorreram entre outubro de
2018 e dezembro de 2019, sendo encontros semanais de quatro horas-aula (4h/a), com alunos
identificados com dificuldade de leitura, escrita e raciocínio lógico matemático. Estabeleceu-se
como critério de atendimento, a seleção e encaminhamento de alunos com dificuldades indicados
pelos professores regentes das turmas de segundo e terceiro ano.
Abordaremos neste artigo especificamente as práticas de ensino a respeito da leitura e
escrita, com base em Soares (2009, p. 18) que define letramento como “resultado da ação de ensinar
ou de aprender a ler e escrever: o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo
como consequência de ter-se apropriado da escrita”.
FORMAÇÃO INICIAL E IDENTIDADE DOCENTE
A formação inicial deve colaborar para o exercício da atividade docente, visto que,
“professorar não é uma atividade burocrática para a qual se adquire conhecimentos e habilidades
técnico-mecânicas” (PIMENTA, 1997, p. 6). Deve propiciar o desenvolvimento de conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores que orientem a construção de saberes fazeres docentes, conforme os
desafios e necessidades que o ensino demanda no cotidiano.
Objetiva que o futuro professor mobilize conhecimentos da teoria da educação fundamentais
para compreensão do ensino como realidade social, para reflexão e análise de sua prática de modo
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que transforme seus saberes-fazeres docentes num processo contínuo de construção da identidade
docente.
A identidade profissional se constrói a partir da significação social da profissão, na relação
entre teoria e prática, da análise da prática à luz das teorias, bem como pelo significado que se
confere a atividade docente, a respeito de suas representações, saberes e anseios no que se refere ao
ser professor (PIMENTA,1997).
Segundo Nóvoa & Vieira (2017), é preciso compreender a ligação entre formação e
profissão, para efetivação de uma formação profissional universitária. Para tanto, de acordo com os
autores, é necessário que a universidade assegure maior presença dos professores e das culturas
profissionais docentes e maior diálogo com as realidades escolares e sociais.
“Os anos iniciais, como professor, são decisivos para moldar e definir a nossa relação com a
profissão, para fortalecer a nossa identidade profissional e para afirmar uma posição junto dos
colegas mais velhos” (NÓVOA & VIEIRA, 2017, p. 28).
Há que se estabelecer modelos pertinentes de formação dos professores, para que estes
desenvolvam competência técnica para mediar a aprendizagem. Para Gimeno Sacristán (2000, p.
166), o professor é o “mediador decisivo entre o currículo estabelecido e os alunos, um agente ativo
no desenvolvimento curricular”, como também no que se refere aos mecanismos de controle dos
alunos nas aulas.
No entanto, a atuação docente está inevitavelmente condicionada, sendo exercida num
campo pré-determinado conforme o contexto do local de trabalho, as normas institucionais, pela
administração e política curricular.
O professor costuma se encontrar com alunos selecionados pela própria estrutura do
sistema educativo, a política curricular ordena-os em níveis aos quais atribui critérios
de competência intelectual, habilidades diversas, etc., o sistema lhe proporciona
meios, uma estrutura de relações dentro da instituição escolar, um horário
compartimentado, a distribuição de um espaço, uma forma de se relacionar com seus
companheiros, exigências mais ou menos precisas para considerar na avaliação
(GIMENO SACRISTÁN, 2000, p. 167).

O papel mediador do professor é fundamental na definição das metodologias de ensino
estabelecidas a partir dos conteúdos delimitados, na compreensão dos resultados dos alunos,
considerando que estes se diferem no que aprendem. O professor exerce mediação entre o aluno e a
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cultura inicial que este possui, bem como na significação que institui ao currículo em geral, ao
conhecimento abordado.
O professor tem papéis possíveis e previsíveis no que se refere ao desenvolvimento do
currículo estabelecido, que pode ser desde o papel passivo de mero executor até o de profissional
crítico, que tem apropriação do conhecimento e atua com autonomia no planejamento das diversas
situações educativas (GIMENO SACRISTÁN, 2000).
Desse modo, as concepções dos professores são relevantes na modulação dos conteúdos,
especialmente as concepções epistemológicas do professor, que são responsáveis na atribuição de
significado ao currículo, que orienta a seleção de determinados elementos do conteúdo e a
estabelecer critérios no momento de avaliação.
A reflexão sobre o conteúdo proporciona ao professor a transformação do currículo
conforme suas concepções epistemológicas, para elaboração do conhecimento pedagógico, sua
organização e adequação para os alunos.

Esse processo de reflexão sobre a prática segundo

Gimeno Sacristán (2000), não pode ser proporcionado na formação inicial, que possibilita somente
que o professor se torne consciente de suas concepções epistemológicas iniciais, explorando
alternativas segundo a área de atuação. O que evidencia a importância da formação inicial, pois o
professor é decisivo na mediação do aprendizado, considerando que a atitude que mantém em
relação ao conhecimento condiciona de maneira significativa a aprendizagem e a ação do aluno
frente ao saber e à cultura.
Considerando que o ensino possui certa intencionalidade, é essencial estipular a organização
e sistematização do currículo, definir esquemas de planejamento. O planejamento curricular tem
como objetivo prever a realização do ensino dentro de princípios metodológicos, por determinados
meios e com condições específicas de aprendizagem.
O planejamento, enquanto é uma função dos professores, deve servir para pensar a
prática antes de realiza-la, identificar os problemas-chave nela e dotá-la de uma
determinada racionalidade, de um fundamento e de direção coerente com a
intencionalidade que deve dirigi-la – basicamente, isso é a programação (GIMENO
SACRISTÁN , 2000, p. 297).

Para o autor (2000, p. 282) ao planejar a prática o professor relaciona intenção e ação, não
visa somente o atendimento de objetivos e conteúdos do currículo, mas prepara as condições de seu
desenvolvimento de acordo com as necessidades dos alunos, escolhe textos adequados para
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despertar o interesse dos alunos, prevê materiais, tempo, a fim de obter determinados resultados de
aprendizagem.
PRÁTICAS DE ENSINO: LEITURA E ESCRITA
Alfabetização se refere a aquisição do sistema convencional de escrita, enquanto letramento,
é o desenvolvimento de atitudes e habilidades de uso eficiente da leitura e da escrita em práticas
sociais, mesmo sendo dois processos distintos, são interdependentes e indissociáveis (SOARES,
2017).
a alfabetização só tem sentido quando desenvolvida no contexto de práticas sociais de
leitura e de escrita e por meio dessas práticas, ou seja, em um contexto de letramento e
por meio de atividades de letramento; este, por sua vez, só pode desenvolver-se na
dependência da e por meio da aprendizagem do sistema de escrita (SOARES,2017, p.
64).

Para autora, a criança aprende o sistema alfabético e ortográfico da língua escrita, em
situações de letramento, ou seja, em interação com materiais escritos reais e não produzidos
artificialmente, bem como a partir da participação de práticas sociais de leitura e escrita.
Nesse sentido, Soares (2009), ressalta que letramento articula dois fenômenos distintos, a
leitura e a escrita, sendo que cada um é constituído por uma diversidade de competências,
comportamentos e conhecimentos. E que “há diferentes tipos e níveis de letramento, dependendo
das necessidades, das demandas do indivíduo e de seu meio, do contexto social e cultural” (2009, p.
49).
Desse modo, de acordo com a autora, é necessário que haja condições para o letramento,
como disponibilização de materiais de leitura, acessibilidade financeira para aquisição de livros,
jornais e revistas, maior número de bibliotecas.
ANÁLISE DOS DADOS
Os dados se referem ao período de aplicação do projeto de iniciação à docência, isto é,
outubro de 2018 e dezembro de 2019, sendo o nome das discentes alterado como garantia de
anonimato.
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Priscila tem 28 anos, a primeira graduação em Gestão de Recursos Humanos e está cursando
o quinto semestre de Pedagogia. A discente Fernanda tem 22 anos e também está cursando o quinto
semestre de Pedagogia.
No total participaram do programa 15 crianças, sendo 8 do sexo feminino e 7 do sexo
masculino, de faixa etária entre 8 e 9 anos do segundo e terceiro ano. A forma de encaminhamento,
isto é, frequência nas atividades, foi acordada entre a supervisora (professora da educação básica), o
professor regente da turma e as licenciandas de Pedagogia. No entanto, a definição do público-alvo
foi estabelecida exclusivamente pelo professor regente da turma.
Segundo relato das licenciandas, o planejamento das atividades ocorreu semanalmente, no
período de quatro horas-aula (4 h/a), as terças-feiras após o atendimento aos alunos. Em relação aos
materiais utilizados, estes foram levados ou produzidos pelas próprias licenciandas, o critério de
escolha se baseou na fundamentação teórica aprendida ao longo do processo formativo.
Desse modo, em concordância com Gimeno Sacristán (2000) confirmou-se a atuação
docente condicionada pelo contexto pré-determinado no que se refere as normas previstas pela
instituição de educação básica. Considerando que os alunos foram selecionados sem participação
efetiva das discentes de Pedagogia, que realizaram os atendimentos de acordo com a demanda e
restrição dos professores regentes, em horário pré-estabelecido, com variação da frequência de
alunos justificada, por exemplo, como ausência por aplicação de avaliação.
No entanto, a autonomia de atuação foi assegurada, como não poderia deixar de ser, na
prática de ensino. Conforme Gimeno Sacristán (2000), o professor decide a respeito das tarefas,
atividades, duração e tempo de realização de avaliações, escolha de materiais, estratégias de ensino
e abordagem dos conteúdos.
As atividades descritas se referem aos relatos das próprias licenciandas registrados no
caderno de planejamento.
No dia 30 de outubro de 2018, realizou-se uma atividade de Contação de história, com a
participação de 3 alunos. Neste dia, inicialmente houve a apresentação de um livro acessível criado
pelas próprias licenciandas, com o reconto da história “O Mágico de Oz”, livro produzido com
material tátil.
Finalizada a leitura, as crianças foram estimuladas a elaborar uma história a partir dos
personagens do livro. Enquanto as crianças contavam a história, algumas palavras foram indicadas
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para inclusão no enredo, as palavras escritas na lousa com letra bastão se referiam a nomes de
animais.
Conforme descrição no caderno de registro, na avaliação a respeito da compreensão de
leitura das crianças, estas identificaram várias sílabas, mas algumas demonstraram muita
dificuldade na formação da palavra, sem conseguir realizar a leitura completa de nenhuma palavra.
Em 19 de março de 2019, a atividade foi sobre Parlenda, com a presença de 4 alunos.
Primeiramente ocorreu a leitura do livro: Passarim de Tom Jobim, depois separados em duplas, os
alunos receberam um envelope contendo uma parlenda. A atividade teve início com Priscila
questionando a compreensão das crianças a respeito do que é parlenda, após a fala dos alunos,
foram apresentadas algumas parlendas, como Adoleta e Lá em cima do piano.
Na sequência ocorreu a explicação sobre o que são parlendas e a apresentação da atividade.
Cada envelope possuía uma parlenda separada em sílabas, para que as crianças realizassem a
junção, para estabelecimento da relação entre os elementos sonoros e a escrita. No término da
atividade as crianças leram as parlendas, para finalização, Priscila e Fernanda leram novamente e
apresentaram o vídeo do grupo Palavra Cantada – Parlendas.
No dia 16 de Abril de 2019, o livro escolhido para leitura partiu do interesse e comentário
dos alunos em encontros anteriores, “Malala e seu lápis mágico” de Malala Yousafzai. Antes da
leitura, os alunos foram questionados a respeito do conhecimento sobre a história de Malala, a
maioria afirmou que se referia a menina que desejava estudar.
Ao final ocorreu uma roda de conversa sobre as diferenças existentes entre a realidade da
autora e das crianças.
Em seguida, foi desenvolvida uma atividade de sopa das parlendas. Dentro de uma panela,
os alunos mexiam a sopa com um garfo e tiravam de dentro uma parlenda, para leitura. Após
decifrarem qual a parlenda escrita no papel, Fernanda reproduziu o texto na lousa para leitura de
todos. Foram trabalhadas parlendas de conhecimento dos alunos e muitas outras para ampliação do
vocabulário e repertório.
Dia 13 de Agosto de 2019, realizou-se uma atividade com jornal, participaram 8 crianças.
Inicialmente os alunos foram divididos em três grupos, os jornais foram distribuídos para que se
familiarizassem com o material. E depois, foram orientados a observar as fotografias, imagens e
identificar as legendas.
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Foi explicado o que é legenda e para que serve, posteriormente Priscila solicitou que os
alunos identificassem algum título e realizassem a leitura do tema abordado.
A atividade teve como objetivo: identificar os diferentes gêneros textuais como artigo,
reportagem, classificados, horóscopo; ampliar o repertório de linguagem dos alunos; estimular a
leitura.
Na análise da leitura, as discentes registraram que duas crianças leram com autonomia e sem
ajuda; duas leram com certa autonomia e um pouco de auxílio e quatro crianças leram com auxílio.
As atividades desenvolvidas demonstram a preocupação em trazer materiais escritos a partir
do conhecimento e interesse dos alunos, por exemplo, o livro de Malala, as parlendas, como
também materiais escritos reais, o jornal, ou seja, indicam a tentativa de desenvolver
comportamentos e habilidades de leitura e escrita em práticas sociais.
Conforme Soares (2009, p. 20) “não basta apenas saber ler e escrever, é preciso também
saber fazer uso do ler e do escrever, saber responder às exigências de leitura e de escrita que a
sociedade faz continuamente”.
Segundo as discentes a leitura ocorreu em todos os encontros, sem exceção. Os livros eram
escolhidos de acordo com as conversas que tinham com os alunos, conforme verificação da
necessidade de abordar determinado tema, para solucionar conflitos, tratar da importância do
trabalho em equipe, da empatia, entre outros.
Identificou-se a tentativa de Priscila e Fernanda criarem condições para o letramento, com a
disponibilização de materiais de leitura (parlendas, livros, jornais) e com a introdução da contação
de história na rotina dos encontros.
Conforme ressalta Soares (2009) é preciso que haja condições para o letramento, com a
disponibilização de materiais escritos reais e não produções artificiais.
De acordo com Priscila, o preparo das aulas ocorria com a leitura prévia dos livros, com o
debate a respeito do tema, conteúdo, grifo de algumas palavras para busca de significado, no caso
de questionamento dos alunos.
A discente explica que na leitura de um dos livros “O tupi que você fala” foram abordadas
palavras utilizadas em nosso vocabulário que são de origem indígena, muitas desconhecidas pelos
alunos. Por exemplo, as crianças não sabiam o significado da palavra curumim (criança indígena),
desse modo, ao realizar a leitura acontecia a explicação do significado de cada palavra.
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Fato que evidencia a compreensão de Priscila e Fernanda sobre a necessidade do ato de
planejar, que segundo Gimeno Sacristán (2000), possibilita ao professor relacionar a intenção e
objetivo proposto com a ação, visando o resultado de aprendizagem, especialmente quando busca
atender as necessidades e despertar o interesse dos alunos, na escolha de textos e materiais.
Verificou-se na análise da descrição das atividades registradas a participação efetiva dos
alunos, como sujeitos ativos no processo de aprendizagem. E a constituição da identidade
profissional das licenciandas numa perspectiva crítica, com a reflexão sobre o conteúdo abordado e
desenvolvimento das práticas de ensino.
A definição dos conteúdos, a autonomia no planejamento das atividades e o modo como
Priscila e Fernanda adequaram o currículo as necessidades dos alunos evidenciou a construção do
fazer docente a partir de concepções epistemológicas adquiridas ao longo do processo formativo
inicial. Em concordância com Gimeno Sacristán (2000), consideramos que a vivência do ato de
planejar o currículo possibilitou a reflexão sobre a prática, indicando maior apropriação do
conhecimento e consciência sobre as ações desempenhadas, fato que pode ser verificado entre a
primeira e última atividade desenvolvida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos dados evidenciou que os objetivos do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência – PIBID foram contemplados no que se refere a inserção dos licenciandos na
rotina da escola pública, na concretização da articulação entre teoria e prática, o que resultou na
ampliação de forma qualitativa da formação inicial das licenciandas.
No entanto, a organização dos encontros em relação a frequência do público alvo dificultou
a continuidade de atividades sequenciais, visto que, os encontros ocorreram no turno das aulas
regulares, o que nem sempre possibilitou a participação dos alunos.
Identificou-se a autonomia das licenciandas no planejamento das aulas, na definição das
metodologias de ensino e escolha de materiais, a partir da articulação entre teoria e prática.
Confirmou-se a hipótese de que a participação no PIBID contribui com a vivência de
situações problema, considerando a aplicação do projeto com alunos que apresentavam dificuldade
na leitura e escrita. E a reflexão sobre as práticas pedagógicas na constituição da identidade
docente, pois as discentes de Pedagogia demonstraram preocupação em criar condições para o
letramento, com o objetivo de envolver os alunos em práticas sociais de leitura escrita.
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Verificou-se ainda, a reflexão sobre o ato de planejar, no aspecto qualitativo das atividades
desenvolvidas ao longo do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, em
comparação entre a primeira e última atividade.
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Resumo
Este artigo apresenta a análise das práticas pedagógicas de licenciandas do curso de Pedagogia, que
participaram do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID. Teve como preocupação
verificar se o programa contribuiu na profissionalização, autonomia e desenvolvimento de práticas de
ensino. Participaram do estudo, duas alunas do quinto semestre do curso de Pedagogia, de uma
universidade particular da zona leste de São Paulo, que atuaram no Centro Educacional Unificado Escola
Municipal de Ensino Fundamental - CEU EMEF, entre outubro de 2018 e dezembro de 2019. Utilizamos
como instrumento de coleta dos dados, a análise do registro de atividades desenvolvidas e a entrevista com
uma das discentes de Pedagogia para maior compreensão da dinâmica de desenvolvimento das ações. A
análise dos dados fundamentou-se nas contribuições de Gimeno Sacristán (2000) e Soares (2009, 2017).
Evidenciou-se que o programa contemplou de modo eficaz a inserção das licenciandas na rotina da escola
pública, na concretização da articulação entre teoria e prática, o que resultou na ampliação de forma
qualitativa da formação inicial. Constatou-se que as discentes não participaram efetivamente da seleção de
alunos para acompanhamento do projeto, mas tiveram autonomia na definição das metodologias de ensino,
elaboração de atividades e produção de materiais. Confirmou-se a hipótese de que a participação no PIBID
contribuiu com a vivência de situações problema, considerando que a aplicação do projeto ocorreu com
alunos que apresentavam dificuldade na leitura e escrita. E a atuação crítica sobre as práticas pedagógicas na
constituição da identidade docente, visto que as licenciandas buscaram criar condições para o letramento,
com envolvimento dos alunos em práticas sociais de leitura escrita.
Palavras-chave: Iniciação à docência; Letramento; Práticas pedagógicas.
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR COM A POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS
RECURSOS PEDAGÓGICOS E DE ACESSIBILIDADE
Patrícia Tanganelli Lara – PMSP

INTRODUÇÃO
A formação de professores em educação especial em nível superior estava organizada em
habilitações, inclusive na área das deficiências (Parecer nº 252/69, BRASIL, 1969), contudo
segundo Mendes (2011, p. 134) “essa longa experiência de formação já vinha produzindo
evidências que atestavam uma necessidade de reforma no âmbito das habilitações em Educação
Especial do curso de Pedagogia”.
O movimento de inclusão no Brasil a partir da década de 1990 impulsionou novas
regulamentações diante da necessidade de professores formados nesta área e a LDB - Lei nº 9.394
de 1996 (BRASIL, 1996) retrocede quanto a necessidade de formação em nível superior. O inciso
III do artigo 59 regulamenta que ela deverá contar com “professores com especialização adequada
em nível médio ou superior, para atendimento especializado”, mas mantém a formação específica
para os serviços de suporte pedagógico especializado.
Bueno (2011) ao relacionar a trajetória de formação dos professores de educação especial e
a trajetória de formação do professor para o ensino regular no ensino superior constata que:
O fato de a formação do professor para a educação especial ter sido incluída como
habilitação dentro de um curso que, regra geral, tratou a formação docente como
subproduto da formação do especialista, contribuiu, de forma decisiva, para que se
formasse um docente especializado, mas com muito pouca formação como professor.
(p. 137).

O autor complementa ainda que:
na medida que essas habilitações centraram a formação do professor especializado nas
dificuldades específicas desta

ou daquela deficiência, reiterou mais uma

“especificidade docente” que não levou em conta perspectivas ampliadas sobre a
relação entre fracasso escolar e processos pedagógicos (p.137).

Conforme um levantamento realizado por Bueno (2002) dos cursos de Pedagogia no Brasil,
foi constatado que apenas 31 cursos, até 2000, ofereciam as habilitações em Educação Especial. A
perspectiva de uma educação inclusiva, com professores formados para estabelecer uma mediação
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entre as dificuldades específicas, as potencialidades existentes e os processos pedagógicos do
estudante com deficiência demandavam uma política mais consistente e específica diante das
necessidades deste público.
O Parecer CNE/CEB nº 17/2001 (BRASIL, 2001), reafirma a proposta de educação
inclusiva e indica a necessidade de uma avaliação pedagógica dos estudantes com deficiência, para
identificar como está o processo educativo, legitimando a criação de serviços de apoio pedagógico
especializado, responsabilizando a escola para o melhor atendimento às necessidades destes
estudantes, devendo a cada unidade diagnosticar sua realidade e a viabilização dos melhores
serviços para favorecer o sucesso escolar de todos.
No mesmo ano, a Resolução nº 02/2001 do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de
Educação Básica (BRASIL, 2001), que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica, reitera as questões presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(BRASIL, 1996) quanto ao ensino na diversidade culminando em dois modelos distintos de
professores para trabalharem com estudantes com deficiência: os capacitados e os especializados.
Os professores capacitados são aqueles que atuam em classes comuns com estudantes que
apresentam alguma deficiência e que comprovem que, em sua formação, de nível médio ou
superior, foram incluídos conteúdos sobre educação especial (BRASIL, 2001).
Ao analisar os processos de formação continuada, oferecido pelo Programa do Governo
Federal, no Mato Grosso do Sul, Kassar, Rodrigues e Leijoto (2011) destacam que ao professor da
sala de aula comum, aos capacitados, compete, através de cursos de formação de 40 horas, perceber
as necessidades dos estudantes com deficiência, valorizar a Educação Inclusiva, flexibilizar as
ações pedagógicas nas diferentes áreas do conhecimento, avaliar continuamente a eficácia do
processo educativo e atuar em equipe, inclusive com os professores especializados em Educação
Especial. As informações sobre a organização de cursos de 40 horas proposta pelo Governo
Federal, analisadas pelas autoras, indicaram que pelas características apresentadas no curso e pelos
depoimentos concedidos para a pesquisa, a formação profissional apenas disseminava a ideia de
“Educação Inclusiva”.
Miranda (2011) aponta que para a consecução de uma Educação Inclusiva os órgãos
governamentais e as instituições de formação são fundamentais. A autora destaca a importância de
se estabelecer uma política de formação inicial e continuada, “elaborada com a participação dos
atores das escolas, com base em novos fundamentos teórico-metodológicos que possibilitem ao
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professor refletir sobre os seus saberes e as suas práticas e ser partícipe da construção de sua
identidade profissional” (p.138).
A discussão sobre a formação docente propicia mudanças nas metodologias, no
planejamento de atividades, no currículo, nos sistemas de avaliação e na organização das disciplinas
que comporão os cursos oferecidos.
Os professores especializados em Educação Especial, conforme a Resolução nº 2/2001
(BRASIL, 2001), são aqueles formados em cursos de licenciatura em Educação Especial ou em
uma de suas áreas. O Artigo 18, §3º, estabelece a necessidade de comprovação de:
I - formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de suas áreas,
preferencialmente de modo concomitante e associado à licenciatura para educação
infantil ou para os anos iniciais do ensino fundamental;
II - complementação de estudos ou pós -graduação em áreas específicas da educação
especial, posterior à licenciatura nas diferentes áreas de conhecimento, para atuação
nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio (BRASIL. CNE/CEB,
2001).

Esta Resolução nº 2/2001 (BRASIL, 2001) indica que, para os professores já atuantes na
área da Educação Especial, a formação pode ocorrer com a chamada formação continuada, sem
especificação de carga horária, neste momento. Cabe aos Estados e Município oferecer a formação
para os professores para o trabalho pedagógico com os estudantes com deficiência no contexto das
salas de aula comuns.
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
(BRASIL,2008) define o Atendimento Educacional Especializado (AEE) como o serviço
especializado para os estudantes público-alvo da Educação Especial, estabelecendo que:
O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e
organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a
plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As
atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se
daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização.
(BRASIL, 2008. p.11).

O Decreto nº 6.571/2008 ( BRASIL, 2008) e a Resolução nº 4/2009 (BRASIL, 2009) institui
as diretrizes operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na educação básica,
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operacionalizando a nova política, garantindo o atendimento às necessidades educacionais especiais
dos estudantes público alvo da Educação Especial, em Salas de Recursos Multifuncionais.
A Política Nacional (BRASIL, 2008) orienta que para atuar na educação especial, o
professor deve ter como base de sua formação inicial e continuada conhecimentos gerais para o
exercício da docência e conhecimentos específicos que possibilitem a sua atuação no atendimento
educacional especializado. A formação dos profissionais da Educação Especial, deve ser de
natureza multicategorial e possibilitar a atuação em diferentes ambientes, como orientado abaixo:
Essa formação possibilita a atuação no atendimento educacional especializado e deve
aprofundar o caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do
ensino regular, nas salas de recursos, os centros de atendimento educacional
especializado, nos núcleos de acessibilidade das instituições de educação superior, nas
classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a oferta dos serviços e recursos
da educação especial. Esta formação deve contemplar conhecimentos de gestão de
sistema educacional inclusivo, tendo em vista o desenvolvimento de projetos em
parceria com outras áreas, visando à acessibilidade arquitetônica, os atendimentos de
saúde, a promoção de ações de assistência social, trabalho e justiça. (BRASIL, 2008,
p.17 e 18).

Mendes et al (2010) apontam o desafio na formação multicategorial em preparar indivíduos
com conhecimentos e habilidades para as áreas de especialização categóricas: deficiências (visual,
auditiva, física, intelectual e múltipla), transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação. As autoras completam a análise dizendo que em conformidade às especificações
legais “a Educação Especial deve direcionar suas ações para o atendimento às especificidades ou
necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência em todos os níveis de ensino da
Educação Básica” (p.129).
Após a publicação da Política Nacional e dos Decretos para a operacionalização dessa
política, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
(SECADI/MEC) em parceria com a Secretaria de Educação à Distância desenvolveram programas,
projetos e implementaram ações de formação, oferecendo o Curso de Formação Continuada à
Distância de Professores para o Atendimento Educacional Especializado, por meio de instituições
públicas de Educação Superior.
Esta formação continuada está presente nas propostas educacionais como forma de assegurar
o atendimento e o apoio aos estudantes com deficiência inseridos nas salas de aula comum, contudo
alicerçado em uma formação com redução de custos.
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Este modelo, desenvolvido à distância através de mídias interativas e novas
tecnologias da informação e comunicação, se organiza em projetos de cursos que
partem do trabalho dos professores, exclusivamente em sua dimensão prática,
reduzindo as possibilidades de mediação pedagógica necessária no processo de ensino,
e não se sustenta quando confrontado com as condições de produção da vida material
e da organização da escola e da educação, que demandam outras habilidades,
capacidades e competências de seus educadores (FREITAS, 2007, p.4).

Percebe-se uma fragilidade da formação nacional em formar professores à distância. A
mesma autora aponta os riscos existentes nas propostas formativas com estas caracterizações.
Segundo ela, as ações do MEC têm se pautado pela continuidade de programas de caráter
continuado e compensatório, destinados à formação de professores leigos em exercício, a distância,
em cooperação com os sistemas de ensino.
A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, com a publicação de Decretos e Portarias
para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino, oferece, por meio de um convenio com
a UNESP/ Marília, o curso pós-graduação Lato Sensu Formação dos Professores em Educação
Especial na Área da Deficiência Intelectual, Física, Auditiva e Visual.
A Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus Marília - Unesp/
Marília, considerando as exigências solicitadas no Edital da SME/ SP, ofereceu no período de 2006
a 2012, cursos de Especialização para a formação dos professores em exercício nas áreas das
deficiências.
O objetivo deste trabalho foi investigar a formação de professores oferecida pela Secretaria
Municipal de Ensino de São Paulo, quanto ao subsídio para a produção e organização dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade para estudantes com deficiência, inseridos nas salas de aula
comum.
METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa adotada é de caráter qualitativo interpretativo, tipo estudo de
caso. Os dados foram coletados via questionário com perguntas abertas e fechadas para os
professores participantes da formação continuada na área da deficiência intelectual. E foi realizada
a análise dos documentos do curso oferecido pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo,
por meio de um convênio com a UNESP- Marília. Dos documentos do Curso de pós-graduação
Lato Sensu “Formação dos Professores em Educação Especial na Área da Deficiência Intelectual”
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foram selecionadas as seguintes informações: Proposta do Curso; Estrutura Curricular; Planos das
Disciplinas: Carga Horária e Ementa, complementada com a legislação educacional e todos os
documentos disponíveis no Diário Oficial do Município de São Paulo sobre o curso e formação de
professores especializados.
Para esse artigo será apresentado a categoria dos conhecimentos recebidos para a produção e
organização dos recursos pedagógicos e de acessibilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A formação para os professores efetivos da rede, após o reflexo da publicação da Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Inclusão (BRASIL, 2008) e a publicação do
Programa Inclui (SÃO PAULO, 2010), reconfigura o curso e, consequentemente suas disciplinas.
A disciplina do Tronco Comum “Diversidade, Diferença e Deficiência” se mantêm, mas tem
sua carga horária diminuída para 16 horas. Todas as outras disciplinas são substituídas por:
“Fundamentos Políticos e Filosóficos da Educação Inclusiva”; “Altas Habilidades/ Superdotação”;
“Transtornos Globais do Desenvolvimento”; “Estudo das Necessidades Educacionais Especiais”; e
“Escola e o Atendimento Educacional Especializado”.
As disciplinas do Tronco Específico que se mantêm são: “Aspectos patológicos da
deficiência intelectual” com sua carga horária diminuída para 24 horas; “a questão curricular na
área da DI”, com sua ampliação da carga horária para 32 horas e uma modificação no nome,
anteriormente designada “Currículos e Programas na área da Deficiência Mental”; e “Avaliação
pedagógica na área da DI”, com ampliação da carga horária para 32 horas, principalmente devido
ao estudo que ela faz do Referencial de Avaliação da Aprendizagem do aluno com deficiência
intelectual – RAADI, publicado em 2008 pela SME – SP. As outras disciplinas são substituídas por:
“A deficiência intelectual na perspectiva da Teoria Histórico Cultural”; “PDI para o aluno com DI”;
“Envelhecimento humano e deficiência intelectual”; e “Sexualidade e Escola”.
As novas disciplinas dispostas no tronco comum e específico acompanhavam as discussões
presentes na atual política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, se
resguardando em oferecer subsídios para trabalhar com as diferenças das necessidades dos
estudantes com deficiência intelectual no ambiente da sala de aula comum.
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O curso previa, também, a disciplina de Metodologia do Trabalho Científico, 120 horas de
orientação para o Trabalho de Conclusão do Curso e o estágio supervisionado em deficiência
intelectual que poderia ser realizado nas Sala de Recursos Multifuncional ou nos CEFAI.
A disciplina “A questão curricular na área da DI”, teve nas Edições de 2010 e 2011 a carga
horária ampliada, abordando em sua ementa os temas tratados nas disciplinas “Currículos e
Programas na área de deficiência mental”, com 24 horas e a disciplina “Adequações Curriculares na
área de deficiência mental”, com 32 horas nas edições anteriores. A ementa da disciplina “A
questão curricular na área da DI” se caracterizou por trazer:
Análise histórica dos currículos na área de deficiência intelectual, a análise sistemática
do trabalho docente em relação ao currículo, programas e procedimentos de ensino,
assim como a reflexão sobre os currículos especiais. Análise das implicações da
inclusão educacional e a questão curricular. Discussão sobre adequações curriculares
para alunos com deficiência intelectual, esclarecimento sobre as modalidades de
atendimento e os serviços de apoio pedagógico especializado (UNESP: 2006, p.3294 3295).

As mudanças na carga horária das disciplinas e as discussões dos temas atenderam a
transformação do processo educacional dispostos na publicação de novos documentos que previam
o atendimento especializado para as necessidades educacionais especiais dos estudantes público
alvo da educação especial.
A perspectiva da inclusão escolar, presente no contexto educacional brasileiro, trouxe para o
município de São Paulo, antes organizado de maneira categorial por deficiência em suas Salas de
Recursos Multifuncional, o modelo do Atendimento Educacional Especializado - AEE, após a
publicação do Decreto nº 51.778/2010 (SÃO PAULO, 2010), por meio do Projeto Apoiar do
Programa Inclui e da publicação da Portaria 2496/12 (SÃO PAULO, 2012).
Assim, fica estabelecido que o AEE deve ser realizado nas Sala de Recursos Multifuncional,
caracterizado no Art. 6º da Portaria 2496/12 (SÃO PAULO, 2012) como aquele que:
identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem
as barreiras e propiciem a plena participação dos alunos, considerando suas
necessidades específicas com vistas a promover sua autonomia e independência, tanto
no âmbito escolar como no contexto social que atua.

Diante dessa atribuição, as professoras investigadas, que atuam na Educação Especial, foram
questionadas se o curso ofereceu subsídios para a produção e organização dos recursos pedagógicos
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e de acessibilidade para os estudantes com deficiência intelectual matriculados nas Sala de Recursos
Multifuncional. Assim, 49%(32) responderam que “sim”, 45% (22) responderam que “em parte” e
6% (1) responderam que “não”.
Segue os relatos das professoras que responderam que em parte o curso ofereceu subsídios:
Em parte, porque temos um olhar sobre a peculiaridade que cada criança carrega, o
seu grau de comprometimento, a sua diversidade, e estímulo do meio, etc., portanto
necessitamos estar sempre buscando novas ações de como intervir, é claro que a base
nos deu muito subsídios. (P.3)
Para a produção dos recursos pedagógicos e de acessibilidade necessários é muito
importante estudar e pesquisar constantemente, por isso já realizei diversos cursos de
extensão sobre deficiências após a conclusão da especialização. (P.21)
O envolvimento nas reuniões pedagógicas, a discussão de textos e vídeos apresentados
na formação me ajudaram a sensibilizar professores e comunidade. (P.36)
Tanto os que estavam matriculados na SAAI, como aqueles que ainda não estavam, a
sala regular ficou mais acessível também para os alunos apenas com dificuldade de
aprendizagem. (P.54)

A singularidade do estudante com deficiência, apontada como “a peculiaridade que cada
criança carrega” é um indicativo de que esse professor necessita ser um eterno investigador. Ao se
inscrever para o curso nas DRE os professores, como já discutido anteriormente, deveriam
apresentar em seu perfil, certa afinidade teórica e prática e capacidade dialógica e de análise. Diante
de todas as atribuições desse profissional, mesmo com um curso de 480 horas nas primeiras edições
e 600 horas nas duas últimas, as diferenças qualitativas de desenvolvimento dos estudantes com
deficiência devem ser estudadas, pesquisadas e analisadas no ambiente escolar.
A professora P.36 atribui o momento de reunião pedagógica como um espaço formativo e de
discussões e sensibilização para as necessidades dos estudantes com deficiência. As respostas
educativas para as necessidades de todos, com práticas flexíveis, e recursos pedagógicos que criam
a possibilidade de acesso ao currículo escolar serão base para realização de forma colaborativa com
todos que participam do processo de inclusão e para isso Capellini (2004) ressalta que:
O sucesso do ensino colaborativo está em o professor conhecer bem a si mesmo,
conhecer seus pares, conhecer seus alunos e os diversos tipos de materiais e
estratégias de ensino, para atingir o foco principal de suas ações está o aluno. Portanto,
é vital que os professores conheçam as preferências e estilos de aprendizagem de cada
um (p.226).
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A autora indica, ainda, que o ensino colaborativo é uma das estratégias que podem
contribuir para potencializar a construção de uma escola inclusiva. Essa escola, com a inserção dos
estudantes com deficiência intelectual, e a investigação de seus estilos de aprendizagem, instigaram
a todos a observar aqueles excluídos também do meio escolar, como a professora P54 cita, que a
sala regular ficou mais acessível também para os alunos apenas com dificuldade de aprendizagem.
No processo de inclusão a discussão pelos professores, daqueles que não aprendem e não
tem o direito de acessar a Sala de Recursos Multifuncional ou outro espaço configurado para o
apoio, como no caso das escolas municipais de São Paulo, as Salas de Apoio Pedagógico, são
desafiados a rever suas práticas dialogando com seus pares.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatou-se, ao estabelecer relações entre o aporte teórico e a análise da formação dos
professores, que a Política de Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar (BRASIL,
2008), desconsidera as necessidades dos estudantes público-alvo da educação especial ao
reconhecer que a formação do professor multicategorial é a resposta para o apoio desse público em
um ambiente inclusivo. A formação do professor para o apoio ao estudante com deficiência exige o
estabelecimento de relações entre as necessidades específicas que esse público apresenta nas
escolas inclusivas e as condições do ambiente que esses professores estão inseridos.
A singularidade de cada estudante com deficiência requer o planejamento e a organização de
recursos de acessibilidade, assim, ficou evidente na análise das manifestações das professoras
formadas que a formação, nesse sentido, nunca conseguirá suprir a necessidade de subsídio para a
produção e organização de recursos pedagógicos e de acessibilidade. De fato, o professor que
realiza o apoio e o atendimento aos estudantes, público alvo da educação especial, em um contexto
inclusivo, exigem constante formação diante dos desafios impostos pela atribuição que exercem.
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Resumo
O objetivo desse artigo é investigar a formação de professores oferecida pela Secretaria Municipal de
Ensino de São Paulo, quanto ao subsídio para a produção e organização dos recursos pedagógicos e de
acessibilidade para estudantes com deficiência, inseridos nas salas de aula comum. O estudo teve como
metodologia de pesquisa a análise documental do curso de pós-graduação Lato Sensu Formação dos
Professores em Educação Especial na Área da Deficiência Intelectual, ministrado pela Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus Marília - Unesp/ Marília e entrevista por meio de
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questionário com perguntas abertas e fechadas. Participaram da pesquisa 152 efetivos do município de
São Paulo. Fundamentada nas contribuições teóricas de Bueno (2002, 2011) esta análise permitiu
apontar a importância do conhecimento que o professor necessita ter para articular, por meio do seu
trabalho, as melhores práticas e ações inclusivas dentro da sua unidade escolar, com a produção e
organização dos recursos pedagógicos e de acessibilidade para todos. Percebe-se, com base nos dados
da pesquisa, que as indagações e questionamentos acerca da formação para o atendimento de
estudantes com deficiência intelectual foi aligeirada e desconsiderou o estabelecimento de relações entre
as necessidades específicas que esse público apresenta nas escolas inclusivas e as condições do ambiente
que esses professores estão inseridos. Constatou-se que a Política de Educação Especial desconsidera
as particularidades dos estudantes público-alvo da educação especial ao reconhecer que a formação do
professor multicategorial é a resposta para efetivação de um ambiente inclusivo.
Palavras-chave: Formação de Professores; Atendimento Educacional Especializado; Deficiência
Intelectual.
FORMAÇÃO CIDADÃ JUNTO AOS ESTUDANTES DA 7ª CLASSE NA CIDADE DE
QUELIMANE-MOÇAMBIQUE
Mirian Célia Castellain Guebert – PUCPR

INTRODUÇÃO
O presente texto é um recorte da Tese de Doutorado em Humanidades na Universidade
Católica de Moçambique, especificamente da Faculdade de Ciências Sociais e Políticas, na cidade
de Quelimane. A escolha do tema se deu pela atuação profissional do pesquisador na disciplina
denominada Estágios Pedagógicos Dos Estudantes nas Escolas de Quelimane, junto aos cursos de
formação docente na área da Matemática.
A partir de 1983, houve a introdução do Sistema Nacional de Educação em Moçambique,
fato marcado pela adoção de inovações curriculares à luz dos desafios da busca da garantia de
acesso e a melhoria da qualidade da educação. Inúmeras normas administrativas foram adotadas
com o estabelecimento do Sistema Nacional da Educação, no qual a escolarização passou a ser
obrigatória até 7ª classe. Muito embora se verifique que houve avanços no desenvolvimento da
educação nos últimos 30 anos, pode-se reconhecer que, ainda há diversos problemas que refletem
nos indicadores nacionais, como as baixas taxas de escolarização do ensino secundário e superior, a
não conclusão da escolaridade, a baixa qualidade dos processos de educação, a falta de recursos
humanos, entre tantos outros aspectos da Educação em Moçambique. Porém, emergem críticas às
políticas implementadas para acelerar o avanço da educação, devido às condições existentes, o não
acesso a todos ao ensino secundário, a inexistência de acompanhamento e estrutura básica para o
ensino primário impossibilitam muitos estudantes de terminarem o clico básico devido à falta de
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condições essenciais como alimentação, vestuários e ou transporte. Fato que ao ser analisado
demanda um modelo de formação aos estudantes, na busca de politizá-los, com o intuito
conscientizá-los que por meio da educação que se conquista outros direitos. Logo, surge à questão
deste estudo, como o ensino da Matemática contribui para a formação cidadã dos estudantes de 7ª
Classe da Cidade de Quelimane? Ao considerar que a formação escolar possibilita acessar os
diferentes direitos fundamentais, traçamos como objetivos conceituar educação cidadã, descrever as
práticas desenvolvidas pelos docentes de Matemática da 7ª classe e refletir sobre as práticas dos
docentes de Matemática para a formação da cidadania.
Esta pesquisa é de cunho qualitativa descritiva procura reduzir a distância entre a teoria e os
dados, Vilelas (2009), afirma que as pesquisas do método qualitativo trabalham com valores,
crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões. Por outro lado, este estudo se define como
pesquisa descritiva, documental como sustentada por Gil (2007), que concebe a pesquisa descritiva
como aquela que explora as características de determinadas populações ou fenômenos. Portanto,
para este texto se estabelece como procedimentos de análise do conteúdo da pesquisa documental
realizada no Plano Curricular do Ensino Básico em Moçambique. Após a seleção e leitura do
documento, foram organizadas tabelas com o objetivo de conceituar educação cidadã, elencar
práticas dos docentes de Matemática da 7ª classe, identificar se há recomendação da abordagem
interdisciplinar para a formação da cidadania, subsidiados pela análise do conteúdo de Bardin
(2011).
CONHECENDO OS CONCEITOS
O professor tem um papel importante não somente de ensinar o conteúdo, mas fomentar,
construir opiniões junto aos estudantes para que possam ampliar suas percepções sobre o dia-a-dia.
No que se refere às práticas pedagógicas da Matemática com ênfase na educação cidadã, busca-se
entender conceitos, desenvolver práticas que potencializem e concretizem a educação cidadã, por
meio dos elementos do Processo de Ensino Aprendizagem (PEA) como: transversalidade,
interdisciplinaridade na formação docente.
O Processo de Ensino e Aprendizagem (PEA) da Matemática em diálogo com a formação da
cidadania implica considerar os conhecimentos matemáticos como elementos que permitem
compreender a realidade e o modelo social no qual se vive. Campos e Alves (2009), afirmam que é
preciso oferecer aos estudantes oportunidades para o desenvolvimento de uma atitude crítica com
relação à sociedade, favorecer discussões sobre decisões e ações, conduzir, justificar, elaborar
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problemas contextualizados a partir dos elementos da Matemática de modo a relacionar a cultura
escolar com as práticas sociais.
Nesse sentido, o professor é um elemento chave para auxiliar a tomada de consciência dos
envolvidos, a educação Matemática entendida como ferramenta para a formação de cidadãos
participativos, éticos e críticos, esta deve estar presente em todas as atividades dos diversos
contextos sociais.
Os termos “formação cidadã” e “educação cidadã” expressam diferenças, sendo que
formação é entendida como um processo e a educação como o resultado desse processo dentro do
PEA. Existem diversas definições do termo cidadania, no trabalho adotaremos a definição de
Dimenstein (1993, p.17) que considera cidadania, “é uma palavra usada todos os dias e tem vários
sentidos. Mas hoje significa, em essência, o direito de viver decentemente”.
Segundo Arantes (2003), a sociedade necessita de uma educação que assuma funções mais
abrangentes, que incorporem em seu núcleo de objetivos a formação integral do ser humano, a
educação cidadã. Uma educação em valores em que as dimensões cognitivas, afetivas, interpessoais
e socioculturais perpassem as relações humanas, de modo a estarem contempladas nos
planejamentos curriculares e nos projetos político-pedagógicos das escolas em seus diferentes
níveis. Outra consideração sobre a educação cidadã, significa desenvolver a capacidade para
perceber os problemas sociais como próprios, incorporando a sua solução com eficiência e
consciência de seus deveres e direitos.
Entre os estudos realizados sobre educação cidadã e com relação direta com o objeto de
estudo mencionamos: Antunes e Padilha (2000) nos convidam a refletir sobre os fundamentos e
práticas de uma Educação Integral, quando se busca trabalhar na perspectiva da Educação Cidadã.
Sugerem mudanças nas práticas educativas atuais e apresentam sugestões de como fazê-lo, o que
inclui ações no âmbito das escolas e de outros espaços da comunidade que são potencialmente
educativos.
Libâneo (1994) apresenta objetivos para uma educação básica de qualidade, capaz de
interferir criticamente na realidade para transformá-la, por meio da formação ética nas actividades
escolares.
Izquierdo (2006) considera que a educação cidadã se refere ao comportamento social, do
conhecimento do sistema político e institucional do país, das tradições patrióticas e da identidade
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cultural. Tem como fundamento as ciências sociais e jurídicas e é sustentada na formação de
valores.
Araújo e Puig (2007) discorrem sobre um grupo de questões relacionado com os valores
morais. Sendo uma das questões mais debatidas na escola e os educadores de forma instigante
apontam limites e contrapontos sobre o tema, contribuindo para formação dos profissionais da
educação preocupados com a formação ética e moral.
Campos e Alves (2009) estabelecem relações entre a educação cidadã e o processo de ensino
da Matemática como elementos que permitem compreender melhor a realidade em que estamos
inseridos e a sociedade em que se vive. A diferença fundamental entre esse trabalho e a atual
pesquisa é que os autores dirigem mais seu estudo para análises estatísticas de desenvolvimento
econômico.
AS TAREFAS DOCENTES
O ensino da Matemática expressa sua didática ao estabelecer a diferença entre exercício e o
problema. Mas que a mesma tarefa pode ser para uma pessoa que conhece o algoritmo um exercício
e para outra pessoa que não conhece o algoritmo um problema. Para Jungk (1992) a diferença entre
exercício e problema está no conhecimento ou não da via de solução da tarefa planejada.
Kuznetsova (1994 apud ARIAS, 2001) descreve que as tarefas docentes se dividem em
exercícios e problemas. Exercício é uma tarefa simples quanto a composição, dirigidos a formar as
primeiras habilidades. Considera o problema como uma tarefa mais complexa na qual o sujeito
possui as ferramentas de solução, mais não directamente a solução.
Alvarez (2002) descreve que a tarefa docente é a célula básica do processo educativo que se
realiza em determinadas circunstâncias pedagógicas com o fim de alcançar um objetivo de carater
elementar ou resolver um problema. Este autor ao mencionar o processo educativo, deixa de
interpretar a importância das tarefas docentes, tanto para a instrução como para a educação.
Valle (2013) considera os valores como importantes normas que toda pessoa deve aprender
para garantir uma convivência harmoniosa na sociedade. Considerando a educação para a
cidadania, como a educação desde as idades iniciais para que as crianças se constituam como
cidadãos críticos e informados, que participem nas decisões da sociedade. De maneira específica, se
entende que sociedade é uma nação circunscrita dentro do território reconhecido como Estado.
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As obras analisadas auxiliaram a estabelecer uma concepção da educação cidadã junto
disciplina a de Matemática para os estudantes da cidade de Quelimane, em particular para a sétima
classe, visto que os estudantes desta classe já possuem ferramentas Matemáticas para resolver
quaisquer atividades do nível que cursam.
Outro aspecto do trabalho com escolares da classe terminal do Ensino Básico é que estes
escolares estão muito próximos de entrar na adolescência, etapa que se apresentam mudanças
importantes tanto físicos, psíquicas e comportamentais, que de certo modo expressam mudanças em
suas maneiras de pensar. Inculcar modos diversos para analisar as condutas favorece a construção
de relações sociais diferenciadas, de modo a orientar as tomadas de decisão e resolução de
problemas cotidianos de modo menos intuitivo.
A teoria crítica é o eixo de análise desse estudo, portanto, busca-se entender a dimensão
unilateral de uma especificidade, no caso a Matemática que deve transformar o conhecimento a
partir da abordagem interdisciplinar que extrapole a dimensão instrumental e normativa. Deve
avançar para uma dimensão de exploração do pensamento em relação aos aspectos sociais, de modo
a modificar as ações individuais para atuar criticamente junto ao modelo social. Essa perspectiva se
caracteriza como requisito de uma prática educacional orientada para refletir sobre a ordem social
estabelecida com o intuito de transformá-la. Para Adorno (1995) se faz necessário uma filosofia
social para entender a história do homem o esclarecimento como tempo social e como dimensão da
sociedade humana. Afirma que existe um homem na sociedade concreta, que está sob a égide das
determinações de ordem econômica (relações de produção) e o homem na cultura da sociedade
capitalista.
Ao considerar que a sociedade capitalista prioriza a adaptação ao coletivo (a imitação por
adesão, sem reflexão) no lugar da percepção e ação autônomas tendo, como consequência, a
sujeição dos indivíduos à ordem estabelecida, a teoria crítica se apresenta como reconhecimento da
ambiguidade constante na realidade em mudança, que se expressa na autoconsciência como
resistência à coisificação e à massificação, portanto busca autodeterminação por meio da tomada de
consciência, do conhecimento da sua própria condição de sujeito no mundo, estabelece diálogo
como estratégias de ampliar e transformar relações sociais.
Adorno (1995) descreve sobre a crença na democracia representativa como possibilidade de
gerar condições para o crescimento emancipado dos homens nas suas próprias contradições que
exige o exercício da autorreflexão para possibilitar a tomada de decisões. Eis aqui correspondentes
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metodológicos para dar vazão a uma educação cidadã, por meio de práticas docentes que favoreça
ampliar o pensamento, a construção do pensamento crítico.
AS CONSTATAÇÕES
Podemos referir as seguintes constatações como resultados desse estudo quanto ao conceito
educação cidadã no Plano Curricular do Ensino Básico de Moçambique. Constatou-se que há
estabelecido uma disciplina denominada Educação Moral e Cívica no Plano Curricular do Ensino
Básico em Moçambique, que descreve os conteúdos diretamente relacionados a educação para a
cidadania. Esta disciplina está presente em todos os ciclos, sendo que 1º e 2º ciclo do Ensino
Básico não tem carga horária específica, mas sua temática deve compor as demais disciplinas.
Ao analisar o 2º ciclo esta disciplina aparece integrada a disciplina de Ciências Sociais.
Entretanto, em ambos os ciclos a temática está descrita no Plano Curricular de Ensino de modo
transversal, sendo recomendada a compor todas as disciplinas e todas as práticas docentes. Embora
se mantenha o carácter transversal no 3º ciclo do Ensino Básico a disciplina está prevista como
disciplina específica, contempla carga horária própria; docente específico, com práticas préestabelecidas o que descaracteriza a interdisciplinaridade e ou o trabalho integrado.
Quanto a concepção de educação cidadã expressada nos documentos normativos do Sistema
Nacional de Educação de Moçambique - SNEM, pode-se afirmar que um de seus objetivos tem
como foco a Educação para a Cidadania, a qual deve garantir entre outras ações, segundo o Plano
Curricular de Ensino Básico (PCEB, 2011):
a) Inculcar na criança, no jovem e nos adultos padrões aceitáveis de comportamento:
lealdade, respeito, disciplina e responsabilidade;
b) Educar o cidadão a ter amor à Pátria, orgulho e respeito pela tradição e cultura
moçambicanas;
c) Educar a criança, o jovem e o adulto para o respeito pelos órgãos e símbolos de
soberania nacional;
d) Assegurar o conhecimento e o respeito pela Constituição da República de
Moçambique.
Adorno (1995) denuncia que há um processo real na sociedade capitalista que produz o
alheamento do homem das suas condições reais de vida social. Nele está a chave para entender a
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crítica dirigida à educação: a crise da educação é a formação cultural da sociedade capitalista, uma
formação na qual o homem é alienado, mesmo que tenha sido educado (escolarizado/instruído). A
educação vigente é uma semiformação, na medida em que, na sociedade industrial capitalista, o
indivíduo foi destruído e só prevalece à massa, o igual.
Nesse ínterim se pode afirmar que, a partir destas recomendações há entendimento e
considera-se a relevância dos temas proposto pelo SNEM, em não só desenvolver o intelecto, como
em formar hábitos de conduta para a vida social dos estudantes por meio da formação de cidadãos,
mas se observa no documento uma preocupação com a conduta junto ao país, como obediência e
não com a construção do pensamento crítico junto aos estudantes.
PRÁTICAS DOS DOCENTES DE MATEMÁTICA DA 7ª CLASSE
Deve-se enfatizar que as recomendações oficiais descritas pelo SNEM, sobre os
encaminhamentos pedagógicos se dá a partir da abordagem interdisciplinar, transversal, para todas
as disciplinas, porém percebe-se que quando são desenvolvidas com foco nos conteúdos
específicos, negam tal princípio e a interpretação de sua aplicabilidade no uso diário na comunidade
e em nada contribui para a formação cidadã dos estudantes.
No nível de ensino básico, as idades dos estudantes oscilam entre seis e doze anos, em
condições normais de progressão nos diferentes ciclos, fato favorável para o início das ações
identificadas de formação para cidadania, devido as condutas dos estudantes como o de imitar seus
professores, respeitando e reproduzindo tudo o que lhes é orientado, incorporam atitudes, falas,
crenças, são modelos para sua formação.
Eis a importância do fazer pedagógico subsidiado por ações que contribuam para o exercício
da cidadania. Por outro lado, alcançar a família, a comunidade e os meios de difusão como rádio,
televisão, as organizações sociais e políticas na formação da cidadania, são desafios da educação
formal.
Sobre as práticas docentes, que são subsidiadas pelo Plano Curricular do Ensino Básico em
Moçambique, podemos afirmar que na disciplina Educação Moral e Cívica os conteúdos são
diretamente relacionados com a educação da cidadania. A Educação Moral e cívica está presente de
uma maneira ou outra em todos os ciclos. No 1º e 2º ciclo do Ensino Básico, esta disciplina não tem
uma carga horária como disciplina independente.
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No 2º ciclo está integrada nas ciências sociais. Entretanto, em ambos os ciclos é tratada de
uma forma transversal, em todas as outras disciplinas curriculares e em todos os momentos do
contato professor aluno, pais e encarregados de educação. No 3º ciclo do Ensino Básico, embora se
mantenha o caráter transversal, a disciplina funciona como específica, com carga horária própria.
Na busca de identificar quais são as práticas desenvolvidas por professores de Matemática
para contribuir com a formação para a cidadania, não se constatou nenhum indicador específico no
Plano Curricular de Ensino Básico (PCEB, 2011), logo

buscou-se as

atas de atividades da

metodológicas da sétima classe da escola estudada, não foi constada nenhum atividade previamente
planejada pelos professores de Matemática em relação com a formação para a cidadania, as
atividades encontradas se caracterizam por listas de exercícios sobre conteúdos escolares
descontextualizados, não havendo nenhum registro de ações para viabilizar a discussão sobre
cidadania junto aos estudantes.
Entendendo que as atas de atividades metodológicas, é a forma de registro do planejamento
diário desenvolvido pelos professores, junto as suas classes. Nos planos de aulas dos professores de
Matemática não se apreciam atividades interdisciplinares, nem a utilização de dados que poderiam
propiciar o debate sobre deveres e direitos cidadãos.
Nos registros dos planos de aulas dos professores de Matemática não aparecem atividades
com textos contextualizados com dados reais da comunidade, nacional ou internacional para
desenvolver análise crítica, reflexão sobre decisões, análises das ações e discussões de outras
formas de resolução de conflitos, possibilitando pensar sobre as ações.
A formação para a cidadania está invisibilizada no ensino da Matemática, pois há limitações
evidentes nos programas, nas atas de atividades no que se refere aos encaminhamentos para a
formação cidadã de maneira geral aos estudantes.
A educação não diz respeito meramente a formação da consciência de si, ao
aperfeiçoamento moral, à conscientização. Nesse sentido, para entender as práticas para formação
cidadã no ensino da Matemática, foram selecionados dez relatórios de Estágios Pedagógicos Dos
Estudantes nas Escolas de Quelimane, junto aos estudantes em cursos de formação docente na área
da Matemática realizados na sétima classe, em diferentes escolas, constatou-se que a atuação dos
futuros professores de Matemática, também invisibilizaram educação cidadã. Nos dez relatórios não
foram encontrados elementos da recomendação do Plano Curricular de Ensino Básico (PCEB,
2011), fato que precisa ser discutido na formação inicial dos professores na busca de entender qual
sociedade que se pretende formar.
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CONCLUSÕES
Para entender como o ensino da Matemática contribui para a formação cidadã dos estudantes
de 7ª Classe da Cidade de Quelimane, buscou-se analisar as recomendações oficiais, os
planejamentos dos professores e os relatórios dos estágios dos futuros professores de Matemática.
Ao considerar que a formação escolar possibilita acessar os diferentes direitos fundamentais,
traçamos como objetivos conceituar educação cidadã, descrever as práticas desenvolvidas pelos
docentes de Matemática da 7ª classe, identificar os processos e refletir sobre as práticas dos
docentes de Matemática para a formação da cidadania.
Ao constatar que o Plano Curricular de Ensino Básico (PCEB, 2011), não deixa evidências
sobre que tipo de atividades devem ser desenvolvidas na formação dos professores em serviço, tão
pouco

qual

direção a educação dos distintos níveis de ensino, incluindo a Universidade

Pedagógica ou o Instituto de Formação de Professores devem abordar quando se refere educação
cidadã, se faz necessário uma formação ampla para os profissionais da educação, especificamente
para os formadores de professores, para que haja mudança estrutural no modelo de educação de
Moçambique.
Sobre o conceito de educação para a cidadania, percebe-se que demanda formação,
entendimento e vivência da proposta pedagógica, com vistas a transformação atitudinal, conceitual,
o que nos parece frágil quanto a recomendação do Sistema Nacional De Educação De Moçambique,
por não expressar o que o Estado pretende com o modelo de educação que está orientando. Por
outro lado, as práticas dos docentes são realizadas a partir de suas vivências, formação e crenças,
sendo os saberes acadêmicos (conteúdos) foco da ação docente, não privilegiando os processos
interdisciplinares, contextualizados com a possibilidade construir reflexões a partir do cotidiano,
local, nacional e internacional.
Por fim, no que se refere a identificação das práticas dos docentes de Matemática para a
formação da cidadania, é invisível quando analisados os relatórios dos futuros professores e as atas
de atividades elaborados pelos professores.
Sabendo que a questão cultural e econômica são fatores limitantes para os estudantes da 7ª
Classe, que buscam colocação no mercado de trabalho , assumem ou constituem famílias, se
tornam pais ou

assumem diferentes tipos de responsabilidades, levam os estudantes a

abandonarem, ou não priorizar a formação escolar como forma de acessar os demais direitos, sendo
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o processo escolar entendido como um momento da vida e não uma necessidade para entender, agir
e transformar a realidade em que vivem.
Todas as situações, práticas, modo de como os documentos se apresentam, são reflexos de
diferentes situações, da concepção de educação do professor formador e do modelo de organização
social que está se construindo em Moçambique.
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Resumo
Este estudo analisa a contribuição do ensino de Matemática para a formação cidadã junto aos
estudantes da 7ª classe na cidade de Quelimane. Ao considerar as limitações das práticas
interdisciplinares nos processos de ensino com vistas à formação do cidadão crítico, ativo, consciente
de seu papel político e civil, faz-se necessário entender a atuação do professor, na educação básica. O
estudo se propõe conhecer como o ensino da Matemática contribui para a formação cidadã dos
estudantes de 7ª Classe da Cidade de Quelimane, ao reconhecer que a formação escolar abre
possibilidades para acessar os diferentes direitos fundamentais. Traçamos como objetivos conceituar
educação cidadã, descrever as práticas desenvolvidas pelos docentes de Matemática da 7ª classe,
identificar nos processos de ensino as práticas dos docentes de Matemática para a formação da
cidadania. Para tanto utilizou-se da abordagem qualitativa, por meio da análise dos planejamentos dos
docentes. Os dados foram organizados e analisados a partir da análise de conteúdo de Bardin (2011), a
discussão se sustenta em Adorno (1995), com ênfase nos processos de escolarização e os
desdobramentos das práticas docentes de Matemática da 7ª classe. Os resultados não expressam
relações do ensino da Matemática com a formação para a cidadania, devido às fragilidades de conteúdo
e forma utilizados, inexiste interdisciplinaridade, eixos transversais e contextualização nas práticas
docentes. Constatou-se que, a formação para a cidadania é precária, os docentes não evidenciam a
educação como um direito para acessar os demais direitos fundamentais. Portanto, possibilitar que a
pessoa se torne ativo na sociedade por meio da educação, demanda práticas docentes que reflita sobre
os problemas sociais, culturais, ideológicos como processo formativo, logo ações contextualizadas,
críticas, conscientes, evidenciadas na função social da escola são elementos essenciais para a formação
do cidadão.
Palavras-chave: Cidadania; Prática Docente; Ensino da Matemática; Interdisciplinaridade.
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Resumo
Este painel objetiva dialogar sobre a formação docente no Estado de Goiás. Os estudos se baseiam na
abordagem qualitativa, com revisão de literatura, pesquisa documental e ou de campo. Inicialmente se
discute a formação docente a partir do papel da universidade apontando alguns dos principais desafios
da educação superior, em específico o caso da Universidade Estadual de Goiás, sobretudo pensando o
novo viés político e econômico, assumido pela União e os Estados a partir de janeiro de 2019. Em
seguida o outro documento trata sobre o processo de formação docente que atuam na educação infantil
em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) da rede municipal de Anápolis-GO. As
narrativas possibilitam a compreensão de que a educação é um processo permanente e a formação dos
professores também deve(ria) ser, pois a reflexão crítica sobre a prática é fundamental no processo de
aquisição da competência científica. O último estudo se propõe a discutir sobre as seguintes questões:
“como nos tornamos professores” e “como nós professores nos relacionamos com o conhecimento”, a
partir da visão de três professores da Secretaria Estadual de Educação que atuam no Ensino Especial,
em Goiás. Os professores ao serem convidados a pensar e a sentir sua prática pedagógica, os saberes de
sua experiência produzidos no seu cotidiano docente revelam seu próprio conhecimento, num processo
permanente de reflexão sobre sua prática e contribui com a sua formação continua e com a do outro,
seus colegas de profissão. Pois, entende-se que a produção de conhecimento de cada um dos
profissionais a partir de suas vivências possibilita o desenvolvimento de uma docência que de fato pode
contribuir com inclusão da educação pública goiana no sentido de avançar para uma prática mais
integradora e menos fragmentada e reducionista.
Palavras-chave: Formação inicial e continuada de professores. Universidade. Educação Básica. Ensino
Especial. Educação Infantil.
FORMAÇÃO DOCENTE E OS DESAFIOS DA UNIVERSIDADE FRENTE AOS VÍÉSES
POLÍTICO E ECONÔMICO: O CASO DA UEG
Nalva dos Santos Camargo Silva – SME- Goiânia

INTRODUÇÃO
A discussão sobre a formação docente, assim como outras temáticas ligadas ao ensino e à
educação de maneira geral, vem grosso modo, apresentando uma necessidade maior de ser debatida,
considerando para tanto, as variações sofridas em todos os setores da sociedade. Nesse sentido,
embora nosso enfoque parta de uma perspectiva mais atual, não seria possível dialogar sobre a
formação docente, sem antes compreender como historicamente esta se organizou no Brasil.
Nesse contexto, esse estudo se faz pela revisão de literatura com base nas discussões
realizadas por Silva (2014) e Santos (2004), e os documentos oficiais como, a Lei nº 9.394
(LDBEN, 1996) e o Plano Diretor do Estado Goiás (2006), os quais tratam sobre a educação no
Brasil e em Goiás.
Nesse sentido, o estudo faz parte de uma pesquisa já concluída, na qual se discute o
desmonte da universidade especificando-se a Universidade Estadual de Goiás – UEG, suas
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propostas de redesenho e o esfacelamento da formação docente, que possivelmente provocará o
fechamentos de cursos e campus dessa instituição e diminuirá o número de professores formados
pela supracitada instituição em diferentes regiões do estado, além de fortalecer os investimentos nos
cursos na modalidade de Educação a Distância EaD. Dessa forma o estudo buscou discutir em que
medida a UEG para reestruturar sua educação superior pública poderá assegurar padrões de
qualidade na formação docente?
O debate decorre em dois momentos, no primeiro apresentamos o histórico da formação
docente na UEG, dados quantitativos número de docentes formados pela instituição no estado de
Goiás e disseminação dos campus em todas as regiões do estado. No segundo momento tratamos
especificamente das principais medidas adotadas pelo atual governo, que desde que assumiu em
2019, tem imposto sanções à universidade, manifestando claro interesse em reestruturar a
instituição.
A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E DA FORMAÇÃO DOCENTE EM GOIÁS:
CONTRIBUIÇÕES DA UEG
s estudos sobre a educação superior no Estado de Goiás, em específico no que se refere à
formação docente, ainda são bem diminutos, embora existam, portanto, é fundamental que se
busque um aprofundamento sobre esta temática, objetivando assim uma maior percepção da
relevância da formação docente, para o desenvolvimento da educação superior em Goiás. Dessa
maneira, ao propor dialogar sobre a formação docente em Goiás, a partir das contribuições da UEG,
buscou-se pensar a educação superior como a base na qual se estrutura a qualificação da sociedade,
em diferentes áreas.
Em relação à expansão da educação superior em Goiás dá-se com a criação da UEG em
1999, a esse respeito, Silva (2014, p. 20) diz que, o crescimento da educação superior em todo o
país, mas, de modo específico no Estado de Goiás salienta, um alinhamento da política de expansão
da educação superior, articulada a uma proposta dos governos neoliberais, sobretudo a partir dos
anos de 1980 e 1990, obedecendo aos critérios dos países industrializados, cuja articulação da
educação com o mercado, subsidia o crescimento econômico e fornece as bases para que cada vez
mais o processo educacional esteja a serviço do mercado.
O que corrobora com a vertente apresentada por Santos (2004, p. 17), em que a opção foi,
pela mercadorização da universidade [...] ao lado do mercado nacional, emerge com grande
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pujança, o mercado transnacional da educação superior e universitária, o qual, a partir do final da
década é transformado em solução global dos problemas da educação por parte do Banco Mundial
BM, e da Organização Mundial do Comércio OMC.
Conforme com esse autor, a transformação da universidade, mormente a pública, nas últimas
décadas do século XX, delineia um novo viés político, no qual a educação superior torna-se cada
vez mais mercadorizada. No caso do Estado de Goiás, a implantação da UEG, no final dos anos de
1990, embora houvesse uma proposta de alinhamento à política de expansão da universidade,
evidenciava o viés político pelo qual o crescimento da educação superior, sobretudo no interior do
estado o que grosso modo, representava uma possibilidade mais que significativa para a expansão
das fronteiras agrícolas, comerciais e culturais do estado que até meados do século XX, tinha pouca
representação no cenário educacional e econômico do país. Desse modo, com a proposta
implementada pelo governo, a educação superior, conforme consta no Plano Diretor do Estado
Goiás (2006, s/p)
ampliou o seu raio de ação tendo criado novas unidades e polos universitários no
interior do Estado. Sua expansão tem se efetivado por meio de: a) programas que
objetivam a formação de professores como o projeto Licenciatura Plena Parcelada; b)
criação de novos cursos de graduação; c) implementação de cursos sequenciais; d)
implantação de cursos lato sensu e stricto sensu.

De acordo com a abordagem apresentada no Plano Diretor (2006), a implementação de
cursos de graduação deixa evidente que a UEG intenta desenvolver e ampliar o papel da
universidade, pois sua expansão perpassa a constituição de novos mecanismos formativos
empreendidos, além de assegurar uma melhoria dos níveis de formação dos docentes do estado que
atuam nos setores público e privado. Fato que é claramente comprovado pelo Quadro 1, que mostra
o aumento do nível de titulação dos docentes que atuam em distintas instituições de ensino em todo
o estado de Goiás.
Conforme o Quadro 1, nos três anos consecutivos o número de docentes formados no
estado, em linhas gerais, manteve um crescimento exponencial da formação docente, isto, ocorre
principalmente com maior ênfase a partir de 1999, quando além da implantação da UEG, o governo
por incentivo da LDBEN passa a incentivar os cursos de formação docente, por meio dos cursos de
Licenciatura Plena Parcelada, como também define o Plano Diretor (2006). A premissa é que a
corroboração da UEG, como instituição pública e gratuita, para com a formação docente foi
substancial, vez que as balizes da supracitada lei, asseguram a necessidade de os docentes da
educação básica terem formação em nível de graduação e, com isso, tem-se um elevado número de
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docentes em exercício em diversas partes do estado que a partir da aprovação dessa lei nº
9.394/1996, e suas exigências, ingressaram em cursos de Licenciatura Plena Parcelada, na UEG,
procurando cumprir o que reza o Art. 62 da lei supracitada, conforme Brasil (1996, p. 15)
a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em
curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de
educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na
educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em
nível médio na modalidade Normal.

A partir da ênfase apresentada pela LDBEN (1996) sob a formação docente, acreditamos
que a implantação de campus da UEG em todas as regiões do estado fora sumamente significativa
para a evolução da formação docente, vez que cerca dos 159 cursos de graduação existentes na
instituição, 76 são de graduação nas áreas de Letras, História, Biologia, Matemática, Química,
Pedagogia e Geografia, ou seja, mais de 50 % dos cursos ofertados pela referida instituição são de
licenciaturas como destaca o Quadro 2.
O Quadro 2 destaca os cursos de licenciatura ofertados pela UEG em diferentes pontos do
Estado, Embora, as áreas trabalhadas sejam ainda restritas, somando-se apenas nove cursos,
acreditamos que ao menos nestas áreas, os níveis de ensino vêm melhorando de maneira gradativa.
No item a seguir, a proposta apresentada pelo estudo, salienta, de forma direta a atuação do
governo de Goiás, bem como todas as medidas propaladas para reestruturar a educação superior
pública na UEG, assim como algumas das principais medidas utilizadas para com a educação no
Estado de Goiás, a partir de 2019.
O DESMONTE DA UEG E OS CURSOS DE FORMAÇÃO DOCENTE
A proposta de criação da UEG, como um projeto de Universidade Multicampi elevou os
índices de professores e outros profissionais com curso superior no estado desde 1999 até o ano de
2018, o que significa que a UEG de forma direta, vem contribuindo com esse crescimento, ainda
que tenha suas fragilidades e desafios e chega em 2018 a ter 24.192 estudantes matriculados em
todo o estado, em cursos de: Bacharelado, Técnico, EaD e Licenciaturas, conforme destaca a Pró
reitoria de Graduação PrG (2018). Tal crescimento vem possibilitando, um avanço de diversas
atividades e promovendo de maneira gradativa o desenvolvimento regional e certamente
possibilitando a melhoria dos níveis de ensino em todo o Estado de Goiás, com o aumento do
número de docentes formados em várias áreas.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

731

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

O crescimento do número de matrículas na UEG, reflete entre outros pontos, em maiores
oportunidades de acesso à educação superior, que em época anterior era basicamente relegada a um
grupo minoritário de estudantes que concluíam a educação básica, fato comum não só em Goiás,
mas também em distintas partes do país, conforme sustenta Fernandes (2006, p. 34)
Ao longo de toda a sua história, de um modo geral, as universidades têm sido espaços
ocupados pelas elites detentoras do capital econômico, social e cultural. Os mais ricos
têm usufruído dessa instituição milenar para legitimar a posição social que ocupam na
estrutura social e ampliar o poder que, em geral, já exercem no conjunto da sociedade

De acordo com Fernandes, as universidades no Brasil, até meados do século XX era um
espaço majoritariamente da elite de país. Embora esta realidade ainda seja presente, o acesso à
educação superior, de modo específico no Estado de Goiás, tem oportunizado a jovens e adultos de
diferentes camadas sociais o acesso à educação superior, principalmente em instituições públicas,
como a UEG, com um número significativo de estudantes em cursos de graduação.
Todavia, a partir de 2019, com a mudança de governo, uma nova realidade, nas diretrizes
políticas do estado, vem salientando alterações em todos os setores, refletindo diretamente, na
educação superior pública ou de modo específico na UEG. O estabelecimento de novas diretrizes
para o cotidiano demonstra que o avanço no crescimento da oferta de vagas em cursos de graduação
ofertados pela UEG, em específico na área das licenciaturas, com as novas medidas adotadas pelo
governo e pelo atual reitor, mesmo que interinamente, cerceiam os movimentos de expansão da
educação superior, e minimizam a possibilidade de novos docentes se formarem, tendo em vista a
adoção de uma nova política de contenção de gastos, realizadas sem planejamento.
As medidas, consolidadas já no final de 2019, foram discutidas, no decorrer dos anos de
2018 e 2019 pela classe docente e discente, juntamente com dirigentes da instituição, vez que eram
medidas que implicavam no redesenho estrutural e funcional da universidade. Todavia, as
principais propostas apresentadas pelo reitor e os representantes do governo, cobravam entre outras
ações, a diminuição do número de campus e ou de cursos, até a junção de pastas e coordenações da
UEG. Além destas, a proposta de não abertura do vestibular, no ano de 2019, para os cursos cuja
média no Exame Nacional de Desenvolvimento da Educação Superior ENADE fosse inferior a 2.0
colocavam estudantes, docentes e demais servidores da instituição, em estado de alerta,
considerando que tais medidas, gerariam polêmicas, acerca da continuidade das atividades ofertadas
pela UEG em diferentes regiões do estado, sobretudo para as áreas consideradas pelo governo como
áreas defasadas, sem condições de continuidade, como as licenciaturas, que até 2018, foram
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elemento substancial para ampliar no estado e também no país, o número de docentes, graduados,
especialistas, mestres e doutores,
Considerando essa proposta de avaliação dos dados do ENADE para a oferta ou não de
vestibular, assim como de outras medidas, as reuniões e planejamentos de cada número de vagas em
cursos de graduação, atingindo em específico os cursos de licenciaturas, começa a tomar forma
quando é anunciado pelo reitor em exercício no ano de 2018, conforme a exoneração dos serviços
prestados por servidores em regime de contrato temporário, dentre os quais estão docentes,
servidores técnicos administrativos e servidores de higiene e limpeza (serviços gerais).
Além dessas medidas, o Conselho Superior da Universidade (CsU), formado por
representantes dos diversos segmentos que compõem a UEG, dentre os quais estão um membro de
cada um dos campus existentes, nas reuniões realizadas após a posse do novo governo (2019),
propôs também uma reestruturação na UEG, considerando que somente o investimento de 2% da
receita do estado não é suficiente para manter qualitativamente a instituição. Nesse sentido, segundo
Santos (2004, p. 39) “os desenvolvimentos da última década colocam desafios muito exigentes à
universidade e especialmente à universidade pública. A situação é quase de colapso”. Em relação à
crise na universidade, de modo específico no que se refere à UEG, o que se observa é que esta
decorre muito mais de um viés político e ideológico, do que de uma crise financeira ou do
descrédito da educação superior pública promovido sobretudo pelo atual governo, tanto em nível
estadual, quanto federal.
É nesse contexto de intensas transformações, que a necessidade de um debate mais intenso
sobre os caminhos e desafios da formação docente na UEG, assim como em todo o restante do país,
merece destaque, haja vista que as principais variações propiciadas pela mudança de governo, como
a aprovação do novo estatuto para a UEG, bem como da sanção do governador da Lei n. 20.7481 de
17 de janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 20 de janeiro de 2020, assim como
o Decreto número 9.593, publicado na mesma data e que aprova o Estatuto da UEG, a proposta de
formação docente, antes de 2019 enfatizada, passa a ser um plano secundário. Nesse entendimento,
Cunha (2006, p. 364) entende que,
A cultura docente se revela nos juízos de valor, nos rituais pedagógicos e nos
discursos do campo científico da educação. Envolve as diferentes áreas do

Trata-se da lei que define as funções administrativas da universidade, e dispõe sobre a nomenclatura dos cargos já
existentes. Lei nº 20.748, de 17 de janeiro de 2020, Altera a Lei nº 20.491, de 25 de junho de 2019 que estabelece a
organização administrativa do Poder Executivo e dá outras providências.
1
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conhecimento e os espaços em que o professor produz sua ação pedagógica. Vinculase a suas raízes e trajetórias de vida, mas também se modifica no cotejamento com as
mudanças sociais e culturais do seu tempo

A abordagem de Cunha (2006) serve entre outras coisas para mostrar que há na atualidade
uma mudança bastante significativa na percepção da prática docente, dentre as quais estão inclusas
as variações sociais, culturais, econômicas e sobretudo, a política, na qual vários discursos se
entrelaçam, diminuindo dessa forma o papel da docência no desenvolvimento social e cultural da
população. Além desses fatores, há também nos últimos anos, conforme sustentam Aranha e Souza
(2013, p. 79)
a baixa atratividade da carreira docente, com recrutamento dos estudantes dos cursos
de licenciatura justamente entre aqueles de escolarização básica mais precária. Isso já
evidencia que o acesso ao ensino superior não se dá do mesmo modo para os membros
de todas as classes sociais e que a maioria dentre aqueles que estão rompendo as
barreiras econômicas e realizando o sonho de chegar à universidade, o fazem pela via
dos cursos cujo valor do diploma é bem menor.

Diante das considerações apresentadas por Aranha; Souza (2013) e também das atuais
condições de trabalho vivenciadas por distintos campus da UEG, o que se percebe é que os cursos
de licenciaturas, encontram-se ameaçados, em prol de uma série de medidas que negligenciam a
relevante contribuição da formação docente, não só no Estado de Goiás, mas em diversas partes do
Brasil.
Assim como na UEG, o descrédito para com os cursos de formação docente em instituições
públicas em várias partes do país como vem demonstrando também preocupação com os cursos de
licenciaturas. Tal fator, salienta em linhas gerais que o contexto social, econômico e político, além
das variações promovidas pelos países de economia capitalista e cuja adesão ao neoliberalismo
estão cada vez mais presentes em nossa sociedade, direcionam as políticas públicas de educação,
tentando para tanto converter o ensino num mecanismo diretamente ligado à produção e ao
crescimento econômico. A esse respeito, o Art. 4º do Estatuto da UEG, publicado no Diário Oficial
do Estado em 20 de janeiro de 2020, por meio do Decreto nº 9.593 de 17 de janeiro de 2020,
ressalva essa postura da educação como mero instrumento do crescimento econômico, como se
pode observar nos parágrafos, I e IV respectivamente.
I Formar, graduar e pós-graduar profissionais nas diversas áreas, preparando-os para o
mundo do trabalho e a cidadania, com contribuição ao desenvolvimento de Goiás e do
Brasil. IV Formar profissionais qualificados para o exercício da investigação científica
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e tecnológica nos diversos campos do saber, como atividades econômicas, políticas,
socioculturais e artísticas;

Considerando essa proposta, a permanência dos cursos de Licenciatura, terão poucas
condições para se firmarem na UEG, vez que o intuito de formar profissionais direcionando essa
formação para o mundo do trabalho, acaba por impor um tipo específico de profissional que muito
mais que o “professor” possa contribuir com o crescimento econômico em específico, além de
ampliar os cursos que incentivem cada vez mais a pesquisa científica e tecnológica a serviço do
mercado e da globalização.
A par dessas medidas adotadas pela atual gestão do estado, em consonância com os gestores
da UEG, tem-se a transformação dos 41 campus existentes no estado em 8 polos e 31 campus, além
de redirecionar as atividades acadêmicas e pedagógicas, possivelmente retira-se dos campus a
autonomia, para gerir suas atividades. Assim, a distribuição da UEG em campus, antes da mudança
de governo e também depois delas, podem ser melhor compreendidas a partir do mapa2 1 e 2. Essa
reconfiguração reitera a perspectiva do atual governo em transformar a UEG, tendo como
parâmetro a criação de institutos, diminuindo as licenciaturas e ampliando a oferta de cursos
técnicos, presenciais e ou EaD.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compreensão das mudanças ocorridas na educação superior pública a partir de um viés
histórico, é fundamental para perceber que os avanços gradativos ocorridos social, cultural,
econômica e educacionalmente se tornaram mais rápido a partir da segunda metade do século XX,
quando também variações na educação, básica e superior, foram ocorrendo por meio de reformas e
manifestações criadas em todo o país. Assim, também é a formação docente, que do ponto de vista
histórico, começa a ser tratada, já no início dos anos de 1930, com as primeiras reformas de
educação, propostas por Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo.
Nesse contexto, tanto as variações da educação superior, quanto da formação docente, ao
longo do século XX e nessas duas primeiras décadas do século XXI, são questões que ganham
destaque a partir dos movimentos que gradativamente, estudiosos e membros da sociedade civil,
empreendem, criando assim, mecanismos para que cada vez mais o tema da formação docente seja

Mapa do Estado de Goiás com destaque para as cidades que possuem campus da UEG, Disponível em
http://www.ueg.br/conteudo/14560/
2
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debatido e possa contribuir com um patamar de crescimento da qualidade da educação superior,
com ênfase para as licenciaturas.
Embora no Estado de Goiás, o estudo sobre a educação superior e a formação docente
tenham tido avanços, com a criação da UEG e de seus cursos em diferentes regiões do estado, o fato
é que mesmo contribuindo com o desenvolvimento sociocultural local, os desafios da educação
superior pública, como é o caso da UEG apresenta entraves na formação docente que ao longo dos
anos, vem entrando em descrédito, em sua maioria, pela ausência de políticas públicas de
valorização do magistério, e de maneira evidente, pela falta de estimulo dos jovens da educação
básica ao ingresso nos cursos de graduação em licenciatura.
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ANEXOS
Quadro 1. Total de docentes por dependência administrativa no Estado de Goiás até 2016.
A
no

Docentes

Total

Federal

Estadual

Municipal

Privada

260.842

1.056

19.307

29.351

15.785

260.197

1.372

18.206

29.293

15.891

261.480

1.352

19.042

29.162

15.925

014
015
016
Fonte: Silva (2017), a partir da pesquisa documental, com base nos dados do MEC/INEP
e Instituto Mauro Borges 2017.

Quadro 2. Cursos de licenciatura, ofertados pela UEG nas 10 regiões do Estado de Goiás

Regiões

Cursos de graduação ofertado

Centro Goiano

Química, Física e Matemática, Letras, História,
Geografia e Pedagogia

Noroeste Goiano

Ciências Biológicas. Matemática, Letras,
História, Geografia e Pedagogia

Sul Goiano

História, Geografia, Letras e Matemática

Região Metropolitana

Letras e Pedagogia

Entorno do DF

História, Geografia, Letras, Matemática,
Pedagogia e Química.

Norte Goiano

Matemática, Letras, História, Geografia e
Pedagogia

Sudoeste Goiano

Geografia, Matemática, Letras, História e
Pedagogia

Nordeste Goiano

Letras, Pedagogia e Matemática

Oeste Goiano

Geografia, Matemática, Letras, História e
Pedagogia

Sudeste Goiano
Geografia, Letras, História e Pedagogia
Fonte: Silva (2019), a partir dos dados da PrG/UEG 2018 e Instituto Mauro Borges 2017.
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Mapa 1. cidades do estado com Campus da UEG

Mapa 2. Mapa das cidades do estado com o redesenho até 2019 da UEG, em vermelho os Campus que permanecem
com a mesma denominação, em azul os campus que passam a partir de 2020 a unidade universitária.

Resumo
Este estudo objetiva dialogar sobre a formação docente no Estado de Goiás, com ênfase para o papel
da Universidade diante do novo viés político e econômico, assumido pela União e os Estados a partir
de janeiro de 2019. A proposta justifica-se pela necessidade de um maior debate sobre as variações
sofridas pela educação, sobretudo a partir do segundo semestre de 2018. Esse estudo se faz pela revisão
de literatura com base nas discussões realizadas por Silva (2014) e Santos (2004), e os documentos
oficiais como, a Lei nº 9.394 (LDBEN, 1996) e o Plano Diretor do Estado Goiás (2006), os quais
tratam sobre a educação no Brasil e em Goiás. O estudo de abordagem qualitativa, parte da revisão de
literatura e documental, vislumbrando dessa forma compreender os principais desafios vivenciados
pelos professores, em específico os de instituições públicas de educação superior, como a UEG. O
atual governo em 2020, ao que parece pretende transformar a UEG, tendo como parâmetro a criação
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de institutos, diminuindo as licenciaturas e ampliando a oferta de cursos técnicos, presenciais e ou EaD.
Embora no Estado de Goiás, o estudo sobre a educação superior e a formação docente tenham tido
avanços, com a criação da UEG e de seus cursos em diferentes regiões do estado, o fato é que mesmo
contribuindo com o desenvolvimento sociocultural local, os desafios da educação superior pública,
como é o caso da UEG apresenta entraves na formação docente que ao longo dos anos, vem entrando
em descrédito pela ausência de políticas públicas de valorização do magistério.
Palavras chave: Estado de Goiás. Universidade Estadual de Goiás. Formação docente.
O QUE NOS MOVE? FORMAÇÃO INICIAL/CONTINUADA DE PROFESSORAS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL EM ANÁPOLIS - GO
Luciana Ribeiro Alves Vieira – SME/CMEI Anápolis
Yara Fonseca de Oliveira e Silva – UEG

INTRODUÇÃO
Trabalhar na educação infantil na rede municipal de ensino há mais de dez anos, tem
permitido perceber alguns fatores que fazem parte do cotidiano do professor como, o despreparo e
estagnação referente aos próprios estudos, o que revela a emergente necessidade de uma formação
continuada de professores. Diante disso iniciamos esta pesquisa, que visa analisar e refletir
criticamente acerca da narrativa de duas professoras que trabalham com crianças pequenas. O
objetivo era conhecer o que pensam sobre a sua formação inicial em termos de sua atuação prática,
ou seja, o que vivenciam na Educação Infantil a fim de descobrir se essa formação concedeu ou não
a base necessária para a prática docente das mesmas; e se estão satisfeitas com a sua formação até
os dias atuais ou se pretendem realizar ações e ou cursos de formação continuada.
O estudo ocorreu no espaço de creche e pré-escola, trabalhando com crianças de idades
variadas – de onze meses até seis anos, onde passamos a questionar sobre as bases da formação
inicial e continuada das duas professoras, pois aparentemente a prática pedagógica não se
apresentava tão sólida e, com isso, por meio de observações em diversas vezes, as ações com as
crianças demonstraram ter ocorrido por intuição, sem a reflexão necessária acerca do processo de
desenvolvimento e aprendizagem das crianças.
É possível dizer que muitas atividades que estampam as paredes dos CMEIS (Centros
Municipais de Educação Infantil) não levam ao desenvolvimento integral da criança: desenhos
estereotipados para pintar, traçados para cobrir, “artes” feitas por adultos e com pequenos traços
daqueles que deveriam ser os protagonistas das ações. E como não mencionar os brinquedos
diversos (velhos e pouco atrativos) espalhados pelo chão, considerados por muitos como
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brincadeiras de faz de conta e interação. Letras fragmentadas, cópias de numerais e ausência de
sentido das ações. Seriam esses passatempos ou espécies de lazer o retrato da educação infantil em
Anápolis?
Dentre a falta de estrutura física e material por vezes percebida nas salas dos CMEIS, é
também possível constatar o despreparo e as dificuldades dos professores para pensar suas práticas
pedagógicas para além do cuidar. O que nos faltava (e ainda nos falta) dentre outras questões é o
embasamento teórico na formação para a prática pedagógica. Barbosa, Alves e Silveira (2017),
pontuam sobre a necessidade de se ter profissionais com uma formação sólida e conhecimentos
específicos para atuar na educação das crianças pequenas:
[...] a formação inicial ampla, a que os/as estudantes dos cursos de pedagogia e os
professores de Educação Infantil têm direito, necessita se articular organicamente à
formação específica visando compreender questões próprias das crianças de zero até
seis anos e de sua educação (BARBOSA; ALVES, SILVEIRA, 2017 p. 360).

Nessa perspectiva, o processo de formação inicial dos professores, enfatizando aqui os que
atuarão na educação infantil, deve abarcar em suas matrizes curriculares, os conteúdos relacionados
às concepções de criança, infância e desenvolvimento infantil, bem como a indissociabilidade entre
o cuidar e o educar nas interações e brincadeiras, eixos norteadores nas propostas pedagógicas com
crianças.
Para Gatti et al. (2019), os cursos de formação inicial devem ter uma preocupação efetiva
com o currículo, que é o cerne da formação de professores. Portanto se essa formação inicial forma
(ainda que deficientemente) um generalista, cabe à formação continuada o papel de dar sequência
na constituição do ser professor.
Seguindo essa temática, neste trabalho, inicialmente, apresentamos a metodologia da
pesquisa, em seguida a revisão teórica acerca da historicidade da educação infantil no Brasil e os
avanços das políticas públicas para essa etapa da educação básica. Por fim os resultados desta
discussão que emergiram da análise da leitura teórica confrontando com os dados empíricos da
pesquisa de campo e algumas considerações sobre a importância da formação continuada do
professor para o exercício pedagógico e a aquisição da competência científica.
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METODOLOGIA DA PESQUISA
Este estudo de caso, de ordem interpretativista realizou-se em um Centro Municipal de
Educação Infantil da cidade de Anápolis- Goiás. Contou com a participação de duas professoras
concursadas pela prefeitura municipal e foram utilizados os pseudônimos Mel e Flor, escolhidos por
cada entrevistada, para deixar em sigilo a identidade de cada uma. O tempo de experiência das duas
professoras se diferencia, sendo uma com trinta e quatro anos de idade, professora há nove anos e
há um ano atuando na educação infantil (Mel); e a outra com cinquenta e um anos de idade,
professora há trinta e dois anos e há cinco anos na educação infantil (Flor).
O instrumento utilizado para coleta de dados na pesquisa de campo foi uma entrevista
semiestruturada que foi gravada e posteriormente transcrita, com perguntas relacionadas à formação
inicial e continuada das participantes da pesquisa. Durante a entrevista com as professoras surgiram
algumas outras questões provenientes das próprias respostas, objetivando uma maior compreensão
sobre o tema estudado. A análise dos dados trouxe recortes dos diálogos com base nas narrativas. A
seguir apresenta-se os resultados e a análise das entrevistas realizadas na pesquisa de campo.
O LUGAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL
No Brasil, a creche aparece apenas no final do século XIX. Tem, portanto, pouco mais de
cem anos de história em nosso meio. Após muitas lutas e conquistas, a educação infantil foi
reconhecida, podemos dizer que recentemente, como a primeira etapa da educação básica. De
acordo com Kuhlmann (2004, p.197):
A caracterização das instituições de educação infantil como parte dos deveres do
Estado com a educação, expressa já na Constituição de 1988, trata-se de uma
formulação almejada por aqueles que, a partir do final da década de 1970, lutaram e
ainda lutam, pela implantação de creches e pré-escolas que respeitem os direitos das
crianças e das famílias.

A partir da Constituição Federal de 1988 outras legislações confirmam o direito da criança
conforme a Lei n. º 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que
embora só apresente três artigos (que foram alterados e acrescidos com o passar dos anos) que
tratam da educação infantil, reafirma, como já foi dito, que a educação para crianças com menos de
seis anos é a primeira etapa da Educação Básica. Como consta no Art. 29: “A educação infantil,
primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até
os cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a
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ação da família e da comunidade” (BRASIL, 2013, p. 11-12. Redação dada pela Lei nº 12.796, de
2013).
Já no seu artigo 30, a referida lei usa a nomenclatura “creche” e “pré-escola” apenas para
designar a faixa etária das crianças a serem atendidas pela educação infantil. Como pode ser visto
no “Art. 30 - I creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II- préescolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade” (BRASIL, 2013, p.12. Redação
dada pela Lei nº 12.796, de 2013).
Outro avanço que a Lei traz, refere-se à avaliação na educação infantil, como consta no Art.
31. “Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu
desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”.
Assim,
Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras
comuns:
I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças,
sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental;
II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo
de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional;
III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial
e de 7 (sete) horas para a jornada integral;
IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a
frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas;
V - expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento
e aprendizagem da criança (BRASIL, 2013, p.12. Redação dada pela Lei nº 12.796, de
2013).

A LDBEN de 1996 representa um significativo avanço para a educação infantil, pois esse
reconhecimento legal também legitimou uma formação mínima exigida para os docentes dessa
etapa da Educação Básica: curso de licenciatura de nível superior ou o ensino médio na modalidade
normal, conforme artigo 62 dessa:
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o
exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

742

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. (BRASIL, 2017, p.
26. Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017).
§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de
colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos
profissionais de magistério (BRASIL, 2009, p. 26. Incluído pela Lei nº 12.056, de
2009).

Essa lei legitima a formação inicial a todos os professores que atuam na educação infantil.
Vale ressaltar que a inclusão de disciplinas relacionadas à Educação Infantil nos currículos dos
cursos de formação docente que atuarão em creches e pré-escolas, ocorreu apenas em 2006, com a
instituição das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia.
A educação da infância se apresenta como a base do desenvolvimento e formação do
indivíduo. Para tal, a criança deve ser compreendida como ser humano ativo, histórico, cultural,
que está inserido na sociedade. Isso só é plenamente possível a partir de concepções e práticas
integradoras e interdisciplinares; com professores que enxerguem a infância como uma etapa cheia
de especificidades, que se difere totalmente da abordagem escolar, fragmentada por eixos
disciplinares.
Reconhecendo as crianças como sujeitos de direitos, tornam-se essas, alvo de políticas
públicas e dentre os direitos garantidos, eis um primordial: serem atendidas por professores
capacitados, porém, de acordo com Gatti (2019, p. 178), estamos vivendo um “momento em que
prevalece o sentimento de insatisfação no campo da formação docente, especialmente no que diz
respeito às políticas e às práticas formativas”. E continua:
No âmbito das políticas, destacam-se as críticas de desprofissionalização, precarização
e aligeiramento da formação, bem como a frágil articulação entre a formação inicial, a
formação continuada, a inserção profissional e as condições de trabalho, salário e
carreira dos profissionais da educação. E, no âmbito das práticas formativas, no
contexto da formação inicial e continuada, as críticas dizem respeito principalmente à
frágil articulação entre teoria e prática, entre conhecimento específico e conhecimento
pedagógico, entre universidades e escolas (GATTI et al, 2019, p. 178).

Essa frágil articulação entre teoria e prática se faz presente ainda que, os anos passem e
surgem novas gerações de professores, de formadores de gente, de formadores de formadores, essa
articulação tem sido alvo de questionamento dentro da temática de formação docente. São esses
questionamentos que, associados à constantes reflexões sobre o panorama atual da educação básica
no Brasil, deveriam nos mover: Como formar-me? Como formar aos outros? Para que essa
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formação? Até onde, eu professor devo ir? Qual o sentido da educação para a sociedade e qual o
meu papel? Essas questões poderão ser respondidas quando finalmente entendermos que ensinar é
uma tarefa humana profissional (não vocacional) e que nós, professores, devemos nos apoiar em
conhecimentos sólidos, que somente a aprendizagem contínua possibilitará.
TEORIA E PRÁTICA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO INICIAL/CONTINUADA
A seguir apresenta-se o resultado das entrevistas. Inicialmente quando questionadas sobre o
que pensam sobre o curso de formação inicial (graduação) em termos de atuação prática para o que
hoje vivenciam na educação infantil e se essa formação deu a base necessária para a prática
docente, obtivemos as seguintes respostas das duas entrevistadas, Mel e Flor:
Bom, a base de tudo, no caso a teoria, ajuda sim, então assim, eu acredito que me
ajudou, mas na questão da prática mesmo, aqui, eu tenho muito o que buscar ainda,
tenho muito o que aprender, sou nova. Mas eu acredito que uma formação anterior,
antes da minha graduação, já me deu uma base, que foi o magistério que eu fiz em
quatro anos né, que me ajudou muito. Mas eu tenho muito o que aprender aqui e eu
creio que eu preciso buscar sim mais alguns cursos, porque na graduação deixou
muito a desejar ao meu ponto de vista e na minha pós-graduação eu aprendi muitas
coisas que hoje eu vejo aqui e me ajuda. Mas a graduação em si deixou a desejar (...)
(MEL).

Já Flor (51) afirma que:
Não, porque era outro currículo. Na verdade, o curso na época que eu concluí, você
formava para ser formador de professores de magistério. Eu comecei como formadora
de professores. E o que eu aprendi da educação infantil foi com pesquisa, estudo e
curso de formação continuada que foi ministrado pela Federal (UFG), assim que eu
ingressei na educação infantil em 2011.

Percebe-se nitidamente pela citação que a formação inicial de Mel e Flor, que ocorreu em
tempos e espaços diferentes, tinha objetivos distintos, mas em ambos os casos deixou lacunas e
interrogações sobre o trabalho do professor em sala de aula da educação infantil. Mel graduou-se
em 2009 e Flor em 1989. A formação que ocorreu há trinta anos, tinha como foco preparar
professores para o magistério que, por sua vez, voltava-se a técnicas de ensino. Já a formação inicial
de Mel, ainda que “deixando a desejar”, como ela afirma, abriu campo para conhecimentos teóricos
rasos que não permitem que ela tenha hoje uma prática mais consolidada e, justamente por não
compreender essa relação teoria-prática, associa sua “boa base prática” às técnicas aprendidas no
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magistério. De acordo com Matos (2013, p. 23) “[...] a atuação na universidade é complexa e
demanda do professor formação continuada e constante aperfeiçoamento para que ele possa atender
às especificidades do processo de ensino e de aprendizagem em cada tempo histórico”.
Flor demonstrou em sua fala perceber a importância da formação continuada para sua
atuação como professora que acompanha as mudanças históricas e políticas na sociedade. Os
paradigmas educacionais modificam-se com o passar dos anos, assim como as visões e as formas de
se construir saber dentro das universidades e escolas. Os professores devem, portanto, estar em
constante aprimoramento dos conhecimentos e os formadores desses professores, em cada época
vivenciada, devem buscar por uma formação que atenda às necessidades educacionais de seu
tempo.
Ao perguntar a Mel em que o magistério a auxiliou, ao ponto de sobrepor-se à sua
graduação, esta respondeu:
Na questão de montar algum cartaz, na questão de preparar alguma atividade dinâmica
que são brincadeiras, jogos, trabalhar com sucatas. Isso eu não tive na minha
graduação e no magistério eu tive. A questão também da minha, como que eu posso
dizer [...] no magistério eu tive mais contato com as crianças no meu estágio e na
formação de graduação eu não tive esse estágio assim com mais tempo [...].

Percebemos aqui a visão de prática social a partir do tecnicismo, valorizando este em
detrimento da teoria. Gatti et al. (2019) afirma que prática é ato social, cultural; não é tecnicismo.
Os professores precisam sim de metodologias para desenvolverem suas aulas de forma a integrar os
diversos conhecimentos à existência humana, mas isso não se dará de maneira mecânica. Práticas
pedagógicas criativas que dão significado aos conteúdos e temas trabalhados pelas e com as
crianças, nada têm a ver com técnicas repetitivas que se distanciam cada vez mais de um projeto de
educação emancipatória.
Flor, quando questionada se está satisfeita com a sua formação ou se pretende realizar mais
algum curso, também demonstra não ter claros os conceitos vivos de teoria e prática:
Pretendo fazer cursos de extensão, mas de mestrado e doutorado por enquanto não.
Agora de extensão, principalmente que me traz mais embasamento prático eu gostaria,
porque geralmente o mestrado e o doutorado te dá muito embasamento teórico e não
prático. O embasamento prático seria como você atuar mesmo na educação infantil.
Cursos de musicalização, contação de histórias, e... psicomotricidade [...].
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Percebemos em ambas as falas o quão frágil é a articulação entre teoria e prática, sendo
vistas como dissociáveis pelas professoras. Nas narrativas está enfatizada a necessidade de se
aprender novas “técnicas” no trato com as crianças, mas em nenhum momento se faz a ligação
dessas práticas à alguma teoria de desenvolvimento infantil, não levando em conta que “os
conhecimentos profissionais fazem dos professores um grupo social e profissional que, para existir,
precisa dominar, integrar e mobilizar tais conhecimentos, condição sine qua non para a prática”
(GATTI et al, 2019, p. 190).
É importante problematizarmos aqui que atividades propostas às crianças “desprovidas de
uma filosofia de trabalho educacional, em perspectiva reducionista e meramente técnica”, abrem
espaço para um conhecimento fragmentário e desprovido de significado por parte das crianças
(GATTI et al, 2019, p. 208).
Assim, temos professores que valorizam o produto e não o processo de desenvolvimento,
“construindo” conhecimentos com a aplicação de técnicas, sendo o currículo profissional um
reflexo de hierarquia de subordinação do aprendizado prático ao teórico (CONTRERAS, 2012).
Haja vista a distância entre teoria e prática descritas nas respostas, distantes também se
tornam as possibilidades de uma formação continuada sólida, como se a pesquisa fosse quase que
inatingível. Há uma distorção do que vem a ser a pós-graduação Stricto Sensu na visão de ambas
entrevistadas, como algo inalcançável, sendo comum uma visão dicotômica do trabalho docente e
da pesquisa, como se fossem atividades dissociáveis, assim como a teoria e a prática pedagógica
(FERREIRA, 2014). Este é um discurso que tem se feito presente não só nas respostas das
entrevistadas, mas cotidianamente nos corredores das instituições educacionais de nível básico.
Ao questionarmos as entrevistadas se estas estão satisfeitas com a sua formação ou se
pretendem realizar mais algum curso, Mel responde que:
Bom, no meu nível, na minha família, dentro de tudo, eu estou satisfeita com o que eu
já alcancei. Não que eu vou estagnar, claro que não. Eu vou estar sempre buscando.
Assim que eu tiver oportunidade, assim que surgir alguma coisa que me interesse,
entendeu? Porque eu tô sempre lendo, mas não tô assim, falando que eu vou ali
formar, vou lá buscar mais cursos. Por enquanto eu tô parada, mas eu sempre leio
alguma coisa; se é alguma reportagem eu procuro saber. Se alguma colega fala: olha,
eu ví assim, assim, assim; olha, faz assim, assim, eu tô sempre com a mente aberta
para aprender. Mas no momento eu não estou especializando e nem fazendo mestrado
como você que está aí fazendo essa entrevista. Mas mestrado agora eu acredito que
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não, mas se um dia surgir a oportunidade e eu tiver bem financeiramente e puder
pagar, vamos ver no que dá.

Já Flor, além da referência à formação continuada, levanta a questão da desvalorização dos
profissionais que atuam na educação infantil:
Pretendo fazer cursos de extensão, mas mestrado e doutorado não. (...) Não porque eu
já tenho mais de trinta anos de profissão e não devo continuar por muitos anos ainda,
porque inclusive eu já tenho uma aposentadoria do estado, porque eu sou professora
do estado. Não pretendo porque não tem retorno e a educação infantil eles não
costumam valorizar esse profissional com essa graduação [...] Você não se sente
valorizado como mestre. Infelizmente a sociedade vê a importância do mestrado e
doutorado para o professor universitário e não para o professor da educação infantil ou
da educação básica. Tanto é que você vê professor na educação infantil que muitas
vezes não tem nem graduação. Infelizmente. Então você não tem esse retorno. Você
não tem nem financeiro e nem a instituição te valoriza por isso.

A fala de Flor coaduna com muitos outros discursos que demonstram o quanto é
desmerecido ainda pela sociedade o trabalho com crianças pequenas. Têm-se a nítida impressão que
o professor é desvalorizado por “apenas cuidar”, como se fosse dissociável o cuidar e o educar.
Porém, é o próprio professor que tem o poder de iniciar a mudança nesse cenário, começando pela
não reprodução de discursos de vitimização e desmerecimento de seu próprio trabalho, mas isso só
se dará quando esses souberem com propriedade o que significa a educação infantil em sua
totalidade – história, constituição, sujeitos, objetivos, entre outras questões pertinentes a formação
da criança.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabemos que muitos de nós, professores, estamos distantes do profissional intelectual
crítico, que possui competência intelectual e pedagógica, autoridade emancipadora, que busca a
transformação social por meio do conhecimento e que vê teoria e prática como indissociáveis.
Pensando na formação de professores, “advoga-se por uma concepção de formação docente
que se mostre com uma perspectiva integradora”, na qual os professores “se apropriem de
conteúdos e experiências relativas aos conhecimentos acadêmicos, didático-pedagógicos, de
formação geral e de caráter ético-moral”. Formação essa que deve ampliar as visões sociais e
culturais dos professores e que os estimule” a estar atentos às questões dos direitos humanos na
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visão de uma educação mais equitativa no que se refere às diversidades”; uma educação mais
humanizada e humanizadora (GATTI et al, 2019, p. 318).
Os resultados obtidos nessa pesquisa com base na revisão de literatura, análise das narrativas
das professoras e com base em nossa própria experiência, traz a compreensão que a educação é um
processo permanente da humanidade e a formação dos professores também deve(ria) ser, pois a
reflexão crítica sobre a prática é fundamental no processo de aquisição da competência científica.
Quanto à relação com a prática pedagógica dos docentes da educação infantil, é preciso
problematizar cada vez mais a relevância da formação continuada para os professores no sentido de
transformar conteúdos teóricos em conhecimentos aplicáveis no dia a dia com as crianças em sala
de aula, dando significado à aprendizagem.
Esse estudo breve pretendeu possibilitar novas descobertas acerca da formação dos
professores que atuam na educação infantil. Quem sabe num futuro não muito distante estejamos
descobrindo, construindo e multiplicando saberes relacionados à formação continuada desses
sujeitos, seres humanos capazes de transformar a sociedade estando com o mundo e com a
responsabilidade ética do seu mover no mundo (FREIRE, 2008). Compreende-se nesse estudo, que
a formação de professores para atuar na educação infantil deve contemplar um maior cuidado e
atenção por parte das políticas públicas e dos formadores que a fazem, pois, a profissão de professor
envolve muitos aspectos subjetivos, inerentes ao ser humano, que é sua “ferramenta” de trabalho.
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Resumo
O objetivo deste estudo é refletir sobre o processo de formação de professores que atuam na educação
infantil da rede municipal de Anápolis-GO. Para embasar esse estudo, temos como suporte teórico:
Barbosa, Alves e Silveira (2017); Contreras (2012); Ferreira (2014); Freire (2008); Gatti et al. (2019);
Kuhlmann Jr., 2004; Matos, 2013, dentre outros. É um estudo de natureza qualitativa; um estudo de
caso de ordem interpretativista que foi realizado em um Centro Municipal de Educação Infantil
(CMEI) e contou com a participação de duas professoras concursadas e atuantes na rede de ensino
municipal, a partir da coleta de dados pelo instrumento, entrevista semiestruturada. Para enriquecer este
trabalho, trazemos recortes das narrativas das participantes de pesquisa confrontando com a análise das
leituras teóricas. Os resultados obtidos com base na revisão de literatura e análise dessas narrativas
possibilitam a compreensão de que a educação é um processo permanente e a formação dos
professores também deve(ria) ser, pois a reflexão crítica sobre a prática é fundamental no processo de
aquisição da competência científica. Quanto à relação com a prática pedagógica dos docentes da
educação infantil, é preciso problematizar cada vez mais a relevância da formação continuada para os
professores no sentido de transformar conteúdos teóricos em conhecimentos aplicáveis no dia a dia
com as crianças em sala de aula, dando significado à relação teoria e prática. Assim sendo, a
importância desta pesquisa está ancorada na necessidade de se (re)pensar a formação do professor que
atua na base da formação humana – o professor de educação infantil.
Palavras-chave: Educação Infantil. Formação inicial e continuada de professores. Rede municipal de
ensino. Teoria e prática.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A PRÁTICA PEDAGÓGICA: VISÃO DO PROFESSOR DE
ENSINO ESPECIAL
Maria José do Nascimento – CEJA ARCO IRIS/SEDUC
Nelson Carneiro Júnior – CEJA/PRISIONAL/SEDUC e PUC/GO

INTRODUÇÃO
A atual sociedade do século XXI em nível mundial vivencia mudanças significativas que
redimensionam a forma de olhar seu grupo social. Essas mudanças se traduzem em reformas no
Brasil a partir do conjunto de diretrizes criadas pelo Estado, que dentre outras destacam-se as
seguintes, a Constituição Federal de 1988, a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990),
Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 – ECA, a Declaração de Salamanca (1994), a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/1996, que passam a influenciar a
formulação das políticas públicas para a proposta de ensino especial e escola inclusiva. Na
perspectiva da educação inclusiva tem-se a organização das políticas e legislações em todos os
estados e no Distrito Federal, para o atendimento educacional especializado, para a orientação às
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famílias e a formação continuada dos professores, constituindo a organização da política de
educação inclusiva de forma a garantir esse atendimento aos alunos da rede pública de ensino
(MEC/SEESP, 2007).
Uma questão que preocupa a muitos que se encontram à frente da formação de professores é
a inquietação de pensar e desenvolver melhor a prática pedagógica do professor que está em sala de
aula, por ser a constituição e o desenvolvimento da prática pedagógica cotidiana que influencia na
formação do aluno e, assim, diminuir atitudes e comportamentos preconceituosos e discriminatórios
e, a partir disso, promover uma atuação profissional que respeite a condição de direito do aluno que
se faz diverso em suas especificidades.
A proposta desse estudo é refletir sobre o conhecimento e o saber do professor, com base no
aporte teórico que permeia a formação dos professores, assim, conhecer a relação do conteúdo – ao
menos em parte - apreendido durante a formação e para a própria atuação do professor. As questões
respondidas nesse estudo são: “como nos tornamos professores” e “como nós professores nos
relacionamos com o conhecimento”, com base na visão de três professores da Secretaria Estadual
de Educação que atuam no Ensino Especial, em Goiás.
Importa lembrar que tanto, as Secretarias de Estado de Educação como, as escolas de
educação básica são responsáveis pela formação contínua do professor e pode ser entendida como
uma conquista para o professor.

Pois, a LDBEN 9.394/96, em seu Art. 67, define como

responsabilidade da escola assegurar “II- aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com
licenciamento periódico remunerado para esse fim; V- período reservado a estudos planejamento e
avaliação, incluído na carga horária de trabalho”. A par disso, a Formação Continuada é
implementada como uma solução viável para responder às questões diversas que chegam a escola
por meio das orientações legais que propõe à escola e o professor repensar o trabalho e a prática
pedagógica.
A proposta de formação continuada torna, portanto, as instituições educacionais um lócus de
capacitação e socialização entre os professores. Para Nóvoa (1992), a escola constitui-se, então, em
um espaço-cultural, onde se exprimem os atores educativos.
O texto está organizado em duas seções: a primeira, discute sobre o aporte teórico que
contempla a formação continuada de professores e a segunda mostra a visão dos três docentes sobre
a condição de ser professor e o conhecimento, por evidenciar os fatores que contribuem para a
constituição do sentir e pensar da prática pedagógica desse profissional.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E AS DIVERSAS FORMAS DE ABORDAR O
CONHECIMENTO
A formação continuada de professores enfrenta desafios constantes para sua implantação;
pois, o movimento de estudo e pesquisa não é algo fácil de ser implementado, por isso, a tentativa é
promover uma reforma do pensamento, no intuito de reelaborar a forma de lidar com o
conhecimento na escola de modo que possa acompanhar as mudanças socioeconômicas e culturais.
As abordagens que tratam sobre o desenvolvimento do pensamento humano e ou da
construção do conhecimento se fazem presentes no processo de formação de professores. É comum,
portanto, para os professores que estão envolvidos na rede estadual de ensino em Goiás, vivenciar e
compartilhar em sua formação inicial e continuada, estudos que tratam sobre como podemos
melhorar a prática pedagógica com base no desenvolvimento humano.
Dentre os estudos que tratam sobre desenvolvimento do pensamento humano e ou da
construção do conhecimento que se fazem presentes na formação de professores podemos destacar,
autores como Jean Piaget (1995), e sua teoria de epistemologia genética; Lev Vygotsky (2000) com
sua teoria histórico-cultural de desenvolvimento e Edgar Morin (1995) com seu paradigma da
complexidade.
A perspectiva desses autores ainda, que tenham suas diferenças é complementar à análise da
criação e da construção do conhecimento humano, que leva em consideração a relação sujeitoobjeto. E difere de uma base epistemológica de uma lógica binária, que ainda não consegue superar
a dualidade sujeito-objeto.
O primeiro autor destacado Jean Piaget, afirma que o conhecimento é decorrente de um
processo construtivo que se dá na interação social, na relação do homem com o meio em que vive,
por meio de estruturas de pensamento. O foco do pensamento piagetiano está na gênese e no
desenvolvimento do sujeito epistêmico, a partir de sua proposta teórica de equilibração e de
raciocínio abstrato que promove a reflexão de ideias. Para Piaget (1995), o desenvolvimento do
indivíduo, em termos cognitivos, sempre passa por equilíbrios e desequilíbrios, com mínima
interferência externa, tanto orgânica como ambiental. Equilibração é a regulação entre os processos
de acomodação (reprodução) e assimilação (jogo simbólico), que são os modos pelos quais os
esquemas mentais se modificam, devido às experiências e às relações com o meio.
O desenvolvimento cognitivo do sujeito, portanto, constitui-se como processo dinâmico que
se explica à medida que o sujeito obtém informações do meio e as reconstrói, de acordo com a sua
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história. Ao construir novos conteúdos e novas estruturas consegue abstrair ideias ainda não
assimiladas, motivando o processo crescente de interiorização. O conhecimento é, então, resultado
de uma construção, cujo lócus reside na interação sujeito-objeto e ocorre por meio do processo de
abstração reflexionante, suportada pela abstração empírica. O desenvolvimento da inteligência
resulta de um processo dinâmico e de complementaridade entre dois outros processos:
reflexionamento, cujo apoio reside na abstração empírica dos observáveis (objetos, eventos, dados)
nas suas características materiais e também dos não observáveis, ou seja, as relações ou aspectos
associados a um objeto na mente do sujeito; e reflexão, definida como ato mental de reconstrução e
reorganização sobre o patamar superior daquilo que foi assim transferido do inferior (PIAGET,
1995).
Para Morin (1995), o conhecimento é visto como um movimento circular e ininterrupto no
qual há um ponto de partida, quando se coloca em movimento, mas não há um ponto final, dando
origem a um processo dialético por meio do qual conhecer as partes permite compreender melhor o
todo, que permite novamente conhecer melhor as partes.
Outro estudioso é Lev Vygotsky que adota uma perspectiva histórico-cultural, na qual esse
estudo se fundamenta, por supor uma concepção de sujeito que se constitui nas relações sociais,
pois é na relação como o outro indivíduo que somos capazes de perceber nossas características
pessoais e profissionais, o que corrobora com a afirmativa de Vygotsky (2000, p. 24), através dos
outros constituímo-nos. Assim, o eu só se define em relação ao outro e, nesse movimento, ao
mesmo tempo em que atomiza, porque distingue, integra, porque é relação (ORLANDI, 1987, p.
187).
Ao retomar as abordagens que tratam do conhecimento verifica-se que essas resultam de
uma tomada de posição epistemológica na tentativa de interpretar a relação sujeito-ambiente e, com
isso, adotam diferentes variações e combinações, priorizando ora o objeto, ora o sujeito, ora a
interação sujeito-objeto.
Assim, abordagens diversas tem se presentificado na formação inicial e continuada de
professores e desencadeia no exercício profissional na escola de Educação Básica. Discutir e
conhecer a forma de pensar e sentir do professor da rede estadual de ensino em Goiás é significativo
para avançar com a formação continuada e romper com um conhecimento binário na prática
pedagógica do professor.
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VISÃO DE PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL
Ao retomar às questões motivadoras desse texto, “como nos tornamos professor” e “como
nos relacionamos com o conhecimento”, algumas respostas são dadas pelos professores do ensino
especial que se encontram em processo de formação continuada, a seguir algumas falas que compõe
a representação desses professores ao serem questionados.
Em relação à primeira questão: “como nos tornamos professores” os entrevistados relatam:
[...] orientando o aluno para utilizar sua capacidade de acessar as informações e pensar
sobre elas, analisá-las e partilhar a visão, o entendimento que se constroem a respeito,
no qual chamamos aqui, de fazer o uso inteligente do conhecimento guiado por uma
reflexão que revela o contexto ao qual pertence (Professor 1).
[...] possibilitando um encontro que desperte um conhecimento e que embale vidas ao
encontrar consigo mesmo, com o outro e com o meio (...), novas formas de
desenvolver a autonomia do aluno (Professor 2).
[...] ensinando e ultrapassando uma simples transmissão, para um diálogo que
incorpora muitas vias na sua aplicabilidade (Professor 3).

As falas dos professores revelam o cuidado com o aluno com base no diálogo e com a vida,
ou seja, como esses profissionais se tornam mediadores do conhecimento e propõe uma prática
pedagógica que difere de uma base epistemológica de uma lógica binária, pois conseguem superar a
dualidade sujeito-objeto. O professor ao se propor a mediar o conhecimento formal no ensino
especial em uma escola inclusiva ainda que, se tenha um currículo e metodologias próprias para
cada nível de ensino, deve considerar a formação do aluno com o mundo social moderno e, deve
estar ciente que o aluno tem seu direito garantido por uma formação que contemple o “educar e o
humanizar” via um processo sistemático e intencional assentado na formação de seus professores,
suas concepções e práticas pedagógicas.
No tocante à parte de “como nos relacionamos com o conhecimento” os entrevistados
expõem:
[...] como organizador do conhecimento e da aprendizagem, um aprendente
permanente, edificador de sentidos, despertador de emoções, um auxiliador que
objetiva preparar o aluno no desenvolvimento do raciocínio reflexivo e da criatividade
na busca da inovação para um partilhar efetivo na sociedade tecnológica do
conhecimento e no mundo complexo (Professor 1).
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[...] sendo conhecedor da minha área, especialista do conteúdo a ser ensinado, como
sujeito capaz de transformar esse conhecimento do conteúdo em conhecimento de
como se ensina (Pessor 2).
[...] sendo um grande aprendiz em toda a prática, sem desvalorizar o aluno,
independente da classe, raça e diferenças (Professor 3).

As falas dos dois professores (1 e 2) refletem sobre a posição de aprendiz do conhecimento,
em especifico de sua área de atuação e sua responsabilidade de orientar e ensinar um aluno que é
ativo e capaz de aprender, ao contrário disso, um dos professores (3), acrescenta em sua visão a
importância de ver e entender o aluno no contexto da diversidade, para a inclusão das diferenças,
revela que é possível pensar que o conhecimento se dá na relação com o outro e, nesse movimento é
possível que qualquer aluno se constitua como um ser de conhecimento.
Atualmente, o professor tem sido convidado a preparar seus alunos para o respeito às
diferenças, por todos terem o direito à educação e assim, o professor deve alterar a condição da
escola que ainda tem dificuldades em avançar com as mudanças em seu comportamento que se faz
permeado de diferentes concepções e abordagens, pois instituir essa mudança estrutural na
sociedade é algo que se dá aos poucos para romper com o pensamento do professor e mudar suas
ações. Na sociedade em que vivemos além de pensar, agora mais do que antes, temos que agir, não
nos cabe mais ficarmos somente na reflexão e no discurso crítico.
A proposta é, além de considerar as legislações que visem a garantia de direitos para uma
formação de novas gerações de cidadãos brasileiros que sejam tolerantes para com a diferença, que
respeite dentro do limite da ética e dos direitos humanos, é também formar uma geração que
entenda o caráter vital da diferença. O professor precisa repensar suas concepções para
compreender a condução de seu currículo, que não é neutro, para que as realidades discriminatórias
sejam desveladas e desativar a carga negativa daqueles que são excluídos por serem tidos como
diferentes.
Nessa perspectiva, a formação do professor deve considerar a influência dos acordos
subjetivos e não apenas da objetividade da experiência empírica e do rigor metodológico. Pois, para
Nóvoa (1992), o que se intenta é uma mudança de concepções e práticas no campo da formação de
professores. A prática pedagógica pode retomar a esperança e a utopia dessa profissão e diminuir os
desafios postos por uma sociedade que a cada dia mais não considera o outro, que é humano.
Portanto, ressignificar a prática do professor com base no conhecimento que está sendo construído
naquele determinado momento de seu processo de formação continuada, dá um novo sentido e uma
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nova direção àquela aprendizagem construída ao longo da vida ao promover um docente mais
reflexivo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desafio da escola é significativo por ser preciso alcançar a mediação entre essa sociedade
que se propõe a ser inclusiva e a realidade que se faz excludente. A formação inicial e contínua com
base na indissociabilidade teoria-prática, torna-se necessária para que o professor seja capaz de
promover a mediação do conhecimento, o que considera ser uma formação autônoma e crítica para
o aluno diante dos conhecimentos necessários do mundo atual.
Nesse sentido, os professores ao serem convidados a pensar e a sentir sua prática
pedagógica, os saberes de sua experiência produzidos no seu cotidiano docente revelam seu próprio
conhecimento, num processo permanente de reflexão sobre sua prática e contribui com a sua
formação continua e com a do outro, seus colegas de profissão. Pois, entende-se que a produção de
conhecimento de cada um dos profissionais a partir de suas vivências possibilita o desenvolvimento
de uma docência que de fato pode contribuir com inclusão da educação pública goiana no sentido
de avançar para uma prática mais integradora e menos fragmentada e reducionista.
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Resumo
A proposta desse estudo é refletir sobre as seguintes questões: “como nos tornamos professores” e
“como nós professores nos relacionamos com o conhecimento”, com base no aporte teórico que
permeia a formação dos professores, a partir da visão de três professores da Secretaria Estadual de
Educação que atuam no Ensino Especial, em Goiás. As abordagens que tratam do conhecimento
resultam de uma tomada de posição epistemológica na tentativa de interpretar a relação sujeitoambiente e, com isso, adotam diferentes variações e combinações. As falas dos professores revelam o
cuidado com o aluno com base no diálogo e como esses profissionais se tornam mediadores do
conhecimento e propõe uma prática pedagógica que difere de uma base epistemológica de uma lógica
binária, pois conseguem superar a dualidade sujeito-objeto. A proposta é, além de considerar as
legislações que visem a garantia de direitos para uma formação de novas gerações de cidadãos
brasileiros que sejam tolerantes para com a diferença, que respeite dentro do limite da ética e dos
direitos humanos, é também formar uma geração que entenda o caráter vital da diferença. Os
professores ao serem convidados a pensar e a sentir sua prática pedagógica, os saberes de sua
experiência produzidos no seu cotidiano docente revelam seu próprio conhecimento, num processo
permanente de reflexão sobre sua prática e contribui com a sua formação continua e com a do outro,
seus colegas de profissão. Pois, entende-se que a produção de conhecimento de cada um dos
profissionais a partir de suas vivências possibilita o desenvolvimento de uma docência que de fato pode
contribuir com inclusão da educação pública goiana no sentido de avançar para uma prática mais
integradora e menos fragmentada e reducionista.
Palavras chave: Formação continuada de professores. Ensino Especial. Prática Pedagógica. Educação
Básica em Goiás.
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Resumo
Este painel tem por finalidade apresentar algumas discussões sobre os desafios e as potencialidades da
formação docente. Nessa perspectiva, organiza-se a partir de três eixos. O primeiro debate apresenta os
(des)enlaces entre formação docente e identidade profissional. O segundo debate apresenta uma
discussão sobre a formação docente a partir da experiência no Curso Realidade Brasileira (CRB),
enfatizando os aspectos da formação docente entrelaçada com práticas pedagógicas emancipadoras. O
terceiro debate apresenta uma reflexão crítica sobre a educação profissionalizante e o papel dos
professores. Considera que, em tempos de tensões e insurgências pedagógicas, a formação docente
precisa estar vinculada a prática reflexiva. É oportuna a construção de uma identidade profissional que
se estabelece na prática reflexiva, de forma permanente, tendo as experiências vivenciadas na formação
docente como um fator relevante, rico e fecundo no processo de tornar-se professor. Na prática
reflexiva, os docentes são chamados a se tornarem intelectuais críticos, criativos e investigadores dos
seus ofícios, nas instituições escolares e fora delas. Por isso, torna-se urgente repensar as possibilidades
de criar e aperfeiçoar o fazer pedagógico contemporâneo. Isso não equivale a negar o conhecimento
recebido na formação inicial, mas buscar também articulação com os processos sociais que são
realizados em outros espaços colaborativos de formação. Apesar dos desafios, a formação docente
pode impulsionar novos saberes e desestabilizar poderes atuantes na sociedade. A formação docente
ainda é um instrumento potente de mutação social. A nossa expectativa é que as ponderações e
socializações aqui presentes provoquem novas reflexões e debates rumo ao aperfeiçoamento da
concepção de formação docente, sobre o tornar-se professor e sobre as novas possibilidades de educar
de uma forma mais humanizada, com vista à melhoria do trabalho docente seja em qual espaço
educativo este venha a acontecer.
Palavras-chave: Formação docente; Identidade profissional; Prática reflexiva.
(DES)ENLACES ENTRE FORMAÇÃO DOCENTE E IDENTIDADE PROFISSIONAL
Joseane Abílio de Sousa Ferreira – UERN

INTRODUÇÃO
Percorrer os caminhos da formação docente, implica dentre outras questões, entender que o
seu percurso é repleto de embates, retrocessos, lutas, conquistas e desafios. Nos dias atuais discutir
sobre os (des)enlaces entre formação docente e identidade profissional é algo complexo, pois muito
ainda estar por ser pensado criticamente. Parece-nos que a formação docente se estabelece na
prática, de forma gradativa, tendo nas experiências vivenciadas na sala de aula um fator relevante.
Historicamente, a formação docente vai construindo seu lugar social a partir de contradições
e conflitos. A profissão que outrora era enaltecida e reconhecida, hoje sofre com sua desvalorização
por quase toda sociedade, inclusive por seus agentes, isto é, nós que somos professores. A honradez
que permeava o campo docente enfraqueceu-se, a valorização e motivação de ser um educador deu
lugar a outros atributos. Todavia, assim como aponta Marcelo (2009)
De nada adianta recordar que ‘qualquer tempo passado foi melhor’. O tempo que nos
coube viver é este e nele arriscamos algo tão importante como é a capacidade de
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permanência de uma instituição que, ao longo dos últimos séculos, contribuiu como
nenhuma outra para assegurar a igualdade e o acesso ao conhecimento das pessoas.
Não creio que essa afirmação seja muito exagerada, sobretudo quando, em
determinados países, se elaboram políticas educacionais que, sob a proteção da
liberdade de escolha e da defesa da competência, ocultam intenções de controle e
privatização da educação. O desafio, portanto, é transformar a profissão docente em
uma profissão do conhecimento. Uma profissão que seja capaz de aproveitar as
oportunidades de nossa sociedade para conseguir que respeite um dos direitos
fundamentais: o direito de aprender de todos os alunos e alunas, adultos e adultas
(MARCELO, 2009, 128).

Na contemporaneidade, o docente se depara cotidianamente com desafios e dificuldades em
diversos aspectos e estes consequentemente impregnam em suas mentes indagações e reflexões. Em
meio a esses sentimentos e aflições, é pertinente analisarmos os desafios e possibilidades de
construir sua identidade profissional e sua relevância nesse processo de altos e baixos da profissão.
Dentro do processo de formação docente, devemos lembrar que esta não se estabelece pelo
acúmulo de cursos ou técnicas. Ela acontece gradativamente partindo de um trabalho crítico e
reflexivo em sua rotina, bem como de uma reconstrução de sua identidade pessoal. A produção do
saber se concebe além da dimensão pedagógica, ela é construtiva e consolidada no exercício diário
dentro e fora da escola. A formação docente contempla ao longo dos anos impasses que influenciam
diretamente na construção das identidades de seus profissionais.
Não podemos refletir a formação docente apenas numa perspectiva de um sujeito que
aprende conhecimentos, isto é algo inaceitável. É preciso atentar em suas especificidades e
possibilidades de ser professor, ou seja, nas condições reais ao qual eles estão inseridos. Os
professores devem ser vistos como profissionais que enfrentam muitos desafios para construir suas
identidades. No entanto, tentar refletir sobre esse processo identitário, ajuda a estabelecer um
diálogo que nos dá equilíbrio para as problemáticas da profissão docente.
REFLEXÕES PONTUAIS SOBRE FORMAÇÃO DOCENTE E IDENTIDADE PROFISSIONAL
No Brasil, vivenciamos um quadro atual de desvalorização da docência. Sendo assim é
imprescindível refletirmos em torno dessa temática para que venhamos apontar diretrizes de novas
formas de olhar os professores, procurando discutir o seu lugar social. É preciso dizer não a
“desprofissionalização da profissão”, pois não é possível formar pessoas sem professores:
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precisamos lutar pelo o espaço dos professores dentro das escolas, universidades ou outros centros
formadores de sujeitos.
É pertinente refletirmos sobre a formação docente como construção social considerando os
aspectos sociais englobados no ambiente escolar, os quais elencam novas funções aos professores.
O grande desafio é repensar a profissão docente e o modelo escolar. Pensarmos as possibilidades e
os impasses na construção da identidade docente a partir da formação acadêmica e continuada é
algo urgente que necessita de espaços de discussão e fortalecimento desse debate.
Essa discussão permite diversificados questionamentos iniciais, dentre eles, é pertinente
indagar: Como tem se dado a formação docente? A formação acadêmica e continuada tem
acontecido para contemplar quais objetivos? Dentro dos ambientes acadêmicos e os de formação
continuada, as dinâmicas da formação docente tem coincidido com a lógica educativa? Em que
momento a formação acadêmica e continuada tem sido “instrumento de possibilidades” na
construção da identidade profissional?
Não é difícil concluir que a formação acadêmica necessita de aperfeiçoamento no campo das
estratégias, conceitos e ações, bem como clareza nas propostas didáticas vinculadas à profissão
docente. Os cursos de formação continuada em geral, são compreendidos como “inúteis” por seus
conteúdos vazios e métodos repetitivos de atuação. No entanto, na abordagem da construção da
identidade profissional precisamos compreender em que momento a formação docente colabora
efetivamente com o professor no seu processo de atuação e autorrepresentação.
Não existe uma definição exata e linear que explicite a formação docente, mas é possível
considerar que a profissão docente se define, principalmente, pela competência de ter um saber e de
saber transmiti-lo na prática pedagógica (NÓVOA, 2011). De acordo com Nóvoa (2011) “O que
caracteriza a profissão docente é um lugar outro, um terceiro lugar, no qual as práticas são
investidas do ponto de vista teórico e metodológico, dando origem à construção de um
conhecimento profissional docente” (p. 52). Ou seja, entendemos que o saber docente não é
construído apenas a partir da formação acadêmica ou continuada, como alguns introduzem, é certo
afirmar que os professores têm suas histórias e experiências de vida, que são ressignificadas dentro
da profissão (TARDIF, 2008) tornando-os agentes estimuladores, e, portanto, sociais e históricos.
Nóvoa (2011) nos direciona a “[...] devolver a formação de professores aos professores”,
pressupondo assim que os “[...] professores tenham sido afastados dos programas de formação” (p.
53). Entende que os processos de formação docente devem ter raízes dentro da prática e
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compreende que o conhecimento científico e a técnica não necessariamente ditam o perfil do
professor. Segundo ele:
A formação deve contribuir para criar nos futuros professores hábitos de reflexão e de
autorreflexão que são essenciais numa profissão que não se esgota em matrizes
científicas ou mesmo pedagógicas, e que se define, inevitavelmente, a partir das
referências pessoais (NÓVOA, 2011, p. 57).

O estudo de Nóvoa (2011) nos convida a olhar a escola como espaço singular da formação
docente, “transformando a experiência coletiva em conhecimento profissional” (p. 58). Demonstra
que é pertinente retificarmos que a formação docente sempre será um tema inacabado e de grandes
embates, seja no campo filosófico ou cultural. O ser docente é em si mesmo único.
Essa discussão tem ocupado um espaço considerável nos estudos de pesquisadores que se
preocupam em entender como a formação docente tem caminhado, ou seja, como esta tem se
consolidado ao longo da história. Por isso, acreditamos ser tão urgente discutirmos a formação
docente como um processo histórico que marca profundamente a identidade de ser professor.
Nessas circunstâncias, propomos pensar a formação docente para além de um constructo puramente
erudito, levando em consideração que os saberes pertinentes a esse agente social são construídos
também na e pela sociedade que o envolve e que por tal motivo sofre variações no tempo.
DISCUTINDO A PRÁTICA DE SER PROFESSOR E EMPASSES DA FORMAÇÃO DOCENTE
Historicamente, a profissão docente vai construindo seu lugar social a partir de contradições
e conflitos na vida escolar. Os professores apresentam-se como a voz dos dispositivos de
escolarização (NÓVOA, 1995). Assim, falar de formação docente é pensar que a prática cotidiana
docente deve percorrer ao mesmo passo a sua formação, sendo assim é imprescindível que ambas
caminhem de mãos dadas. Para tornar o professor um profissional interligado nos novos modelos de
sociedade, “[...] defende-se a necessidade de uma nova atitude que alinhe o pensamento pedagógico
com as grandes questões da contemporaneidade” (NÓVOA, 2011, p.29).
Segundo Tardif (2014), a atividade docente exige saberes específicos que podem ser
definidos por: disciplinares, curriculares, profissionais e experienciais. Assim, podemos entender
que a prática profissional é um requisito de formação e de produção de saberes e habilidades
específicas. Sendo assim o ato de educar implica em reflexão dos saberes e de seus compromissos
com a profissão, ou seja, o saber docente deve ser construído a partir das experiências vivenciadas
no cotidiano escolar e em toda sua formação.
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O saber é construído numa relação temporal e plural que se (re)faz com as mudanças sociais,
e é consolidado no ambiente de trabalho a partir de uma prática pedagógica, visto que, o ambiente
de trabalho, nesse caso, a sala de aula, é um palco de interações humanas e propiciadoras de
reflexões. O campo educativo torna-se espaço para novas tendências. Assim, é válido um novo
olhar direcionado para a identidade profissional, propondo pensar uma nova concepção de
profissional da educação.
Direcionar o olhar para esta complexidade resulta numa motivação aos professores, na
medida em que eles tenham suas angústias e seus dilemas colocados na balança, sejam ouvidos e
ajudados. Em suma, a organização pedagógica das formações de professores precisa descentralizar
seus rituais tradicionais teóricos e reflexivos, e promover estímulos que colaborem no processo de
construção da identidade profissional atentando para as realidades atuais da escola e de todo o
campo educacional.
Entende-se que é um desafio para os professores, articular saberes diversos

provenientes

de contextos diferentes e também expectativas de diferentes sujeitos para que possa realmente
contribuir na formação desses profissionais, nesse sentido a discussão que se construiu ao longo
desse texto tentamos refletir um pouco dessas perspectivas sobre identidade docente e a valorização
dos saberes produzido por estes profissionais da educação. Para que ele se constitua como um
profissional que valoriza seu próprio saber e o saber dos seus alunos, uma vez que, esta relação tão
profícua, interfere no processo de ensino e aprendizagem, e também nas práticas de promover
educação e a identidade docente.
A identidade profissional é algo dinâmico e se desenvolve ao longo da carreira profissional.
O ciclo de vida profissional se organiza entre a identidade para si – a forma pela qual cada um vai
construindo sua imagem profissional – e a identidade para os outros – a forma pela qual a sociedade
vê e trata a profissão. Assim, a identidade profissional dos professores associa-se ao sentimento e à
consciência de pertencer a um grupo – ao lugar em que cada um se insere no mundo e na profissão.
Segundo Marcelo (2009), o desenvolvimento da identidade profissional acontece no terreno
do intersubjetivo e se caracteriza como um processo evolutivo, um processo de interpretação de si
mesmo como docente. Para ele é possível identificar quatro algumas características da identidade
profissional:
1. A identidade profissional é um processo evolutivo de interpretação e reinterpretação
de experiências, uma noção que coincide com a ideia de que o desenvolvimento
dos professores nunca para e é visto como uma aprendizagem ao longo da vida.
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Desse ponto de vista, a formação da identidade profissional não é a resposta à
pergunta “quem sou eu neste momento?”, mas sim a resposta à pergunta “o que
quero vir a ser”. 2. A identidade profissional envolve tanto a pessoa, como o
contexto. A identidade profissional não é única. Espera-se que os docentes se
comportem de maneira profissional, mas não porque adotem características
profissionais (conhecimentos e atitudes) prescritas. Os professores se diferenciam
entre si em função da importância que dão a essas características, desenvolvendo
sua própria resposta ao contexto. 3. A identidade profissional docente é composta
por subidentidades mais ou menos relacionadas entre si. Essas subidentidades têm
relação com os diferentes contextos nos quais os professores se movimentam. É
importante que essas subidentidades não entrem em conflito. Este aparece, por
exemplo, em situações de mudanças educacionais ou mudanças nas condições de
trabalho. Quanto mais importante é uma subidentidade, mais difícil é mudá-la. 4.
A identidade profissional contribui para a percepção de autoeficácia, motivação,
compromisso e satisfação no trabalho dos docentes, e é um fator importante para
que se tornem bons professores. A identidade é influenciada por aspectos
pessoais, sociais e cognitivos (MARCELO, 2009, p.12-13).

Na contemporaneidade, é preciso inovar nossas práticas docentes, pois uma identidade
profissional constrói-se com base nos significados e num processo de construção permanente, na
revisão constante das expressões e tradições de ser e tornar-se professor. Segundo Pimenta (1999)
[...] Constrói-se também pelo significado que cada professor, como autor e ator,
confere à atividade docente no seu cotidiano [...], seu modo de situar-se no mundo,
suas histórias de vida, suas representações, seus saberes, suas angústias e seus anseios
(p. 42).

A identidade profissional se constitui como aspecto fundamental na condução de um
processo de ensino e aprendizagem que seja reflexivo e significativo. Pois, como nos falou Freire
(1996) “Quanto mais penso sobre a prática educativa, reconhecendo a responsabilidade que ela
exige de nós, tanto mais me convenço do dever nosso de lutar no sentido de que ela seja realmente
respeitada” (p. 59). Ninguém é professor sozinho, a identidade profissional é construída no coletivo,
e, portanto, dentro e fora dos espaços escolares.
A identidade profissional vai se formando a partir das características de cada período
histórico. O professor é um ser social e histórico, ou seja, sua formação é composta não apenas da
formação acadêmica e continuada, pois, cada um traz consigo histórias e experiências de vida
distintas que são ressignificadas dentro da profissão de ser professor (TARDIF, 2014)
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No que diz respeito às discussões que permeiam a educação, independente da área de
estudo, releva-se com grande importância a presença da preocupação com a identidade profissional,
vista como fundamental para o êxito no processo de ensino e aprendizagem. O foco não consiste em
somente refletir apenas sobre a prática cotidiana do professor, mas procurar trazer para essa
reflexão o processo de construção identitária.
A profissão docente converge numa esfera de significados essenciais quando consideramos
sua ampla polifonia de caracteres. Segundo Marques (1992), apesar dos desafios que atravessam a
formação docente, a identidade profissional ainda se apresenta como potente instrumento de
transformação social. “Concebe-se a profissão não apenas como atividade ocupacional, mas como
compromisso social, solidário inserido na esfera política da sociedade” (p.46).
Refletor sobre os (des)enlaces entre formação docente e identidade profissional nos instiga a
perceber que precisamos desnaturalizar as certezas que rondam essas duas temáticas e tentam
friccioná-las. Precisamos promover um diálogo profundo entre essas duas temáticas, tanto nos
debates acadêmicos, como também em sala de aula, isto é, na prática cotidiana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A formação docente é um instrumento indispensável para que os professores venham atuar
nos processos educativos com ações pertinentes a sua realidade. A identidade profissional deles
revela seus reais propósitos e mostra o resultado de seu trabalho. É construída de acordo com sua
personalidade e objetivos definidos, ou seja, aonde se quer chegar e a quem deseja atingir com seu
trabalho.
Atualmente, é necessário reconstruir os sentidos da profissão docente, pensando qual o lugar
que os professores devem ocupar nas sociedades contemporâneas. É urgente debatermos sobre
como tem sido a formação docente dos jovens e se a identidade profissional tem sido questionada
com êxito. É urgente discutirmos sobre como tem sido as experiências dos jovens professores?
Quais os diálogos que tem fortalecido o debate da profissão de ser professor? E a identidade e a
docência têm sido debatidas nos espaços de formação de professores?
Este artigo contribui para essa discussão ao levantar algumas reflexões sobre essa
problemática de grande relevância para o campo educacional. Aponta que é importante
entendermos a educação como um ato de criação, em que professor é um agente central de
transformação social. Nenhum professor pode ser formado sozinho. A formação docente e a
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identidade profissional muito têm a ver com sua prática cotidiana e suas pretensões. Para isso,
torna-se oportuno perceber os (des)enlaces entre a formação docente e a identidade profissional.
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Resumo
Este trabalho pretende pensar os (des)enlaces entre formação docente e identidade profissional. A
partir da revisão bibliográfica, discute sobre os meandros da formação docente e a construção da sua
identidade na contemporaneidade, destacando os desafios e as perspectivas que os entrelaçam. Traz a
compreensão de uma identidade profissional que se estabelece na prática, de forma gradativa, tendo as
experiências vivenciadas na formação como um fator relevante. Assinala que os professores devem ser
vistos como profissionais que enfrentam muitos desafios para construir suas identidades. No entanto,
tentar refletir sobre esse processo identitário, ajuda a estabelecer um diálogo que nos dá equilíbrio para
as problemáticas da profissão docente. Considera que a formação docente é um instrumento
indispensável para que os professores venham atuar nos processos educativos com ações pertinentes a
sua realidade. Entende a formação para além de uma construção erudita tendo seus saberes moldados
na e pela sociedade, em busca da construção da identidade de ser professor. A formação docente deve
ser entendida como uma prática que abrange a dimensão social de uma formação humanizada, como
um exercício permanente da conscientização, do respeito à dignidade e a autonomia do educador. A
identidade profissional deles revela seus reais propósitos e mostra o resultado de seu trabalho. É
construída de acordo com sua personalidade e objetivos definidos, ou seja, aonde se quer chegar e a
quem deseja atingir com seu trabalho. Aponta que é importante entendermos a educação como um ato
de criação, em que professor é um agente central de transformação social. Nenhum professor pode ser
formado sozinho. A formação docente e a identidade profissional muito têm a ver com sua prática
cotidiana e suas pretensões.
Palavras-chave: Formação docente. Identidade profissional. Prática.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

765

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

POR UMA PEDAGOGIA EDUCATIVA EMANCIPADORA NA FORMAÇÃO DOCENTE: A
EXPERIÊNCIA NO CURSO REALIDADE BRASILEIRA (CRB)
Jaiane Araújo de Oliveira – IFCE/Crateús

INTRODUÇÃO
Esse artigo tem como objetivo discutir a formação docente, a partir da experiência no Curso
Realidade Brasileira (CRB/CE). Consideramos que a experiência de formação vivenciada no
referido curso nos permitiu enxergar um campo estimulante para a nossa formação docente.
A primeira edição do Curso Realidade Brasileira (CRB) aconteceu em 2001, na
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e contou com cem alunos de diversos movimentos
sociais de todo o Brasil. Nesta primeira edição, já foi possível perceber o significado e a
necessidade de um estudo teórico aprofundado sobre a formação do Brasil, sob uma perspectiva da
Sociedade, da Cultura, da Economia, das Artes, da Educação e da Política. A partir daí se
realizaram várias turmas em todas as regiões do país, albergando centenas de militantes sociais
pondo em destaque também o estudo das especificidades regionais e locais.
O Curso é uma experiência em coletivo de diversos movimentos populares que juntos
enfrentam o desafio de estudar, registrar e multiplicar ideias e experiências geradas a partir das
referências da cultura e do pensamento brasileiro em um momento histórico desafiador e revelador
das contradições da formação político-econômica e social da nação.
O CRB que participamos aconteceu em Fortaleza e integrava participantes, para além da
região metropolitana, tais como Crateús, Limoeiro do Norte e Sobral, além de instituições e
movimentos sociais, buscando suprir uma demanda por formação política e social a partir das
matrizes do pensamento brasileiro. Os encontros aconteceram na Escola Nacional Florestan
Fernandes (ENFF), vinculada ao Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) do Ceará.
Ao longo de nove meses, especificamente em um final de semana de cada mês, um coletivo de
pessoas (professores, militantes, jovens universitários) se reuniam para estudar uma temática acerca
de um estudioso brasileiro que contribuiu com o pensamento social da nação.
Os módulos trouxeram uma proposta metodológica em que os participantes pudessem
conhecer a História do Brasil em suas dimensões econômicas, políticas, sociais, culturais e
artísticas. Assim, transitamos na seara da arte (música, teatro, dança), da cultura popular e nacional
(cordel). Pensadores renomados e consagrados no campo acadêmico foram utilizados durante esse
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processo, tais como: Celso Furtado, Caio Brado Júnior, Sergio Buarque, Antônio Candido, entre
outros.
O curso também ocorria nas noites de sextas-feiras, na qual era realizado aulas públicas em
espaços diversos da cidade de Fortaleza. As aulas públicas eram abertas a toda sociedade e
ofereciam uma temática de discussão. Esse primeiro momento aconteceu em vários espaços da
cidade de Fortaleza (Teatro Jose de Alencar, Museu do Ceará, Universidade Federal do Ceará, entre
outros), com forte apelo a arte de modo geral, as aulas públicas abriam os trabalhos de cada módulo
estudado.
Durante os encontros percebemos o desafio de pensarmos uma formação para além das
doutrinas, teorias, currículos fragmentados e departamentos. Escapar desse horizonte não significa
negar o conhecimento que recebemos em nossa formação das instituições formais de ensino, mas
buscar enxergar articulação entre essa formação com os processos sociais que vivenciamos e
realizamos em outros espaços/tempos do fazer-se educadora e educador popular. Entendemos que o
professor/educador pode ser visto como um intelectual crítico, profissional reflexivo, pesquisador e
elaborador de conhecimentos (LIBÂNEO, 2015).
FORMAÇÃO DOCENTE: A EXPERIÊNCIA NO CRB
A construção do CRB e o fazer acontecer dos detalhes mais simples e operacionais (limpeza
da escola, selecionar material, ornamentação da escola, a mística etc.) nos possibilitou compreender
a formação como um processo em que o educador é aquele que organiza, que media as trocas.
Essa experiência nos possibilitou sair do lugar de “educadores individuais”, para o de
“educadores coletivos”, que são convocados a pensar e a agir mediante uma perspectiva relacional
entre escola e o mundo, em que ambos participam do debate público acerca das questões que
atravessam a realidade. Ao passo que o curso ia acontecendo fomos observando a necessidade que
tínhamos de realizar uma arrumação orgânica dos educandos e da nossa prática. A prática não era
vista apenas como uma ação técnica, mas um ato social e político.
O CRB se lançou com uma proposta de escutar também os educandos, ouvir suas
experiências e discutir a partir do olhar crítico, ou seja, entender a experiência como elemento que
precisa ser refletida na/da prática (DEWEY, 1978). Essa proposta é uma maneira de reconhecer os
saberes desses educandos que são oriundos de outros espaços e relações.
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Em outro nível, os saberes da experiência são também aqueles que os professores
produzirem no seu cotidiano docente e, em textos produzidos por outros educadores,
num processo permanente de reflexão sobre sua prática, mediatizada pela de outrem –
seus colegas de trabalho (PIMENTA, 1997, p. 07 e 08).

A formação de professores ganha importância quando é refletida a partir da prática. No CRB
pudemos de fato vivenciar essa dimensão formativa em nosso processo de conhecimento, em que as
teorias estão em diálogo com o mundo social em movimento e com os processos sociais
vivenciados pelos educadores. Valorizar os saberes dos professores nos mais diversos espaços,
significa investir positivamente nos saberes que o professor é portador (TARDIF, 2002)
O professor não nasce feito; ele está sempre se fazendo. Ele se constitui, se produz,
por meio das relações que estabelece com o mundo físico e social, isto é, sua
identidade profissional se articula a um dado espaço-vivido (FARIAS, 2008, p. 02).

Gramsci (1985) ao defender uma formação humanista e integral, enxergava a possibilidade
que tinham as massas populares de se elevarem culturalmente, desde que soubessem utilizar com
atenção os ensinamentos da instituição escolar e/ou universitária. O termo formação, em sentido
bastante amplo, é aquilo que nos forma para desempenhar a atividade política de modo cada vez
mais eficaz em todas as suas dimensões, o que inclui não apenas a capacidade de compreender a
realidade em múltiplos níveis, mas também a de atuar nela de modo concreto.
Nesse sentido, formação é entendida também, como a capacidade de formar os indivíduos
em suas múltiplas potencialidades para que possa assumir-se na condição de sujeitos históricos
ativos e comprometidos com a superação das contradições de seu tempo histórico. Assim, formação
é pensada como lugar da crítica, ao contrário de informação, lugar da repetição. Nessa direção,
assume uma ideia de prática social vivenciada e experimentada pelos educandos que trabalham a
dialeticidade das relações intergeracionais, entendendo-os enquanto sujeitos coletivos, com ações,
motivações, lutas, conflitos, afetos e seus saberes (DAMASCENO, 2013). Em muitos casos, “a
formação é um dos contextos de socialização que possibilita ao professor reconhecer-se como um
profissional, constituindo-se com base nas suas relações com os saberes e com o exercício da
docência” (FARIAS, 2008).
O CRB evidenciou o pensamento crítico dialógico e libertador, aferindo que somente por
intermédio de uma educação que apresente essas dimensões poderemos adquirir clareza da
sociedade brasileira e dos desafios que temos pela frente. Desse modo, é o estudo orientado na
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perspectiva crítica que possui a capacidade de elevar a consciência dos sujeitos na direção da
transformação social.
A proposta do CRB se articulou com esse pensamento, uma vez que os encontros eram
sempre abertos, de modo que o pensar crítico pudesse ser estimulado e os educandos pudessem
colocar seus saberes a partir de suas experiências e dos aprendizados oriundos dos seus espaços de
atuação. A proposta do CRB foi de alargar os campos de compreensão sobre a formação e para isso
trouxe a dimensão do trabalho coletivo, da mística, das jornadas culturais como elementos que
agregassem a dimensão formativa dos participantes envolvidos. Dessa forma, foi um espaço em que
pudemos teorizar em sala de aula, mas também realizar ação dentro da organização do curso,
observando a dimensão formativa entre a teoria e a prática. Aqui tomamos a educação não como
uma preparação para a vida, mas como a própria vida, vinculado diretamente com a concepção de
que indivíduo e sociedade queremos construir (LIBANEO, 2015).
Os professores eram tomados como organizadores dos encontros, facilitadores das
discussões. Por isso mesmo, os debates sempre eram enriquecidos mediante a experiência vivida
por cada estudante. Diversas vezes partimos do nosso lugar, da nossa experiência mais concreta
para dialogar com as questões dos autores. Esses momentos foram fecundos, pois resgataram a
nossa autoestima, nos situando como sujeitos que sabem e que são capazes de compartilhar
conhecimento.
Contreras (2002) nos diz que a profissionalidade docente está centrada no alcance da
intelectualidade. Nesta perspectiva, o autor assegura que a viabilidade de uma prática docente
transformadora passa pela autonomia profissional. O desenvolvimento crítico do profissional
docente advém de uma lúcida formação, que potencialize a autonomia deliberativa de cunho
dialético convicta da mediação pedagógica. Caso contrário, segundo ele, prevalece o grau de
autonomia relativa, isto é, o aprisionamento aos documentos oficiais construídos de forma isolada
dos profissionais e do cotidiano educacional.
Importante acrescentar que esta perspectiva pedagógica se alinha diretamente com a
concepção de Educação do campo. Em 1997, os MST têm um marco para a luta por educação
básica e de todos os níveis para as áreas de Reforma Agrária. Nesse ano se realiza o I Encontro
Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária (I ENERA) e que vem exigir do Estado
a garantia de uma educação pública, gratuita, de qualidade e em coerência com a realidade dos
povos que vivem no campo. Pretendia-se nomear a partir desse encontro outra terminologia para a

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

769

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

educação que levasse em conta o território camponês como espaço de vida, cultura, trabalho,
produção e reprodução. Essa nova concepção veio a se chamar Educação do Campo.
A perspectiva é que a Educação do Campo dialogue com a especificidade da vida dos
assentados, em suas múltiplas dimensões, com ênfase na cultura e no trabalho camponês, como
forma de romper com as desigualdades e o processo de desumanização historicamente vividas por
esses povos, ao propor construir uma nova forma de ser e estar no mundo, na sociedade, em que a
coletividade e organicidade cooperem com a construção de um novo projeto político e econômico
de sociedade que seja popular e que contribua para a emancipação humana.
Com a conquista das legislações no plano jurídico nacional, a partir de 2001, que orientam a
perspectiva de Educação do Campo construída na luta dos movimentos sociais para a educação
básica nas áreas rurais de reforma agrária do país, inicia-se um momento novo em que Estado e
Movimentos Sociais estarão em constante diálogo, marcados muitas vezes por contradições em que
o próprio Estado se compromete com o direito conquistado, mas ao mesmo tempo se articula ao
pensamento neoliberal, fazendo com que algumas ações/efetivações de demandas e propostas na
perspectiva da Educação do Campo sejam interrompidas, gerando novamente outros momentos de
embate e pressão dos movimentos sociais para com o Estado.
Em relação ao Estado do Ceará, só em 2008 se conquista a Resolução nº 426, que
regulamentou a educação básica nas escolas do campo do estado. Com essa legislação se efetivou o
compromisso de construir as primeiras escolas de ensino médio em assentamentos rurais no Ceará
(atualmente 05 escolas estão em funcionamento). Embora não possamos resgatar nesse trabalho
como se deu todo esse percurso e quais as diretrizes da lei no que se refere à implantação e
orientação sobre a efetivação da proposta de Educação do Campo, é importante acrescentar que o
Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas foi construído coletivamente com os assentados, a
comunidade escolar e principalmente na perspectiva de educação defendida pelo MST.
O documento norteador da ação pedagógica e política das escolas do campo, o PPP, inicia já
em seu título com a perspectiva de educação que querem construir: “Projeto Político Pedagógico de
Formação Integral da Escola de Ensino Médio João dos Santos de Oliveira”. A formação integral
corresponde à compreensão de que a educação dos povos do campo precisa estar vinculada a
cultura camponesa, ao trabalho camponês, a memória e a historicidade das lutas sociais no campo.
Assim, a escola do campo
concebida nesse projeto pretende contribuir com a formação de um novo homem e
uma nova mulher, sujeitos de uma nova sociedade, superando os valores do
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individualismo, do egoísmo e do consumismo, raízes da exploração dos seres
humanos, que produz miséria e violência; e da destruição ambiental, que ameaça a
vida em todo o planeta. (EEMJSO, 2012, p.06).

Nessa perspectiva de contribuir com a formação de novos homens e mulheres
comprometidos com as causas sociais, críticos diante da sua própria realidade, a Educação do
Campo constrói essa nova educação a partir de marcos conceituais que irão orientar a ação
educativa na escola, entre esses marcos estão a luta social, a cultura e o trabalho como matrizes da
formação humana. Esses três marcos perpassam todo o PPP e estão presentes no currículo escolar,
através da Base Diversificada (mas também de forma interdisciplinar com a Base Nacional
Comum) que privilegia uma educação em diálogo permanente com o contexto em que estão, através
de componentes pensados para a vida no campo. Os componentes da Base Diversificada dão ênfase
à cultura, ao trabalho, os saberes próprios gerados no assentamento, na vida cotidiana, na
agricultura, na família, nas relações com a natureza, em uma realidade que é o semiárido brasileiro.
Entre os componentes da base diversificada está a “Organização dos Trabalhos e Técnicas
Produtivas” que tem como princípio ser uma estratégia pedagógica que irá articular o conhecimento
escolar com o trabalho produtivo e socialmente útil, como forma de valorizar e reconhecer o
trabalho camponês como um demarcador do território em que estão, como também reconhecer a
importância social que esse trabalho possui. Dessa forma, o trabalho na escola é uma ferramenta
pedagógica para a formação das juventudes.
O CRB nos possibilitou conhecer a nossa história e isso nos ajuda a nos conhecer também,
firmando um lugar no mundo, nossas posições, nossos discursos. Pensar a escola a partir da
experiência no CRB é ampliar os sentidos/significados que a escola pode adquirir, seja na sua
dimensão física/estrutural e também no seu aspecto relacional de trocas humanas, afetivas,
cognitivas. No CRB, a sala de aula foi reinventada, arrumada de cores e objetos que pudessem
simbolizar a dimensão da formação crítica e reflexiva. Na entrada da escola o acolhimento
aconteceu em forma de faixas, fotos de pensadores/revolucionários que contribuíram para a história
social do Brasil, entre eles, o próprio Florestam Fernandes, nome dado a escola.
Na sala de aula, palco de nossos encontros, debates e reflexões coletivas, objetos coloridos
também energizava momentos de trocas, no meio do debate, uma pausa para a cantoria que nos
mantinham atentos, lúcidos de nossa responsabilidade social. A mística dava as boas-vindas aos
participantes e fortalecia cada encontro mediante a emoção, a memória resgatada dos homens e
mulheres que continuam de forma brava lutando por um mundo melhor, mais justo e solidário. Em
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formato de círculo, com um professor mediador as aulas eram iniciadas, sempre carregadas de
muita curiosidade e desejo de aprender/saber mais sobre a nossa história.
Com isso, compreendemos que a formação é um fenômeno social, histórico, dinâmico e
político. Este processo simbólico, intencional e não intencional pode ser vivenciado em espaços
diferentes e de variadas formas. Nessa medida a “epistemologia da prática” (SCHÖN, 1992), ganha
força e significado, pois a teoria passa a ser refletida na prática, iluminando a tomada de
consciência em busca de transformações pedagógicas, metodológicas e sociais. Na prática,
vislumbramos que o professor é também um intelectual crítico, criativo e investigador da sua
profissão, no qual analisa, problematiza, avalia e questiona o seu papel social no tempo presente.
A ação pedagógico/formativa vem carregada de intencionalidades e possibilidades. As
dimensões dessa ação são como os eixos que perpassam as intencionalidades de nosso fazer no
cotidiano, por isso, dizem respeito aos valores, ao estudo, ao trabalho, as relações humanas, a
disciplina, a organicidade, a arte e a cultura, entre outras, que articuladas e combinadas nos
diferentes momentos do dia-a-dia, buscam contribuir com a formação de sujeitos políticos que
almejamos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência no CRB instigou a repensar a escola e a formação para além dos espaços
institucionalizados em que ela existe. Assim, a tarefa de construir um espaço escolar mais
prazeroso, aberto, solidário, horizontal e dialógico se colocou como possível e urgente. Contudo,
demonstrou que isso requer rupturas, inclusive acerca da identidade profissional do professor.
Exige, portanto, o refazer da identidade profissional e, sobretudo, da prática reflexiva para que
assim possa emergir um campo estimulante e fecundo para o ensino e a aprendizagem. Com a
experiência no CRB, notou-se que a formação docente pode representar uma tentativa de
construção dialética para um mundo mais justo e igualitário, em que os princípios teóricos não se
separem da atividade pedagógica.
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Resumo
Discutir os desdobramentos políticos da educação no contexto da sociedade brasileira, nos coloca
diante da necessidade de pensar acerca dos movimentos de resistências (ocupações, greves) que têm
mobilizado e organizado professores, alunos secundaristas, movimento estudantil e os movimentos
sociais em defesa da educação. Torna-se urgente refletir sobre os desafios e as possibilidades de uma
formação estimulante e emancipadora que possibilite a tomada de consciência do lugar do educador
popular na sociedade brasileira. Nesse sentido, este artigo tem o objetivo de discutir a formação
docente, a partir da experiência no Curso Realidade Brasileira (CRB/CE). O caminho investigativo
assentou-se na pesquisa qualitativa, no emprego da observação e pesquisa participante. Com a
experiência no CRB, notou-se que a formação docente carece de uma construção dialética, criativa e
problematizadora em que os princípios teóricos não se separem da atividade pedagógica e do
movimento da realidade, na qual os educandos estão inseridos. A experiência profissional em espaços
que estimulam a formação docente, por outras vias, nos faz refletir acerca da necessidade de reinvenção
da nossa prática pedagógica, do nosso lugar, político e social, e na força que o trabalho docente ocupa e
representa em nossa sociedade. A experiência no CRB instigou a repensar a escola e a formação para
além dos espaços institucionalizados. No entanto, a experiência nos demonstrou que isso requer
rupturas, inclusive acerca da identidade profissional do professor. Exige, portanto, o refazer da
identidade profissional e, sobretudo, da prática reflexiva para que assim possa emergir um campo
estimulante e fecundo para o ensino e a aprendizagem, tarefa árdua na educação brasileira, uma vez que
este “campo estimulante”, necessita de condições materiais, como formação continuada, dimensão esta,
que o Estado Brasileiro deveria assegurar. Em tempos de corrosão da profissão docente, nos resta
insistir e resistir em defesa da educação pública brasileira.
Palavras-chave: Curso Realidade Brasileira; Formação Docente; Pedagogia Emancipadora.
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UMA REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE A EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E O PAPEL DOS
PROFESSORES
Leilson Barros Oliveira – SEDUC/CE

A BARBÁRIE DO CAPITALISMO SOBRE A FORMAÇÃO HUMANA
A releitura que segue descreve o pensamento crítico de um grande e renomado autor, István
Mészáros que contribuiu bastante junto as ideias marxistas da atualidade entendendo o processo da
trajetória social necessária para a formação humana. O seu estudo tem a finalidade de ressaltar as
lutas reformistas para a mudança do sistema dominante, que inclusive tem servido de inspiração
para as manifestações travadas pela população mundial nos últimos anos.
Mészáros (2005) trava um discurso que acena para a realidade sobre os malefícios do
sistema capitalista que, segundo ele, tem se tornado cada vez mais inviável, onde lideranças das
principais potências mundiais tentam suprir suas necessidades explorando e produzindo mais um
momento de esgotamento dos recursos naturais. Para o autor estamos vivendo uma crise que não é
cíclica e sim estrutural.
Apesar de suas críticas, ele acredita que se houver uma tomada de consciência é possível
ocorrer mudanças em toda América Latina. Essa observação deixa margem para que se reflita a
respeito de tais mudanças que, possivelmente, só poderá vir a acontecer se houver uma
transformação radical vinda da parceria entre a sociedade, políticas públicas e a educação.
Para o autor, o capitalismo não traz soluções para os problemas da humanidade, pois acaba
por gerar problemas maiores. O capitalismo é incapaz de suprir as necessidades econômicas da
população em geral e engana-se todo aquele que acredita que ele é a tábua de salvação. É necessário
formar sujeitos críticos e conscientes que entendam como funciona a estrutura social e como ela
pode ser dolorosa para os mais pobres. Na América Latina, por exemplo, ainda resiste à herança da
influência dos colonizadores que permitiram reformas insatisfatórias e contrárias aos direitos das
camadas mais simples, criando leis que menciona os direitos dos cidadãos, mas que não viabiliza o
acontecimento destas. Segundo o autor, é necessária uma crítica consistente a “exploração do
homem pelo homem e pela propriedade privada dos meios de produção da existência”
(MÉSZÁROS, 2005, p. 128).
Segundo ele, o sistema capitalista é constituído por um tripé: “capital, trabalho e Estado”.
Sendo estes os segmentos que se inter-relacionam e permitem tal exploração, o único modo de
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superar o capitalismo é eliminando os elementos desse conjunto. Ainda para o autor é urgente que
se institua uma transformação na estrutura de organização da sociedade. Mészáros (2005) aponta
que os países mais destrutivos são justamente os embasados no capitalismo avançado. Contudo,
para toda a trajetória da humanidade não merece o termo de “evoluído” e de “desenvolvido”,
porque suas práticas funcionam sob a barbárie da exploração, do preconceito e do servilismo,
principalmente dos jovens de classe média e baixa dos países pobres. Assim, torna-se urgente
quebrar e enfrentar essa barbárie através da relação entre políticas públicas e a sociedade, incluindo
transformações no modo de ensino de uma educação que busque ir além do capital.
De acordo com Albuquerque e Taffarel (2008, p. 176), as instituições educacionais foram
obrigadas a se adaptarem conforme as “determinações reprodutivas em mutação do sistema
capitalista’’. Sintetizando os confrontos enfrentados pela educação, nesse século vamos ter:
1) Autorrealização dos indivíduos como “indivíduos socialmente ricos” humanamente
oposto ao indivíduo que está a serviço da perpetuação, consciente ou não, da ordem
social alienante e definitivamente incontrolável do capital; 2) O conhecimento como
elemento necessário para transformar em realidade o ideal da emancipação humana
oposto à adoção pelos indivíduos, de modos de comportamento que apenas favorecem
a concretização dos objetivos reificados do capital; 3) Mudança verdadeiramente
radical oposta a reformas – reparos institucionais formais, passo a passo, em círculo
vicioso institucionalmente articulado e protegido da lógica do capital; 4) Concepção
em que nenhuma atividade humana da qual se possa excluir qualquer intervenção
intelectual – o homo faber não pode ser separado do homo sapiens, contrária à
abordagem elitista – educação como atividade intelectual, como forma de preservar os
“padrões civilizados”; 5) Universalização da educação e do trabalho como atividade
humana autorrealizada oposta à negação dos requisitos mínimos para a satisfação
humana e a destruição produtiva; 6) Sistema produtivo, no marco da sustentabilidade
enquanto controle consciente do processo de reprodução metabólica social por parte
de produtores livremente associados, em contraste com a insustentável e
estruturalmente estabelecida característica de adversários e a destrutibilidade
fundamental da ordem reprodutiva do capital; 7) Gestão da educação, onde prevaleça
a autogestão, o que significa intervir na educação a partir do estabelecimento de
prioridades e das reais necessidades mediante plena e livre deliberação dos indivíduos
envolvidos (ALBUQUERQUE E TAFFAREL, 2008, p. 177).

Nesse sentido, os ensinamentos escolares podem ser vistos e considerados como um meio
que permite condições desumanas e alienantes de um povo ludibriado por uma consciência de
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direita que enxerga potencial na força humana. Para superar essa alienação é necessária uma
intervenção consciente em massa que desmascare as grandes potências e acenda o poder da
população, sendo que o papel da educação deve ter grande importância para quebrar a
predominância das circunstâncias que politizam transformando em legítimo a exploração do jovem.
Mészáros (2005) destaca que a tarefa educacional deve simultaneamente trabalhar com a
tarefa da transformação social para de fato se construir uma sociedade ampla e emancipada
permitindo a igualdade entre os pares. Educação e sociedade não podem separar-se e uma deve
estar a serviço da outra devendo se organizar de forma dialética para conquistar o progresso para
todos. Para se superar a barbárie do capitalismo – que detêm a humanidade mediante a submissão
do trabalho em favor do capital – é urgente que se reconheça o poder que emana do povo e suas
possíveis ações transformadoras.
A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E SEUS DESAFIOS
Fazendo uma retrospectiva acerca da educação profissional no Brasil, podemos perceber que
essa modalidade de ensino terá um direcionamento para os filhos da classe trabalhadora e servindo
a uma reprodução na divisão em classes sociais, pois para os filhos da elite era garantido o acesso à
escola que ofertava o ensino de ciências, de letras e artes, enquanto aos filhos dos trabalhadores
esse acesso era negado.
A educação profissional no Brasil, em seu início, limita-se a atender questões de
desfavorecimento quanto as condições sociais, gerando uma relação de dependência e sendo
utilizada como forma de dominação, tendo no assistencialismo a garantia dessas relações de
subordinação. No século XX o fator mão de obra passa a ganhar mais ênfase, não como forma de
valorização, mas como fortalecimento nas relações de exploração.
O início do Século XX trouxe uma novidade para a história da educação profissional
do país quando houve um esforço público de organização da formação profissional,
modificando a preocupação mais nitidamente assistencialista de atendimento a
menores abandonados e órfãos, para a da preparação de operários para o exercício
profissional. Assim, em 1906, o ensino profissional passou a ser atribuição do
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, mediante a busca da consolidação de
uma política de incentivo para preparação de ofícios dentro destes três ramos da
economia. (MOURA, 2007, p. 6
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É notório que a intenção era promover uma formação direcionada a suprir as necessidades
dos setores econômicos que estavam em desenvolvimento no país. Nesse sentindo, podemos
enxergar a educação profissional como uma forma de conformação à realidade apresentada sem
nenhuma uma forma de reflexão e consciência sobre as relações estabelecidas nesse âmbito. Esse
tipo de formação não é capaz de promover qualificações que amplie o conhecimento do trabalhador,
pelo contrário, essa concepção de educação consiste em fortalecer a divisão social e técnica do
trabalho, fator principal para a existência do capital, garantindo abastecimento de mão de obra a
serviço do capitalismo.
No Brasil, o dualismo das classes sociais, do acesso aos bens e aos serviços
produzidos pelo conjunto da sociedade, se enraíza no tecido social através de séculos
de escravismo e de discriminação do trabalho manual. Na educação, apenas na metade
do século XX, o analfabetismo se coloca como uma preocupação das elites
intelectuais e a educação do povo se torna objeto de políticas de Estado. Mas sua
organicidade social está em reservar a educação geral para as elites dirigentes e
destinar a preparação para o trabalho para os órfãos, os desamparados. Esse dualismo
toma um caráter estrutural especialmente a partir da década de 1940, quando a
educação nacional foi organizada por leis orgânicas, segmentando a educação de
acordo com os setores produtivos e as profissões, e separando os que deveriam ter o
ensino secundário e a formação propedêutica para a universidade e os que deveriam
ter formação profissional para a produção. (CIAVATA, 2005, p. 4)

Durante o século XX a preocupação era quanto ao processo de industrialização e como fazer
com que a necessidade de mercado em relação a mão de obra fosse suprida. Esse processo de
modernização necessitou de uma base legal para que a educação se adequasse as novas demandas.
Para isso Moura (2007) aponta alguns desses decretos da época.
Este conjunto de decretos ficou conhecido como as Leis Orgânicas da Educação
Nacional – a Reforma Capanema, em função do então ministro da educação, Gustavo
Capanema. Os principais decretos foram os seguintes: Decreto n0 4.244/42 – Lei
Orgânica do Ensino Secundário; Decreto n0 4.073/42 – Lei Orgânica do Ensino
Industrial; Decreto n0 6.141/43 – Lei Orgânica do Ensino Comercial; Decreto N0
8.529/46 – Lei Orgânica do Ensino Primário; Decreto n0 8.530/46 – Lei Orgânica do
Ensino Normal e; Decreto n0 9.613/46 – Lei Orgânica do Ensino Agrícola. Além
disso, o Decreto-lei 4.048/1942 - cria o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
– SENAI, que deu origem ao que hoje se conhece como Sistema “S”. (MOURA,
2007, p. 8-9)
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Nesse sentido a estrutura social está vinculada a um sistema persuasivo de ideias em que há
adesão dos indivíduos pertencentes à sociedade, pois elabora uma visão própria de mundo baseada
na imposição através da coerção e violência explícita, como também o consenso, estabelecido pelo
sistema capitalista. Este consenso por sua vez, através das instituições sociais, como escolas, Igreja,
mídias, partidos políticos, propagam a ideologia da classe dominante, difundindo e preservando-a.
(GRAMSCI, 1999)
A classe dominada permanece desorganizada sem uma construção da própria consciência de
classe. Destaca-se a importância dos intelectuais orgânicos (GRAMSCI, 1999), tendo essa
denominação por surgirem “organicamente” da própria classe contrapondo os intelectuais
tradicionais, construindo uma concepção do ponto de vista dos dominados, os proletários. A escola
assumiria o papel de democratizar a cultura e o saber, sendo uma educação visando valorizar o
trabalho e ao mesmo tempo superar os antagonismos entre o fazer e o pensar, sendo a proposta
gramsciana voltada uma escola unitária.
Nas relações estabelecidas através da racionalização da produção que interfere diretamente
no processo de exclusão, faz com que haja um aumento no número daqueles que ficam a margem.
Estabelecendo uma relação com a educação dos jovens no ensino médio, especialmente nas
instituições que ofertam a educação profissional, percebemos que as escolas assumem um ideário
visando restabelecer o caráter produtivo dentro dessas instituições, subordinando-se a lógica do
mercado, ou seja, a educação continua se submetendo aos interesses do mercado.
EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE: APONTAMENTOS REFLEXIVOS
Entre todos os segmentos da sociedade, o debate acerca da educação profissionalizante tem
crescido bastante desde meados da segunda metade do século passado. Os debates iniciais refletiam
sobre as diversas intenções que haviam por trás desse tipo de educação. Já demonstravam que a
educação profissionalizante devia resgatar a valorização do conhecimento por meio de
competências como área que ajusta e valoriza a aptidão que o indivíduo traz consigo. Frisavam
também a possibilidade do indivíduo experimentar sua vocação (nata ou adquirida) e não
simplesmente ocupar um lugar em falta no mercado de trabalho. Apesar de suas potencialidades, a
realidade educacional brasileira continua diferente de tais pensamentos.
As instituições educacionais perdem muito tempo explorando o que o Estado quer e deixa de
lado o que o indivíduo gostaria de aprender. Não preparam um currículo consciente e específico
para as áreas do saber. O currículo escolar precisa ser variado a partir de elementos importante para
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a conquista dos sonhos da vida sem necessariamente ter a preocupação imediata do encontro entre o
sujeito e o trabalho. Diante disso, nota-se que as leis que sustentam a educação profissionalizante no
Brasil devem se reformuladas e revestidas de novos entendimentos para atender as novas
possibilidades para os jovens que estão concluindo o ensino médio. A escola deve propor
alternativas para refletir sobre competências que direcionem o sujeito a descoberta e valorização
dos seus talentos individuais.
Atualmente, a educação profissionalizante vem desempenhando um destaque nacional sendo
considerada “o caminho para o futuro”, trazendo em si “a máscara da realidade nacional”. Nesse
sentido, como proposta para reverter essa idealização, torna-se necessário renegar o ensino e a
aprendizagem que pensa mais no capital do que na formação humana. É preciso perceber que, no
embate entre “a educação que temos e a educação que queremos”, o professor é colocado diante de
algo que precisa adaptar-se, buscando outras áreas de formação ou subsídios que lhe deem suportes,
para a prática docente.
A educação profissionalizante perde muito tempo transmitindo o que quer, sem explorar o
que o indivíduo gostaria de aprender, sem preparar um currículo consistente e específico para as
áreas do conhecimento. O professor passa a ser visto como um mediador das resoluções dos
problemas que surgem e possam influenciar no aumento dos índices de aceitação do alunado no
mercado. A postura perante os futuros patrões é reproduzida pelos próprios professores que
segundo Pimenta (2005) não conseguem refletir concretamente sobre mudanças, pois são eles
próprios condicionados ao contexto que atuam.
O histórico da educação profissionalizante no Estado do Ceará acompanha a trajetória
traçada por políticas governamentais estabelecidas em todo o Brasil. O Estado do Ceará, alinhado
com uma proposta nacional, insiste neste tipo de educação para viabilizar e permear as demandas
do mercado de trabalho. Mesmo garantindo ao governo o desenvolvimento econômico, este
desenvolvimento tem um alto custo. A verdadeira intenção está em se colocar os préstimos das
grandes multinacionais que de forma egoísta explora o homem e o meio, sem preocupações futuras.
É válido ressaltar que a implantação da educação profissionalizante em um Estado como o
Ceará não é difícil por se tratar de um Estado que vive um conflito social e cultural, localizado em
uma das Regiões mais pobres do país, justificado pela exploração que perdura desde o processo de
colonização até os dias de hoje.
Diversos elementos devem ser postos em consideração para se elencar soluções para uma
formação que apenas enaltece o trabalho. Uma estratégia é pensar na competência daqueles que
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estão na posição de aprendizes. Por competência entende-se o conjunto das capacidades
desenvolvidas pelo sujeito e a ação para responder as necessidades do meio social. Assim, pode-se
compreender que a competência demonstra que o indivíduo é um ser humano aprendiz com
diversas capacidades apto a atuar na sociedade. Muito além daquilo que é prescrito e restrito para o
trabalho.
Enquanto agentes reflexivos, os professores devem estar inseridos diretamente nessa
formação de maneira ativa, apresentando-se também como formadores políticos que levam o aluno
a um processo de emancipação do saber. Eles carecem frisar que a educação (profissionalizante ou
não) deve estar para um serviço bem maior que se entrelaça desde a socialização entre os pares até a
formulação dos objetivos da vida, além de um entendimento do ser no próprio universo do qual faz
parte. Com isso, os professores agiriam para formar muito mais do que trabalhadores. Agiriam para
formar seres humanos conscientes de si e dos outros.
Em suas aulas, os professores devem promover novas formas de avaliar seus alunos levando
estes a descobrirem o potencial humano, sem a intenção de formar meros operários que funcionam
de maneira robótica, além de cumprirem longas horas de jornadas de trabalho. Nesse processo, não
devem ser limitados por regras estabelecidas nas estruturas opressoras do sistema que tem por
finalidade moldar os jovens ao seu interesse mercadológico de exploração.
A ampliação da capacidade reflexiva, visando ao empoderamento dos sujeitos, precisa
ocorrer em vários âmbitos, mas especialmente no trabalho e na escola. Essa
reflexividade pode ser desenvolvida tanto pela via da psicologia cognitiva quanto pelo
tecnicismo. Alguns estudos têm destacado, por exemplo, a utilização do
construtivismo piagetiano como forma de desenvolver o governo do “eu”, ou seja,
suas práticas educativas tidas como propiciadoras da autonomia e da liberdade
visariam, na realidade, a uma forma de autocontrole da conduta pelo próprio indivíduo
de modo que obtivesse um sujeito “conscientemente” submisso aos controles sociais
(LIBÂNEO, 2005, p. 64).

No Brasil, infelizmente, os jovens estudam para trabalhar sem saber nem ao menos a
profissão que gostaria de exercer, com isso o que mais se tem são jovens insatisfeitos ou presos a
um laço financeiro que os limita ao salário mínimo. Por isso, os professores precisam elucidar
algumas questões referentes a realidade do ensino e aprendizagem na educação profissionalizante.
Encarar os professores como intelectuais também fornece uma vigorosa crítica teórica
das ideologias tecnocráticas e instrumentais subjacentes à teoria educacional que
separa a conceitualização, planejamento e organização curricular dos processos de
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implementação e execução. É importante enfatizar que os professores devem assumir
responsabilidade ativa pelo levantamento de questões sérias acerca do que ensinam,
como devem ensinar, e quais são as metas mais amplas pelas quais estão lutando
(GIROUX, 1997, p. 161).

Os professores precisam atentar-se ao cenário de atuação e buscar entender e acompanhar as
transformações educacionais, criticar a reprodução do que já é programado pelo sistema
educacional, principalmente o técnico. Utilizando a educação profissionalizante como um projeto
de transformação social, cabe a eles pensarem alternativas para que a sociedade não entre em
colapso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação profissionalizante é um projeto que visa manter, através das instituições
escolares, a estrutura cultural, política e econômica promovida pelo sistema capitalista. Não se
enxerga interesse dentro desse sistema de resolver os problemas sociais gerados por uma má
distribuição de renda e concentração de poder nas mãos de uma única classe. Diante disso, é
urgente transformar a educação profissionalizante em um projeto de libertação e desenvolvimento
humano na busca por justiça social. Este projeto contraria a proposta do sistema vigente que
reproduz a desigualdade e injustiças, proporcionando assim um abismo social.
Os professores têm um papel importante nesse processo de transformação da educação
profissionalizante ao auxiliar na evolução do senso crítico dos estudantes, isto é, os futuros
trabalhadores. Têm a tarefa de lutar, dentro dos seus limites, para o rompimento com as amarras que
levem o mundo ao colapso. O desafio é grande, mas é possível de ter êxito.
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Resumo
Este artigo apresenta uma reflexão crítica sobre a educação profissionalizante e o papel dos professores,
articulando teoria e prática reflexiva. À luz do pensamento de István Mészáros, discute os impactos do
sistema capitalista na formação humana. Em seguida, apresenta algumas reflexões sobre o papel dos
professores na educação profissionalizante. Assinala que a compreensão de educação e sociedade não
podem separar-se, pois uma estar à serviço da outra. Ambas estão articuladas a conjecturas amplas, tais
como a política, a economia e a cultura. Para superar a barbárie do capitalismo – que detêm a
humanidade mediante a submissão do trabalho em favor do capital – é urgente que se reconheça o
poder que emana do povo e suas possíveis ações transformadoras. Considera que a educação
profissionalizante é um projeto que visa manter, através das instituições escolares, a estrutura política,
econômica e cultural promovida pelo sistema capitalista. Não há interesse dentro desse sistema de
resolver os problemas sociais gerados por uma má distribuição de renda e concentração de poder nas
mãos de uma única classe. Diante disso, é urgente transformar a educação profissionalizante em um
projeto de libertação e desenvolvimento humano na busca por justiça social. Este projeto contraria a
proposta do sistema vigente que reproduz a desigualdade e injustiças, proporcionando assim um
abismo social. Os professores têm um papel importante nesse processo de transformação da educação
profissionalizante ao auxiliar na evolução do senso crítico dos estudantes, isto é, os futuros
trabalhadores. Têm a tarefa de lutar, dentro dos seus limites, para o rompimento com as amarras que
levem o mundo ao colapso.
Palavras-chave: Educação Profissionalizante. Professor reflexivo. Formação humana.
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Resumo
Este painel reúne comunicações que discutem a importância de programas e práticas que visam a
formação inicial e continuada de docentes, apresentando discussões acerca das concepções teóricas de
currículo, linguagem e tecnologias digitais a fim de suscitar algumas reflexões sobre o processo de
ensino-aprendizagem na alfabetização. X e Y apresentam experiências de ensino decorrentes das
orientações planejadas para um grupo de graduandos de um curso de Pedagogia, bolsistas do Programa
Escola Integrada. As orientações visavam propor subsídios teóricos e metodológicos como forma de
habilitar os bolsistas para elaboração de atividades de reforço aos alunos que leem e escrevem de modo
muito precário nas escolas da Rede Municipal de Belo Horizonte. As autoras também analisam o fato
de que os bolsistas não dominavam seu objeto de trabalho: a língua escrita. Juntava-se, portanto, a
formação deficitária desses bolsistas com o desafio de auxiliar alunos com defasagens na alfabetização.
A e B, por sua vez, propõem uma outra forma de repensar o currículo no tocante à gestão da
informação e do conhecimento. Os autores pontuam que “as velhas práticas pedagógicas” que vêm
conduzindo ao fracasso escolar tendem a ignorar os sujeitos da aprendizagem. Diante disso, cabe à
Pedagogia, enquanto escola de formação docente, estabelecer um discurso mais crítico que não
enxergue a adoção de tecnologias como inovação pedagógica e, sim, como instrumentos a serviço de
uma determinada concepção de sociedade, de educação, de comunicação e de aprendizagem.
Finalmente, D apresenta entrevistas com professoras alfabetizadoras do município de Sabará/MG,
participantes do programa “Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa”. A autora pontua que os
saberes divulgados como necessários para as alfabetizadoras são ressignificados nas práticas docentes,
produzindo um modo de ser professora que articula conhecimentos passíveis de serem traduzidos em
práticas nas salas de aula com saberes relacionados à sensibilidade e à amorosidade.
Palavras-chave: formação docente; currículo; alfabetização; tecnologias digitais; afetividade.
OS ESTUDOS LINGUÍSTICOS PARA A FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL: UMA
EXPERIÊNCIA DE ENSINO NO PROGRAMA ESCOLA INTEGRADA
Daniela Perri Bandeirai – FaE/UEMG
Andrea Cristina Ulisses d Jesusii – FaE/UEMG

INTRODUÇÃO
Este artigo é resultado de nossas experiências de ensino decorrentes das orientações
planejadas para um grupo de graduandos do curso de Pedagogia da Universidade do Estado de
Minas Gerais (UEMG), bolsistas do Programa Escola Integrada (PEI) no ano de 2019. As
orientações do PEI aconteciam na Faculdade de Educação (FaE/UEMG), onde eram compartilhadas
e discutidas questões trazidas por todos(as) bolsistas.
O Programa Escola Integrada (PEI) é vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Belo
Horizonte (SMED/BH).

Segundo dados disponibilizados pela SMED, o PEI oferece, no

contraturno, atividades culturais, esportivas, de reforço e intervenção escolar aos alunos em
vulnerabilidade social e/ou com dificuldades de aprendizagem. Essas atividades são monitoradas
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por agentes da comunidade e estudantes de graduação de diferentes áreas1. No caso deste artigo,
trata-se de graduandos do curso de Pedagogia, os quais iremos nos referir como bolsistas do PEI.
Os momentos de orientação do PEI, organizados semanalmente, visavam propor formas de
habilitar os bolsistas para o ensino da leitura e da produção escrita destinado aos alunos do Ensino
Fundamental (1º ao 9º ano), principalmente, aqueles que devido às questões familiares, econômicas,
socioculturais e metodológicas, não sabiam ler e escrever ou desempenhavam essas habilidades de
modo muito precário.
Os bolsistas levavam para discussão coletiva as atividades propostas por eles na semana de
trabalho e os resultados alcançados. Tais atividades norteavam nossas análises em grupo,
despertando críticas e sugestões e, principalmente, revelando quais os conteúdos deveriam ser
apresentados para os bolsistas a fim de que esses pudessem aprimorar sua atuação no PEI,
fornecendo-lhes ideias, metodologias e textos para nortear sua atuação.
Um dos principais materiais apresentados aos bolsistas foram os quadros dos “Direitos
gerais de aprendizagem em Língua Portuguesa”, elaborados no material do Pacto Nacional de
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), mais conhecido como Pacto pela Alfabetização. Tais
quadros apresentam o que os(as) alunos(as) dos Anos Iniciais devem ter desenvolvido para serem
considerados(as) plenamente alfabetizados(as) e, consequentemente, ingressar no Ensino
Fundamental II. Tratam-se de capacidades eleitas como fundamentais para que um(a) aluno(a)
possa desenvolver sua competência comunicativa oral e escrita em língua materna. São cinco
quadros: Leitura, Produção de textos escritos, Oralidade, Análise linguística: discursividade,
textualidade e normatividade e Análise linguística: apropriação do Sistema de Escrita Alfabética.
De acordo com o documento “Elementos conceituais e metodológicos para definição dos
direitos de aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do ensino
fundamental”, divulgado pelo Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2012), a definição dos
direitos de aprendizagem surge a partir da necessidade de delimitar as expectativas de
aprendizagem dos conhecimentos escolares que devem ser construídos pelas crianças ao final de
cada ano escolar do ciclo de alfabetização.
O quadro dos direitos de aprendizagem do PNAIC foi utilizado em todas as orientações do
PEI no ano de 2019 para balizar as atividades e planejamentos organizados pelos bolsistas, além da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e conteúdos de fonética e fonologia (SILVA, 2014).
1

Informações disponíveis em https://prefeitura.pbh.gov.br/educacao/escola-integrada.
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Cabe destacar que, infelizmente, a maioria dos alunos do final do Ensino Fundamental II
participantes das aulas de reforço do PEI, ainda não haviam alcançado as habilidades referentes ao
final do 3º ano do Ciclo de Alfabetização.
À vista disso, para aqueles alunos que ainda não haviam atingido a hipótese alfabética de
escrita, os bolsistas utilizavam o quadro de “Análise Linguística: apropriação do Sistema de Escrita
Alfabética – SEA”, que visava apresentar noções de consciência fonológica fundamentais para a
alfabetização, através de jogos de análise fonológica e correspondência grafofônica e registros
escritos. Os jogos utilizados fazem parte do material do PNAIC e foram distribuídos para todas as
escolas públicas do Brasil.
Para os(as) alunos(as) que já haviam atingido a hipótese alfabética de escrita, mas não
haviam consolidado as habilidades de leitura, produção de texto e ortografia, as atividades tinham
por objetivos capacitar para ler com fluência, localizar informações em textos de diferentes gêneros
e reconhecer suas finalidades, interpretar textos, levantar hipóteses e realizar inferências, escutar
com atenção, organizar, produzir e pontuar textos de diferentes gêneros. Como procedimentos
metodológicos, foram feitas atividades de leitura protocolada, registros de excursões, produção de
notícias para o jornal da escola, entre outras.
No entanto, os bolsistas relatavam que tais atividades demoravam para serem realizadas nas
escolas devido à grande dificuldade de concentração dos alunos e, principalmente, a uma
característica inerente ao público do PEI: os alunos não eram frequentes porque não há
obrigatoriedade em frequentar a escola no contraturno, o que tornava difícil a conclusão de uma
atividade. O fator frequência, aliado à falta de concentração e apatia, atingia, principalmente, os(as)
alunos(as) com defasagens mais graves.
Contudo, a partir das orientações semanais dos bolsistas, foi possível perceber que havia um
outro problema, que deveria ser resolvido no âmbito da universidade: a defasagem linguística na
modalidade escrita de nossos bolsistas, quase todos oriundos da escola pública2, em relação à
gramática, ortografia, leitura e produção textual. Para dar conta de auxiliar os alunos das escolas,
nossos bolsistas precisavam conhecer seu objeto de trabalho, que é, entre outros conteúdos, a língua
escrita. As dificuldades dos bolsistas, em graus variáveis, revelavam-se em seus discursos, nas
discussões coletivas supracitadas. Fica a questão: se “[...] o conhecimento e competência teórica e
prática do professor são compatíveis ao desempenho e aprendizado dos seus alunos”, segundo Silva
Informação completa no Jornal da UEMG disponível no endereço http://intranet.uemg.br/comunicacao/arquivos/Pub
Local21P20150507152804.pdf.
2
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e Magalhães (2011), é preciso que os bolsistas aprimorem seus conhecimentos sobre o objeto de
trabalho: a língua.
Kleiman (2008), em um estudo que relaciona os estudos sobre letramento e formação do
professor de língua materna, afirma que “as incertezas do professor”, diante das mudanças no
cenário educacional, estão relacionadas ao desconhecimento que este possui em relação às teorias
de linguagem presentes nos documentos que norteiam a construção dos currículos escolares.
Uma das razões para as incertezas do professor face à mudança paradigmática
profissional, que coincide com um ambiente de desprestígio e exacerbação dos
docentes, é o desconhecimento, por parte do alfabetizador e do professor de língua
portuguesa, das teorias de linguagem que embasam os documentos oficiais, pois elas
não fazem parte da maioria dos programas dos cursos de Pedagogia e de Letras que os
formam (SOARES, 1997 citada por KLEIMAN, 2008, p. 488).

Aprimorar os conhecimentos de Língua Portuguesa dos alunos é um dos principais objetivos
dos professores do Ensino Fundamental. Possibilitar que alunos produzam textos com coerência e
coesão, leiam com fluência e compreendam o que leram e dominem parcialmente a ortografia são
alguns dos objetivos que professores pretendem alcançar. No entanto, uma parte significativa de
alunos da escola pública tem saído dos anos iniciais com domínio precário da língua ou
semianalfabetos. Soares (2015) alerta que
Há crianças que ficam para trás, e não são acudidas naquilo que precisam ser
acudidas. Há inúmeras sugestões nas resoluções, nas leis, nos decretos de conselhos
estaduais e federal de que, desde o primeiro momento em que se identifica que a
criança tem dificuldades, já se tem que dar uma atenção especial a ela. O que é, em
tese, muito bom, mas as escolas públicas não têm tido condição de dar esse
atendimento pessoal. Consequência: as crianças têm ido para a frente sem condições
para isso. (SOARES, 2015, p.10)3.

Hoje, se essa situação é um desafio para os professores dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, quanto mais para os bolsistas do PEI, que trabalham no contraturno com esses alunos.
É preciso, portanto, além de tratar as defasagens dos professores alfabetizadores, incluir os estudos
linguísticos na sua formação inicial. Todavia, antes de justificarmos a defesa dessa proposição,
apresentamos uma breve discussão sobre a escolarização e o fracasso escolar.

Para isso,

Esse trecho está contido em uma entrevista publicada no Jornal Letra A, produzido pelo CEALE (Centro de
Alfabetização, Leitura e Escrita), da UFMG. A pesquisadora Magda Soares dá respostas a dúvidas enviadas por
professores de todo o Brasil.
3
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contextualizaremos, primeiramente, o sistema educacional na perspectiva do Sistema de Avaliação
da Educação Básica, conhecido como SAEB para situarmos o PEI como política pública
educacional voltada para atenuar as fragilidades educacionais do Sistema Municipal de Ensino.
O sistema educacional brasileiro e, em especial, o sistema público de ensino, vem se
organizando nas últimas três décadas sob a lógica das avaliações em larga escala. Consideradas um
dos elementos centrais para a estruturação e o fomento de políticas públicas educacionais, as
avaliações são hoje um dos principais indicadores da qualidade do ensino (ROJO, 2009). E, mesmo
que não concordemos com as análises dos dados provenientes dessas avaliações, é preciso
considerar sua importância no contexto da educação. Presentes nas escolas desde a década de 1990,
o resultado dessas avaliações viabilizou importantes políticas de expansão e universalização da
escolarização inicial. No que diz respeito à alfabetização e aos processos envolvendo a aquisição da
linguagem escrita, foram subsidiadas diferentes ações voltadas para a qualidade profissional do
professor e para reversão de quadros de não aprendizagem.
As ações implementadas tinham um viés intervencionista e visavam atenuar um quadro de
alfabetização deficitário, no qual as crianças chegavam ao fim de sua formação nas séries iniciais
do ensino fundamental, sem dominar competências básicas de leitura e escrita. No bojo dessas
ações surgiram muitos programas voltados para formação inicial de professores, formação
continuada, programas de acesso aos livros, entre outros. E é nesse conjunto de ações que situamos
o PEI, da Prefeitura de Belo Horizonte.
O PEI configura-se como uma política pública municipal criada como alternativa para o
enfrentamento de alguns problemas decorrentes do processo de universalização do ensino. Ao se
assegurar o acesso das crianças em idade escolar às instituições de ensino, criou-se também, o
desafio da permanência, uma vez que, ainda hoje, uma grande parcela da população se vê excluída
do processo de escolarização devido ao fracasso escolar.
ALFABETIZAÇÃO NO CONTEXTO ATUAL
Em sentido estrito, Soares (2016) define a alfabetização como aprendizagem inicial da
leitura e da escrita que envolve o domínio de competências específicas, entre as quais destaca-se a
apropriação dos sistemas alfabético-ortográfico e das convenções da escrita. Essa delimitação do
objeto de ensino traz o foco para especificidade da alfabetização, na qual “a aprendizagem da língua
escrita pela criança se dá por uma construção progressiva do princípio alfabético” (SOARES, 2016,
p. 21). Apesar desse direcionamento para a aprendizagem, uma discussão que prevalece é a
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persistência de problemas relativos à sua aquisição diante do fracasso que ainda persiste na
aprendizagem inicial da língua escrita. Para Soares (2016) é preciso compreender quais são os
fatores que estariam diretamente relacionados a não aprendizagem.
A constatação do fracasso na alfabetização vem sendo reforçada pelos resultados obtidos na
Avaliação Nacional de Alfabetização – ANA e na Prova Brasil realizadas por alunos do 3º e 5º ano
do Ensino Fundamental. De acordo com o relatório SAEB/ANA 2016, cerca de 34% dos alunos
encontram-se no nível insuficiente de leitura e de escrita (BRASIL, 2018). O que significa que nos
procedimentos envolvendo a leitura, os alunos realizam leitura de palavras, localizam informações
explícitas em textos curtos. Na escrita, esses alunos não escrevem palavras alfabeticamente,
realizam trocas ou omissões de letras, apresentam desvios ortográficos e não produzem textos
legíveis. (BRASIL, 2018)
Esses dados são complexos e para Rojo (2009) não deveriam estar circunscritos apenas à
ótica das estatísticas educacionais, pois eles envolvem fatores e contingências que não dizem
respeito unicamente ao processo ensino-aprendizagem. Sem desconsiderar todas as variáveis
socioeconômicas e políticas que envolvem o processo de alfabetização, compreendemos que as
dificuldades de aprendizagem em leitura e escrita também estão diretamente atreladas às
“características intrínsecas da própria linguagem escrita” (ZORZI, 2003, p.39). Isto é, as crianças
têm dificuldades não porque sejam economicamente desfavorecidas ou apresentem transtornos, mas
porque o sistema de escrita apresenta enormes complexidades.
Contudo, os dados sinalizam alguns aspectos relativos ao que se ensina e como se ensina,
bem como as abordagens presentes nos currículos. De acordo com Soares (2003) um caminho
possível, seria o estabelecimento dos níveis de habilidades em sua relação com o grau de instrução,
isto é, estipular para cada ano ou série as habilidades a serem desenvolvidas, de modo a se assegurar
a progressão das aprendizagens.
Logo, a definição dos conteúdos da alfabetização representou um avanço no sentido de se
retomar a especificidade da alfabetização como algo a ser ensinado de forma sistematizada
(SOARES, 2003).

No caso da língua portuguesa, tem-se os eixos da aprendizagem e seus

desdobramentos em diferentes habilidades distribuídas ao longo dos três anos. Assim, para que
um(a) aluno(a) possa desenvolver sua competência comunicativa oral e escrita em língua materna,
ele deverá consolidar as habilidades previstas.
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A INTRODUÇÃO DOS ESTUDOS LINGUÍSTICOS NAS ORIENTAÇÕES DO PEI
Desde o início deste século, tem-se tentado compreender a concepção de alfabetização na
perspectiva do letramento. Segundo Soares (2016), tais conceitos são diferentes quanto ao objeto de
conhecimento e aos processos cognitivos e linguísticos de aprendizagem que os envolvem, daí a
necessária abordagem do “alfabetizar letrando”. Nas palavras de Soares,
(...) a aprendizagem inicial da língua escrita, embora entendida e tratada como
fenômeno multifacetado, deve ser desenvolvida em sua inteireza, como um todo,
porque essa é a natureza real dos atos de ler e de escrever, em que a complexa
interação entre as práticas sociais da língua escrita e aquele que lê ou escreve
pressupõe o exercício simultâneo de muitas e diferenciadas competências. (SOARES,
2016, p. 35)

O tratamento da língua como um todo indissociável dos demais elementos que a constitui
foi assumido no Brasil através do construtivismo. Entretanto, segundo Soares (2016), nesse quadro
teórico houve um movimento de desmetodização que levou a uma ideia negativa de método na
alfabetização e consequentemente a uma perda de especificidade no ensino.
Soares (2004, p. 5) esclarece que a proposta de “compreender alfabetização e letramento
como ações distintas é “apenas aparentemente contraditória, a especificidade e, ao mesmo tempo, a
indissociabilidade desses dois processos” se dá tanto na perspectiva teórica quanto na perspectiva
da prática pedagógica. Contudo, é um grande desafio para os bolsistas do PEI desenvolver
metodologias e estratégias eficientes de incursão na cultura escrita considerando as muitas facetas
do letramento e da alfabetização.
À vista disso, para as orientações do PEI, foram elaboradas aulas que incorporavam aspectos
relacionados às práticas sociais de leitura e escrita a partir da exploração de diferentes gêneros
textuais e aspectos relacionados à faceta linguística da alfabetização, isto é, próprios à aquisição e
apropriação do sistema da escrita, alfabético e ortográfico, a saber: “consciência fonológica e
fonêmica, identificação das relações fonema–grafema, habilidades de codificação e decodificação
da língua escrita, conhecimento e reconhecimento dos processos de tradução da forma sonora da
fala para a forma gráfica da escrita”. (SOARES, 2004, p.15).
O estudo da consciência fonológica, “que apresenta função relevante na aprendizagem da
escrita, podendo trazer uma contribuição significativa para a aquisição da ortografia do português”
(SOARES, 2016, p.182) e também os estudos: do quadro de classificação das consoantes e vogais;
das possíveis composições silábicas da Língua Portuguesa; das regularidades e irregularidades
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ortográficas, foram, de fato, os conteúdos mais desafiantes e inéditos para os bolsistas. O que lhes
era ensinado para colocar em prática nas aulas de reforço pelas quais eles eram responsáveis,
serviram de conteúdos para o aprendizado próprio de cada um, sem exceção. Daí, considero como
inédito para esses bolsistas o conhecimento desses aspectos.
Assim, ao longo das orientações semanais estudamos textos de Soares (2016), Morais
(2005) e Capovilla (2010) sobre a consciência fonológica, considerada a capacidade humana de
reflexão consciente sobre a linguagem, isto é:
[…] uma coisa é usar as palavras para se comunicar. Outra é tomá-las como objetos
sobre os quais podemos refletir, observando algumas de suas características (por
exemplo, sua semelhança sonora com outras palavras da língua, seu tamanho, os
“pedaços sonoros” que as compõem), independentemente de seus significados.
Quando esse tipo de reflexão se dá sobre a dimensão sonora da palavra, estamos
diante da colocação em prática de habilidades de reflexão fonológica, algo também
chamado na literatura especializada de “consciência fonológica” ou “conhecimentos
metafonológicos” [...] (MORAIS, 2005, p. 73).

Fernando Capovilla (2010) vem insistindo, de maneira veemente, que a consciência
fonológica se destaca como o principal tema dos trabalhos científicos sobre a aquisição da leitura e
da escrita desde a Educação Infantil até os anos iniciais do Ensino Fundamental. O autor evidencia
que “precisamos descobrir porque os desempenhos dos alunos têm piorado de modo tão sistemático
e marcante” (CAPOVILLA; SEABRA, 2010, p.71). Sobretudo, “descobrir soluções claras e
eficazes, capazes de reverter esse quadro alarmante, e empreendê-las de modo decisivo, sistemático,
lúcido e corajoso” (CAPOVILLA; SEABRA, 2010, p.71). Instrumentalizar os bolsistas para o
trabalho com a consciência fonológica vai ao encontro do que Capovila e Seabra (2010) vêm
tratando:
Como educadores, precisamos resistir fortemente à tentação de buscar, fora do âmbito
da educação, justificativas fáceis e cômodas para o fracasso educacional. É evidente
que as condições sociais e econômicas adversas da população brasileira afetam o
desempenho de nossas crianças. Mas como educadores, temos a atribuição e o dever
de procurar fazer o melhor que temos, e de buscar soluções educacionais para o
fracasso escolar, soluções baseadas em pesquisa de Pedagogia experimental, de modo
a descobrir como melhor ensinar nossas crianças, tenham elas os problemas e as
dificuldades que tiverem. (CAPOVILLA; SEABRA, 2010, p. 71).
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O objetivo de apresentar e ensinar aos bolsistas do PEI aspectos relativos aos estudos
linguísticos é uma oportunidade para que eles se sintam capacitados para criar abordagens que
atinjam diferentes perfis de alunos com defasagens em leitura e escrita. Desse modo, foram
utilizadas atividades da cartilha de método fônico elaborada por Capovilla e Seabra (2010); jogos
de análise fonológica propostos por Morais (2005); atividades do campo dos estudos linguísticos
propostos por Oliveira (2005), Alvarenga (1995) e Tonelli (1998), além da teoria da psicogênese da
língua escrita proposta por Ferreiro e Teberosky (1986).
Enfim, a experiência de orientação no PEI nos revelou sérios enfrentamentos: o fato de que
nossos bolsistas não dominam com profundidade a modalidade escrita de seu objeto de trabalho: a
língua. A língua com toda sua inerente complexidade; as normas que regem a gramática; as regras
ortográficas; a fonética e a fonologia. Junta-se, portanto, uma formação ineficiente na educação
básica com o grande desafio de auxiliar alunos com defasagens na alfabetização.
Assim, Cagliari (1991) reforça a perspectiva de que os conhecimentos produzidos pelas
teorias linguísticas devem fazer parte do arcabouço teórico de todo professor de língua que deseja
se tornar um conhecedor de seu objeto de trabalho, caso contrário, “como ele ensinaria algo que não
sabe?”. (CAGLIARI, 1991, p. 41). Conhecer os pressupostos da linguística na alfabetização fornece
não somente o embasamento teórico, mas também as técnicas necessárias de compreensão e de
intervenção na realidade linguística da criança.
Ainda segundo Cagliari (1991) “sem o conhecimento competente da realidade linguística
compreendida no processo de alfabetização, é impossível qualquer didática, metodologia ou solução
de outra ordem” para auxiliar alunos com dificuldades em leitura e escrita. Para o autor, o
aprofundamento dos estudos linguísticos não pode ser negligenciado nos cursos de formação de
professores, principalmente, professores alfabetizadores.
Não há intenção em ressaltar a predominância das facetas linguísticas da alfabetização em
detrimento ao desenvolvimento de outras facetas necessárias para a compreensão da escrita. Porém,
não podemos relativizar o fato de que o professor que alfabetiza ensina uma língua, e, portanto, é
preciso conhecer melhor a sua estrutura e funcionamento. Percebemos que o não conhecimento de
muitos aspectos da linguística, que são essenciais e imprescindíveis no ensino, impossibilitava a
elaboração de atividades para os alunos com dificuldades.
Considerando essa condição de ensino, Travaglia (2013) apresenta alguns itens que devem
ser trabalhados em termos de conhecimento linguístico nas séries iniciais do Ensino Fundamental.
O autor sugere atividades envolvendo classe de palavras, vocabulário, ortografia, concordância,
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relações entre orações e suas expressões, dentre outros, sempre adequando-os ao nível dos alunos.
Para Travaglia (2013) não se deve desconsiderar que a abordagem desses tópicos envolve a reflexão
e o uso, com a finalidade de
formar um usuário competente da língua, que seja capaz de usar os diversos recursos
da língua de modo adequado na construção de textos para veicular determinadas
significações, produzir efeitos de sentido pretendidos em situações variadas e
específicas de comunicação e, ao mesmo tempo, seja capaz de compreender os
sentidos veiculados pelos textos que recebe. Portanto o objetivo é desenvolver a
competência comunicativa dos alunos. (TRAVAGLIA, 2013, p. 27)

Por fim, conforme defendido por Soares (2004) a formação linguística do professor
alfabetizador deve ser vista como um caminho para se articular conhecimentos e metodologias
voltados para o ensino direto, explícito e ordenado do sistema de escrita. Ressaltando que esse
posicionamento não desconsidera o necessário alinhamento dos conhecimentos linguísticos
simultaneamente ao desenvolvimento de habilidades e comportamentos de uso competente da
língua escrita nas práticas sociais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Aos bolsistas do PEI, que ocupam seus lugares como graduandos do curso de Pedagogia e
futuros alfabetizadores, é necessário oferecer oportunidades de se aproximarem de uma discussão
mais complexa relativa ao aprendizado da Língua Portuguesa. Ao se propor essa aproximação,
intenta-se a construção de um movimento que diminua a defasagem na língua escrita e aumente o
conhecimento de aspectos teóricos da área da linguística para uma satisfatória atuação na escola.
A percepção dessa necessidade surgiu no início de 2018, atravessou o ano de 2019 e
permanece como desafio para 2020. Nos grupos de orientação do PEI tornou-se mais evidente a
necessidade de buscar uma abordagem capaz de suprir as demandas linguísticas apresentadas pelos
alunos, e ao mesmo tempo, capaz de orientar práticas de ensino teoricamente embasadas e que
conduzam a intervenções mais efetivas junto aos alfabetizandos. Por onde começar, é o desafio....
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Resumo
Este artigo é resultado de nossas experiências de ensino decorrentes das orientações planejadas para um
grupo de graduandos do curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG),
bolsistas do Programa Escola Integrada (PEI) no ano de 2019.O PEI é vinculado à Secretaria
Municipal de Educação de Belo Horizonte (SMED/BH) e oferece, no contraturno, atividades de
reforço e intervenção escolar aos alunos do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano). Os momentos de
orientação do PEI, organizados semanalmente, visavam propor formas de habilitar os bolsistas para o
ensino da leitura e da produção escrita aos alunos que não sabiam ler e escrever ou desempenhavam
essas habilidades de modo muito precário. A experiência de orientação no PEI nos revelou sérios
enfrentamentos: o fato de que nossos bolsistas também não dominavam com profundidade a
modalidade escrita de seu objeto de trabalho: a língua. A língua com toda sua inerente complexidade; as
normas que regem a gramática; as regras ortográficas; a fonética e a fonologia. Juntava-se, portanto,
uma formação ineficiente na educação básica com o grande desafio de auxiliar alunos com defasagens
na alfabetização. Não havia como relativizar o fato de que o bolsista que trabalha aspectos da
alfabetização ensina uma língua, e, portanto, é preciso conhecer melhor a sua estrutura e
funcionamento. Percebemos que o não conhecimento de muitos aspectos da linguística, que são
essenciais e imprescindíveis no ensino, impossibilitava a elaboração de atividades para os alunos com
dificuldades. A fim de auxiliar os bolsistas nas suas atividades, foram trabalhados aspectos da linguística
a partir do estudo de Soares (2018), Morais (2005), PNAIC (2012), Silva (2014) e Zorzi (2003). Os
estudos pautaram-se em conhecer a influência da fonética e fonologia para o aprendizado da ortografia
e a importância do desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica para o processo de
alfabetização.
Palavras-chave: Alfabetização; Conhecimentos Linguísticos; Programa Escola Integrada.
A GESTÃO DO CONHECIMENTO NA PEDAGOGIA EM TEMPOS DE TECNOLOGIA
DISRUPTIVA: FORMAÇÃO PARA A PRÁTICA DOCENTE
Luciano Andrade Ribeirovi – UNA
Ivane Perotti Vii – UEMG

INTRODUÇÃO
A virada de milênio pela qual a geração contemporânea passou estabeleceu uma inquietação
acerca de algo crucial para o ser humano: a produção e a apropriação de informação. O campo
educacional, assim como todos os outros campos produtivos da sociedade, sofre, sofreu e tende a
sofrer com as mudanças que se apresentam, posto que uma nova gestão da informação e do
conhecimento urge se afirmar no âmbito acadêmico.
A formação de professores, sobretudo no curso de Pedagogia, precisa repensar suas
estratégias de currículo para, muito além das deliberações do MEC, principalmente no que tange as
Diretrizes Curriculares Nacionais, fazer sentido para esse campo do saber e ser capaz de
operacionalizar transformações eficazes na forma de encarar a escolarização como momento de
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formação humana diante de um cenário que passa a venerar o “culto à urgência”, como cunhou
Aubert (2003), que nada mais é do que a exigência por reações rápidas diante dos estímulos
informativos que se multiplicam a um toque das multi-telas que se proliferam nas mãos de quem
precisa estar conectado socialmente.
Daí, tem-se a necessidade de discutir um outro gerenciamento, mais no campo
comportamental, que ofereça estratégias para uma melhor construção de competências diante de um
complexo informacional alinhado a um coletivo transformado e sem rumo, sobretudo. É chegada a
hora da reeducação comunicacional, tanto na interação das pessoas, delas com as máquinas e suas
inteligências artificiais e, por fim, em novas formas de mediação cognitiva, área de atuação do
docente.
Este artigo pressupõe, dessa forma, enxergar a formação do docente diante de um dilema
nomeado de tecnologia disruptiva. Entende-se, por ele, que os processos inovadores aos quais todos
os sujeitos estão subordinados provocam uma ruptura com tudo o que antes estava estabelecido.
Interessante perceber que a palavra disruptiva, estranha para os padrões da Língua Portuguesa, tem
origem inglesa, no verbo “disrupt”, que trata de algo revolucionário, de interrupção,
desmoronamento ou de interrupção de qualquer curso que se julgue normal.
Esse novo mundo da comunicação e composição cognitiva, nos embalos do que o sistema
capitalista oferece, consegue, de forma surpreendente, fetichizar a informação enquanto mercadoria
cada vez mais desejada. Disso, surge o termo ao qual nossa geração estará fadada a ser reconhecida
no futuro como originária da Sociedade da Informação e do Conhecimento. Essa nomenclatura se
justifica, sobretudo, pelo desenvolvimento das tecnologias que alteram, completamente, a forma de
produção, de comercialização e de recepção dos chamados estímulos midiáticos.
SUJEITOS DA CONSTRUÇÃO E DA RECONSTRUÇÃO DO SABER
Essa expressão que dá nome ao subtítulo acima, “sujeitos da construção e da reconstrução
do saber”, vem de Paulo Freire (1996, p.26). Referência para a prática pedagógica, o educador
propôs em vida e em obra uma vivência mais significativa da interação entre alunos e professores
dentro do que ele nomeou de uma “pedagogia da autonomia”. Só assim, segundo ele, poder-se-ia
pensar numa “ação transformadora”. A verdadeira aprendizagem pressupõe que os educandos “vão
se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do
educador, igualmente sujeito do processo” (FREIRE, 1996, p.26).
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O processo histórico consolida a escolarização, sobretudo no Brasil, como método apenas.
Talvez por isso ensinemos hoje na mesma metodologia empregada para uma aula expositiva do
século XIX. Porém, os professores atuais se formaram ao longo do século XX e estão a conduzir a
aprendizagem de quem nasceu no e para o século XXI. Daí a crença necessária de que ensinar exige
risco e aceitação do novo, estratégias nem sempre presentes ao longo da formação do professor.
Freire (1996) insiste em mostrar um mundo contemporâneo dinâmico e carente de atenção. Dessa
premissa, temos a obviedade de que ensinar não é “transferir conhecimento”, mas ofertar
possibilidades para a sua própria construção. Das pérolas freirianas, uma das mais significativas
para quem se aventura no mundo da educação e da formação humana é a certeza de que a tarefa do
educador não é transferir, depositar ou oferecer ao outro, tomado como paciente de seu pensar.
Antes, é desafiar o educando a produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado.
ENSINAR EXIGE RISCO E ACEITAÇÃO DO NOVO: TECNOLOGIAS NO CONTEXTO
EDUCACIONAL
A formação cognitiva passa, obrigatoriamente, por três fases de apropriação: o dado, a
informação e o conhecimento, nesta ordem. A educação formal traz, em sua essência, a oferta e a
aquisição de elementos de significação para que, diante de alguma determinada demanda, os atores
do processo conquistem um poder de decisão, tendo-se aí o conhecimento finalmente efetivado.
Essa tríade significativa aqui indicada de dado, informação e conhecimento é a trajetória de
um processo cognitivo marcado por uma época de transformações sociais que apontam para uma
nova fase na história da humanidade. A passagem de milênio (XX para o XXI) é um divisor de
águas para quem terminou o século passado com grande desenvolvimento de capacidades
científicas, tecnológicas e produtivas e iniciou o século atual marcado pelas ações das
telecomunicações, da microeletrônica, da biotecnologia, da informática e da robótica, entre outros
meios, produtos e serviços. Essas matrizes produtivas básicas ampliaram a possibilidade de
produzir bens e serviços com grande rapidez (KLIKSBERG, 2002). E com a educação não foi
diferente.
Nossos espaços escolares estão, cada dia mais, repletos de indivíduos ávidos pela
informação e pelo pretenso conhecimento. Como é impossível se apropriar de tudo o tempo todo, o
sujeito sente uma potência fragilizada, sempre carente de mais para ter a sensação de que está
pleno. Esse sentimento o leva a buscar novas e mais intensas mercadorias cognitivas, tais como as
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leituras, artigos, produções cinematográficas, produções acadêmicas etc., tornando-o presa fácil
desse processo do comércio da educação.
A literatura que é produzida na área pedagógica, na maioria das vezes, confunde
escolarização, processo formativo sustentado pela institucionalização da escola, de educação – ou
formação humana, termo mais apropriado para o que este artigo propõe. Por educação é
fundamental compreendê-la enquanto categoria, que, nesse contexto, deve ser colocada como:
(...) uma construção social do homem. Existe em formações sociais concretas e faz
parte das suas estruturas de saber e de poder. Tem a ver com questões de reprodução
do saber e de manutenção do poder. A educação é uma práxis (ação → transformação)
humana. É formação humana e social. A educação é aqui entendida como parte do
processo de produção social do homem e de seu meio. (SOUZA JÚNIOR, 2018).

Claro deve estar que o trabalho docente contemporâneo está longe dessa significação e
indica, pelo contrário, uma mercantilização do elemento informativo da escolarização e o entrega ao
educando como um pretenso conhecimento. A atual relação social de produção e reprodução de
riqueza, culturalmente, consolidou a categoria conhecimento como valor e, portanto, alavancou-o
ao centro da cultura contemporânea. Daí, é inevitável resgatarmos Marx (2011) quando escancara,
ainda no século XIX, que o mais relevante das sociedades capitalistas não é apenas a liberdade de
comprar ou vender o que se queira, mas a dinâmica de que, para participar da vida social numa
sociedade de mercado, você precisa comprar ou vender coisas.
A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, por meio de suas
propriedades, satisfaz necessidades humanas de um tipo qualquer. A natureza dessas
necessidades – se, por exemplo, elas provêm do estômago ou da imaginação – não
altera em nada a questão. Tampouco se trata aqui de como a coisa satisfaz a
necessidade humana, se diretamente, como meio de subsistência, isto é, como objeto
de fruição, ou indiretamente, como meio de produção (MARX, 2011, p.113).

Dessa forma, compreende-se os recursos tecnológicos de comunicação e informação como
mercadorias intrinsicamente presentes na vida cotidiana do sujeito. Estas primeiras décadas do
século XXI provaram que estamos diante de importantes fenômenos sociais, econômicos e culturais
que, não isolados, dependem exclusivamente de todo o arcabouço técnico, teórico e cultural das
novas tecnologias da informação e do conhecimento.
De acordo com Kenski (2005, p.93), “estamos vivendo um novo momento tecnológico, em
que a ampliação das possibilidades de comunicação e informação altera nossa forma de viver e de
aprender na atualidade”. Essa (re)aprendizagem de como se comunicar, de entender a coemissão no
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lugar da recepção nos leva a compreender a sociedade atual estruturada e organizada interligadas
em redes. É por meio da ação e da interação em rede que as pessoas realizam trocas de toda
natureza, compartilham experiências e aprendizagens, constroem conhecimento de forma
colaborativa e cooperativa.
[...] a difusão da tecnologia amplifica seu poder de forma infinita, à medida que os
usuários apropriam-se dela e a redefinem. [...] não são simplesmente ferramentas a
serem aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos. Usuários e criadores podem
tornar-se a mesma coisa. Dessa forma, os usuários podem assumir o controle da
tecnologia [...]. Segue uma relação muito próxima entre os processos sociais de
criação e manipulação de símbolos (a cultura da sociedade) e a capacidade de produzir
e distribuir bens e serviços (as forças produtivas). (CASTELLS, 2000, p. 51)

Compreender essas mudanças provocadas pela presença das mídias informáticas no campo
da educação é primordial para o professor e precisa ser incorporada em sua formação acadêmica.
As atividades significativas e de subsistência humana, sejam elas econômicas ou sociais, estão se
tornando, cada vez mais, dependentes do uso da tecnologia. Isso reconfigura o deslocamento, a
comunicação e a velocidade (ver quadro abaixo). Nunca antes na história da humanidade, tantas
mudanças operaram para ressignificar o simples fazer cotidiano. Isso se deve, sem dúvida, ao
avanço tecnológico instaurado na sociedade global. (CASTELLS, 2000)
Quadro 1. Relação entre os tipos de comunicação, o transporte e as velocidades

Fonte: (TOSCHI, 2019, p. 87)

Nada mais compreensível, diante desse quadro acima, a interpretação do “culto à urgência”,
citado na introdução. Essa espécie epidêmica de ansiedade pela e da informação reconfigura nosso
contexto de agilidade, de impaciência e interfere no mundo do trabalho, na socialidade e construção
cognitiva.
Os jovens absorvem com mais facilidade esse ritmo, mas não seus professores nem as
pessoas mais idosas. Se incluíssemos no quadro anteriormente mostrado uma coluna
sobre as relações humanas, veríamos como também se modificou. Desejo, a partir de
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agora, refletir sobre os desdobramentos de tudo que foi expresso até aqui na vida
cotidiana da escola (TOSCHI, 2019, p. 87).

Nossa época só será bem compreendida, enquanto marco histórico, daqui a alguns anos. Mas
certo está de que, como já “gritou” Caetano Veloso4,"O rei está nu. Mas eu desperto porque tudo
cala frente ao fato de que o rei é mais bonito nu”. Entre os que calam, está a escola, que insiste em
ser como ainda é. As mudanças pelas quais ela já passou são insignificantes perto das que deverá
passar no médio e longo prazo. O professor contemporâneo precisa dizer se está disposto ou não a
enfrentar essa transformação, seja de forma programada ou espontânea, mas sobretudo por meio de
fatores culturais e políticos.
SEGURANÇA, COMPETÊNCIA PROFISSIONAL E GENEROSIDADE: FERRAMENTAS
PARA TRANSFORMAR A TECNOLOGIA EM ALIADA
Contemporaneamente, tem-se uma leitura tecnocêntrica, isto é, a tecnologia como algo
fundante da cognição. Mas consideramos essa tese falsa por entender a temática da educação e da
tecnologia como categorias em intensa transformação ao longo do tempo. Cabe à Pedagogia,
enquanto escola de formação docente, estabelecer discurso mais crítico que não enxergue a adoção
de tecnologias como inovação pedagógica.
Freire (1996), em seu brilhantismo franciscano, não cansou de esclarecer que ensinar exige
segurança, competência profissional e generosidade. Para ele, a humildade docente está em
reconhecer o seu lugar profissional diante de uma prática que necessita ser democrática por
entender uma troca cognitiva entre os sujeitos do processo de formação humana.
Daí a necessidade de entender que, diante desse cenário das novas tecnologias, as
instituições de ensino são levadas a rever os métodos e as práticas de ensino-aprendizagem uma vez
que a tradição, a experiência e a formação deixaram de ser critérios de qualificação para o trabalho
(BIANCHETTI, 2001).
Mediar um processo de formação humana requer o uso das tecnologias tanto as
convencionais (quadro, giz, livro didático etc.) como as tecnologias da informação e do
conhecimento (computadores, internet, aparelhos audiovisuais etc.) para melhorar o processo
ensino-aprendizagem.

4

Trecho da letra de “O Estrangeiro”, de Caetano Veloso (1989).
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Independente de uma matriz curricular de um curso de formação docente indicar conteúdos
relacionados à tecnologia educacional, cabe ao currículo estabelecer o papel das tecnologias no
cotidiano escolar. Os conteúdos formativos, por sua vez, devem entender a singularidade de cada
tecnologia com suas vantagens e desvantagens, mas, sobretudo, como recursos potencializadores da
aprendizagem.
Vê-se, de forma naturalizada, o empoderamento das tecnologias da informação e
comunicação como geradoras de novos métodos de ensino e formas de transmissão do saber. Nesse
contexto do ensino-aprendizagem, a leitura de mundo sai do campo visual real para o virtual, fato
que deve ser resgatado e ordenado. A autoaprendizagem no ciberespaço, território cibernético
composto, minimamente, pela informática, telecomunicação e tecnologia audiovisual, exige dos
professores trazerem para si o ferramental disponível para ressignificá-lo enquanto recursos
possíveis de novos e/ou melhores modos de ensinar e de aprender.
Essas oportunidades de construção cognitiva em formato não mais linear no campo
educacional reconfiguram o tempo e a distância, o que resulta, inevitavelmente, em maior interação.
Com poder sedutor das tecnologias, “corremos o risco da alienação, da crença ilimitada, creditando
a elas a capacidade de solucionar os problemas de aprendizagem e as dificuldades de acesso ao
saber” (PRETI, 1998, p. 33).
Costumamos afirmar em sala de aula que a ausência de um texto físico, por exemplo, nos
faz escaneá-lo com os olhos e não lê-lo propriamente dito. Talvez por isso, Lévy (1999, p. 169)
afirme que “[...] os indivíduos toleram cada vez menos seguir cursos uniformes ou rígidos que não
correspondem a suas necessidades reais e à especificidade de seu trajeto de vida.” e as tecnologias
interativas “[...] oportunizam a transição de uma educação estritamente institucionalizada para uma
situação de troca generalizada de saberes.”. (LÉVY, 1999, p. 172).
Esses dois pensamentos, de Preti (1998) e Lèvy (1999), indicam, de forma clara, um
paradoxo relevante para se trabalhar. Esse potencial tecnológico pode atuar tanto como um risco aos
programas de formação do profissional docente quanto novos e desafiadores caminhos de
aprendizagem. Urge, portanto, estabelecer, como pressuposto curricular, o questionamento de até
que ponto essas novas tecnologias propostas para uso podem propiciar a reflexão, o diálogo, a
interatividade e se estão ao alcance de toda a comunidade escolar, para não cometer equívocos
ocasionados pela eventual fetichização.
[A tecnologia propõe um] desafio no sentido de adentrarmos nessas novas linguagens
de comunicação, mas sem sermos por elas abafados e anulados, pelo encantamento,
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por uma espécie de canto das sereias. Temos de aprender a conviver com as novas
tecnologias e a desenvolver-nos como cidadãos livres e responsáveis. Portanto, temos
de ousar aprendendo, sem timidez, com o olhar no horizonte, para onde caminha a
sociedade, o progresso, mas com os pés calcados na nossa realidade local. (PRETI,
1998, p. 38).

A tecnologia propõe, assim, um novo design para a escola. Ao mesmo tempo que os
recursos oferecidos pelos computadores e pela internet tornam as informações circulantes mais
atraentes em forma e diversificadas em conteúdo do que aquelas existentes na escola tradicional
(LÉVY, 1999; MORAN, 2006), o pedagogo tem o dever de saber que as novas tecnologias são
instrumentos a serviço de uma determinada concepção de sociedade, de educação, de comunicação
e de aprendizagem. Só assim para vislumbrarmos uma formação de sujeito estruturada a partir de
uma concepção de egresso voltada para a autonomia, criatividade, competência reflexiva e
interação crítica com as mídias e multimídias (MORAN, 2006, p. 15).
CONCLUSÃO
Temos, portanto, uma situação que se coloca como problema pedagógico a se resolver: a
escola contemporânea precisa se reinventar e poucos sabem qual é o caminho. A formação do
pedagogo, enquanto profissional que tem como premissa ensinar a ensinar, requer novas bases
estruturais que, não só atualize o currículo do curso para a contemporaneidade que se coloca, mas,
sobretudo, para a sagacidade de entender as profundas mudanças que têm ocorrido no mundo da
metacognição, isto é, o entendimento claro de como o sujeito está consciente do seu aprendizado.
Falar do aprendizado nesse contexto de organização mental do conhecimento e de
necessário domínio de faculdades mentais que permitam um melhor gerenciamento do pensamento
em tempos de tecnologia disruptiva é tarefa difícil e requer desenvolvimento de estudos, premissa
máxima deste artigo.
O domínio das novas tecnologias e da informação e de todas as suas ferramentas
pedagógicas possíveis deve partir do pressuposto de que, sem o arcabouço teórico que sempre
sustentou a educação e dos valores humanísticos que estão por trás de uma formação do sujeito é
impossível que o trabalho do professor se efetive com a qualidade necessária e imposta pelos novos
tempos.
Urge uma flexibilização curricular, pautada no humano e no sujeito protagonista de sua
formação, que permita uma comunicação por meio de uma escuta pedagógica mais particularizada e
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amparada pela realidade social do educando ali envolvido. Metodologias só fazem sentido quando
compartilhadas entre os membros do aprendizado. Dessa forma, a diversificação didática alinhada a
técnicas de novos formatos de compartilhamento de inteligência e/ou conhecimento construídos
apontarão um jeito diferente de ser ler o mundo e de transformar a realidade daquele que busca a
educação.
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Resumo
Transformações contemporâneas capitaneadas pela tecnologia têm alterado a forma como a educação e
o processo formativo do sujeito se colocam. Diante de uma consolidação histórica de que a
escolarização sempre se norteou pelo método e não pela potencialidade cognitiva do coletivo, é hora de
pensar sobre o fato de que ensinamos hoje na mesma metodologia empregada para uma aula expositiva
do século XIX. No entanto, os professores atuais se formaram ao longo do século XX e estão a
conduzir a aprendizagem de quem nasceu no e para o século XXI. Refletir sobre isso a partir do
aspecto da formação docente e no campo da Pedagogia enquanto área precípua do campo do saber é
fundante para uma proposição de novas formas de construção do conhecimento. Para isso, observa-se
pelo referencial teórico desenvolvido uma necessidade da tríade segurança, competência e generosidade
docentes como elementos edificadores para uma tecnologia aliada e não adversária no processo de
ensino e de aprendizagem. Uma vez isso definido como foco e, portanto, como contrato entre os
sujeitos partícipes do processo, um protagonismo se consolida para ativar (re)construções do saber.
Essa postura dos sujeitos aprendentes, tanto no campo docente quanto discente, integram uma
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proposta pedagógica com visão holística estruturada por meio de conhecimentos
técnicos, científicos e políticos em prol de uma sociedade comprometida com a emancipação
econômica, política e social de sua coletividade. Porém, diante de uma transformação civilizacional
sobre a qual nossa sociedade contemporânea se encontra, este trabalho chama a atenção para o fato de
que ensinar exige risco e aceitação do novo para que as tecnologias educacionais sejam aceitas e
compreendidas como elemento agregador e não adversário. Este artigo espera, portanto, iniciar o
debate e, por meio da consciência da potência de mudança que se tem na formação humana, indicar
caminhos para um mundo melhor.
Palavras-chave: educação; tecnologia; conhecimento; informação
O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA: RESSIGNIFICAÇÕES
PRODUZIDAS POR PROFESSORAS A PARTIR DE UM CURRÍCULO DE FORMAÇÃO
DOCENTE5
Maria Carolina da Silva Caldeirax – CP/UFMG

INTRODUÇÃO
Este trabalho toma como objetivo de estudo o currículo do programa de formação de
alfabetizadores/as “Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa” que esteve em vigor entre
2012 e 2016. Política pública firmada entre o Governo Federal, Municípios e instituições de ensino
superior, o PNAIC, como o próprio nome já indica, teve como objetivo central garantir que todas as
crianças estivessem alfabetizadas até os oito anos de idade. Para isso, uma de suas principais ações
consistiu na formação continuada e presencial para os/as professores/as alfabetizadores/as, realizada
por meio de encontros entre professores/as alfabetizadores/as e equipe formadora das instituições de
ensino superior parceiras, baseados em cadernos de formação que são disponibilizados para os/as
docentes. A formação do PNAIC foi realizada a partir de uma perspectiva “multiplicadora”. A
formação oferecida na Universidade era ofertada para orientadoras de estudo que, vinculadas aos
diferentes municípios participantes do Pacto, repassavam essa formação às cursistas: professoras
que atuam nos três primeiros anos do ensino fundamental, em turmas de alfabetização.
Neste trabalho, analiso os saberes articulados nesse currículo, procurando compreender de
que forma eles são ressignificados na ação docente. O material de análise se constitui,
especificamente, por entrevistas realizadas com cinco formadoras, três orientadoras de estudo e sete

Este trabalho utiliza informações produzidas na pesquisa X, que foi contemplada com recursos do edital Programa de
Auxílio a Doutores Recém-Contratados (ADRC) da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG.
5

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

804

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

cursistas do município de Sabará6/Minas Gerais, além de alguns excertos dos Cadernos de
Formação disponibilizados pelo MEC.
Entendo que essa formação se constitui em um currículo de formação de professores/as, que
atua na produção de modos de ser docente alfabetizador/a na contemporaneidade, com impactos
diretos nos currículos vividos nas salas de aula. Partindo de uma perspectiva pós-crítica de currículo
e particularmente das contribuições de Michel Foucault, entendo que esse currículo seleciona,
organiza e distribui conhecimentos e saberes, estabelecendo relações de poder específicas e
produzindo modos de ser docente. Meu objetivo é analisar que saberes são priorizados nos materiais
e como eles atuam na produção de um modo de ser professora alfabetizadora na atualidade. O
argumento que desenvolvo é de que os saberes divulgados como necessários para as alfabetizadoras
são ressignificados pelas professoras em suas práticas, produzindo um modo de ser docente que
articula conhecimentos científicos passíveis de serem traduzidos em práticas nas salas de aula com
saberes relacionados à sensibilidade e à amorosidade.
Para desenvolver esse argumento, este trabalho está organizado em três partes. Na primeira
delas, discuto os conceitos de currículo, conhecimentos e saberes e como eles se articulam no
currículo de formação docente aqui analisado. Na segunda, analiso os conhecimentos e saberes
articulados pelas professoras no PNAIC durante as formações e em suas práticas. Por fim, analiso
como saberes relacionados à sensibilidade são apresentados como fundamentais na prática realizada
pelas professoras, tanto no trabalho cotidiano, como na prática de formação docente.
FERRAMENTAS TEÓRICAS PARA ANALISAR UM CURRÍCULO DE FORMAÇÃO
DOCENTE
Neste trabalho, parto do entendimento de que o currículo envolve saberes e conhecimentos,
articulando-se às relações de poder vigentes na nossa sociedade com vistas à produção de sujeitos.
Apoio-me em uma perspectiva pós-crítica de currículo, que entende o currículo como um artefato
que operacionaliza relações de poder. O poder, nessa vertente, não é algo que se possui, mas algo
que se dá em múltiplas, variadas e conflitantes relações. Ele não é “um fenômeno de dominação
maciço e homogêneo de um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os outros, de uma classe
Sabará é um município da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que tem população estimada em
136.344 habitantes. Fundado em 1711, durante o Ciclo do Ouro, o município é composto por quatros distritos: Ravena,
Carvalho de Brito, Sede e Mestre Caetano. Há produtos e festas típicos da cidade (como a jabuticaba, a banana e o orapro-nóbis), que são nomeados pela prefeitura e pela proposta educacional do município como parte da cultura imaterial
da cidade. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/sabara/panorama. Acesso em 06 de outubro de 2016.
6
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sobre as outras” (FOUCAULT, 2000a, p.183). Pelo contrário, o poder é difuso, descentralizado,
está presente nas diversas esferas sociais. O poder é uma estratégia, e seus efeitos de dominação se
devem “a disposições, a manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamentos” (FOUCAULT, 1999, p.
27). Cabe registrar que as relações de poder “são, antes de tudo, produtivas” (FOUCAULT, 2000b,
p. 236). Na teorização pós-crítica de currículo, compreende-se o poder “em sua positividade, como
produtor de verdades, de subjetividades, de saber” (PARAÍSO, 2007, p. 54). O poder produz saber,
pois “não há relação de poder sem constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não
suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder” (FOUCAULT, 1999, p. 27).
Faço aqui uma distinção entre saberes e conhecimentos para desenvolver meu argumento.
Considero o “conhecimento” como vinculado à ciência. Aqueles elementos que são, pela nossa
sociedade atual, considerados como “verdades científicas”, independente de estarem vinculados às
chamadas ciências exatas ou às ciências sociais, são aqui definidos como conhecimentos.
Elementos, práticas, teses desses conhecimentos passam a fazer parte do currículo escolar e gozam
de um status diferenciado, já que advêm de uma das principais formações discursivas de nossa
época: a Ciência. No currículo do PNAIC, por exemplo, conhecimentos vinculados à psicogênese
da língua escrita, ao letramento, à alfabetização matemática e à interdisciplinaridade são
considerados conhecimentos e, por isso, têm legitimidade e gozam de status nas práticas que se
propõem para a formação de professoras.
Porém, nem só de conhecimentos científicos se compõe esse currículo de formação docente.
Nele há também saberes, entendidos como “conjunto de elementos, formados de maneira regular
por uma prática discursiva e que são indispensáveis à constituição de uma ciência, apesar de não se
destinarem necessariamente a lhe dar lugar” (FOUCAULT, 1972, p. 220). Nesse sentido, saber se
refere àquilo que se vincula a determinada formação discursiva que nem sempre é considerada
científica. Apesar de não fazer parte de uma ciência, saberes são componentes fundamentais dos
discursos e concorrem ou auxiliam na produção de sujeitos. Os saberes acionados pelas professoras
para realizar determinadas práticas curriculares, por exemplo, também compõem o currículo escolar
e são, em muitos momentos, completamente distintos e até mesmo opostos àquilo que a Ciência
afirma. De modo semelhante, os saberes associados à literatura e saberes relativos às relações
pessoais e afetivas também compõem esse currículo e articulam relações de poder próprias e
produtivas na formação de professores/as no PNAIC.
O saber também se refere ao espaço em que o sujeito “pode tomar posição para falar dos
objetos de que se ocupa em seu discurso” (FOUCAULT, 1972, p. 221). É possível perceber a
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articulação do saber com os modos de subjetivação, já que um saber possibilita que alguém ocupe
um determinado lugar para dele falar e, assim, ser reconhecido como sujeito daquele discurso. Esse
conceito de saber desenvolvido por Michel Foucault é útil para a análise do currículo investigado, já
que permite incluir e analisar aquilo que está além do conhecimento científico. Assim, não apenas
os conhecimentos considerados verdadeiros no campo de produção científica precisam ser
investigados, mas os diferentes aspectos que compõem um currículo, tais como as práticas
possibilitadas pelos discursos, as posições de sujeito estabelecidas, as relações com a verdade. A
noção foucaultiana de saber permite incluir as condutas, os desvios e tudo aquilo de que se pode
falar em determinado discurso.
CONHECIMENTOS E SABERES NA PROPOSTA DO PNAIC: COMO PROFESSORAS
RESSIGNIFICAM O CURRÍCULO DO PNAIC
Considero que o currículo do PNAIC se constitui de variadas composições realizadas pelas
docentes com os diferentes materiais, conhecimentos e saberes aos quais têm acesso. Nesse sentido,
há composições feitas pelas formadoras entre os materiais, suas experiências anteriores como
formadoras e suas experiências junto às cursistas. Composições são feitas pelas orientadoras de
estudo, entre a formação da Universidade e as políticas curriculares de seus municípios. Há também
composições operadas pelas cursistas, suas escolas, seus/suas alunos/as e a formação.
Há composição, por exemplo, quando os conhecimentos da alfabetização matemática são
acionados nesse Currículo de formação docente. Esses conhecimentos se articulam aos saberes das
formadoras, orientadoras e cursistas para formar uma relação em que a matemática escolar deixa de
ser significada como “o terror de todo mundo”, como afirmou a cursista Raimunda e passa a ser
vista em toda a sua potencialidade.
Nos Cadernos de Formação do PNAIC os conhecimentos relativos à pesquisa recente sobre
alfabetização matemática são acionados. Neles, problematiza-se a ideia de que a matemática se
vincula a um modo de raciocínio abstrato. Raciocinar abstratamente, deixando de lado recursos
concretos (como contar nos dedos, em materiais manipulativos ou por meio de desenhos) foi, ao
longo dos tempos, um dos objetivos buscados com afinco pelo ensino de matemática. Todavia, nos
últimos anos, tal modo de pensar o ensino da matemática vem sendo problematizado e contestado,
seja porque promove o fracasso escolar, seja porque “deixa de levar em conta a produção do
pensamento nas práticas reais, concretas” (WALKERDINE, 1995, p. 209).
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Os materiais de formação do PNAIC inserem-se nesse contexto de problematização da
matemática abstrata e passam a operar com a lógica da Tecnologia do Concreto. Nesse sentido,
práticas nas quais o ensino é baseado exclusivamente em falas, demonstrações e exercícios
descontextualizados são rechaçadas e, em seu lugar, apresenta-se a importância do concreto para o
entendimento infantil. Isso se evidencia, por exemplo, no Caderno 3, quando se afirma que “no
processo de alfabetização, a criança necessita sustentar suas ações na contagem concreta, um a um,
formando novas ordens, agrupando e posicionando. (Caderno 3, p. 80). Também aparece no
trabalho com geometria, quando se defende que “parte-se de materiais concretos visando a
apropriação de conceitos bastante abstratos aos alunos” (Caderno 5, p. 76).
Como modo de operar a tecnologia do concreto, a ludicidade é acionada como técnica
importante do currículo do PNAIC. Isso fica demonstrado quando se afirma que há “dois
pressupostos fundamentais para o trabalho pedagógico com as crianças dessa faixa etária: o papel
do lúdico e do brincar e a necessidade de aproximação ao universo da criança” (Caderno 1, p. 9).
Para aqueles conhecimentos mais abstratos e que não aparecem no cotidiano da criança, a
brincadeira e os jogos são usados como recurso para aproximar o conhecimento do cotidiano
infantil.
A tecnologia do concreto vinculada à técnica do lúdico acionadas nesse material têm
repercussões nos significados atribuídos pelas formadoras, orientadoras e cursistas a esse currículo.
As formações mais diretamente relacionadas à Matemática foram realizadas no ano de 2015. Ao
serem questionadas sobre sua percepção dessa formação, as orientadoras de estudo e as cursistas
entrevistadas afirmam que:
Nossa, foi muito bom! Maravilhoso, gente, maravilhoso! Eu confeccionei jogos com
os meninos, sabe?! Confeccionei jogos matemáticos com os meninos, até as meninas
[orientadoras], até me chamaram pra poder fazer um relato... (Trecho da entrevista
com a Orientadora Alhanda)

O conhecimento da alfabetização matemática é articulado a diferentes saberes, produzindo
um/a professor/a que não mais tem medo dessa disciplina escolar. Diferentes elementos são
apresentados como importantes para esse processo de ressignificação da disciplina escolar: a calma
da formadora, a possibilidade de colocar “a mão na massa o tempo todo” (Trecho da entrevista com
a Formadora Elaine), as atividades super interessantes, os jogos, o caráter lúdico.
Essa ressignificação alinha-se ao que Frade (2010) nomeia de saber da experiência docente.
Esse conjunto de saberes articula conhecimentos vindos das mais diferentes formações com aquilo
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que só se aprende no cotidiano, na vivência da sala de aula, na troca com os/as colegas de trabalho e
com os/as estudantes. Esses elementos dão um caráter escolar aos conhecimentos das diferentes
teorias, tornando-os possíveis de serem ensinados no contexto da sala de aula. Essa articulação é o
que faz com que os jogos, por exemplo, sejam apontados por quase todas as orientadoras e cursistas
como um elemento fundamental da formação desenvolvida no PNAIC. Não se trata, porém, apenas
de levar os jogos para a sala de aula, mas de uma ressignificação desse processo. Dessa forma, não
se pode considerar que as práticas são uma transposição direta dos conhecimentos científicos, mas é
preciso entender que elas envolvem “os ordenamentos a que são submetidas as práticas no cotidiano
e a importância dos saberes experienciais” (FRADE, 2010, p. 41). Um currículo de formação de
professores/as não pode, portanto, ignorar tais saberes. Pelo contrário, é necessário considera-los no
processo de construção das mais diversas formações.
O currículo de formação de professoras estabelecido pelo PNAIC também passa a compor
com as políticas curriculares próprias de cada município. No caso de Sabará, município histórico da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, há muitos elementos particulares àquela região que são
articulados à proposta do PNAIC. Eles passam a constituir um modo próprio de interagir com os
conhecimentos. Como aponta a orientadora Alessandra:
A gente já colocou a questão de trabalhar o patrimônio humano imaterial... A
jabuticaba, o ora-pro-nobis, a banana tá vindo, que é de Ravena, né?! Então, assim, a
gente vai incorporando essas questões dentro dessa teoria que o Pacto traz, essa
mudança de prática (Trecho da entrevista com a orientadora Alessandra)

Mais uma vez, é possível perceber como os saberes particulares do município se articulam à
proposta do PNAIC para construir um currículo. Nesse sentido, novos saberes se articulam aos
conhecimentos, produzindo um modo de ser professora que não apenas critica uma proposta mais
geral, mas procura articulá-la aquilo que é específico do contexto em que está inserida. Demandase, assim, uma posição de sujeito professora alfabetizadora que conhece as características do local
onde está e produz algo novo nesse contexto.
Articular esses diferentes elementos faz com que a política de formação docente pensada
para todo o País seja ressignificada e novos saberes entrem em cena no processo de produção de
professoras alfabetizadoras. Esse processo envolve não apenas outros conhecimentos científicos ou
saberes mais institucionalizados, mas também saberes aos quais geralmente não prestamos atenção
ao falarmos da formação, como a literatura, o afeto e a amorosidade, como mostro a seguir.
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LITERATURA, AFETO E AMOROSIDADE: UMA FORMAÇÃO ALÉM DOS
CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS
Uma das práticas mais recorrentemente acionadas no currículo do PNAIC refere-se à leitura
deleite. A leitura deleite no contexto da formação de professores/as do PNAIC é caracterizada
como uma atividade de “leitura de textos literários, com conversa sobre os textos lidos, incluindo
algumas obras de literatura infantil, com o intuito de evidenciar a importância desse tipo de
atividade” (Caderno Apresentação, p. 32). Parte-se do princípio de que a literatura deve ser
realizada tanto nas formações – que na prática da UFMG sempre se iniciavam com a leitura de um
texto desse tipo – como nos currículos das salas de aula. O uso da literatura, na fala da formadora
Neiva:
virou algo, assim, não se discute mais. Ele ficou institucionalizado, né?! [...] sempre
começar todas as atividades com leitura..., às vezes, alguma coisa mais séria, às vezes,
alguma coisa mais divertida, pra dar uma quebrada, né?! Não ficar um ambiente,
assim, muito sisudo, mas isso [...] ninguém mais discute se precisa. [...] (Trecho da
entrevista com a formadora Neiva)

A discussão a respeito da leitura deleite insere-se no discurso do letramento literário, teoria
que, articulada à discussão maior acerca do letramento, preconiza que é preciso “fazer uso social”
(SOARES, 2003) dos textos literários, ou seja, inclui-los na sua vida cotidiana, aprendendo a fazer
leituras literárias dos mesmos. Como afirma Paulino (2010, p. 143) “o letramento literário configura
a existência de um repertório textual, a posse de habilidades de trabalho linguístico formal, o
conhecimento de estratégias de construção de texto e de mundo que permitam a emersão do
imaginário no campo simbólico”. Assim, o discurso do letramento literário preconiza que é
fundamental aprender a ler textos literários para daí extrair uma experiência estética, experiência
essa que, na sociedade contemporânea, caracteriza a literatura.
Embora a formadora Neiva aponte que esse conhecimento vinculado ao PNAIC não seja
mais discutido, é possível perceber discordâncias ou, no mínimo, percepções quanto às limitações
desse uso. Esse conhecimento é colocado sob suspeita por algumas das formadoras, como se pode
perceber na fala das formadoras Elaine:
O grupo ficou muito incomodado com o fato de usar muito PNLD, porque esses livros
foram selecionados mais com o intuito de usar a literatura para trabalhar conteúdos.
Então, muitos livros lá, que eram chamados de literatura, na verdade, eram
paradidáticos (Trecho da entrevista com a Formadora Elaine)
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As formadoras, pelas suas experiências anteriores seja no âmbito da pesquisa, seja no âmbito
da sua própria formação, percebem que nem sempre o que está proposto no material articula-se
necessariamente à literatura como fruição. Criticam a visão utilitarista da literatura que não é apenas
um “conhecimento” no sentido atribuído nesse texto, mas se refere à “sua infinita capacidade para a
interrupção, para o desvio” (LARROSA, 1998, p. 13). A literatura não pode, então, servir apenas
para introduzir um conteúdo. Ela deve mobilizar emoções, sentimentos, alegrias e tristezas, além de
possibilitar o trabalho em sala de aula. Nesse sentido, algumas falas mostram a importância do
saber da literatura estar presente nas formações:
O que fiquei mais maravilhada é que eu posso começar qualquer aula contando uma
história, né?! Contando uma história e dessa história eu posso fazer um leque, igual, a
gente está trabalhando aquele nosso conteúdo de 3º ano (Trecho da entrevista com a
Cursista Raimunda)

A literatura contagia as professoras a pensar em outras formas de trabalhar seus conteúdos,
em outras maneiras de começar suas aulas, em outras histórias a contar em seu cotidiano. Nesse
sentido, mais do que dar a conhecer novos livros, ela possibilita conhecer outras histórias. O saber
da literatura acionado na formação docente possibilita que outras histórias (nos mais diversos
sentidos) sejam contadas nos currículos na sala de aula. Ele também permite uma educação estética,
essencial para os tempos que vivemos hoje. Mais do que usar a literatura para saber algo, ela serve
para a troca de experiências, para o contato com o outro, para possibilitar espaços de troca e de
afetividade, como mostra a fala da formadora Míriam:
Olha, eu vejo elas encantadas e eu já estou fazendo, há algum tempo elas já contam
histórias também. [...] Eu sempre apresento um livro e sempre pergunto: “Que livro
vocês trabalharam lá com as professoras de vocês que deu certo? Alguém quer
comentar aqui ou quer contar a história ou quer apresentar o livro?” Eu sempre dou
nem que seja cinco minutos (Trecho da entrevista com a formadora Míriam)

A troca de experiências proporcionada pela literatura exemplifica outro saber fundamental
na formação docente. Trata-se do afeto e das relações amorosas construídas no currículo do
PNAIC. A capacidade de se emocionar e de se envolver de forma carinhosa com os/as outros/as é
apresentada como uma marca importante das professoras alfabetizadoras. Ela é reconhecida em um
livro que ensina como ser uma docente encantadora (A professora encantadora, de Márcio
Vassallo), que motiva seus/suas alunos/as para diversas aprendizagens. É apresentada também
como elemento importante na formação docente. Na formação realizada na Universidade, afirma-se
que “as trocas de experiência são um dos pontos altos que considero no PNAIC” (Trecho da
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entrevista com a formadora Elaine). Também se divulga que a relação que se construiu ao longo da
formação era algo “muito legal”, pois “tinha um entrosamento, tinha uma afetividade, sabe?!”
(Trecho da entrevista com a formadora Daniela).
Sem essa afetividade, expressa, por exemplo, por meio de um lanche coletivo mensal, é
muito difícil construir uma boa formação. Afinal, “eu costumo dizer que é o que vai abrir a porta
para a formação é essa relação: formador e o cursista, né?! Se você não estabelece essa relação,
dificilmente, você consegue um trabalho legal. Então, eu penso muito nessa perspectiva” (Trecho
da entrevista com a formadora Sulamita).
O afeto aparece também como elemento importante no trabalho desenvolvido pelas
orientadoras de estudo nas formações em seus municípios. Assim, afirma-se que “a gente cativou as
meninas de um tanto que a gente é parceira” (Trecho da Entrevista com a orientadora de estudo
Alhandra). A troca de experiências é apontada ainda como um elemento fundamental nesse
processo, como afirmam as cursistas:
a gente tem uma troca de experiências muito grande aqui, então, são vários
professores de escolas diferentes, e aí, eles trazem algumas coisas/algumas
experiências pra gente, que a gente nunca fez. (Trecho da entrevista com a cursista
Lourdes)

Trocar experiências, tanto no sentido de conhecer novas práticas e estratégias
metodológicas, como no sentido de perceber que os problemas de uma sala de aula não são
particulares, é apresentado como um ponto alto do PNAIC. Para além dos conhecimentos, para
além dos saberes das disciplinas escolares, para além dos saberes da experiência docente, o contato
com o outro aparece como um saber imprescindível na formação docente. É ele que possibilita o
acreditar em si mesmo e o construir um outro modo de se relacionar com a educação e, nesse
sentido, o afeto e as trocas aparecem como fundamentais nesse programa de formação docente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A discussão a respeito da formação docente, em sua relação com currículo, ainda tem muitos
aspectos a serem desenvolvidos. Procurei apresentar aqui alguns saberes que apareceram em uma
pesquisa com professoras alfabetizadoras que participaram do PNAIC. Nesse sentido, os
conhecimentos que podem ser traduzidos mais facilmente em práticas em sala de aula a partir do
contato com os saberes da experiência docente aparecem como aqueles que têm mais prestígio por
parte das professoras. Isso explica porque elementos como os jogos ou as práticas de ensino por
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meio de materiais manipulativos concretos, em Matemática, são tão lembrados pelas docentes. Há
também hibridizações entre conhecimentos da universidade e saberes próprios dos municípios em
que o Pacto se aplica. Igualmente, a educação para a sensibilidade, por meio do trabalho com a
literatura e o afeto e as trocas de experiência aparecem como pontos de destaque nas falas das
docentes.
As falas das formadoras, orientadoras e cursistas indicam que, mais do que elencar saberes
necessários ao currículo da formação docente, é preciso criar espaços para que composições possam
ser feitas. Nesse sentido, é importante fornecer materiais diversos para a formação. Mas é preciso
também abrir espaço para que histórias diferentes sejam contadas, para que as pessoas possam
trocar experiências e afetos, educando não somente seu intelecto, mas também sua sensibilidade e
construindo práticas amorosas nos currículos escolares.
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Resumo
Este trabalho toma como objeto de estudo o programa de formação de alfabetizadores/as “Pacto
Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa” que esteve em vigor entre 2012 e 2016. Essa formação era
realizada por meio de encontros entre professores/as alfabetizadores/as e equipe formadora das
instituições de ensino superior parceiras, baseados em cadernos de formação que são disponibilizados
para os/as docentes. A formação realizada na Universidade foi oferecida para orientadoras de estudo
que, vinculadas aos diferentes municípios participantes do Pacto, repassavam essa formação às
cursistas, que eram as professoras que atuavam nos três primeiros anos do ensino fundamental, em
turmas de alfabetização. Este trabalho baseia-se em entrevistas feitas em 2016 com cinco responsáveis
por estruturar a formação fornecida na Universidade (as formadoras), três orientadoras de estudo e sete
cursistas do município de Sabará (MG), vinculadas à Universidade Federal de Minas Gerais. Parto do
princípio de que a formação promovida pelo PNAIC se constitui em um currículo de formação de
professores/as, que atua na produção de modos de ser docente alfabetizador/a na contemporaneidade,
com impactos diretos nos currículos vividos nas salas de aula. Esse currículo seleciona, organiza e
distribui conhecimentos e saberes, estabelecendo relações de poder específicas e produzindo modos de
ser docente. O objetivo, então, é analisar que saberes são priorizados nos materiais e como eles atuam
na produção de um modo de ser professora alfabetizadora na atualidade. O argumento que desenvolvo
é de que os saberes divulgados como necessários para as alfabetizadoras são ressignificados nas práticas
docentes, produzindo um modo de ser professora que articula conhecimentos passíveis de serem
traduzidos em práticas nas salas de aula com saberes relacionados à sensibilidade e à amorosidade.
Palavras-chave: Formação de professores/as; alfabetização; currículo.
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Resumo
Esse painel visa refletir sobre a formação inicial e continuada de professores em diferentes espaços e
instituições. A primeira pesquisa discute o estudo do currículo de formação inicial de professores e a
construção das identidades profissionais docentes em Moçambique, numa perspectiva de abordagem
explicativo-qualitativa, cuja preocupação centra-se também no processo e não apenas nos resultados ou
no produto. A segunda pesquisa apresenta o processo de formação continuada em serviço de uma
escola de assentamento rural, destacando os desafios e as possibilidades vivenciados a partir da
reconstrução do projeto político pedagógico (PPP). Para tanto, realizou encontros mensais no Horário
de Trabalho Pedagógico Coletivo, do segundo semestre de 2018 a 2019, fundamentados na pesquisa
intervenção formativa junto a professores e equipe gestora de uma escola pública estadual. A terceira
pesquisa investiga o desenvolvimento profissional de docentes que participaram do curso Estudo do Meio
na Rede Municipal de Guarulhos/SP. O Estudo do Meio é uma metodologia interdisciplinar de análise do
contexto e da realidade de um espaço social, com o objetivo de investigar seus problemas e suas
implicações na vida de uma comunidade. O método da pesquisa é o materialismo histórico-dialético e
as técnicas utilizadas são a análise de documentos referentes ao curso Estudo do Meio bem como
entrevistas semiestruturadas com participantes. Constata-se, nas pesquisas, o relevante papel de uma
formação qualificada na atuação crítica dos professores no seu espaço de atuação. Enfatiza-se a
formação inicial como um dos momentos da construção da identidade profissional, não o único, e
compreende-se a formação continuada como momento de valorizar as necessidades formativas dos
docentes e de suas respectivas escolas. Os professores, ao longo de seu percurso profissional,
aprendem, desaprendem, reestruturam o aprendido, fazem descobertas, testam hipóteses, elaboram
novas práticas, reconstroem seus saberes e constroem sua identidade docente num processo árduo de
desenvolvimento profissional.
Palavras-chave: Formação inicial; Formação continuada; Desenvolvimento profissional; Identidade
docente; Escola púbica.
CURRÍCULO DE FORMAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES PROFISSIONAIS
DOCENTES
Fernando Mackenzie Gimo – IFPM/Moçambique

INTRODUÇÃO
Esta comunicação deriva de pesquisa destinada a dar sustentação à tese de doutoramento em
Educação e Currículo, que se encontra em fase final de desenvolvimento no Programa de PósGraduação da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Pedagógica de Maputo. A
presente pesquisa está sendo realizada junto ao Instituto de Formação de Professores da Matola
(IFPM), na Província de Maputo, e tem como objetivo maior compreender como o currículo de
formação de professores contribui para a construção da identidade profissional dos professores
primários em Moçambique. Considera-se que a contribuição da pesquisa reside na identificação das
contribuições dessa formação profissional docente para a constituição da moçambicanidade.
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O sistema de educação em Moçambique, particularmente o de formação de professores, vem
passando por transformações, desde o período colonial até hoje, com repercussões de índole
política, administrativa, curricular e paradigmática (CASTIANO; NGOENHA; BERTHOUD, 2005;
GOODSON, 2008). É nesse contexto, portanto, que o nosso interesse ao investigar este tema se
centra na identificação dos conteúdos ou elementos propiciadores do que podemos chamar de
moçambicanidade, e que se consubstanciam numa pluralidade política, cultural e ética, bem como
na valorização das línguas nacionais, dando relevo à cultura local, à cidadania e à identidade
nacional (BASILIO, 2010).
Dada a importância do papel e da contribuição do professor e o lugar social de atuação desse
grupo profissional, considera-se relevante a identificação desses contributos, uma vez que trarão
repercussões não só ao trabalho docente, mas também à própria dinâmica sociocultural da
sociedade moçambicana.
A pesquisa pauta-se, ainda, pelos seguintes objetivos: i) localizar na literatura aspectos
constitutivos da identidade profissional de professores do ensino primário; ii) identificar as práticas
formativas que contribuem para a construção da identidade profissional dos professores em
Moçambique; iii) sistematizar a posição dos formandos em relação às potencialidades, fraquezas e
constrangimentos do currículo de formação de professores; iv) formular possíveis contribuições ao
currículo de formação de professores que possam favorecer a construção da identidade docente.
Por considerarmos que, nesta pesquisa, a subjetividade se constitui em elemento presente em
todo o seu percurso, uma vez que envolve a análise do currículo de formação do professor e a
construção de sua identidade a partir das compreensões dos sujeitos envolvidos – formandos e
formadores –, questões de natureza epistemológica e metodológica apontam para a adoção da
abordagem explicativo-qualitativa.
A opção por essa metodologia se fundamenta na preocupação com o processo e não apenas
com os resultados ou com o produto, de modo que a investigação contemple o desenvolvimento do
conhecimento dos seus aspectos evolutivos (LUCKE; ANDRÉ, 1986). Este tipo de abordagem
caracteriza-se pelo seu caráter construtivo-interpretativo, dialógico e centra-se no estudo de caso.
A pesquisa buscou ainda estabelecer relações entre as contribuições do plano curricular de
formação dos professores do IFPM e a construção da identidade do professor em Moçambique, que,
após o processo de independência, precisa ser reposicionada e sustentada em elementos distintos
daqueles presentes durante os 500 anos da colonização portuguesa. Os sujeitos do estudo são
formandos do IFPM e seus formadores.
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Para a abordagem do tema proposto, três conceitos revelam-se necessários no plano teórico:
identidade docente, currículo e cultura. Neste texto, explicita-se as bases teóricas que sustentam,
particularmente, o conceito de identidade docente.
O CONTEXTO HISTÓRICO SOCIAL DA PESQUISA
Para contextualizarmos essa pesquisa, desenvolvida em Moçambique, voltaremos no tempo
para constituir um breve panorama da história da educação em nosso país, particularmente da
formação de professores.
Nosso sistema de educação, desde o período colonial até hoje, sofreu mutações resultantes
de transformações de índole política, administrativa, curricular e paradigmática. Razões de ordem
política e socioeconômica ditaram tais mudanças, tendo havido transformações nas políticas de
educação, na organização, na administração da educação e no currículo (CASTIANO, 2005).
Antes e depois da proclamação da independência, houve ondas ou políticas de reforma
educacional (GOODSON, 2008) e reformas curriculares em Moçambique, com os seguintes
momentos: Educação colonial (ou de assimilação) - 1845 a 1974; Educação nacionalista e socialista
- 1975 a 1982; Educação massificada e a Lei nº 4/83 do Sistema Nacional da Educação (SNE) 1983 a 1992; Educação Liberal e a Lei nº 6/92 do SNE - 1992 a 2003; Educação Neoliberal - 2003
até aos dias atuais.
A educação colonial, ocorrida entre os anos de 1845 e 1974, assentou-se num ensino voltado
para civilizar e nacionalizar os moçambicanos, com o intuito de perpetuar, assegurar e garantir a
cultura e a civilização da nação portuguesa, isto é, formar um “Cidadão Português de Segunda
Classe”. Essa educação estava sob tutela da Administração Colonial e das missões religiosas (Igreja
Católica, Igreja Presbiteriana – Missão Suíça), com o Ensino Rudimentar, Oficial (Normal),
Profissional (Artes e Ofício) e a Formação de Professores Primários.
A partir de 1975, com a educação nacionalista e socialista, desenvolveram-se as primeiras
ações do Governo comandado pela FRELIMO. A educação baseou-se na ideologia de formação do
“Homem Novo”, na estruturação e organização das escolas, buscando uma educação alternativa à
educação colonial e na implantação de um sistema educativo centralizado na criação de um Sistema
Nacional da Educação (SNE), a médio e longo prazo (MAZULA, 1995), sob orientação da
ideologia socialista.
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Durante o período socialista (1975/1982), formulou-se a Lei nº 4/83, que reorientou a
educação moçambicana, também sob orientação socialista. A referência passava a ser a ideologia de
formação do “Homem Novo” e a massificação do ensino. Esta educação orientou-se pelo “Sistema
Nacional de Educação [que] fundamenta-se nas experiências da educação desde a luta armada até a
presente fase da construção do Socialismo, nos princípios universais do Marxismo-Leninismo e
património comum da Humanidade” (MOÇAMBIQUE, 1992, p. 1) e pela linha do advento da
escola de massas – massificação ou alargamento da educação para “todos” e escolaridade
obrigatória.
Na Educação Liberal, introduzida pela Lei nº 6/92 do SNE, houve a redefinição dos
objetivos da educação e a necessidade de assegurar a escolaridade obrigatória e gratuita para
cumprir o princípio da educação para todos, consagrado na Conferência de Jontien – Tailândia, em
1990. Continuou-se a privilegiar a erradicação do analfabetismo; a garantia do ensino básico a todos
os cidadãos; uma moçambicanidade a partir da pluralidade política, cultural e ética; e a valorização
das línguas nacionais, dando relevo à cultura local, à cidadania e à identidade nacional (BASILIO,
2010).
A Educação Neoliberal caracteriza-se pela introdução de inovações no campo curricular,
como o ensino integrado em áreas científicas, ciclos de aprendizagem, disciplinas práticas e
tecnológicas, integração e introdução das línguas bantu (locais e regionais) etc. Assiste-se à
expansão das oportunidades educativas e a uma preocupação com a melhoria da qualidade de
ensino, escolas descentralizadas e adaptação do sistema educativo às novas políticas, como, por
exemplo, a visão da globalização e o neoliberalismo e a integração regional e internacional, mas
com a valorização de saberes locais; ou seja, uma educação de formação do “homem econômico e
global”, que parte dos seus valores locais para os universais.
A República de Moçambique desenhou um Programa Quinquenal do Governo 2015-2019,
que apresenta as prioridades do desenvolvimento econômico e social do país nas diversas áreas de
ação governativa. À luz deste Programa, a ação fundamental do Estado está direcionada a cinco
prioridades, dentre as quais destacamos a prioridade número 2, que versa sobre o desenvolvimento
do capital humano e social. Para garantir esse desenvolvimento do capital humano e social, o
governo estabeleceu o objetivo estratégico de promover um Sistema Educativo inclusivo, eficaz e
eficiente, que garanta a aquisição das competências requeridas ao nível de conhecimentos,
habilidades, gestão e atitudes que respondam às necessidades de desenvolvimento humano
(MOÇAMBIQUE, 2015, p. 60).
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Para o alcance deste objetivo estratégico, foram pensadas várias ações prioritárias, dentre as
quais destacamos a intenção de fortalecer a formação, valorização e motivação dos professores no
sistema de educação:
a) Reforçar a formação de professores primários e secundários com formação
psicopedagógica especializada para cada nível de ensino;
b) Garantir a estabilidade dos currículos do sistema Nacional de Educação; e
c) Melhorar as condições de trabalho no setor da educação para elevar a dignidade da
profissão do professor”
UM ESBOÇO DA CONCEPÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Em Moçambique, tem se buscado privilegiar um modelo de formação de professores que
enfatiza o contato permanente dos formandos com docentes experientes em exercício e
aposentados, que possam desempenhar o papel de conselheiros aos formandos e aos professores
novos e, assim, transmitirem a sua experiência prática. Nessa perspectiva, busca-se articular uma
base para a constituição dos saberes necessários à docência, que inclui saberes teóricos e práticos.
Estes provêm de experiências cotidianas da profissão, contextualizadas e adquiridas em situações de
trabalho e compreendem saberes sobre a prática e saberes da prática, constituindo-se como produto
das ações que tiveram êxito e que permitem distinguir o professor principiante do experiente.
Dessa forma, o princípio que se procura implementar busca articular a dimensão da
formação inicial com aquela que se desenvolve ao longo da atuação prática, numa perspectiva de
aprendizagem ao longo da vida. Pressupõe-se a existência de um sistema de formação em exercício
estruturado no âmbito de um programa/estratégia de desenvolvimento profissional contínuo que
responda às necessidades dos professores na prática. Presume-se, ainda, uma definição clara da
relação entre os cursos de formação contínua e o sistema de progressão na carreira profissional.
Esse é o contexto histórico, político e social onde essa pesquisa de tese se situa, pois a
questão da construção da identidade docente se coloca como uma importante preocupação de
investigação, uma vez que mudanças profundas foram introduzidas no seio da política educacional
moçambicana.
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE
Como a presente pesquisa tem por objetivo analisar como a construção da identidade dos
futuros professores se desenvolve a partir das contribuições do currículo de formação desses
profissionais, o que pressupõe a intermediação dos processos culturais, exporemos nosso
entendimento a respeito deste conceito.
O processo de construção da identidade pessoal e profissional se desenvolve a partir de
alguns elementos característicos, como um sistema cultural, ético, moral, cívico, entre outros. Por
sua vez, os processos educativos também aportam grandes contribuições à construção da identidade
de cada indivíduo membro de uma determinada comunidade; e, nessa perspectiva, as instituições de
formação de professores desempenham um importante papel na constituição de tais identidades.
A noção de identidade remete-nos aos conceitos de pátria e nação, duas acepções que se
criam, se desenvolvem e se consolidam através da educação dos cidadãos. A escola é uma das
instituições sociais que garante a educação, constituindo-se, portanto, num setor privilegiado na
“construção” da identidade.
Essa abordagem centrará a atenção no trabalho realizado no Instituto de Formação de
Professores por se tratar de uma instituição educacional que, por vocação, forma os educadores das
futuras gerações. Aliás, Samora Machel (1978 apud GÓMEZ, 1999, p. 313) compara a educação a
um “campo de batalha e a juventude como centro de disputa entre ideias correntes e as ideias
erradas”. Dessa forma, na escola, onde se forja o Homem Novo, realiza-se um combate permanente
para transformar as mentalidades.
No caso da formação de professores, processo sobre o qual a pesquisa se debruçará, a
questão da identidade está estreitamente relacionada com a profissionalização docente. Portanto, a
“crise” de identidade na formação de professores compromete, em grande medida, o projeto de
formação de novas identidades com repercussões em suas futuras práticas. Tratam-se de problemas
que atentam contra a manutenção, consolidação e disseminação dos valores da identidade de um
povo e, no caso em foco, o povo moçambicano.
O currículo de formação de professores impõe-se na discussão da identidade docente porque
expressa intensa disputa de poder, o estabelecimento das identidades sociais e, também, porque se
coloca como elemento de identificação dos agentes que compõem as relações sociais de sua
elaboração.
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Por um lado, é evidente que a identidade do professor vai além de sua formação. Mas,
afirmamos que o currículo de formação do professor, na sua formação inicial, é o eixo principal de
toda a profissão docente que, de certa forma, estrutura as suas concepções, direcciona as suas
perspectivas de ação profissional e, guardadas as devidas proporções, de toda a sua categoria
profissional.
Por outro lado, discutir o currículo de formação de professores de um curso de formação é
também entender quais concepções, implícitas ou explícitas, são veiculadas nesta instituição através
dos elementos e saberes que ela interpreta como necessários ao futuro professor. Esta construção é
mediada por inúmeras relações de poder, corporificadas em seu Projeto Político Pedagógico (PPP),
representada por seu currículo de formação de professor e desenvolvida por aqueles que, de certa
forma, congregam essas concepções.
Dessa forma, entendemos o curso de formação como uma representação coletiva, através do
currículo de formação de professores, que consiste em uma ferramenta poderosa no sentido de
compreender sua dinâmica sociocultural, suas relações teóricas (teoria de currículo e formação de
professores), sua regulação (legislação educacional) e suas possíveis implicações para a identidade
profissional do professor em formação.
Esse complexo movimento não se faz sem o impacto pungente da cultura, que a tudo e a
todos permeia. Conforme Woodward (2000, p. 18): “A cultura molda a identidade ao dar sentido à
experiência e ao tornar possível optar, entre várias identidades possíveis, por um modo específico
de subjectividade.”. Moçambique é um país multicultural, que engloba várias etnias, com uma
diversidade de práticas sociais e tradições diferenciadas em cada região, o que permite a abertura de
uma política de formação de professores que se adequa a essa diversidade cultural regional para a
representação da moçambicanidade.
Assim, a definição de cultura pode ser entendida como os sentidos e valores que nascem
entre as classes e grupos sociais diferentes, com base em suas relações e condições históricas. São
essas bases que permitem lidar com as tradições e práticas vividas. É a isso, portanto, que
chamamos moçambicanidade. Ou seja, é a isso que denominamos cultura, que nada mais é que o
modo de vida de cada povo ou, como diz Gadotti (1992, p. 23): “A diversidade cultural é a riqueza
da humanidade.”.
A partir desses referenciais teóricos, reafirmamos nosso entendimento a respeito da
formação e promoção da identidade do professor como sendo todo o processo que deve ser
desencadeado, pelos formadores, para que os formandos desenvolvam o sentimento de pertencer a
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uma pátria, identificando-se com ela através de práticas, culturas, valores e atitudes próprias dos
moçambicanos. Por serem os formandos sujeitos que, em breve, atuarão profissionalmente como
professores nas mais variadas regiões do país, empenhamos nossos esforços para contribuir com os
entendimentos acerca desses processos constitutivos da profissionalidade docente, reafirmando que
identidade, formação e cultura estão em incessante processo de construção e (re)construção.
Para finalizar essa comunicação, nos valemos das palavras de Caldeira (2000, p. 2) para
reafirmar o entendimento de que os resultados dessa construção são sempre incertos e
indeterminados:
[...] a identidade profissional docente não é algo que pode ser adquirido de forma
definitiva

e

externa.

Ela

é

movediça

e

constitui-se

num

processo

de

construção/desconstrução/reconstrução permanente, pois cada lugar e cada tempo
demandam redefinições na identidade desse profissional. Trata-se, assim, de um
processo de produção do sujeito historicamente situado. Ela ocorre, portanto, em um
determinado contexto social e cultural em constante transformação, reflectindo um
processo complexo de apropriação e construção que se dá na intersecção entre a
biografia do docente e a história das práticas sociais e educativas, contendo, deste
modo, as marcas das mais variadas concepções pedagógicas.

CONCLUSÕES
Em Moçambique, contexto da pesquisa que embasa essa comunicação, o sistema de
educação vem passando por mutações, desde o período colonial até os dias atuais, ou seja, fatores
de ordem política, econômica, administrativa e educacional propiciaram transformações que se
fazem presentes no processo de formação de professores e alunos moçambicanos (CASTIANO;
NGOENHA; BERTHOUD, 2005).
Isso se evidencia, por um lado, nas análises sobre os discursos veiculados em textos oficiais,
acadêmicos e aqueles oriundos dos movimentos sociais organizados sobre o currículo de formação
de professores em nível superior para os anos iniciais da escolaridade. Por outro lado, apresenta-se,
também, quando se desvelam os contextos nos quais novas formulações são produzidas e se
explicitam as tensões, os conflitos e as mediações presentes no processo de elaboração das novas
propostas curriculares.
Acreditamos que o currículo traçado pelas políticas para a formação inicial dos professores
se constitui num dos fatores que incidem na construção de sua identidade, uma vez que é portador
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de concepções, discursos, códigos e representações sobre o ser professor, o que contribui para a sua
constituição como sujeito social e sua atuação, para o seu modo de ser professor.
A construção da identidade acontece pela/nas práticas culturais e sociais. Por essa razão, a
maneira como o ser professor se representa e como é representado nos currículos de formação traz
implicações para este processo, uma vez que passa pela construção de sua identidade enquanto
professor. Essa formação é construída por múltiplas vozes, múltiplos saberes e, junto a eles,
múltiplos sentidos e significações, ou seja, por diferentes concepções do que é e de como ser
professor.
A constituição do “ser docente” é chave para a formação das novas gerações de
moçambicanos, visto que as conclusões – ainda provisórias – apontam para a ideia de que as
identidades dos professores estão sendo continuamente (re)construídas, tendo em consideração as
atuais exigências sociais expressas pelo currículo de formação destes. Como culminância desse
processo formativo, a expectativa é que esses profissionais sejam capazes de contribuir com o
resgate da moçambicanidade nesta era da globalização.
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Resumo
Este artigo discute, em traços gerais, as bases teóricas do conceito de identidade docente que
fundamenta a tese de doutoramento em desenvolvimento junto ao Programa de Pós-Graduação da
Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Pedagógica de Moçambique, que tem como foco
o estudo do currículo de formação de professores e a construção das identidades profissionais docentes
em Moçambique. A motivação para a as considerações deste artigo espelha-se na arquitetura da tese em
desenvolvimento, estruturada a partir da convicção do autor de que o grupo profissional dos
professores tem papel relevante para a dinâmica sociocultural da sociedade moçambicana, o que
justifica o investimento de esforços na compreensão das bases de sua constituição como sujeitos
profissionais. Esse estudo sustenta-se metodologicamente numa perspectiva de abordagem explicativoqualitativa, cuja preocupação centra-se, também, no processo e não apenas nos resultados ou no
produto. Nesse tipo de investigação, aprecia-se o desenvolvimento do conhecimento dos seus aspectos
evolutivos e centra-se no estudo de caso. Teoricamente, trabalha-se com três conceitos chave:
identidade docente, currículo de formação de professores e cultura, embora, neste artigo, a ênfase recaia
no conceito de identidade docente. A metodologia que sustenta os dados aqui discutidos inclui a coleta
de dados empíricos junto a formadores e formandos frequentadores do Instituto de Formação de
Professores da Matola, localizado na cidade de Maputo. As conclusões – ainda provisórias – apontam
para a ideia de que as identidades docentes estão sendo continuamente (re)construídas, tendo em vista
as atuais exigências sociais, que se refletem no currículo de formação de professores, e na relevância do
resgate da moçambicanidade, nesta era da globalização, por meio da busca de integração do ensino das
línguas moçambicanas no plano curricular de formação.
Palavras-chave: Professora; Formação; Currículo; Identidade; Formando.
ESCOLA DE ASSENTAMENTO RURAL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA FORMAÇÃO
CONTÍNUA EM SERVIÇO
Vanda Moreira Machado Lima – FCT/UNESP, Presidente Prudente

INTRODUÇÃO
Este artigo é resultado do Projeto Temático (FAPESP) que, desde 2012, é desenvolvido por
um grupo de pesquisadores com o objetivo de analisar o avanço predatório do agro-hidronegócio
canavieiro no Pontal do Paranapanema/SP, no que se refere ao uso indiscriminado de agrotóxicos e
exploração do solo e da água e suas implicações no ambiente, trabalho, saúde e educação dos
moradores daquela região (THOMAZ JUNIOR; GUIMARÃES; LEAL; LUCHIARI, 2012).
Entre as equipes do projeto, a da Educação desenvolve atividades junto à comunidade
escolar, desde 2016, para socializar os conhecimentos produzidos pelo grupo, possibilitando
reflexão acerca do avanço do agro-hidronegócio canavieiro na região, com vistas à formação crítica
dos sujeitos participantes do projeto, pela via da apropriação de conhecimentos científicos. Nesse
processo de trabalho, nos deparamos com a necessidade formativa dos professores de uma das
escolas parceiras em construir coletivamente o Projeto Político Pedagógico (PPP) da unidade.
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Diante disso, este texto visa refletir sobre o processo de formação continuada em serviço de
uma escola de assentamento rural, destacando os desafios e as possibilidades vivenciados a partir da
reconstrução do Projeto Político Pedagógico (PPP).
Para tanto, apresentamos, a seguir, nossa fundamentação teórica, os procedimentos
metodológicos, as discussões dos resultados da pesquisa e as considerações finais.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A formação do professor não se esgota na formação inicial, mas deve “[...] prosseguir ao
longo da carreira, de forma coerente e integrada, respondendo às necessidades de formação sentidas
pelo próprio e às do sistema educativo.” (RODRIGUES; ESTEVES, 1993, p. 41). Ser professor
significa estar sempre se construindo, num processo que tem início mas não tem fim, visto que a
profissão docente “[...] exige que se continue a estudar durante toda a vida profissional, até mesmo
em âmbitos que, nesta etapa de sua formação, nem sequer suspeitam.” (IMBERNÓM, 2000, p. 65).
É fundamental assegurar uma formação qualificada aos professores, “[...] que nos prepare para o
desenvolvimento de uma ação educativa capaz de formar os alunos para a compreensão e a
transformação positiva e crítica da sociedade em que vivem.” (ALMEIDA, 2005, p. 12). Desse
modo, defendemos a ideia de que a formação contínua se faz
[...] necessária pela própria natureza do saber e do fazer humanos como práticas que se
transformam constantemente. A realidade muda e o saber que construímos sobre ela
precisa ser revisto e ampliado sempre. Dessa forma, um programa de educação
continuada se faz necessário para atualizarmos nossos conhecimentos, principalmente
para analisarmos as mudanças que ocorrem em nossa prática, bem como para
atribuirmos direções esperadas a essas mudanças. (CHRISTOV, 1998, p. 9).

Gatti (2008, p. 57) afirma que o número de iniciativas denominadas de educação continuada cresceu
muito e que o termo
[...] ora se restringe o significado da expressão aos limites de cursos estruturados e
formalizados oferecidos após a graduação, ou após ingresso no exercício do
magistério, ora ele é tomado de modo amplo e genérico, como compreendo qualquer
tipo de atividade que venha a contribuir para o desempenho profissional [...] enfim,
tudo que possa oferecer ocasião de informação, reflexão, discussão e trocas que
favoreçam o aprimoramento profissional, em qualquer de seus ângulos, em qualquer
situação.
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Entretanto, nesta pesquisa, utilizamos o termo formação contínua em serviço, por
acreditarmos que a sua escolha revela as posturas e concepções que orientaram nossas ações de
formação (MARIN, 1995). A expressão formação contínua traz uma crítica a termos anteriormente
utilizados como: “treinamento, capacitação, reciclagem que não privilegiavam a construção da
autonomia intelectual do professor, uma vez que se baseavam em propostas previamente elaboradas
a ser apresentadas aos professores para que as implementassem em sala de aula” (CHRISTOV,
1998, p. 9). Fusari e Franco (2005, p. 20) defendem a utilização da expressão “formação contínua
em serviço”:
Contínua porque, ao mesmo tempo em que o professor se nutre de conhecimentos
científicos e saberes culturais, cria outras representações sobre as relações educativas
na escola. Em serviço, não por haver uma sequência de ações, o que comumente
ocorre, mas por privilegiar um processo de desenvolvimento profissional do sujeito,
constituído por história de vida e de acesso aos bens culturais, de fazeres profissionais
e de diferentes realidades de trabalho, carregadas ora por necessidades de superação
de desafios, ora por dificuldades relevantes de atuação.

A formação contínua é o “[...] conjunto de atividades desenvolvidas pelos professores, em
exercício, com objetivo formativo, realizadas individualmente ou em grupo, visando tanto ao
desenvolvimento pessoal como ao profissional”, preparando-os para a realização de suas atividades
atuais ou de outras novas que se coloquem (ALMEIDA, 2005, p. 12). Para Libâneo (2001, p. 198) a
“[...] formação continuada é o prolongamento da formação inicial visando ao aperfeiçoamento
profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho, e ao desenvolvimento de uma cultura
geral mais ampla, para além do exercício profissional”.
Entendemos a formação contínua como possibilidade de proporcionar aos professores um
processo constante do aprender a profissão, não como resultado do acúmulo de informação, mas
como um momento de repensar as suas práticas e construir novos conhecimentos, que se constituem
“por meio do estudo, da reflexão, da discussão e da confrontação das experiências dos professores”,
sendo de responsabilidade da instituição, mas também do próprio professor, afinal “o compromisso
com a profissão requer que ele tome para si a responsabilidade com a própria formação”
(LIBÂNEO, 2001, p. 191). No entanto,
Se exageros houve nas propostas de formação contínua fora da escola, precisamos
agora tomar o cuidado de não correr o risco contrário, pois dependendo dos objetivos,
o ideal é que a formação contínua ocorra num processo articulado fora e dentro da
escola. Por um lado, a prática da formação contínua no cotidiano da escola apresenta
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muitos pontos positivos, mas por outro, a saída dos educadores para outros locais
formadores também pode ser bastante enriquecedora (FUSARI, 1997, p. 168).

A formação contínua fora da escola, em congressos regionais, estaduais e nacionais, propicia
enriquecimento profissional e pessoal ao professor. Distanciar-se da escola, da família e da própria
cidade constitui-se possibilidade de conhecer pessoas, autores e obras; trocar experiências e
materiais; ampliar contatos; assistir a programas culturais como teatro, cinema e shows; visitar
museus, livrarias, exposições e locais históricos (FUSARI, 1997). Priorizar a escola, como espaço
de formação, não significa afirmar que o professor só pode aprender sua profissão neste espaço.
Mas é imprescindível ter-se clareza hoje de que os professores aprendem muito
compartilhando sua profissão, seus problemas, no contexto de trabalho. É no exercício
do trabalho que, de fato, o professor produz sua profissionalidade. Esta é hoje a ideiachave do conceito de formação continuada. (LIBÂNEO, 2001, p. 23).

A escola não é apenas o lugar em que os professores ensinam, mas o espaço em que
aprendem “aquilo que é verdadeiramente essencial: aprendem sua profissão” (CANÁRIO, 1998, p.
1), constroem seus saberes docentes, visto que se defrontam diariamente com situações
contraditórias, conflituosas e desafiantes que exigem decisões. Assim, ao longo de seu percurso
profissional, aprendem, desaprendem, reestruturam o aprendido, fazem descobertas, testam
hipóteses, elaboram novas práticas e reconstroem seus saberes.
A qualidade das ações de formação contínua de professores ou demais profissionais está
associada, dentre outros aspectos, “[...] ao nível de envolvimento e de participação destes em todas
as fases da actividade formativa, desde o momento da análise de necessidades e da formulação de
objectivos de um dado programa até sua concretização e avaliação.” (RODRIGUES; ESTEVES,
1993, p. 53).
Valorizar as necessidades formativas dos professores como ponto de partida para ações de
formação contínua é um aspecto essencial nesta pesquisa. Faz-se urgente superar a desarticulação
das ações de formação com a realidade e a necessidade dos docentes e, principalmente, o caráter
pontual e assistemático das ações que ocorriam sob a forma de “treinamento” e “reciclagem”. Desse
modo, analisar as necessidades formativas docentes é uma primeira etapa do planejamento de ações
de formação contínua, na medida em que orienta a formulação de objetivos e subsidia a definição
de conteúdos e atividades (RODRIGUES; ESTEVES, 1993). Os programas de formação contínua
contribuem para o desenvolvimento profissional dos professores desde que considerem,
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efetivamente, o seu papel, suas necessidades formativas e sua realidade educacional. Conforme
Rodrigues e Esteves (1993, p. 67), a
[...] formação contínua para ser eficaz deve estar associada a um projecto de
desenvolvimento profissional daqueles que a recebem, tomados individualmente ou
em grupo. É igualmente feita a recomendação de que os programas de formação sejam
antecedidos de uma análise de formação realizada segundo formas variadas e
adaptadas ao público a quem se dirigem.

Fundamentados nesse conceito de formação contínua em serviço, desenvolvemos a pesquisa
apresentada neste artigo.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Entendemos que, ao se construir um trabalho educativo com a finalidade de transformação
efetiva da realidade, encontra-se implícita, nesta ação, uma questão valorativa, ou seja, há uma
escolha do sujeito na direção da transformação, existe uma finalidade na sua ação. O papel
transformador da escola
[...] consiste na sua possibilidade de proporcionar às massas populares o acesso aos
conhecimentos e às habilidades teóricos e práticos necessários para uma compreensão científica,
rigorosa e crítica da realidade em que vivem, tornando-as, assim, melhor instrumentalizadas para a
luta pela sua libertação. (SILVEIRA, 1995, p. 25).
Nesse sentido, a prática educativa crítica na escola efetiva-se como práxis, pois os
conhecimentos apropriados pelos sujeitos são direcionados pela valoração que aponta para a
transformação das situações que se apresentam na realidade. A escolha da possibilidade de
transformação da realidade implica uma posição ético-política e voltada para a superação das
condições encontradas na realidade. Na escola, à medida que os educadores constatam a realidade
na sua concretude e pela via de um pensamento crítico sobre a mesma, terão condições de desvelar
essa realidade nas suas múltiplas determinações e, nesse sentido, terão condições de efetivar uma
práxis educativa (OLIVEIRA, 1996).
A pesquisa-ação, desde fins da década de 1970, tem possibilitado práticas de natureza crítica
e transformadora nas pesquisas em educação no Brasil e proporcionado mudanças qualitativas na
realidade pesquisada. Baseados na metodologia da pesquisa-ação, procuramos avançar em nossas
ações na escola, propondo a pesquisa intervenção formativa que visa ao enfrentamento do problema
identificado na instituição, pela via da construção da consciência crítica dos sujeitos. Desse modo,
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buscamos ir além da intervenção proposta pela pesquisa-ação, cujo objetivo se restringe à solução
do problema (VIOTTO FILHO, 2018).
Adotamos o termo intervenção em decorrência da realização de atividades in loco, onde os
sujeitos da comunidade escolar têm participação ativamente ao lado dos pesquisadores da
universidade, desde o planejamento da pesquisa, sua construção e execução coletiva. Nesse
movimento de pesquisa intervenção formativa, são construídos conhecimentos que possibilitam
reflexões teóricas de natureza crítica com a finalidade de possibilitar a formação de consciências
voltadas à transformação humana e social, conforme afirma Viotto Filho (2018).
A partir da demanda da escola e definição dos objetivos, iniciamos, no segundo semestre de
2018, contato mais direto com o grupo de professores e gestores da escola, nos Horários de
Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), e realizamos encontros mensais junto aos professores e
equipe gestora, além de orientações e discussões nos grupos de trabalho da escola. Nossas ações
foram fundamentadas na pesquisa intervenção formativa, que detalharemos a seguir.
Iniciamos um estudo sobre o significado e a importância de construir um PPP coletivamente,
bem como considerar e valorizar a história e o contexto da escola e de seus sujeitos.
Temos, gradativamente, trabalhado em cinco grupos de discussões que atuam nas seguintes
temáticas: 1) contexto histórico e diagnóstico da escola; 2) perfil do aluno e processo de ensino e
aprendizagem; 3) metodologia; 4) avaliação e formação contínua dos profissionais da educação; e
5) projetos formativos.
Cada grupo tem desenvolvido pesquisas, estudos e atividades relacionados ao seu tema,
apresentando nos encontros os resultados do trabalho coletivo que geram nossas reflexões e novas
propostas de encaminhamento, num movimento contínuo de construção e formação dos sujeitos
participantes. Mantemos um grupo de WhatsApp no qual socializamos reflexões, dúvidas, desafios
e avanços.
Em 2019, dois grupos propuseram a elaboração de um questionário a ser aplicado aos alunos
e famílias, com o objetivo de aproximá-los mais da construção do PPP e, também, de ouvir todos os
sujeitos participantes. Nossa equipe da universidade trabalhou na tabulação desse questionário,
cujos dados coletados foram apresentados, discutidos e refletivos no coletivo.
No final de 2019, cada grupo conseguiu apresentar seu percurso e uma redação para a
composição do PPP da unidade escolar. Discutimos cada uma das redações e os sujeitos
apresentaram sugestões para enriquecer a escrita. Decidimos retornar às atividades em fevereiro de
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2020 com a retomada de todo o percurso construído e vivenciado desde 2018, principalmente,
devido à rotatividade de professores.
DISCUSSÕES DOS RESULTADOS
A escola pública estadual parceira se localiza no município de Mirante do Paranapanema,
interior do estado de São Paulo, conhecido como a “Capital da Reforma Agrária”, uma vez que, dos
112 assentamentos do Pontal do Paranapanema, 35 localizam-se em seu território. Os
assentamentos instalados em Mirante atendem, em média, a 1.561 famílias, que residem em 1.278
lotes.
O surgimento dessa escola se deu em 1996 como resultado da luta dos trabalhadores
acampados, atualmente assentados na região. A instituição atende, exclusivamente, aos filhos de
assentados que estudam no Ensino Fundamental e Médio, em três períodos, num total aproximado
de 500 alunos. Na conquista desses lotes, as famílias ressocializaram-se, construindo, neles, as
condições básicas para a sobrevivência. Em seus pedaços de terra, desenvolvem a produção
agropecuária e leiteira, assim como produtos de hortifrutigranjeiros, sendo que grande parte das
famílias é vinculada à Cooperativa de Comercialização e Prestação de Serviços dos Assentamentos
da Reforma Agrária do Pontal e à Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).
Um dos desafios da formação contínua em serviço é a localização da escola, numa zona
rural, estrada de terra, situada em meio aos assentamentos. Outro desafio é ter um momento
formativo coletivo, visto que o Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) foi organizado
em dois grupos: um horário para os professores do ciclo I do Ensino Fundamental e outro, para o
ciclo II do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Muitos docentes atuam em outras escolas públicas
estaduais, além de alguns serem assentados, fato que dificulta o tempo para as atividades grupais de
construção do PPP. Em 2019, tivemos, além desses desafios, uma determinação da Secretaria
Estadual de Educação de São Paulo que estipulava as pautas dos HTPCs.
Mesmo diante desses desafios, conseguimos desenvolver um trabalho de qualidade junto aos
professores e equipe gestora, que mobilizaram inclusive os alunos, os funcionários, as famílias e
toda a comunidade.
Os grupos de trabalhos decidiram elaborar questionários para consultar todos os alunos e
famílias sobre as questões que envolvem a construção do PPP da escola.
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Ressaltamos as reflexões críticas sobre a vida dos sujeitos, englobando a escola, o seu
contexto familiar e a sociedade de forma geral, na direção de criar possibilidades de formação de
suas consciências para o reconhecimento e a compreensão de sua realidade. Enfocamos, em nossas
discussões, desde os processos de alienação presentes na sociedade e reproduzidos na escola, como
também análises críticas sobre o avanço do agro-hidronegócio canavieiro na região e as implicações
desse processo para a vida dos sujeitos assentados que vivem na região, enfatizando a importância
do trabalho educativo crítico e da organização coletiva como fatores essenciais para as
transformações humana e social.
CONCLUSÕES
O processo de construção de consciências críticas passa, necessariamente, pela apropriação
dos conhecimentos científicos, filosóficos, éticos e políticos, bem como pelas vivências sociais no
interior da instituição escolar e nos movimentos sociais organizados, sobretudo nas ações
engendradas no interior do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), que é muito atuante
na região, fator que consideramos essencial ao processo de formação dos sujeitos participantes da
escola.
Nesse sentido, a escola tornou-se um organismo social de construção desse movimento de
transformação humana e social pela via do acesso a conhecimentos contextualizados sobre a
realidade local dos sujeitos e teorias críticas acerca da educação e da sociedade.
Diante disso, entendemos que a formação de consciências críticas no interior da instituição
escolar pressupõe a apropriação de teorias e práticas permeadas de criticidade, fundamentadas em
um trabalho educativo de natureza emancipatória que se alimenta dos clássicos da educação, mas
que não se distancia das vivências construídas pelos movimentos sociais populares organizados,
uma vez que a conjugação entre reflexão teórica e luta prática configura a chamada práxis social
educativa, caminho imprescindível para as transformações necessárias no âmbito da consciência
humana e da realidade social.
A escola não é apenas o lugar em que os professores ensinam, mas o espaço em que
aprendem efetivamente a sua profissão e constroem seus saberes e sua consciência, visto que se
defrontam diariamente com conhecimentos cotidianos e científicos, situações contraditórias,
conflituosas e desafiantes que exigem decisões conscientes e críticas. Os professores, durante o seu
percurso profissional, aprendem, desaprendem, reestruturam o aprendido, fazem descobertas,
testam hipóteses, elaboram novas práticas e reconstroem seus saberes (LIMA, 2013).
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Reiteramos que a nossa intenção, ao longo do processo de pesquisa intervenção formativa, é
contribuir, a partir da especificidade do trabalho educativo crítico, para a formação humana, com
vistas à superação da alienação presente na vida dos indivíduos e na sociedade capitalista, a qual,
como sabemos, também se apresenta na escola.
Nessa perspectiva, constatamos que a formação contínua em serviço de professores, que
valoriza as necessidades formativas e se fundamenta em um processo de pesquisa intervenção
formativa, tem propiciado formação de qualidade e discussões, além de ações críticas junto aos
envolvidos, desde os pesquisadores da universidade, professores, gestores, alunos e famílias da
escola. Evidenciamos, portanto, a contribuição para a formação de consciências críticas que podem
possibilitar ações coletivas de transformação social.
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Resumo
Este artigo resulta do Projeto Temático (FAPESP) que, desde 2012, é desenvolvido por um grupo de
pesquisadores com o objetivo de analisar o avanço predatório do agrohidronegócio canavieiro no
Pontal do Paranapanema/SP. Entre as equipes do projeto, a da Educação desenvolve atividades junto à
comunidade escolar desde 2016. Este texto visa refletir sobre o processo de formação continuada em
serviço de uma escola de assentamento rural, destacando os desafios e as possibilidades vivenciados a
partir da reconstrução de seu projeto político pedagógico (PPP). No segundo semestre de 2018,
iniciamos encontros mensais fundamentados na pesquisa intervenção formativa no Horário de
Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) de uma escola pública estadual localizada no assentamento no
interior do estado de São Paulo. Constatamos que esta escola, parceira na pesquisa, surgiu em 1996,
como resultado da luta dos trabalhadores acampados, atualmente assentados na região. Temos,
gradativamente, trabalhado em grupos de discussões que atuam no contexto histórico e diagnóstico da
escola; perfil do aluno e processo de ensino e aprendizagem; metodologia e avaliação; formação
continuada dos profissionais da educação; e projetos formativos. Os desafios são imensos, desde a
localização da escola, o tempo disponível para discussões coletivas e as reais possibilidades de trabalho
em grupo dos professores para a reconstrução do PPP. Entretanto, verificamos que a formação
continuada em serviço de professores, que valoriza as necessidades formativas e se fundamenta em um
processo de pesquisa intervenção formativa, tem propiciado formação de qualidade e discussões, além
de ações críticas junto aos envolvidos, desde os pesquisadores da universidade, professores, gestores,
alunos e famílias da escola. Evidenciamos a sua contribuição para a formação de consciências críticas,
as quais podem possibilitar ações coletivas de transformação social.
Palavras-chave: Formação continuada em serviço; Escola pública; Pesquisa Intervenção Formativa.
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES DA ESCOLA PÚBLICA: UMA
ANÁLISE DO CURSO ESTUDO DO MEIO
Tiago Rufino Fernandes – Prefeitura Municipal de Guarulhos/SP
Maria Isabel de Almeida – FEUSP/SP

INTRODUÇÃO
O tema da formação continuada de professores oferece diversos desafios para pesquisadores
e gestores públicos em diferentes dimensões. Formular e implementar políticas e programas de
formação docente se tornou uma necessidade quando o assunto é a melhoria da qualidade da
educação oferecida nas escolas de educação básica. Diante disso, proliferam cursos de formação
(chamados, por vezes, de treinamento ou capacitação), os quais pretendem produzir efeitos no
trabalho realizado pelos docentes.
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É no bojo dessa ampla preocupação que a pesquisa aqui relatada se insere. Nela, procuramos
analisar o desenvolvimento profissional docente por meio de uma ação de formação chamada
Estudo do Meio, desenvolvida como curso aos professores da Rede Municipal de Educação de
Guarulhos entre os anos de 2002 a 2008. Como delimitação espacial e temporal, analisamos sua 7ª
edição, ocorrida no ano de 2008, com professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Ao explicitar o contexto da pesquisa, localizamos, de modo mais detido, nosso lugar social,
à luz do qual “se instauram os métodos” e a “topografia de interesses” (CERTEAU, 1982, p. 66) de
investigação na área do desenvolvimento profissional e da formação continuada de professores.
Assim, dado nosso compromisso com uma educação com orientação emancipatória conforme as
condições sociais do tempo presente, a pesquisa tem como método o materialismo históricodialético (MARX, 1999, 2008, 2013; KOSIK, 1969) e possui como categorias estruturantes
desenvolvimento profissional, trabalho docente e formação continuada de professores, sendo Nóvoa
(1995, 2000, 2009), Garcia (2003, 2009), Almeida (1999) e Contreras (2012) os autores centrais
escolhidos para o embasamento teórico.
O contexto da pesquisa, de modo mais específico, está ligado a quatro elementos que lhe dão
sentido e localizam sua intencionalidade: 1 - a política educacional implementada na cidade de
Guarulhos, entre os anos 2001 a 2008, com a estruturação de um Programa de Formação
Permanente de Professores no bojo da expansão do atendimento educacional na Educação Infantil e
no Ensino Fundamental, bem como da criação da EJA Regular; 2 - a elaboração, no período acima
citado, de um currículo centrado no mundo do trabalho e no tempo de vida do trabalhador em meio
às contradições da vida sob o modo de produção capitalista; 3 - a elaboração de uma proposta
educativa baseada nos ciclos de formação e tempos da vida; 4 - minha atuação como professor e
formador de professores no departamento pedagógico da Secretaria Municipal de Educação.
Também foi determinante para a escolha da Rede Municipal de Educação de Guarulhos como lócus
de pesquisa a existência, desde 2001, de gestões comprometidas com as necessidades de amplas
parcelas da população, tendo a busca da qualidade social da educação como elemento orientador da
política adotada, em que a formação dos professores foi assumida como um dos eixos de
viabilização desse compromisso.
Dada a topografia dos interesses, bem como o contexto no qual se insere nosso esforço
investigativo, considerado o desenvolvimento profissional como nosso objeto, a pergunta que
nucleia a pesquisa se formula da seguinte maneira: De que modo cursos de formação continuada,
como o Estudo do Meio, marcam o desenvolvimento profissional dos professores? Nesse sentido,
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quais as características que um curso de formação precisa ter para contribuir significativamente para
o desenvolvimento profissional dos docentes?
SOBRE O MÉTODO E A ARTICULAÇÃO CONCEITUAL DA PESQUISA
Pelo que decorre do método escolhido para o modo de investigação, situamo-nos entre
aqueles que concebem a centralidade do mundo do trabalho, atividade humana historicamente
produzida, a qual pode estar voltada à emancipação ou ao estranhamento. No interior da ação e da
prática docentes (SACRISTÁN, 1999), nossa hipótese de trabalho é a de que a formação
continuada, como ação inscrita no contínuo do desenvolvimento profissional docente, pode ser um
elemento indutivo da construção identitária dos professores pela contribuição à reconfiguração da
sua profissionalidade. Daí a importância de tê-la em conta para pensarmos a construção do ser
social docente.
Para nos aproximar do desenvolvimento profissional, valemo-nos das técnicas de análise de
documentos referentes ao curso Estudo do Meio na Rede Municipal de Educação, de entrevistas
semiestruturadas com três professores da EJA participantes da 7ª edição, como também com uma
profissional da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Guarulhos (SECEL) e, para
analisá-las, utilizamos a orientação metodológica da história oral naquilo que oferece como
repertório para analisarmos a memória como uma construção, mas radicada na subjetividade dos
indivíduos (AMADO; FERREIRA, 2005; TAVANO, 2015; THOMPSON, 2002).
As técnicas nos permitiram uma apropriação de nosso objeto de estudo em alguns elementos
de sua complexidade, o que nos favoreceu inscrever a singularidade da realização do curso Estudo
do Meio no contexto particular de uma rede municipal de educação a uma totalidade social que lhe
dota de sentido e inteligibilidade. Esse modo de proceder metodologicamente tem conexão com a
perspectiva e a intencionalidade político-pedagógica do curso analisado, o qual descrevemos em
linhas gerais.
O Estudo do Meio, antes mesmo de ser entendido como um curso de formação continuada, é
uma metodologia interdisciplinar de análise do contexto e da realidade locais com o objetivo de
investigar seus problemas e suas implicações na vida dos sujeitos participantes. Como proposta de
formação, visa aproximar a escola do seu entorno, refletindo em seu interior sobre questões sociais,
ambientais, históricas, entre outras, a fim de contribuir para a superação da fragmentação curricular
em direção à interdisciplinaridade no trabalho com o conhecimento na escola (PONTUSCHKA,
2004; PONTUSCHKA; LOPES, 2009). O curso, inserido no Programa de Formação Permanente do
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Município de Guarulhos, visou contribuir para o processo formativo de professores e para a
ressignificação do olhar sobre a cidade.
No contexto particular da Rede Municipal de Guarulhos, o curso foi oferecido pelo
Laboratório de Pesquisa e Ensino em Ciências Humanas (LAPECH), da FEUSP, entre os anos de
2002 a 2008, coordenado pela Profa. Dra. Nídia Nacib Pontuschka. No primeiro momento, a
estratégia adotada foi a de formação dos coordenadores pedagógicos e, em momento posterior, a
formação de professores. A intenção era construir um projeto de conhecimento sobre a cidade de
Guarulhos para que as escolas refletissem sobre seu lugar no contexto mais amplo da própria
cidade. Em relação a esse aspecto, a fala da técnica Maria, atuante na Secretaria Municipal de
Educação (SME) à época, é esclarecedora. Segundo ela:
Nós estávamos [SME] caminhando para que a escola pensasse em projetos e não em
aula por aula, e não em transmissão do que está contido apenas em um livro; então a
gente estava caminhando e buscando realmente que a escola pudesse ter um trabalho
coletivo pautado num projeto pedagógico, que aí fortalecesse o projeto políticopedagógico da escola e da Rede. E o Estudo do Meio acaba se inserindo aí, inclusive
por conta da sua metodologia e do seu objetivo, porque se a gente quer que o professor
se forme e possibilite aos seus educandos esse conhecimento, o Estudo do Meio vinha
como uma prática direta. (TÉCNICA DA SME MARIA).

À luz desse entendimento, a formação continuada passa a ser concebida como uma ação que
se inscreve no desenvolvimento profissional dos professores e, nessa condição, pensamos que ela
pode ser um elemento indutivo da construção identitária docente pela reconfiguração à sua
profissionalidade. Tudo isso, no entanto, não se sustenta como proposta se não tiver como
centralidade o trabalho efetivamente realizado pelos professores. É exatamente pela dimensão do
trabalho que pode se inscrever o potencial, ou o bloqueio, do processo emancipatório. No ponto de
cruzamento entre o desenvolvimento profissional, a formação continuada e o trabalho docente,
organizamos o arcabouço argumentativo da pesquisa.
Olhando para o conceito de desenvolvimento profissional, sustentamos que ele só pode ser
devidamente compreendido se tiver em sua base o trabalho docente, o tipo específico de atividade
que o professor desenvolve (o ensino), e como, por ela, ele constrói sua identidade e seu olhar para
a profissão. É nesse sentido que a categoria trabalho se apresenta organicamente interseccionada ao
conceito de desenvolvimento profissional. Assim, relacionado ao conceito de formação continuada,
organizamos a estrutura analítica de nossa pesquisa, considerando as interconexões entre os
conceitos-chave (Cf. Diagrama 1 no anexo).
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Pela compreensão desenvolvida, o trabalho docente está no centro de uma complexa
intersecção entre a formação continuada, o curso Estudo do Meio — uma modalidade da formação
— e o desenvolvimento profissional. Toda ação que visa a contribuir para o desenvolvimento
profissional dos professores precisa não só considerar as referidas intersecções, mas ter como
referência o trabalho concretamente realizado pelos professores. A formação, assim, é
fundamentalmente marcada pelas situações particulares da prática, suas contradições e tensões.
É com esse referencial, que atribui à prática uma posição central, que o processo reflexivo
pode ganhar densidade no contexto da formação docente, estruturada como lugar em que os
professores refletem sobre seus saberes e a natureza de seu trabalho. Nesta pesquisa, amparada pela
estrutura apresentada, poderíamos dizer que o curso Estudo do Meio, como ação de formação
continuada de desenvolvimento profissional dos professores da escola pública, só pode se constituir
como tal se tiver como base o trabalho docente concretamente situado no espaço e no tempo da
Rede Municipal de Educação onde está sendo desenvolvido.
CONCLUSÕES
Ao termos um referente emancipatório na investigação conduzida, entendemos a ideia de
emancipação como um conceito polissêmico, com seus sentidos em disputa (MELO, 2009). De
nossa parte, a emancipação como orientação para o desenvolvimento profissional docente, além de
se amparar no pensamento de autores como Almeida (1999), Pimenta (2009), Nóvoa (1995, 2000,
2009), Garcia (2003, 2009) e Contreras (2012) — o que nos permite entender como os professores
devem ser vistos como sujeitos dos processos de mudança da educação e da escola, e não como
objeto de políticas gestadas alhures —, liga-se à (re)conquista da autonomia socioprofissional dos
professores, consubstanciada pela construção do que chamamos de um lugar de fala docente. Essa é
uma das potências inscritas no desenvolvimento profissional.
Em termos mais concretos, na fala dos professores entrevistados e da análise que
conduzimos nos documentos acessados, as contribuições do curso Estudo do Meio ao
desenvolvimento profissional docente estão ligadas à sua construção dialógica e crítica, ao trabalho
interdisciplinar, à escuta dos professores como parte de uma relação horizontal entre formadores e
docentes e, por fim, a sua perspectiva transformadora, com orientação emancipatória.
Em relação à perspectiva de mudança na educação e na formação de professores, a
professora Joana assim se manifesta:
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Eu acredito que o Estudo do Meio pode, partindo de temas geradores, transformar
mesmo a vida das pessoas, dependendo dos objetivos que forem estipulados (se é de
transformação, se é de melhoria, se é de limpeza do córrego, de conscientização para
uma série de coisas). Eu acho que dá para partir mesmo da experiência de cada um
desses educandos para algo maior (PROFA. JOANA).

Assim, chegamos aos principais achados da pesquisa, os quais, de modo sumário, podem ser
organizados em duas grandes necessidades e uma depreensão de perspectiva: 1 - a necessidade de
mudança da escola; 2 - a necessidade de ressignificação de práticas; 3 - a perspectiva metodológica
do curso que, como já apontamos, aposta no diálogo e na horizontalidade para construção do tecido
das relações entre formadores e formados. Com isso, sustentamos que o curso Estudo do Meio tem
um potencial de indução de novas práticas pedagógicas. Ao mesmo tempo, não se visualizam, nos
relatos dos professores, elementos que indiquem projetos pedagógicos de realização de estudos do
meio nas escolas em que atuam.
Dessa maneira, esse potencial de indução de práticas apresenta limites quando inserido no
contexto da Rede Municipal de Educação (relações contraditórias), de modo que, como proposta
que decorre de nossa análise, se torna necessário olhar o desenvolvimento profissional no contexto
de uma (re)organização da carreira docente na base de uma relação mais profunda dos professores
com as escolas e suas comunidades, em que os processos de formação continuada sejam
instrumentos/ações para alcançar as finalidades de um projeto político-pedagógico coletivamente
construído.
Portanto, um parâmetro normativo para o pensamento sobre o desenvolvimento profissional
é a organização da formação no âmbito de equipes escolares e a busca por um reconhecimento
social dos docentes como intelectuais. Para tanto, é importante — e isso identificamos no curso
Estudo do Meio — estruturar a formação como um espaço para a constituição de um lugar de fala
docente, onde as vozes dos professores se processam em uma polifonia que faz emergirem distintos
sentidos geradores de autoria e posições não sujeitadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No transcurso da pesquisa que conduzimos entre os anos de 2015 e 2018 no Mestrado,
pudemos desenvolver uma análise de ações de formação continuada como parte do processo de
recuperação, ou construção, do lugar social ocupado pelos professores. Nosso entendimento é o de
que tal recuperação/construção passa pela reconfiguração da profissionalidade docente, entendida
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como a afirmação da especificidade do trabalho do professor (SACRISTÁN, 1995; CONTRERAS,
2012). Nesse sentido, as ações de desenvolvimento profissional são elementos fundamentais nesse
esforço político-profissional de conquista da autonomia social dos docentes, o que coloca as ações
específicas de formação em um lugar estratégico no âmbito das políticas educativas.
Do que constitui o ponto central de nossa pesquisa, à luz do material analisado, das
entrevistas conduzidas e do referencial teórico e das categorias, apontamos para a fecundidade do
curso Estudo do Meio em termos de emancipação e reflexão sobre o ensino, mas também para a
necessidade de um olhar para as dinâmicas intraescolares por meio das quais a proposta ganha
sentido no cotidiano da escola e na totalidade do trabalho docente, levantando-se a questão de
pensar o desenvolvimento profissional não só em termos individuais/pessoais, mas também em seu
caráter coletivo e organizacional.
Por essa razão, concebemos a importância de construir um espaço de enunciação sob a
forma de uma polifonia que produza um lugar outro na determinação das práticas. Esse lugar é
resultado dos intercâmbios comunicativos produzidos por posições de sujeito e, por isso mesmo,
não sujeitadas. Daí a necessidade de lutar pela constituição e assunção do que chamamos de um
lugar de fala docente, o qual se consubstancia em um espaço de manifestação discursiva pelos
professores, no âmbito específico da formação continuada, acerca das condições concretas do
trabalho que realizam nas escolas.
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ANEXO
Diagrama 1. Intersecção entre categorias

Fonte: FERNANDES, 2018.
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Resumo
Esta pesquisa investiga o desenvolvimento profissional de professores da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) que participaram do curso Estudo do Meio na Rede Municipal de Guarulhos/SP. O Estudo
do Meio é uma metodologia interdisciplinar de análise do contexto e da realidade de um espaço social,
com o objetivo de investigar seus problemas e suas implicações na vida de uma comunidade. Como
proposta de formação, visa aproximar a escola do seu entorno, refletindo sobre questões sociais,
ambientais, históricas, entre outras, como também contribuir para a superação da fragmentação
curricular em direção à interdisciplinaridade no trabalho com o conhecimento (PONTUSCHKA, 2004;
PONTUSCHKA; LOPES, 2009). Analisamos a edição ocorrida no segundo semestre de 2008, tendo
como problema de pesquisa investigar de que modo cursos de formação continuada marcam o
desenvolvimento profissional dos professores. O objetivo geral é analisar o desenvolvimento
profissional docente no tocante às contribuições do curso para a ressignificação do trabalho realizado,
formulando como objetivos específicos: 1) compreender a relação do curso Estudo do Meio com o
Programa de Formação Permanente do município de Guarulhos; 2) analisar como parte dos
professores participantes do curso elaboram sua experiência formativa; 3) verificar quais
desdobramentos os professores apontam em relação à sua prática pedagógica como contribuição da
formação. O método da pesquisa é o materialismo histórico-dialético e as técnicas utilizadas são a
análise de documentos referentes ao curso Estudo do Meio e entrevistas semiestruturadas com
participantes. A análise do material aponta para a fecundidade do curso analisado, levantando-se a
questão de pensar o desenvolvimento profissional em seu caráter coletivo e organizacional,
considerando a importância da construção de um lugar de fala docente.
Palavras-chave: Estudo do Meio; Desenvolvimento profissional; Trabalho docente; Formação
continuada.
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INTRODUÇÃO
As análises e reflexões apresentadas nesse artigo são oriundas de parte de dados obtidos em
uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa realizada nos anos de 2018 e 2019, que teve
por objetivo identificar as necessidades formativas de professores/as do ensino fundamental II, em
um município do estado de Goiás.
As questões que orientaram as reflexões nesse artigo foram: quais são as necessidades
formativas que emergem dos docentes no contexto educacional? As necessidades elencadas pelos/as
docentes podem contribuir para subsidiar propostas de ações formativas para serem realizadas na
escola ou em outros espaços organizados pela rede estadual de ensino?
Para a intelecção do objeto realizamos: (a) pesquisa bibliográfica sobre necessidades
formativas, formação contínua e desenvolvimento profissional de professores/as, tomando por
referência Rodrigues e Esteves (1993), Rodrigues (2006) e Di Giorgi et al. (2011), Marcelo García
(1999) , Imbernón (2011) e Campos (2017), dentre outros; (b) pesquisa de campo por meio de
questionário semiestruturado e correspondência com os/as docentes; e (c) análise dos depoimentos
à luz do referencial teórico, utilizando técnicas da análise de conteúdo propostas por Bardin (2016).
A partir da interlocução com 213 docentes que colaboraram com a pesquisa, depreendemos
que as necessidades surgem a partir da realidade de um grupo, de um contexto e do cotidiano desses
sujeitos. Nesse seguimento, consideramos essencial conhecermos as necessidades formativas de
professores/as como condição primordial para a efetivação de processos de formação contínua em
contexto de trabalho, tal como propõem Rodrigues e Esteves (1993), que considerem as intenções
dos/as docentes e a análise do que pensam, sentem e vivem a educação na prática cotidiana de
trabalho, de modo que contribuam para o desenvolvimento profissional docente.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Estudos e pesquisas sobre as necessidades formativas de professores/as alcançaram espaço
no campo educacional, em âmbito nacional e internacional, no final dos anos de 1960 e, desde
então, têm se constituído como elemento primordial nas discussões sobre o desenvolvimento
profissional docente.
Mas o que são necessidades formativas?
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Conforme propõem Rodrigues e Esteves (1993, p. 476), a necessidade é “resultante do
confronto entre expectativas, desejos e aspirações, por um lado e, por outro, as dificuldades e
problemas sentidos no quotidiano profissional”; logo, não podem e nem devem ser consideradas
apenas uma discrepância ou um hiato entre um estado atual e um estado desejado.
As autoras, em seus estudos, definiram que o termo “necessidade” é polissêmico, marcado
pela “ambiguidade”, e no contexto da formação profissional podem ser agrupadas em: 1)
necessidades como discrepâncias ou lacunas; 2) necessidades como mudança ou direção desejada
por uma maioria; 3) necessidade como direção em que se prevê que ocorra um melhoramento; e 4)
necessidade como algo cuja ausência provoca prejuízo ou cuja presença é benéfica (RODRIGUES;
ESTEVES, 1993).
As necessidades formativas de professores/as, enquanto processo dinâmico e complexo,
exige a reflexão permanente sobre as demandas que surgem no âmbito do desenvolvimento pessoal
e profissional do/a docente. Precisamos também nos posicionar quanto ao tipo de formação
contínua oferecida aos professores na atualidade, e sobre a relação entre essa formação e as reais
necessidades formativas dos/as professores/as.
Embora consideremos louvável o esforço das instituições em âmbito municipal, estadual e
federal, responsáveis pela educação básica, especialmente as públicas, em prol da formação, é
preciso questionarmos: será que as instituições têm considerado as necessidades formativas do
coletivo de professores/as? Que instrumentos têm sido utilizados para ouvir os professores e
identificar suas reais necessidades formativas?
Galindo (2007) enfatiza que as necessidades podem mostrar a realidade dos contextos
docentes, onde professores podem apresentar suas necessidades com base nas expectativas e anseios
diários. Para isso, os conceitos de necessidades formativas e formação contínua se destacam como
aportes epistemológicos para darem sentido à pesquisa no que diz respeito ao docente e sua relação
com o seu fazer pedagógico. O modo como os docentes percebem sua atuação na ambiência da
escola é a possibilidade de transformação das ações na prática educativa.
Nessa perspectiva, concordamos com Ramos (2013, p. 47) ao afirmar que “A formação é um
processo dinâmico e complexo, o que exige pensar sobre o desenvolvimento pessoal-profissional
durante o exercício da docência como continuidade, sem perspectivas de intervalos ou etapas
conclusivas do processo”. Por conseguinte, as necessidades de formação surgem na dinâmica do
cotidiano profissional.
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Ao refletirmos sobre as necessidades formativas, entendemos que o processo de
identificação e reconhecimento delas, do que pode vir a ser, por parte dos/as professores/as, é uma
prática na qual, no ambiente escolar, podem se utilizar para a produção de novos conhecimentos,
pela prática do diálogo, da troca de experiência sobre as práticas de ensinar e aprender.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A base metodológica proposta parte da pesquisa do tipo exploratória, com abordagem
qualitativa em aproximação como materialismo histórico dialético que, segundo Severino (2007),
nos possibilita construir, a partir das informações obtidas sobre um determinado objeto de estudo, a
análise crítica da realidade em que este se manifesta, apreendendo suas singularidades,
complexidades e contradições.
A construção dos dados foi possível com o uso de um questionário e com a correspondência
de cartas. O questionário semiestruturado, com questões abertas e fechadas que versavam sobre a
formação, a experiência profissional e necessidades formativas, foi aplicado presencialmente para
213 professores/as do ensino fundamental II de escolas da rede pública em um município goiano.
Consideramos, após a análise das respostas obtidas nos questionários, que os/as docentes
evidenciaram o desejo de ampliar conosco a interlocução sobre suas necessidades formativas. Nessa
perspectiva, além do questionário, propusemos aos/às colaboradores/as que elaborassem uma carta,
na qual deveriam registrar sobre a trajetória profissional, formação, dificuldades vividas e
expectativas com a formação em serviço.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A análise dos dados obtidos nos questionários e cartas, evidenciou que as necessidades e
dificuldades percebidas pelos/as docentes, no desenvolvimento da docência no contexto escolar são
diversas.
A seguir, no Quadro 1, organizamos as necessidades formativas apresentadas pelos/as
docentes, tendo como referência as categorias de análise definidas a partir de nosso referencial
teórico.
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Quadro 1. Necessidades e/ou dificuldades sentidas em si próprio, pelos docentes
Categorias

Necessidades e/ou dificuldades
Manter uma boa gestão de sala de aula, ter controle da disciplina e mediar

Relação com os/as
estudantes

conflitos entre os alunos.
Motivar os alunos despertando o interesse, a atenção e a conscientização aos
estudos.
Trabalhar com alunos especiais (NEE’s) juntamente com os demais.
Ser mais criativo elaborando aulas com metodologias diversificadas e
dinâmicas.

Prática pedagógica

Trabalhar, utilizar e planejar aulas com recursos lúdicos, tecnológicos e
midiáticos.
Elaborar e executar o planejamento.

Desenvolvimento pessoal
e profissional

Aprimorar os conhecimentos, estudar e ler com mais frequência.
Administrar o tempo para gerenciar as atividades de aprimoramento

profissional.
Fonte: Elaborado com base nos dados de 213 questionários respondidos por professores de escolas públicas de Ensino
Fundamental II em Itumbiara-GO. Período: junho/2018.

As necessidades e/ou dificuldades declaradas pelos/as docentes se concentraram nos
seguintes eixos: relação com os educandos nas questões relativas à disciplina e motivação dos
estudantes, elaboração e utilização de metodologias diferenciadas para a execução das aulas e, por
último, na necessidade de formação contínua.
As necessidades formativas dos/as professores/as goianos/as são similares àquelas
identificadas no estudo realizado por Rodrigues e Esteves (1993), no qual apontam as dificuldades
percebidos também pelos/as docentes na realidade das escolas portuguesas.
As necessidades formativas, de acordo com Galindo (2007), advêm das situações vividas
cotidianamente e da relação com a formação de cada um/a dos/as docentes, ou seja, mediante a
formação inicial e contínua de cada um, em confronto com as experiências da docência, fazem
emergir as dificuldades e anseios desses profissionais.
No que diz respeito às necessidades relativas ao desenvolvimento do trabalho realizado
pelos/as docentes, para alcançarem êxito na prática educativa, identificamos que uma parte
considerável dos/as participantes, atribuiu a responsabilidade aos fatores externos a eles/elas –
estudantes, sistema educacional e econômico, família, etc , conforme evidenciamos nas informações
organizadas no Quadro 2.
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Quadro 2. Dificuldades elencadas como extrínsecas aos docentes
Categorias

Necessidades formativas
Alunos desinteressados, desmotivados e indisciplinados.

Com relação aos/às estudantes

Alunos sem base teórica e com dificuldade de
aprendizagem.
Falta de apoio do Governo e incentivo/valorização
financeira.

Com relação ao sistema educacional

Falta de recursos ao professor.
Com relação aos materiais e estrutura
Com relação à carga horária de
trabalho/tempo
Com relação à família dos educandos

Falta de estrutura física.
Falta de recursos e material pedagógico.
Falta de tempo para planejamento e atividades docentes
de aprimoramento.
Excesso de tarefas e horas de trabalho.
Falta de apoio e participação da família na vida escolar
dos filhos.
Falta de cursos de formação.

Com relação à formação docente

Necessidade de formação contínua, capacitações e ações

formativas.
Fonte: Elaborado com base nos dados de 213 questionários respondidos por professores de escolas públicas de Ensino
Fundamental II em Itumbiara-GO. Período: junho/2018.

Ao analisarmos as sínteses das repostas docentes, contidas nos Quadros 1 e 2, depreendemos
que as necessidades formativas se concentraram nos eixos: relação com os estudantes; prática
pedagógica; formação docente; e condições de trabalho.
No Quadro 2, as dificuldades e/ou necessidades, mesmo sendo extrínsecas aos/às docentes,
as respostas têm relação com as necessidades elencadas no Quadro 1. Nesse sentido, entendemos
que os/as docentes conseguiram perceber o que precisa ser aprimorado em suas práticas, bem como
os caminhos e pistas para o desenvolvimento profissional, seja no aspecto pessoal, profissional ou
institucional.
Após a análise dessas informações, identificamos a posição dos/as docentes ao assumirem
que as necessidades percebidas por eles/elas foram provocadas, na maior parte, pela ausência e/ou
fragilidades da formação contínua (30%), pelas condições de trabalho (22%) e pelas fragilidades da
formação inicial (21%), o que reforça a ideia de serem considerados diversos aspectos inerentes ao
processo formativo dos professores.
A partir desses dados, depreendemos que as necessidades formativas e a formação docente
de um modo geral – seja a inicial ou contínua, estão imbricadas, pois são as fragilidades das
formações, em confronto com o contexto de trabalho, em que se revelam as necessidades docentes.
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Nessa acepção, defendemos a relevância da formação contínua no contexto escolar e da
constituição e planificação dos projetos das Secretarias de Educação, objetivando consolidar essa
formação como ação realizada continuamente, sem interrupções, com um cuidadoso
acompanhamento, sistematização e avaliação constante.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora os dados construídos com os participantes tenham sidos oriundos de diferentes
instituições de ensino, com particularidades, metodologia e filosofia própria de trabalho,
identificamos que as necessidades e/ou dificuldades formativas elencadas pelos docentes, se
assemelham. Nessa perspectiva, por um lado, observamos que as necessidades podem ser
percebidas pelos/as próprios/as docentes ao analisarem e refletirem sobre a prática que realizam,
correlacionando-as com as demandas e atribuições da rotina de trabalho; entretanto, por outro, as
necessidades também podem ser entendidas como algo que se torna um obstáculo – interno ou
externo – à realização de uma prática mais eficaz e significativa do processo de ensinoaprendizagem.
A formação contínua, para que realmente alcance seus objetivos, deverá contribuir para
promover a reflexão crítica, individual e coletivamente, sobre a prática docente, objetivando a
emancipação e autonomia dos/as professores/as. Para tanto, é necessário, como propõe Freire
(1996), que os/as docentes passem da curiosidade ingênua para a curiosidade epistemológica, a fim
de construírem um conhecimento crítico da realidade e potencializar transformações individuais e
coletivas no contexto em que vivem e realizam seu trabalho.
A formação contínua deve ser entendida como um processo de mudança constante, no qual
as propostas e ações formativas, realizadas nos diferentes contextos educacionais, devam estar
relacionadas às necessidades locais, considerando e refletindo sobre a intensificação e a
precarização do trabalho docente que impactam nos saberes dos professores, a valorização
profissional. Ressaltamos ainda a relevância da assunção da responsabilidade e compromisso
individual, institucionais e principalmente governamentais com a docência, que implicam na
consolidação de ações propositivas para a qualificação do desenvolvimento profissional.
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Resumo
Nesse estudo apresentamos um recorte de uma pesquisa na área da Educação, a qual explorou sobre as
necessidades formativas com docentes da educação básica de escolas públicas goianas. A investigação
evidenciou as contradições existentes entre as necessidades formativas dos/as professores/as e as ações
formativas desenvolvidas com e para eles/elas. As questões que orientaram nossas reflexões, neste
trabalho, foram: quais são as necessidades formativas que emergem dos docentes no contexto
educacional? As necessidades elencadas pelos/as docentes podem contribuir para subsidiar propostas
de ações formativas para serem realizadas na escola ou em outros espaços organizados pela rede
estadual de ensino? Para alcançarmos as possíveis respostas optamos por desenvolver uma pesquisa
exploratória com abordagem qualitativa. Para a interlocução com os/as docentes usamos o questionário
e a troca de cartas como instrumentos para a construção de dados. A análise dos dados foi subsidiada
pela discussão teórica pautada nas proposições de Rodrigues e Esteves (1993), Rodrigues (2006) e Di
Giorgi et al. (2011), Marcelo García (1999) e Imbernón (2011); Campos (2017), dentre outros que nos
orientaram para ampliar e aprofundar nossas reflexões sobre a formação contínua com professores/as
em contexto de trabalho. O diálogo com os/as docentes e o referencial teórico nos propiciou o
conhecimento sobre a realidade da formação contínua realizada em escolas públicas no Estado de
Goiás, a partir da qual depreendemos que as necessidades dos/as docentes emergem a partir das
especificidades idiossincráticas individuais e do grupo, inerentes ao contexto e ao cotidiano desses
sujeitos. Consideramos relevante o desenvolvimento de ações de formação em contexto de trabalho
dos/as professores/as que tenham como premissa as necessidades apontadas pelos próprios docentes
para que a formação ocorra de forma cooperativa, significativa e sistematizada.
Palavras-chave: Educação; Formação docente; Necessidades formativas; Escola pública.
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O CONTEXTO E OS SUJEITOS: UMA FORMAÇÃO
CONTINUADA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS NO
SEMIÁRIDO BAIANO
Luis Eduardo Dias Gaui – PPGE/UFRJ

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O presente texto trata de um aspecto constitutivo de minha pesquisa de doutorado, a análise
do contexto e dos sujeitos envolvidos na pesquisa.
O objetivo principal da tese é investigar as percepções dos professores da rede municipal de
educação de Serra do Ramalho, no estado da Bahia, acerca de um específico curso de formação
continuada de professores, ministrado por um projeto social denominado Construindo e Preparando
para o Futuro (CPF), entre os anos de 2005 e 2010. Parte-se do argumento de que este curso de
formação, mais do que auxiliar os professores de Serra do Ramalho com o trabalho em suas
respectivas disciplinas, contribuiu para uma maior articulação dos professores da rede municipal de
educação, fortalecendo-os enquanto comunidade profissional e consolidando sua identidade
profissional docente.
Ser serramalhense ou ser professor em Serra do Ramalho evoca uma dupla dimensão.
Primeiramente, o processo histórico de construção dessas identidades individuais e coletivas que
passam pelas condições de vida experimentadas pelos sujeitos e seu processo de
sociabilização/inserção nesta realidade. E segundo, as novas experiências vividas, realidades
descobertas e novos sujeitos com quem passamos a nos relacionar e que nos transformam, fazendo
das identidades algo complexo, pois multifacetado e dinâmico.
Nesse sentido, e segundo alguns autores posteriormente mencionados, entender a história e a
presente realidade do município de Serra do Ramalho, compreender as trajetórias dos sujeitos, no
caso, os professores da rede pública municipal de educação, além de suas condições de vida e
trabalho, são essenciais para as análises de suas práticas docentes e da construção de suas
identidades profissionais.
Quanto aos caminhos metodológicos pretende-se a adoção de estratégias tais como a
aplicação de questionários e a realização de entrevistas. Ambas as estratégias contribuem para a
triangulação de dados referentes às histórias dos sujeitos da pesquisa, bem como suas perspectivas
sobre educação, sobre a realidade do município, sobre as condições do trabalho docente em Serra
do Ramalho e seu papel enquanto professores.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Entender os sujeitos da pesquisa e seu contexto de vida e de atuação profissional é
fundamental para a compreensão do que fazem e do que expressam, seja em entrevistas ou
preenchendo um questionário. As falas dos professores, suas opiniões e percepções sobre o projeto
CPF possuem íntima relação com suas visões de mundo, sua concepção do que é ser educador,
dentre outros fatores.
Tardif e Raymnod (2000) defendem que a prática do professor não se assenta apenas em sua
formação, mas que a mesma também é determinada por experiências anteriores à sua vida
profissional e em outros espaços que não o espaço de trabalho ou a faculdade. Dessa forma, Tardif e
Lessard (2014) afirmam que a realidade vivida pelo professor, o local em que vive e a comunidade
com a qual se relaciona possuem papel importante para a construção da educação local.
A educação foi historicamente pensada enquanto processo de socialização dos indivíduos e
em grande parte determinada por demandas oriundas do mundo do trabalho. Assim, torna-se
importante analisar que tipo de formação se constrói em Serra do Ramalho de acordo com as
demandas locais. Em outras palavras, essa educação que forma os indivíduos para a vida em
sociedade e para o mercado de trabalho os prepara para que tipo específico de sociedade e mercado
de trabalho? Nascimento (1996) reforça esta linha de análise ao afirmar a importância das
condições oferecidas pela escola para o trabalho docente, além do contexto político, histórico e
material existente.
Candau (1983) afirma que a Didática consiste em um processo multidimensional de ensinoaprendizagem. Aqui a ênfase se desloca do professor enquanto único protagonista do ensinar e
passa a considerar a relação professor-aluno e ensino-aprendizagem que deve levar em
consideração múltiplas dimensões, sendo estas as dimensões humana (relação interpessoal e
afetiva), técnica (objetiva, racional, sistemática) e político-social (contexto político da educação no
país e contexto social mais específico no qual estão inseridos os alunos, professores e escola).
Afirma ainda que toda a prática docente, na perspectiva da Didática Fundamental, deve estar
situada no contexto social e político.
Dessa forma, cabe investigar como o ensino é construído em um município fruto de
assentamentos, com uma história política de autoritarismos e uma comunidade, incluso professores,
atrelada a uma realidade rural.
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Outro importante elemento para a análise trata do trabalho docente e sua articulação com o
conceito de identidade. Tardif e Raymond (2000) afirmam haver uma relação de mútua implicação
entre indivíduo e trabalho. Não é apenas a ação humana que transforma a natureza. Tal ação, o
trabalho, também modifica o ser humano e sua identidade.
A Identidade poderia ser definida como “uma imagem ou representação de si mesmo”
(OLIVEIRA, 2012, p. 29). Dessa forma, não devemos buscar um eu em sua essência, ou seja, tal
como o indivíduo é, mas analisar suas práticas e discursos. Para muitos autores da análise de
discurso, o indivíduo só se constitui enquanto sujeito através da linguagem, podendo ser analisado
somente enquanto uma instância do discurso. Mas esta representação de si sempre se faz a partir da
relação de aproximação ou diferenciação com o outro. O processo de construção de identidade
passa pelo “compartilhamento do conjunto de manifestações culturais” (MIGUEL e ORRICO,
2012, p. 169) e pela construção de “um universo simbólico comum que permite aos cidadãos
reconhecerem-se como parte de um mesmo corpo social” (idem).
Dessa forma pode-se afirmar preliminarmente que a identidade serramalhense encontra-se
em constante processo de construção em função das relações internas que vêm se estabelecendo
entre os moradores do município, e de sua relação com referências externas. Assim, não se tem uma
identidade serramalhense, mas identidades em processo contínuo de interação e transformação e
que se pode denominar identidades complexas (MOREIRA, 2006). Ressalta-se que todo discurso é
espacial e socialmente produzido, e que seu campo é também um espaço de disputa política.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O principal objetivo da pesquisa de doutorado é analisar as percepções dos professores da
rede municipal de educação de Serra do Ramalho (Bahia) acerca do curso de formação continuada
de professores ministrado pelo projeto social Construindo e Preparando para o Futuro (CPF) entre
os anos de 2005 e 2010, no que tange às influências sobre a sua prática profissional e, em especial,
às suas relações com o fortalecimento da comunidade e identidade docentes.
Para tal faz-se necessário caracterizar o contexto da formação continuada de professores
implementada pelo Projeto CPF para a compreensão de suas ações em Serra do Ramalho; analisar o
contexto histórico-social de Serra do Ramalho e sua relação com a educação municipal, na medida
em que a realidade serramalhense é elemento influenciador na formação identitária e profissional da
equipe docente local; analisar o processo de implementação da formação continuada entre os anos
2005 e 2010; e analisar a proposta pedagógica do Projeto CPF, bem como os materiais pedagógicos
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produzidos durante o curso, de forma a verificar se seus os seus objetivos anunciados foram
alcançados.
Em se tratando especificamente do objetivo deste artigo, nos deteremos na análise do
contexto histórico-social de Serra do Ramalho e sua relação com a educação municipal. Do ponto
de vista dos recursos para a coleta de informações a pesquisa se utilizará da consulta a documentos
e materiais pedagógicos produzidos, questionário e entrevistas.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS PARCIAIS:
Apresento a seguir alguns dados sobre o contexto histórico e social onde a pesquisa se
desenvolve, o projeto Construindo e Preparando para o Futuro e sua relação com o sistema público
de ensino.
O município de Serra do Ramalho
O município de Serra do Ramalho possui características peculiares se comparado com os
demais municípios da região. Sua origem é fruto de um assentamento realizado pelo Governo
Federal em 1973, por ocasião da construção da represa de Sobradinho na região do Médio São
Francisco, organizando-o em agrovilas que teriam uma produção voltada para o autoconsumo. O
município de Serra encontra-se entre o Rio São Francisco e a serra denominada Serra do Ramalho.
Entretanto, tanto a serra quanto o rio estão afastados das agrovilas, entendidas como nucleações
urbanas, estas também distantes umas das outras. As distâncias entre as agrovilas, o Rio São
Francisco e a serra não passam de algumas poucas dezenas de quilômetros, mas no início do século
XXI todos esses locais eram conectados por estradas de terra de difícil circulação que faziam com
que os deslocamentos entre estes pontos durassem até duas horas de viagem.
Foram criadas ao todo até hoje vinte e três agrovilas. A história de assentamento reuniu um
aglomerado de pessoas com origens e trajetórias distintas. Além da população assentada, o
município recebeu posteriormente grupos migrantes de outras áreas que reivindicavam acesso à
terra. Com o aumento da população, novas agrovilas foram criadas. Grupos de remanescentes
quilombolas e índios pankarus que ali já residiam antes do assentamento também foram postos para
viver em agrovilas habitadas apenas por eles. Tal contexto em que ocorre uma confluência de
grupos sociais com origens e experiências distintas, e seu processo de assentamento singular e
relativamente recente, levanta a necessidade de compreensão da peculiar identidade local que vem
se construindo através da coexistência progressiva entre os mesmos.
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Os professores do município de Serra do Ramalho que participaram dos encontros do
projeto CPF eram originários de regiões distintas do país, sendo que somente os mais novos
nasceram em Serra do Ramalho. Eles não possuíam formação superior e dividiam seu tempo de
trabalho entre a sala de aula e o trabalho agrícola em suas respectivas agrovilas. Residiam nas
diversas agrovilas, cada agrovila possuía ao menos uma escola, e se reuniam somente em ocasiões
pontuais.
A pouca comunicação entre as agrovilas e, no caso, entre os professores da rede municipal,
criava significativos obstáculos para a formação de uma identidade profissional docente mais coesa,
para uma maior organização política em torno de reivindicações que fossem comuns e para a
construção de uma prática docente baseada no diálogo e na troca de saberes entre os mesmos.
O Projeto Construindo e Preparando Para O Futuro (CPF)
Soma-se à complexidade deste contexto a ação de um projeto de caráter particular e
temporário desenvolvido pela Igreja Católica em parceria com a prefeitura local, com fins
pedagógicos voltados para o aperfeiçoamento profissional dos professores. Financiado pela
Província Brasileira da Congregação da Missão (PBCM) e administrado por um grupo específico do
clero, a Congregação Vicentina, com núcleo no Colégio São Vicente de Paulo localizado na cidade
do Rio de Janeiro, o projeto Construindo e Preparando para o Futuro promoveu encontros
semestrais em Serra do Ramalho entre os professores do município que em sua maioria não
cursaram a graduação das disciplinas que ministravam à época, e professores com formação
especializada que residem nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os formuladores do
projeto partem do princípio de que a sua atividade em áreas pouco urbanizadas, e por eles
consideradas “carentes”, tem como objetivo a transformação estrutural da região em amplo
espectro, seja político, social e cultural. Atuam na formação dos professores locais, para que estes
estejam cada vez mais aptos a oferecer aos jovens uma educação considerada de qualidade.
A atividade pedagógica do CPF, referenciada em autores como Paulo Freire (1970), ao
procurar compreender a realidade dos seus interlocutores, levanta questões referentes à produção
agrícola e artesanal, às formas de organização social e à administração pública, no tocante às
condições de saneamento, transportes, alimentação, saúde e educação sexual. O objetivo seria
refletir com vistas à transformação da realidade vivida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir de um estudo de caso, esta pesquisa de doutorado vem, portanto, somar-se a outras
que buscam contribuir para os campos de estudos sobre formação continuada de professores,
trabalho docente e identidade profissional docente. Longe de se ter aqui uma conclusão, este artigo
vem, pelo contrário, propor este caminho de investigação que ainda carece de maior levantamento
bibliográfico e conceitual, além da coleta de dados, análise dos dados produzidos e dos já
existentes.
Em minha dissertação de mestrado, já avancei no que tange à análise da história de Serra do
Ramalho e da descrição da realidade vivida pelos seus moradores à época dos encontros de
formação do Projeto CPF. O mesmo vale para a análise das complexas e dinâmicas identidades
locais. Constatei que as identidades locais em Serra do Ramalho encontram-se mais atreladas às
identidades de cada agrovila, em detrimento de uma identidade municipal. Não há um conjunto de
atividades, práticas e elementos culturais que conferem coesão indentitária ao município.
As identidades coletivas locais são construídas pela convivência, pelas práticas cotidianas
que se engendram ao longo do tempo. Em detrimento de eventos que reúnam os integrantes de todo
o município, cada agrovila possui seu santo padroeiro e suas festas próprias. O Projeto CPF chegou
a produzir um Projeto Político Pedagógico (PPP) para todo o município junto aos professores
locais, tendo como objetivo conferir maior coerência ao trabalho docente da rede. Mesmo assim,
este PPP possui um extenso anexo trazendo a história de cada agrovila e suas especificidades. É
evidente que todo município possui distintas realidades dentro de si e que devem ser consideradas
pelos educadores em seu trabalho, mas o cuidado com a produção textual sobre cada agrovila
presente no PPP é evidência concreta da preocupação com essas distintas realidades, com se as
histórias de cada agrovila falassem mais alto do que uma narrativa histórica municipal que consiga
coadunar todos os seus moradores.
Entretanto, a identidade profissional docente e suas relações com as identidades
serramalhenses e com a formação continuada de professores não foram contempladas nas pesquisas
anteriores, o que ainda estar por ser realizado.
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Resumo
O presente texto trata de um aspecto constitutivo de pesquisa de doutorado em andamento, no caso, a
análise do contexto e dos sujeitos envolvidos no problema de pesquisa. O objetivo principal da tese é
investigar as percepções dos professores da rede municipal de educação de Serra do Ramalho, no
estado da Bahia, acerca de um específico curso de formação continuada de professores, ministrado por
um projeto social denominado Construindo e Preparando para o Futuro (CPF) entre os anos de 2005 e
2010. Parte-se do argumento de que este curso de formação, mais do que auxiliar os professores de
Serra do Ramalho com o trabalho em suas respectivas disciplinas, contribuiu para uma maior
articulação dos professores da rede municipal de educação, fortalecendo-os enquanto comunidade
profissional e consolidando sua identidade profissional docente. A partir de um determinado conjunto
de autores, afirma-se que entender a história e presente realidade do município de Serra do Ramalho,
compreender as trajetórias dos sujeitos, no caso, os professores da rede pública municipal de educação,
são essenciais para as análises de sua prática enquanto docentes e da construção de suas identidades
profissionais. Metodologicamente, defende-se a adoção de estratégias de pesquisa quantitativa e
qualitativa. Propõe-se a aplicação de questionários para a totalidade dos professores municipais de
forma a se coletar dados quantitativos sobre as histórias e condições de vida dos professores de Serra
do Ramalho. Posteriormente proceder-se-á entrevistas com um grupo selecionado de professores sobre
sua prática docente, condições de trabalho e identidade profissional, além de suas impressões sobre o
que foi vivenciado junto ao Projeto Construindo e Preparando para o Futuro.
Palavras-chave: Formação continuada; Identidade docente; Trabalho docente; Serra do Ramalho.
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Resumo
A trajetória da formação de professores no Brasil perpassa, sobretudo, pelo expresso na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Estas orientações seguem, geralmente, premissas emanadas
pelos organismos internacionais principalmente a partir dos anos 1990. Assim, o se fazer docente
assume diversos caminhos: ingresso em curso de licenciatura, a formação continuada, a investidura de
bacharéis na docência em cursos de nível superior ou técnicos, bem como a valorização da carreira.
Tanto a LDB quanto o Plano Nacional de Educação instituem políticas para esta formação. No
entanto, existe uma lacuna entre o apregoado na legislação e a prática exercida pelas instituições. O
presente painel tem por objetivo discutir a formação inicial e continuada de professores partindo das
políticas de acesso a políticas de formação inicial e continuada de docentes licenciados e de bacharéis
que se tornaram professores ao longo de suas carreiras. Estas investigações estão contempladas em três
pesquisas em andamento: uma de mestrado e duas de doutorado. O primeiro artigo apresenta as
possibilidades de ingresso na formação inicial de licenciandos na Universidade Federal de UberlândiaUFU, bem como o programa de incentivo à carreira docente. O segundo texto descreve as políticas de
formação continuada de professores do ensino fundamental I da rede municipal de ensino de UberabaMG. Por último o terceiro artigo destaca um programa de formação continuada, especialmente a
pedagógica, de professores bacharéis em um instituto federal de Minas Gerais. As trajetórias para a
formação de professores da educação básica e superior, bem como os programas de ingresso na
educação superior aqui expostas, contrastam-se com impasses gerados, sobretudo pela agenda
neoliberal: a eminente transformação da educação em mercadoria, a lacuna existente entre a prática e a
legislação, a utilização de práticas de aligeiramento como a educação a distância de forma impensada,
caracterizam os exemplos aqui discutidos.
Palavras-chave: Ingresso na Educação Superior; Formação Continuada; Professores bacharéis;
Formação pedagógica; Carreira Docente.
PERSPECTIVAS DE ACESSO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA E OS
PROGRAMAS DE INCENTIVO À FORMAÇÃO DOCENTE
Raquel Silva Borges – UFU
Maria Célia Borges – UFU

INTRODUÇÃO
Entre a primeira década e metade da segunda década desse século, o ensino superior
brasileiro viveu um contexto de expansão e democratização das universidades federais com
crescimento do acesso de segmentos sociais historicamente excluídos. Contudo, estas conquistas se
encontram ameaçadas diante de um novo cenário político instaurado a partir de 2016 após o
processo de impeachment da Presidenta Dilma Rousseff.
Embora não estejam entre as graduações mais prestigiadas, os cursos de licenciatura
constituem, segundo a LDB a principal modalidade para a formação de professores do ensino
básico, contribuindo (ou não) com a qualidade da educação brasileira. Tendo em vista por um lado
a baixa procura destes cursos e por outro a necessidade da formação de professores para atuarem na
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educação básica, é importante que as Instituições de Ensino Superior (IES) desenvolvam ações que
estimulem a prática dos estudantes. Dessa forma, este estudo tem o objetivo de destacar as formas
de acesso na Universidade Federal de Uberlândia e investigar quais são os programas de incentivo a
carreira docente que a UFU dispõe.
Trata-se de um estudo de natureza qualitativa sob o delineamento das pesquisas
bibliográfica e documental. Para atingir o objetivo proposto, além do diálogo com pesquisadores,
utilizamos como fontes as leis, programas, projetos e outros instrumentos regulatórios da UFU.
Primeiramente analisamos os documentos sobre as políticas de acesso a Universidade e depois os
programas de incentivo à docência, caracterizando-os e identificando as políticas e programas
implementados na UFU.
O ACESSO NA UNIVERSIDADE DE UBERLÂNDIA
Para o acesso aos cursos de graduação, a UFU adota atualmente algumas modalidades de
processo seletivo, como o Sisu, o processo seletivo próprio e o sistema ENEM-CHE. Além dessas
modalidades para o ingresso em vagas iniciais, a instituição também realiza processos seletivos
específicos para preenchimento das vagas ociosas tais como o reingresso, a transferência facultativa
e o ingresso de portadores de diploma (UFU, 2019a). Em síntese:
•

Sistema de Seleção Unificada – Enem/Sisu: o Sisu é a principal modalidade de
seleção e ingresso no primeiro semestre em cursos da UFU que não exigem
Certificação de Habilidades Específicas.

•

Processo Seletivo Próprio: para o acesso às vagas ofertadas no segundo semestre
letivo, a UFU mantém a realização do Processo Seletivo Próprio, exame vestibular
com duas fases, aplicado para ingresso nos cursos que ofertam vagas no segundo
semestre letivo.

•

Sistema ENEM-CHE: para ingresso nos cursos que exigem certificação de
habilidades específicas, aplicado para ingresso no primeiro semestre letivo.

•

Reingresso: possibilidade que se dá ao estudante que abandonou o curso para que
retorne a ele para conclusão, mas não ultrapassaram o tempo máximo de abandono
de seis anos.

•

Transferência facultativa (interna e externa): destinada aos estudantes que
desejam se transferir de um para outro curso afim na UFU (transferência interna) e
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aos estudantes de outras Instituições que estejam cursando o ensino superior e
desejam se transferir para a UFU (transferência externa). O processo é realizado uma
vez ao ano e o número de vagas pode variar conforme a disponibilidade de vagas
ociosas, geradas por óbitos, desistências, desligamentos, abandonos e transferências
contabilizadas anualmente.
•

Ingresso de portadores de diploma: destinado a candidatos diplomados em curso
afim ao curso pleiteado.

Principal meio de ingresso na UFU, o Sisu é “um sistema informatizado, gerenciado pela
Secretaria de Educação Superior, por meio do qual instituições públicas gratuitas de educação
superior ofertam vagas em cursos de graduação a estudantes, que são selecionados exclusivamente
pelas notas obtidas no Enem” (BRASIL, 2014, p. 60).
Em 2019 a UFU disponibilizou por meio do Sisu, 94 opções de cursos e 3.219 vagas nos
campi de Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas. No mesmo ano a UFU exigiu
certificação em habilidades específicas para o curso de música e para o mesmo foram
disponibilizadas 25 vagas. (UFU, 2019b). Puderam se inscrever os candidatos que participaram do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2018 e que obtiveram nota acima de zero na redação.
De acordo com dados disponibilizados no Sistema de Matrícula Online da UFU¹, dos dez
cursos mais concorridos no primeiro semestre de 2019, todos são bacharelado. No topo da lista está
o curso de Medicina, seguido de cursos das Engenharias. Inversamente a esse ranking, dos dez
cursos menos concorridos, oito são licenciaturas, sobretudo do campus pontal, em Ituiutaba.
Embora o Sisu seja a forma de ingresso predominante, a universidade ainda conta com o
vestibular próprio que acontece no segundo semestre de cada ano e atrai estudantes de todo país.
Em 2019 a UFU recebeu 26.370 inscrições nas quais os candidatos concorreram a 1.654 vagas em
48 opções de cursos de graduação. O curso de Medicina recebeu o maior número de inscritos,
13.832, o que representa 52,4% do total de candidatos participantes do Vestibular. Somente na
modalidade de ampla concorrência foram 10.223 inscrições para 30 vagas (340,77 candidato por
vaga). Os cursos de Direito (1.759 inscritos), Psicologia (1.023), Odontologia (939) e Medicina
Veterinária (865) completaram a lista das cinco habilitações com mais candidatos. (UFU, 2019c).
Podemos observar que nos processos seletivos Sisu e vestibular próprio de 2019, nenhum dos
cursos mais concorridos é uma licenciatura, reforçando visão da desvalorização dos cursos de
carreira docente.
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Em 2019 a UFU divulgou dois editais com oferta de vagas para ingresso nos cursos de
graduação no primeiro semestre de 2020. Foram ofertadas 1.908 vagas no processo de seleção de
Transferência Facultativa e 531 vagas no processo para Portadores de Diploma, totalizando 2.439
vagas distribuídas em 65 cursos de graduação. (UFU, 2019d).
Por meio desses processos seletivos, a UFU disponibilizou só em 2019, 7.337 vagas
destinadas a estudantes que desejam ingressar na instituição. A seguir, abordamos os programas da
UFU que tem o objetivo de incentivar e qualificar a formação e carreira docente.
OS PROGRAMAS DE INCENTIVO À FORMAÇÃO DOCENTE NA UFU
As licenciaturas têm foco na formação de professores para a Educação Básica e abrangem
diversas áreas do conhecimento. Geralmente os cursos têm duração de 4 anos. Na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação (LDB) de 1996, destacam-se os artigos 61, 62 e 63, que se referem
especificamente à formação de professores. De acordo com o art. 62:
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em
curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do
magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a
oferecida em nível médio, na modalidade normal (Redação dada pela lei nº 13.415, de
2017). (BRASIL, 1996).

Decker (2015) afirma que no Brasil, as políticas públicas de formação de professores estão
em sintonia com os objetivos dispostos LDB e “embora a história da formação docente não se
inaugure com ela, trata-se de um marco legal para o desenvolvimento de políticas de formação
docente das duas últimas décadas, por meio de Decretos, Pareceres e Resoluções (DECKER, 2015,
p. 31)”.
Segundo Cury (2016) a LDB, tornou-se uma referência educacional, mas durante esses vinte
anos, diante de suas imprecisões terminológicas e a postulação de grupos interessados em alterar
aspectos específicos da lei recém-aprovada, ela sofreu
40 alterações sob a forma de leis no corpo legal da lei então sancionada. Desse modo,
no interior dessas 40 leis, habitam 178 mudanças inclusive com alterações das
alterações. São 47 Decretos regulamentadores. Se somarmos as leis (40) com os
decretos (47) temos um total de 87 alterações. Se tomarmos o conjunto das alterações
processadas pelas 40 leis mais os decretos, teremos uma soma de 225 alterações. Uma
tal quantidade de alterações (87), praticamente 89% do texto, conquanto possível em
qualquer lei, é indicativa de que algo poderia ter sido melhor redigido na versão
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original. Mas se considerarmos as 178 alterações legais com o seu impacto sobre os
artigos, teremos 193% de mudanças. (CURY, 2016, p. 12).

O autor explicita que em respeito ao art. 214 da CF 1988) temos a Lei n. 10.172/2001,
denominada Plano Nacional de Educação (PNE), que em sua tramitação teve a participação de dois
projetos, “do executivo, mais sintético, menos abrangente e mais restrito na sua elaboração, e o da
sociedade civil mais analítico, mais abrangente que contou com ampla participação em especial a
partir dos Fóruns Estaduais e do Fórum Nacional em defesa da Escola Pública (CURY, 2016, p.
13)”.
Em 2007 é criado ainda o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, uma das
etapas do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), com metas para a melhoria do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) das escolas e das redes municipais e estaduais de
ensino; com atendimento prioritário para os municípios, com os mais baixos índices. Para ter apoio
técnico e financeiro, as escolas deveriam criar seu respectivo Plano de Ações Articuladas (PAR),
por meio do Decreto n° 6.094/2007, como mais uma forte política voltada para a formação de
professores.
Decker (2015) destaca em seu texto que as políticas que envolvem diretamente ou
indiretamente a formação do professor são:
Programas de avaliação escolar – Censo Escolar (BRASIL, 2008), Sistema de
Avaliação da Educação Básica-SAEB (BRASIL, 2005), Exame Nacional do Ensino
Médio-ENEM (BRASIL, 1998) e Exame Nacional de Cursos-Provão (BRASIL,
1995). Também foram elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
(BRASIL, 1997, 2000) e o Parecer n° 583/2001, que estabeleceu as orientações para
as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos Cursos de Graduação (BRASIL,
2001). Nos anos 2000, a produção de documentos, o desenvolvimento de ações e
programas para formação docente continuou se avolumando. Temos o Parecer
CNE/CP nº 9/2001 (BRASIL, 2001) e a Resolução CNE/CP nº 1/2002 (BRASIL,
2002) que se referem às Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de
graduação plena, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), em 2007
(BRASIL 2007), a criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB) pelo Decreto
5.800/2006 (BRASIL 2007) e dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia pela Lei nº 11.892 de 2008 (BRASIL 2008), que possui, entre seus
objetivos, a formação de professores para Educação Básica. Em 2009, temos a
publicação do Decreto nº 6.755/2009 (BRASIL, 2009), que institui a Política Nacional
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de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica e o Plano Nacional
de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), instituído pela Portaria
Normativa nº 09 de junho de 2009 (BRASIL, 2009), para atender o disposto no artigo
11, inciso III do referido Decreto. No mesmo ano, publica-se a Resolução nº 02/2009
(BRASIL, 2009), que fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e
Remuneração do Magistério. Sobre política de avaliação docente, temos a Portaria
Normativa nº 03 de março de 2011 (BRASIL, 2011) que versa sobre a Prova Nacional
de Concurso para o Ingresso na Carreira Docente. Devemos considerar também os
inúmeros programas de formação implementados pelo MEC como o Programa de
Consolidação das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA, 2006), o Programa de Formação
de Professores em Exercício (PROFORMAÇÃO, 2000), Programa de Formação
Inicial para Professores em Exercício no Ensino Fundamental e no Ensino Médio
(Pró-Licenciatura, 2005). Ainda em 2006, foram instituídas as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia pelo Parecer CNE/CP N° 5/05
(BRASIL, 2005) e pela Resolução CNE/CP N° 1/06 (BRASIL, 2006 apud DECKER,
2015, p.32).

Destacamos a Lei do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, publicada em 25 de
junho de 2014 (Lei 13.005), que totaliza 10 diretrizes, 20 metas com estratégias. Sua estrutura é
bem diferente do anterior, o documento contempla a formação de professores e valorização da
carreira. Todavia, encontramos dificuldades para que suas metas saiam do papel, mediante a
situação política e econômica do país.
Estudioso na área de formação de professores, Nóvoa (1997) chamou-nos a atenção dizendo
que não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovação pedagógica sem uma
adequada formação de professores.
Trazemos a Resolução CNE/CP nº 02 de 01 de julho de 2015, que são Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de Profissionais do
Magistério para a Educação Básica (DCN) propostas em 2015, mas revogadas em 2019, as quais
traziam uma revisão das DCN de 2002. elas tiveram como relator o professor Luiz Fernandes
Dourado. Segundo ele
as metas, especialmente as metas 12, 15, 16, 17 e 18, e suas estratégias, articuladas às
Diretrizes do PNE, ao estabelecerem os nexos constituintes e constitutivos para as
políticas educacionais, devem ser consideradas na educação em geral e, em particular,
na educação superior e, portanto, base para a formação inicial e continuada dos
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profissionais da educação, objetivando a melhoria desse nível de ensino e sua
expansão. (DOURADO, 2015, p. 301).

Na visão de Dourado (2015, p. 300) o Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação
(CNE), “buscou maior organicidade para a formação de profissionais do magistério da educação
básica”, por isso a organização das DCN em oito capítulos, com 25 artigos trata da formação inicial,
continuada e valorização dos profissionais do magistério. Ademais, vale destacar que tal resolução
esteve postergada por duas vezes o seu período de início de implementação, sendo revogada pela
Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019.
Mas, o que é importante destacar aqui é que, mediante tantas políticas para a formação de
professores, a UFU investiu na formação de professores e, por isso, conta hoje com 26² cursos de
licenciatura que são oferecidos em turno integral, matutino e/ou noturno. (UFU, 2017). Os 26
cursos estão distribuídos nos campus de Uberlândia e Ituiutaba. Os cursos dos campus de Monte
Carmelo e Patos de Minas, diferentemente, são todos de bacharelado.
Em 2009 foi instituída a Divisão de Licenciatura (DLICE), pertencente à Diretoria de
Ensino (DIREN) da Pró-reitoria de Graduação (Prograd) da UFU, que visa à qualificação e
incentivo à carreira de professor e ao estreitamento dos laços entre a universidade e a Educação
Básica por meio da valorização do trabalho docente. (UFU, 2019e). Dentre os programas, ações,
planos e projetos que estão vinculados à DLICE estão:
•

Fórum de Licenciatura: é um espaço de assessoramento, vinculado à Prograd, de
caráter consultivo, sistemático e coletivo de reflexão, debate e análise sobre as
políticas de formação dos profissionais da educação e de articulação de ações
referentes aos cursos de licenciatura da UFU, bem como relativas à formulação,
avaliação e reformulação do Projeto Institucional de Formação e Desenvolvimento
do Profissional da Educação da Universidade Federal de Uberlândia.

•

Centro de Apoio Pedagógico aos Programas e Projetos de Formação Docente
(Ceafor): o Ceafor engloba, em sua constituição, os Laboratórios LIFE e
Prodocência. Trata-se de um espaço exclusivamente destinado à viabilização e
intensificação da execução de projetos, programas e ações voltados para a formação
docente que contribuam efetivamente para a valorização das práticas docentes e do
desenvolvimento de novas possibilidades de intervenções metodológicas focadas no
ensino para a Educação Básica. É um marco crucial na história da UFU e de seus
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cursos de licenciatura, que representa a conquista de um espaço exclusivamente
destinado à formação inicial e continuada de professores.
•

Programa de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de Formação de
Educadores (LIFE): O programa viabilizou um espaço destinado à formação inicial
e continuada de professores, executando ações de caráter interdisciplinar e
articuladas com as novas tecnologias da comunicação e da informação. Há na UFU
três espaços, localizados no Campus Santa Mônica e Campus Umuarama em
Uberlândia e no Campus Pontal em Ituiutaba.

•

Programa de Consolidação de Licenciaturas (Prodocência): o Prodocência
compõe o Ceafor e visa contribuir para elevar a qualidade dos cursos de licenciatura,
por meio de fomento a projetos institucionais, na perspectiva de valorizar a formação
e reconhecer a relevância social dos profissionais do magistério da Educação Básica.

•

Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI): consiste numa iniciativa de
oportunizar aos licenciandos das universidades brasileiras o seu enriquecimento
cultural e profissional, a partir do intercâmbio entre sujeitos de diferentes localidades
e nacionalidades, especificamente, em universidades portuguesas e francesas. Nesse
sentido o PLI visa estimular projetos de melhoria do ensino e da qualidade na
formação inicial de professores, nas áreas de Biologia, Educação Física, Física,
Matemática, Português e Química, promovendo o intercâmbio de estudantes de
graduação em licenciaturas, em nível de graduação sanduíche, com a possibilidade
de obtenção de dupla diplomação.

•

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid): o Pibid é um
programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)
que tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o
aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria da
qualidade da educação básica pública brasileira.

Os projetos apoiados no âmbito do programa são propostos por IES e desenvolvidos por
grupos de licenciandos sob supervisão de professores de educação básica e orientação de
professores das IES. O apoio do programa consiste na concessão de bolsas aos integrantes do
projeto e no repasse de recursos financeiros para custear suas atividades.
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Na UFU, o Pibid coordena projetos de iniciação à docência desenvolvidos por equipes
compostas por professoras(es) e estudantes dos cursos de licenciatura da UFU, nos campi de
Uberlândia, Pontal e Patos de Minas, e também por professoras(es) das redes municipais, estadual e
federal nos municípios de Uberlândia, Ituiutaba e Patos de Minas. Com a mediação dos
profissionais em atuação na rede pública de educação, promove a integração entre educação
superior e educação básica, por meio da inserção dos licenciandos no cotidiano das escolas.
Coordena também 7 projetos que abrangem 16 cursos de licenciatura: Artes Visuais,
Música, Teatro, Educação Física, Letras Português, Letras Inglês, Letras Espanhol, Letras Inglês à
Distância, Pedagogia, Ciências Biológicas, Química, Física, Geografia, História, Matemática e
Ciências Sociais. Não obstante são demandados pelo projeto mais de 350 bolsas distribuídas entre
licenciandos, coordenadores de área e supervisores, que somado ao número de voluntários no
programa gera o envolvimento de quase 400 pessoas para a o desenvolvimento e condução do
projeto, que são alocadas em cerca de 25 escolas da rede municipal, estadual e federal.
•

Programa de Residência Pedagógica (RP): a Residência Pedagógica visa
proporcionar aos discentes na segunda metade do curso de licenciatura uma
aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica e com
o contexto em que elas estão inseridas. Seu principal objetivo é estimular a
articulação entre teoria e prática nos cursos de licenciatura, conduzidos em parceria
com as redes públicas de educação básica.

Todos estes programas tem o objetivo de fomentar e desenvolver, por meio de parcerias
internas e externas, projetos e/ou ações que visem o aprimoramento da qualidade dos cursos de
licenciatura da UFU por meio de formação inicial e continuada.
CONCLUSÕES
Ingressar em uma universidade é uma decisão importante que pode definir várias vertentes
na vida de cada um. O conhecimento adquirido em uma graduação é um diferencial para o
crescimento profissional e pessoal.
A UFU dispõe de diversos processos para que os estudantes possam ingressar no ensino
superior. Além das modalidades para o ingresso em vagas iniciais como o Sisu, o Processo Seletivo
Próprio e o Sistema ENEM com certificação de habilidades específicas, a UFU também realiza
processos seletivos específicos para preenchimento das vagas ociosas tais como o reingresso, a
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transferência facultativa e o ingresso de portadores de diploma. Ainda que neste estudo abordamos
o acesso, é necessário que se discuta os meios de permanência e conclusão dos cursos de graduação.
No que se refere aos programas de incentivo a carreira docente, a UFU possui a DLICE que
visa à qualificação e incentivo à carreira de professor e ao estreitamento dos laços entre a
universidade e a Educação Básica por meio da valorização do trabalho docente. Dentre os vários
programas da DLICE, o Pibid se destaca por fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o
aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da
educação básica pública brasileira.
É importante e necessário o investimento no ensino superior, pois este nível de ensino é
responsável pela formação do educador, mediador no processo de ensino-aprendizagem.
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ANEXOS
Anexo 1. Cursos de licenciatura da UFU
Curso

Campus

Artes Visuais*

Santa Mônica

Ciências Biológicas*

Umuarama

Ciências Biológicas*

Pontal

Ciências Sociais*

Santa Mônica

Educação Física*

Educação Física

Enfermagem*

Umuarama

Filosofia*

Santa Mônica

Física

Santa Mônica

Física

Pontal

Geografia*

Santa Mônica

Geografia*

Pontal

História*

Santa Mônica

História*

Pontal

Letras: Espanhol e Literaturas de Língua Espanhola

Santa Mônica

Letras: Francês e Literaturas de Língua Francesa

Santa Mônica

Letras: Inglês e Literaturas de Língua Inglesa

Santa Mônica

Letras: Português e Literaturas de Língua Portuguesa

Santa Mônica

Letras: Língua Portuguesa com Domínio em Libras

Santa Mônica

Matemática*

Santa Mônica

Matemática*

Pontal

Música*

Santa Mônica

Pedagogia

Santa Mônica

Pedagogia

Pontal
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Química

Santa Mônica

Química*

Pontal

Teatro*
Santa Mônica
Fonte: Catálogo de cursos da UFU (2018). Elaborado pela autora
*Cursos oferecidos nas modalidades licenciatura e bacharelado .

Resumo
Este estudo é recorte de uma pesquisa de mestrado e se vincula à linha de pesquisa Estado, Políticas e
Gestão da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Faculdade de Educação da
Universidade Federal de Uberlândia (PPGED/FACED/UFU). Tem o objetivo de abordar o acesso
aos cursos da UFU e os programas que visam à qualificação e incentivo à carreira de professor na
mesma Universidade. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa sob o delineamento de pesquisa
documental. Utilizamos a pesquisa bibliográfica para o diálogo com pesquisadores, e a documental,
tendo como fonte leis, programas, projetos e outros instrumentos regulatórios da UFU. Para atingir o
objetivo proposto, analisamos os documentos sobre as políticas de acesso e programas de incentivo à
docência, caracterizando-os e identificando as políticas e programas implementados na UFU. O estudo
aponta que a UFU oferece diversas formas de acesso, dentre elas o Sistema de Seleção Unificada (Sisu)
que é hoje a principal porta de entrada na Universidade e acontece no primeiro semestre de cada ano.
Além do Sisu, a UFU manteve seu vestibular no segundo semestre letivo. Ademais, o Enem com
certificação de habilidades específicas, o reingresso, a transferência facultativa e o ingresso de
portadores de diploma também são formas de acesso na Universidade. Em relação aos programas de
incentivo a carreira docente, a UFU dispõe da Divisão de Licenciatura (DLICE) que visa à qualificação
e incentivo à carreira de professor e ao estreitamento dos laços entre a universidade e a Educação
Básica por meio da valorização do trabalho docente. Dentre os programas da DLICE, o Pibid se
destaca por fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de
docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da educação básica pública brasileira.
Palavras-chave: Acesso; Ensino Superior; Formação Docente; Licenciaturas; Universidade Federal de
Uberlândia.
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I:
REALIDADE UBERABENSE
Adrinelly Lemes Nogueira – PMU

INTRODUÇÃO
Este texto é parte de uma pesquisa de doutorado em andamento, a qual a partir da descrição
e crítica da estrutura e funcionamento da política de formação continuada de professores da
educação básica no Brasil a partir de 2014, ano da promulgação de um novo Plano Nacional de
Educação – PNE, indagou-se: Quais são os impactos na valorização docente resultantes da
implementação de políticas de formação continuada no ensino fundamental I da rede pública do
município de Uberaba, MG no período 2013-2019?
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A pesquisa tem como objetivo geral analisar os impactos na valorização docente resultantes
da implementação de políticas de formação continuada no ensino fundamental I da rede pública do
município de Uberaba, MG no período 2013-2019.
A delimitação desse recorte temporal se deu em função da promulgação de um novo Plano
Nacional de Educação PNE (2014), da descrição e crítica da estrutura e funcionamento da política
de formação continuada de professores da educação básica no Brasil a partir de 2014, que no
município de Uberaba-MG desdobrou-se no Plano Decenal Municipal de Educação (PDME - 20152024).
A presente pesquisa é de natureza qualitativa. Se o objetivo dos investigadores qualitativos é
o de melhor compreender o comportamento e experiência humanos, deve-se procurar compreender,
portanto, “o processo mediante o qual as pessoas constroem significados e descrever em que
consistem estes mesmos significados” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 70), preocupando-se com o
rigor e abrangência dos seus dados, fazendo-se necessária a correspondência entre estes dados e
aquilo que se passou no local de estudo considerando “no modo como as pessoas normalmente se
comportam e pensam nos seus ambientes naturais, tentam agir de modo a que as atividades que
ocorrem na sua presença não difiram significativamente daquilo que se passa na sua ausência”
(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 68).
Para os propósitos deste estudo em relação ao problema e aos objetivos a serem alcançados,
recorremos à abordagem dialética para dar significado ao trabalho. Pois ela possibilita conhecer a
realidade concreta da formação continuada dos professores nas suas inter-relações e entender o que
é essencial, buscando apreender as diferentes contradições presentes em tal. Mas para tanto, para
captarmos a essência dessa realidade, demanda-se “[...] trabalho científico que consiste em
distinguir o essencial do acessório” (KOSIK, 1976, p. 46). Logo, a análise dialética do nosso objeto
de estudo permite partimos do observável, da aparência rumo a essência.
Orientados por essa perspectiva de análise, buscamos o entendimento dessas relações em sua
essência, rompendo com o senso comum, atingindo o concreto. Nosso objeto de estudo precisa ser
compreendido numa perspectiva que vá além do linear, para tanto, em relação aos procedimentos de
coleta de dados, foram utilizadas as seguintes modalidades: pesquisa bibliográfica (estudo de livros,
artigos, teses, etc.), para levantar diferentes subsídios, estabelecer uma revisão de literatura
suficiente à compreensão do objeto de investigação, e delimitar teoricamente o problema de
investigação. Também foi utilizada a pesquisa documental, relativa à exploração de legislações,
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regulamentos, pareceres, em nível federal, estadual e municipal e outros documentos oficiais
pertinentes à realização da pesquisa.
Os principais autores com os quais dialogamos para a construção do referencial teórico são:
Amaral (2016); Ball (2018); Freitas (2018); Imbernón (2019); Silva (2014, dentre outros.
DESENVOLVIMENTO
Compreendemos que as políticas educacionais estão submetidas aos interesses e controle de
grupos econômicos e acordos internacionais, desde as reformas na educação de 1990, pois “as
políticas educacionais não são neutras, elas expressam intencionalidades, valores, discursos, têm
vínculos com o contexto histórico, com as circunstâncias temporais, com as condições materiais
concretas nas quais foram gestadas” (SILVA, 2014, p. 63).
Logo, o sistema educacional tem passado por reformas visando qualificar seus professores,
para enfrentarem um mundo mais afinado com o mercado, nesse cenário o gerencialismo tem sido
mecanismo central, remodelando as relações, “representa a inserção, no setor público, de uma nova
forma de poder [...] desempenha o importante papel de destruir os sistemas ético-profissionais que
prevaleciam nas escolas, provocando sua substituição por sistemas empresariais competitivos”
(BALL, 2005, p. 544-545).
Nesse cenário a formação contínua, faz parte do “kit reforma”, tendo caráter de
acomodação/assimilação dos professores às exigências do mercado, logo a educação é questionada
por parecer uma mercadoria, e a escola empresa, segundo Maués (2003). A autora destaca ainda
que as atuais reformas educacionais estão baseadas nos mesmos princípios: “[...] tornar a educação
um dos motores do crescimento econômico, precisando aproximá-la do modelo empresarial, a fim
de que ela corresponda à lógica do mercado [...]” (MAUÉS, 2003, p. 107-108).
Nesse contexto, a valorização dos professores não tem tido como foco a sua qualidade de
vida pessoal e profissional, mas sim a obtenção de resultados quantitativamente altos em avaliações
de larga escala e empenho no cumprimento de metas. Assim, podemos entender por que é tão difícil
ser professor atualmente. Eles têm sido alijados das discussões educacionais, as propostas têm sido
impostas de forma vertical, programas tem tido como pressuposto a busca por eficiência e
resultados mensuráveis, o sistema é caótico. O neoliberalismo “sabe que a estrutura e a organização
do trabalho escolar – não só o trabalho na sala de aula – ensina. Quer a escola à imagem e
semelhança de uma empresa: padronizada e ensinando competências e habilidades predeterminadas,
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responsabilizando-se pelos resultados” (FREITAS, 2018, p. 921), assim ele utiliza os professores
como executores de suas propostas, para manutenção dos interesses do capital.
Após o golpe de 2016, o impeachment da presidenta Dilma Roussef, os cortes e medidas
contra a educação foram muitos: cortes de verbas da Educação Superior, Reforma do Ensino
Médio, Reforma da Previdência, a Proposta de Emenda à Constituição nº 241, a PEC nº 241,
renomeada no Senado Federal com o nº 55/2016, que institui o Novo Regime Fiscal, tais propostas
afetaram a sociedade como um todo e comprometeram o cumprimento das metas do PNE (2014)
(SILVA; BRITO; NUNES, 2019), logo a valorização dos professores, prejudicando ainda mais o
querer ser professor.
Esse desmonte da educação torna impossível qualquer melhora nas políticas públicas de
formação docente, acarretando grandes perdas para os professores e elevando os interesses
privados. O cenário educacional atual é desolador, a formação docente (inicial e continuada) estão
ameaçadas pela descontinuidade das políticas educacionais, diante dos cortes nos investimentos da
educação, pelo novo regime fiscal. A PEC 241/55 irá decretar a morte do PNE (2014-2024), ela
provocará um “[...] imenso retrocesso na pirâmide social brasileira, cuja base se alargou
consideravelmente nos últimos anos, justamente devido à adoção de políticas de distribuição de
renda e inclusão social” (AMARAL, 2016, p. 671).
Devemos lembrar que se o anseio é a valorização docente nesses três aspectos (salário,
condições de trabalho e formação inicial e continuada) devem ser de qualidade e atendendo às
necessidades dos professores. E para tanto um dos requisitos é que a formação inicial e continuada
dos profissionais de educação seja entendida enquanto política pública, e que ocorra investimento e
ampliação dos recursos financeiros para educação.
O município de Uberaba-MG, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Uberaba,
tem incentivado os profissionais do magistério a participarem de formação continuada tanto latu
sensu, quanto em serviço. Deixa claro em suas legislações pertinentes ao Plano de Carreira do
Magistério, espaço e incentivo para participação nos cursos, atrelando a formação à avaliação de
desempenho e progressão salarial.
Em 2015, segundo o IBGE (2019) os docentes que atuavam no ensino fundamental na rede
Municipal chegavam ao número de 2.061 docentes. Em atendimento à solicitação destas
pesquisadoras, a Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal e Talentos Humanos, relatou que na
data exarada de 01 de junho de 2017, a rede municipal de ensino possuía 481 professores efetivos e
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239 professores contratados, atuando nas séries iniciais do ensino fundamental I, com turmas do 1º
ao 5º ano em unidades escolares da rede municipal.
No que concerne, no município de Uberaba-MG há 31 escolas de ensino fundamental I, e
existem ao todo 2.842 profissionais do magistério (educadores infantis, Professores da Educação
Básica (PEB I e II, e coordenadores pedagógicos) distribuídos no nível de ensino fundamental I e
Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis).
Em 2013, foi criado o Plano de Gestão da Educação Municipal de Uberaba: 2013-2016 em
consonância com o Plano Decenal Municipal de Educação, para orientar as políticas de educação da
rede de ensino, tendo como seu principal objetivo “atender, de forma equânime, às necessidades
educacionais dos alunos, considerando as diversidades de suas condições” (UBERABA, 2013, p.
18-19). Uma de suas prioridades foi a “reformulação da proposta de Formação Continuada e a sua
oferta para os profissionais de todas as etapas e modalidades da Educação Básica presentes na Rede
Municipal de Ensino” (UBERABA, 2013, p. 27).
Para qualificação profissional foram traçadas metas:
- Formação de 50% (cinquenta por cento) dos professores da Educação Básica - PEB,
em Pós-Graduação lato sensu ou strito sensu, e garantia, a todos os profissionais, de
formação continuada em sua área de atuação e em consonância com a proposta
educativa da Rede Municipal de Ensino. - Formação específica de nível superior para
os Educadores Infantis e para os Professores da Educação Básica - PEB da Rede
Municipal de Ensino. (UBERABA, 2013, p. 98).

Com a aprovação do PNE (2014-2024), os municípios deveriam elaborar seus respectivos
planos municipais, o município de Uberaba, possuía o Plano Decenal Municipal de Educação
(PDME: 2006-2015), aprovado pela Lei nº 9.895 de 07 de janeiro de 2006, logo houve o realimento
de suas diretrizes para o período 2015-2024. Segundo o PDME (2015-2024), houve discussão entre
as redes de ensino municipal, estadual e federal e as instituições privadas para esse realimento.
No PDME (2015) pode ser verificada a presença de metas e estratégias relativas à formação
continuada de professores, da educação infantil, fundamental, Educação de Jovens e Adultos,
Educação do Campo. Outro documento que está sendo analisado é o
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do Munícipio, este foi sancionado em 25 de
novembro de 1998, pela Lei Complementar nº 133. Posteriormente foi sancionada a Lei
complementar nº 501, de 09 de setembro de 2015 que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e
Salários dos Profissionais do Magistério da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de
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Uberaba, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências, ressaltando em seu Art. 1 progressão
funcional mediante avanço na titulação e no aperfeiçoamento profissional e em seu Art. 10 que é
direito do profissional do magistério “V - participar de cursos de aperfeiçoamento profissional, de
pós-graduação Stricto-Sensu, com licenciamento remunerado para este fim, de acordo com a
legislação vigente e as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação (UBERABA,
2015b, p. 4)”. Sendo seu dever Art. 11 “III - participar das atividades de Formação em Serviço
definidas em calendário escolar na unidade em que atua” (UBERABA, 2015b, p. 5).
Logo, a Lei complementar nº 501, de 09 de setembro de 2015 foi alterada pela Lei
Complementar n° 552, de 15 de setembro de 2017, e em seu "Art. 1º VIII - fomento à política de
qualiﬁcação dos proﬁssionais do magistério de forma a atender as demandas de habilitação
profissional, assegurando condições para as práticas de formação continuada, com qualidade e
coerentes com o contexto e as necessidades, nas modalidades presencial ou a distância"
(UBERABA, 2017a, p. 1).
Posteriormente foi sancionada a Instrução Normativa nº 0002/2017 para regulamentar o
cumprimento da jornada extraclasse e da formação continuada do Professor da Educação Básica
(PEB), do Educador Infantil e do Coordenador Pedagógico da Rede Municipal de Ensino,
considerando a publicação da Lei Complementar n° 552, em 15 de setembro de 2017, e o período
de transição para regulamentação dos atos.
É destacada ainda na normativa no Art.7 que a carga horária de formação continuada para
efeitos da avaliação institucional é de no mínimo 45 horas, com ações formativas e cursos da Casa
do Educador, conforme está previsto no inciso V, do artigo 7º, do Decreto nº 1.148/2017, que
dispõe sobre a Avaliação de Desempenho e constantes nos Anexos da Portaria nº 0041/2017.
No ano de 2018, o decreto nº 1.728, de 14 de março de 2018 passou a regulamentar o
cumprimento da jornada extraclasse da Rede Municipal de Ensino de Uberaba previsto nos artigos
26, 27 e 28 da Lei Complementar no 552, de 18 de outubro de 2017. O Decreto nº 1.728 de 2018
reitera quais são as atividades presenciais para um cumprimento de um terço da jornada extraclasse,
explanando como essas atividades são desenvolvidas. Posteriormente foi sancionada a Portaria Nº
0019/ 2018 estabelecendo normas para o cumprimento das atividades referentes à jornada
extraclasse, esclarecendo os detalhes da mesma.
No Art. 7 é exposto que o profissional detentor de dois cargos ou dobra de turno, em
instituições diferentes, deverá cumprir as atividades formativas nas duas escolas, e caso, as
atividades aconteçam no mesmo dia e horário ele deverá cumprir em uma unidade e assumir a
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ausência na outra e caso, “§2º as datas e os horários da formação continuada de ambas as Unidades
de Ensino coincidam, o profissional do magistério terá o direito de cumprir a carga horária dessa
atividade formativa na Casa do Educador” (UBERABA, 2018b, p. 55).
A Casa do Educador Profª. Dede Prais (Centro de Formação Continuada dos Profissionais
da Educação do município de Uberaba), por meio do decreto nº 2.319 de 16 de maio de 2014,
constitui-se num espaço destinado à formação continuada dos profissionais de educação da Rede
Municipal de Ensino, foi idealizada pela Gestão Municipal 2013-2016, oferece formação para
profissionais da rede, e propicia o desenvolvimento de atividades de estudo.
Partimos da certeza, que os professores ao participarem ativa e criticamente, tornam-se
autores do seu processo formativo e compreendem que sua realidade está permeada de
contradições, por isso a “formação deve passar da ideia de “outros” ou “eles” para a ideia de “nós””
(IMBERNÓN, 2009, p. 78), a formação continuada deve ser espaço das vozes de todos, precisa ter
significado para os sujeitos ali presentes, para que eles possam internalizar aprendizagens
transcorridas naquele espaço, e a partir delas, consigam mudar suas rotinas e encontrar soluções
para suas dificuldades.
A realidade educacional tem nos apresentando programas ineficientes e, nesse sentido,
Imbernón (2009) alerta que “muitos países lançam literalmente, os poucos recursos destinados à
capacitação do professorado ao grande lixo da inutilidade. Paradoxalmente há muita formação e
poucas mudanças” (IMBERNÓN, 2009, p. 34),
talvez seja porque ainda predominem políticas e formadores que praticam com afinco
e entusiasmo uma formação transmissora e uniforme, com o predomínio de uma teoria
descontextualizada, válida para todos, estejam onde estiverem, distante dos problemas
práticos reais, com base num professor médio que não existe. (IMBERNÓN, 2009, p.
34-35).

Ademais, tais documentos municipais estão sendo analisados, para compreendermos como é
organizada a formação continuada de professores na rede municipal de ensino, relacionando os
mesmos com os ideários neoliberais que vêm sendo destaque das políticas educacionais brasileiras
que, por isso justifica-se a opção pela perspectiva dialética, por ela permitir conhecer os mais
variados elementos que envolvem a formação continuada, reconhecer as totalidades em que ela está
efetivamente articulada, pois o “[...] pensamento dialético é obrigado a um paciente trabalho: é
obrigado a identificar, com esforço, gradualmente, as contradições concretas e as mediações
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específicas que constituem o “tecido” de cada totalidade, que dão “vida” a cada totalidade”
(KONDER, 2008, p. 43-44).
Desta buscamos compreender as políticas públicas de formação continuada de professores
da educação básica do nível de ensino fundamental I do município de Uberaba-MG.
CONCLUSÕES
Pelos apontamentos iniciais percebe-se, que existe um aparato legal na rede municipal em
prol da formação continuada dos professores do ensino fundamental I da rede, no entanto, ainda
estamos analisando até que ponto essas legislações têm impactado a valorização dos professores.
A expectativa é de que ao final da pesquisa, a problemática central deste trabalho: - quais
são os impactos na valorização docente resultantes da implementação de políticas de formação
continuada no ensino fundamental I da rede pública do município de Uberaba, MG no período
2013-2019? - tenha sido respondida e compreendida, explicitando dos aspectos da realidade dos
professores, revelando as incompatibilidades e acertos entre as propostas oferecidas pelos poderes
públicos e as realizadas em nível municipal.
Os resultados finais serão publicizados e debatidos com a comunidade acadêmica e a
sociedade em geral, trazendo benefícios sociais e educacionais, à medida que suscitam novas
reflexões a respeito das políticas públicas de formação continuada de professores da educação
básica do nível de ensino fundamental I.
Finalmente, esperamos que as pesquisas, as análises documentais, as experiências ouvidas,
contribuam para que possam ser pensados e (re) pensados processos formativos que partam dos
anseios dos professores, onde a estruturação e conteúdo sejam significativos para eles.
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Resumo
A pesquisa é resultado de uma investigação em nível de Doutorado. Tem como tema central o estudo
das políticas públicas de formação continuada de pr sores da educação básica, com foco no nível de
ensino fundamental I. A meta 16 do Plano Nacional de Educação – PNE/2014 estabelece que as redes
públicas de educação básica garantam a formação, em nível de pós-graduação, de 50% dos professores
até o último ano de sua vigência em 2024, assim como também, garantir formação continuada a todos
esses profissionais em suas respectivas áreas de atuação. Neste sentido o objetivo da pesquisa é analisar
os impactos na valorização docente resultantes da implementação de políticas de formação continuada
no ensino fundamental I da rede pública do município de Uberaba, MG no período 2013-2019. A
presente pesquisa é de natureza qualitativa, e para orientar epistemologicamente a realização deste
trabalho, optamos pela abordagem dialética, que possibilita conhecer a realidade concreta nas suas
inter-relações. Em relação aos procedimentos de coleta de dados, foram utilizadas as seguintes
modalidades: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo: foram aplicados
questionários online a professores efetivos, atuantes no ensino fundamental I da rede municipal, e aos
diretores atuantes nessas instituições, os dados foram analisados segundo a categorização de Minayo
(2012). De forma geral, pelos apontamentos iniciais percebe-se, que existe um aparato legal na rede
municipal em prol da formação continuada dos professores do ensino fundamental I da rede, no
entanto ainda estamos analisando até que ponto essas legislações tem impactado a valorização dos
professores.
Palavras-chave: Formação continuada. Políticas Públicas. Ensino Fundamental I.
A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES BACHARÉIS: O EXEMPLO DE UM
INSTITUTO FEDERAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Josenilda de Souza Silva – UFU
Vicente Batista dos Santos Neto – IFTM

INTRODUÇÃO
Na proposição desse trabalho, analisamos as políticas institucionais de formação pedagógica
propostas por um Instituto Federal em Minas Gerais para subsidiar a atuação profissional dos
docentes da Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Em função das características e natureza
dos Institutos Federais, que prezam pela verticalização do ensino e, portanto, contam com uma
diversidade de profissionais para atuar nos cursos ofertados, procuramos analisar, especificamente,
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a dinâmica de um Instituto Federal, localizado no Estado de Minas Gerais1 no que se refere à
Formação Continuada dos professores, tomando como referência o Projeto Político Pedagógico de
um curso para Novos Docentes(1ª e 2ª versão), enquanto proposta norteadora de práticas
pedagógicas para atender aos anseios e especificidades da formação docente para a EPT.
A metodologia que nos respaldamos se ancora no método do materialismo histórico
dialético cm a utilização da pesquisa bibliográfica e análise documental. A análise do Projeto
Político Pedagógico vai ao encontro a nossa proposta de projeto de tese de doutorado, apresentado à
linha de pesquisa Estado, Políticas e Gestão da Educação (LEPGE), do Programa de Pós Graduação
em Educação (PPGED), da Universidade Federal de Uberlândia(UFU), cujo foco se volta às
políticas de formação continuada (e pedagógica) de professores bacharéis, no âmbito de um
Institutos Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) do estado de Minas Gerais. Neste sentido,
buscamos observar se a proposta pedagógica do curso de formação continuada possibilita a
formação pedagógica dos professores bacharéis ingressantes na instituição.
Esta realidade sobre a qual a concepção materialista se debruça traz consigo todas suas
contradições, conflitos e transformações evidenciando que as ideias são, de fato,
reflexos do mundo exterior e objetivo vivenciado pelos sujeitos e, por isso, as ideias
independem do pensamento, são representações do real. (GOMIDE, 2014, p. 125).

Assim, compreender se o curso em análise na sua realidade propõe e efetua
ampliação/apreensão dos conhecimentos pedagógicos dos docentes bacharéis e se estas
correspondem em melhor desempenho didático, seria em maior ou menor grau reflexos do processo
de transformação dos sujeitos e de sua realidade.
A PROPOSTA PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR BACHAREL
ATRAVÉS DA OFERTA DO PROGRAMA DE RECEPÇÃO DE DOCENTES.
A formação de professores para a EPT é uma temática importante no seio das políticas
educacionais, pois no decurso da história, essa não fora tratada com a primazia devida, o que fez
com que essa questão fosse secundarizada nas políticas públicas para essa modalidade educacional.
Se por um lado diversos documentos como leis, portarias, resoluções tratam da formação inicial de
professores, por outro, a formação continuada é relegada a um segundo plano com políticas
incipientes ou inexistentes.
O IF lócus do nosso estudo encontra-se situado em uma região territorial que abrangem 167 municípios, distribuídos
em 04 (quatro) mesorregiões (Norte e Noroeste de Minas Gerais, Vales do Jequitinhonha e Mucuri).
1
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Essa lacuna de formação de professores para a EPT é um processo histórico recorrente que
remonta à origem do próprio ensino técnico (COSTA,2012, p.52 apud MACHADO, 2008). Sobre a
formação específica para a EPT, Costa (2012) sinaliza que, apesar de prevista em lei, a formação de
professores foi subjugada a arranjos legais que promoveram seu caráter emergencial e aligeirado
(COSTA, 2012, p.52).
Contudo, com a criação dos institutos federais, originados a partir dos antigos Centros
Federais de Educação Tecnológica (CEFET) e Escolas Agrotécnicas Federais (EAF), há por uma
lado uma ampliação dessa demanda de formação e por outro, seu corolário, a formação continuada
promovida pelos próprios IF que deveria contribuir sobremaneira para a melhoria da formação
pedagógica do docente bacharel e sua posterior atuação docente. Criados pela lei federal nº
11.892/2008 na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, os Institutos Federais ―[...] se propõem a
implementar uma política educacional de qualificação e formação de profissionais (BRASIL,
2008b, art. 2º).
A partir da sua criação, os institutos federais adquirem uma nova institucionalidade2,
configurando-se como um grande acontecimento da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica (RFEPCT), pois congregam no mesmo espaço a oferta da educação básica profissional
e superior. Com características pluricurriculares e multicampi, são especializados na oferta de
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades e níveis, possibilitando a
verticalidade do ensino, ou seja, a transição de estudantes por um percurso formativo que vai desde
o ensino básico até a pós-graduação lato e stricto sensu. Com um desenho institucional peculiar e
uma gama de cursos ofertados (técnicos, integrados, tecnológico, bacharelado, licenciatura, pósgraduação), os IF possibilitam o ingresso de professores com diversas formações em seu quadro
docente. A figura do professor bacharel, com alto nível de titulação, faz parte dessa realidade, sendo
esse profissional admitido devido as especificidades da oferta dos cursos. Os professores bacharéis
são admitidos nem sempre com experiência docente prévia, atraídos pelas condições de trabalho,
oportunidade de crescimento profissional, estrutura, o salário, a segurança nas atividades laborais
(OLIVEIRA, 2016). Assim, professores com formação em bacharelado, com pós-graduação stricto
sensu em mestrado e/ou doutorado, são os docentes predominantes nos IF. Esses profissionais,

A criação dos IF, por si só, retoma o protagonismo atribuído ao setor público em relação a Educação Profissional, pois
o modelo proposto propicia a interiorização da EPT para todo o território nacional. Assim, os IF representam a
interiorização da EPT no país, em regiões antes desprovidas desse tipo de educação, cuja intencionalidade visa
contribuir para o desenvolvimento local, para a transformação social da região que se encontra inserido e possibilitar a
qualificação profissional de trabalhadores e reduzir a migração de jovens e adultos para os grandes centros urbanos.
2
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embora com ampla experiência em suas áreas específicas, encontram-se muitas vezes
despreparados para exercer o magistério (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p.37), pois os cursos
de pós-graduação Stricto Sensu visam à formação de pesquisadores e não priorizam, tampouco
trazem em seu bojo, a formação pedagógica necessária ao exercício da docência.
A necessidade de fortalecimento das políticas institucionais para esse público desponta
como possibilidades de oferta de cursos, no âmbito dos IF, que visam a contribuir para a
transformação dessa realidade. Atenta à questão da formação pedagógica do professor bacharel, o
IF lócus da pesquisa propôs em 2015, o Programa de Recepção de Docentes. Nesse intento, o
instituto se propõe como desafio permanente estar
[...] conectado com as necessidades socioeconômicas das regiões, de contribuir com a
formação profissional e transformação social. Nesta tarefa, os docentes ocupam o
papel central e protagonizam a preparação de cidadãos para atuarem como agentes de
mudanças nos campos da atividade produtiva, econômica, social, política e cultural.
Por este motivo, a capacitação e formação continuada dos docentes tem sido uma
preocupação do IF**. (PPC, 2015, p. 05).

O documento3 que ampara a oferta do curso para os novos docentes foi produzido no âmbito
da Pró-Reitoria de Ensino do IF (PROEN) para atender à legislação, especificamente a Lei Federal
nº 12.772/2012, que versa no seu artigo 24, inciso V, que a avaliação especial de desempenho do
docente em estágio probatório deverá estar atrelada à “participação no Programa de Recepção de
Docentes instituído pela IFE”. (BRASIL, 2012).
Buscando atender as determinações legais e observando as disposições contidas na
Resolução CNE nº 02 de junho 2015, a qual institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação Inicial em Nível Superior e para a Formação Continuada de Professores, o IF propôs o
Curso de Capacitação em Educação Profissional e Tecnológica, como o terceiro momento e
culminância do Programa de Recepção de Docentes.
Dividido em três momentos, o programa inicia-se com o ato de posse, na Reitoria do
Instituto, com a parceria da Direção de Gestão de Pessoas/DGP. Nesse primeiro momento, há a
acolhida coletiva dos novos docentes, com a realização de palestras, relacionadas à estrutura e
realidade do IF, bem como a vida funcional do servidor; é oportunizado o contato direto do servidor
com o dirigente máximo da instituição.

3

O Projeto Político Pedagógico do curso foi proposto em 2015, e uma segunda versão em 2019.
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Conforme o Projeto Político Pedagógico do curso, há a previsão do cumprimento pelos
docentes de um programa básico, onde são abordadas temáticas voltadas para o histórico da EPT;
relação educação-trabalho, histórico da instituição questões sobre ensino, pesquisa e extensão;
documentos institucionais, entre outras questões. A metodologia utilizada no primeiro momento se
dá através do relato de experiência, debates e palestras, entre outras ações.
A ocorrência do segundo momento do programa ocorre no campus onde o docente é lotado.
Apresenta-se a instituição e setores aos docentes ingressantes, bem como os projetos e planos dos
cursos. Há a previsão de certificação pela PROEN para esse momento, condicionado ao
cumprimento da carga horária integral (de 12 horas) pelo docente. Entre as demais orientações,
dispõe-se sobre os procedimentos para a execução, quais sejam: apresentação do campus,
apresentação da equipe gestora; apresentação das ações de Pesquisa, Ensino e Extensão;
Apresentação da Equipe Pedagógica, entre outras.
O terceiro momento é a oferta do curso propriamente dito, em formato de Educação à
Distância (EaD), através de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). A Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional n.º 9.394 de 1996 (LDB), no seu artigo 80, possibilita a oferta da
Educação a Distância em “todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada. [...]”
(BRASIL, 1996). Tal artigo foi regulamentado pelo Decreto nº 5.622 de 20 de dezembro de 2005,
vigente até maio de 2017 quando entrou em vigor o Decreto nº 9.057. Assim, ancorado na
legislação educacional e através do ambiente virtual, a EaD permite aos docentes dos Institutos
Federais a potencialização do seu tempo e espaço de formação, conforme apregoa o Decreto 9.057
de 25 de maio de 2017:
considera-se educação a distância a modalidade educacional na qual a mediação
didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização
de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e
desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que
estejam em lugares e tempos diversos. (BRASIL, 2017).

Em relação à oferta da EaD nos Institutos Federais, essa modalidade “ocorre de diferentes
formas, pois desde o início foi dado aos Institutos a opção de escolher o modelo de gestão da
modalidade a distância” (MEDEIROS, 2017, p. 02). De acordo com essa autora a orientação para a
regulamentação da EaD nos Institutos Federais foi elaborado pelo Conselho Nacional dos Institutos
Federais (CONIF).
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Nessa perspectiva, o curso proposto com oferta semestral na modalidade EaD é uma
estratégia institucional utilizada para a formação dos professores, com uma carga horária total de 32
horas, com o início no ano de 2017. A estrutura do curso, possibilita-lhe a oferta em caráter
autoinstrucional, sem a necessidade de apoio de tutoria4. Nesse sentido, o curso assume uma
característica apoiada em preceitos neoliberais, no aligeiramento da formação, na intensificação e
na mercantilização (SANTOS NETO, 2019; SGUISSARDI, 2015; FREITAS, 2007), uma vez que a
tutoria é um caráter imprescindível em cursos a distância, sobretudo àqueles destinados à formação
de professores.
Nesse sentido, cada módulo se ancora em uma temática central, constituindo-se de uma
ementa trabalhada através de videoaula, propostas de atividades e/ou sugestões com recomendações
de leituras. Precedendo cada módulo, realiza-se a aula de abertura cuja temática central é a gestão
educacional na EPT. Além disso, a matriz curricular do curso traz em sua estrutura a abordagem de
temáticas voltadas para o trabalho e a formação docente para a Educação Profissional e
Tecnológica; didática e metodologia aplicadas à Educação Profissional e Tecnológica; educação
inclusiva e diversidade na EPT, culminando por fim em uma avaliação final.
Mediante a proposta curricular apresentada, nota-se uma formação voltada, sobretudo, para
a formação para a EPT, contemplando aspectos didáticos e metodológicos voltados para esse fim, o
que presume que a formação pedagógica do professor, principalmente daqueles oriundos de curso
de bacharelado (que não vivenciaram esse tipo de formação) esteja presente na oferta do curso.
(...) faz-se necessário pensar em uma proposta de capacitação que priorize as
necessidades de formação voltadas para o atendimento das peculiaridades da prática
docente na EPT. Diante disso, pode-se afirmar que a falta ou insuficiência de
capacitação pedagógica é um dos grandes entraves da atuação docente na EPT. O
crescente ingresso de profissionais com formações, vivências e experiências
acadêmicas diferentes das realidades da EPT, representa um grande desafio para esta
atuação do novo professor. (PPC, 2017, p. 07).

Fica latente a dualidade existente entre os documentos legais, no caso os PPC e a prática. Se
por um lado apregoa-se a necessidade de formação pedagógica por outro, na prática, tal formação
não acontece, ressoando mais como um engodo, um artifício para atender às premissas legais da Lei
nº 12 .772/2012 e não para assegurar uma formação pedagógica efetiva.
A tutoria em curso a distância assume caráter preponderante uma vez que a mediação didático-pedagógica efetuada
apenas pela máquina aproxima-se cada vez mais da massificação e da mercantilização (SANTOS NETO, 2019). O fato
de apresentarmos a estrutura de tal curso não significa que defendemos tal formato.
4
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No decorrer da oferta, houve adequações5 ao formato original do curso, sendo as alterações
referentes à carga horária, que passou de 32h para 40h, sendo justificada para a integralização
necessária para a conclusão do curso. Além disso, outra adequação no curso diz respeito ao
processo avaliativo, onde, em substituição a avaliação aberta (dissertativa) foi proposta um novo
formato de avaliação, agora em caráter interdisciplinar. Sob essa ótica, a avaliação proposta se
configura “[...] na aplicação de um questionário online que contempla 10 (dez) questões objetivas
com 04 (quatro) alternativas cada uma delas, para possibilitar aos docente-cursistas a reflexão sobre
o conteúdo trabalhado em todo o curso.”6 . Nesse formato, o professor cursista terá uma hora para
realizar a avaliação e para sua aprovação deverá obter o mínimo de 60 (sessenta) pontos em um
total de 100 (cem). São oportunizadas duas tentativas, com o feedback das questões de forma
automática após a efetivação de cada tentativa de realização da avaliação.
Se por um lado, aumentou a carga horaria, sob a ideia de aumento de qualidade, por outro
substitui-se uma avaliação formativa por uma avaliação online cujo feedback é um “Parabéns! Você
acertou!” reforça-se mais uma vez o caráter aligeirado, tecnicista e o distanciamento de uma
proposta pedagógica de fato. É necessário que exista mais zelo pela formação docente que não a
traduza simplesmente num cumprimento legal e que efetivamente busque uma educação que
promova justiça social. Cada vez mais se percebe o caráter mercantilista e aligeirado dessas
formações a distância, aproximando a formação docente aos modelos de “pacotes fechados”
vendidos no mercado educacional.
Na reformulação do curso prevaleceram as mesmas temáticas e a organização em três
módulos. A alteração proposta diz respeito à adição de tópicos especiais optativos, com sugestões
de leituras ou reflexões sobre as temáticas trabalhadas nos módulos do curso, durante sua vigência,
com a finalidade de possibilitar aos cursistas o aprofundamento do conhecimento.
O investimento em formação continuada, através do Programa de Recepção dos Docentes é
uma estratégia institucional para subsidiar a atuação do professor ingressante no quadro efetivo de
servidores do IF, visto que a grande maioria dos novos professores não possui a experiência,
vivência e/ou familiaridade com a educação profissional e tecnológica, agravada ainda pela sua
formação inicial, oriunda de cursos de bacharelado.

5

Conforme o Memorando nº. 16/2018 - DES/DE/PROEN/REI/IFNMG, de 13 de abril de 2018.

6

Idem.
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Atenta ao arcabouço legal e à necessidade da formação pedagógica, ao justificar a oferta do
curso, a instituição destaca que “[...] faz-se necessário pensar em uma proposta de capacitação que
priorize as necessidades de formação voltadas para o atendimento das peculiaridades da prática
docente na EPT.” (PPC, 2017, p. 07). Nesse sentido, o documento norteador para a oferta do curso
chama a atenção para uma demanda reprimida de formação de professores para a EPT, ao destacar
que
[...] a falta ou insuficiência de capacitação pedagógica é um dos grandes entraves da
atuação docente na EPT. O crescente ingresso de profissionais com formações,
vivências e experiências acadêmicas diferentes das realidades da EPT, representa um
grande desafio para esta atuação do novo professor. (PPC, 2017, p.07).

A oferta do curso ainda se encontra em andamento na instituição, sendo possível aferirmos
os seguintes resultados7: no segundo semestre de 2017, foi ofertada 01 (uma) turma com 129
docentes concluintes; no primeiro semestre de 2018, mais uma turma foi ofertada, com o total de 40
docentes concluintes. Contudo, torna-se necessária analisar a efetividade da formação, extrapolando
os dados quantitativos e verificando a transformação social.
CONCLUSÕES
Com o intento de analisar como se dá a formação pedagógica do professor bacharel,
admitido nos institutos federais para o exercício da docência, buscamos nesse estudo verificar quais
as ações e/ou programas propostos ou desenvolvidos para o cumprimento das determinações legais,
no seio das políticas institucionais em um Instituto Federal de Minas Gerais.
Para tanto, nos ancoramos no Projeto Político Pedagógico do Programa de Recepção
Docente, 1ª e 2ª versão, como sendo o terceiro momento do programa, cuja intenção precípua é
possibilitar a formação para a EPT e a formação pedagógica para os docentes que não a possuem,
visando atender, sobretudo, as determinações legais. Ambas os projetos pedagógicos trazem em sua
formulação uma proposta voltada, sobretudo, para formação para a EPT, mas, contemplam
temáticas voltadas para a formação pedagógica do docente.
O curso proposto, em formato EaD, tem uma curta duração, o que possibilita ao docente a
sua conclusão em um curto espaço de tempo, sob risco de não aprofundamento e/ou consolidação
da formação voltada para a EPT e consequentemente, a formação pedagógica.
Conforme relato da Pedagoga responsável pelo curso, lotada na Pró Reitoria do IF. Os dados foram coletados no 1º
semestre de 2018.
7
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Diante dessa realidade, a formação pedagógica tende a ficar comprometida, pois conforme
dizia Freire, não se aprende ser professor da noite para o dia. Nesse sentido, é necessário atentar
para que o curso assim proposto não somente prepare os profissionais para o exercício da docência,
mas, sobretudo, traga uma nova perspectiva de formação, com a revisão de conceitos, metodologias
e diretrizes. A questão da formação pedagógica do professor deve estar conectada com as pesquisas
atualizadas, com as didáticas das mais diversas áreas, além de possibilitar a reflexão sobre a prática
cotidiana, de modo que o trabalho do docente seja de fato reflexivo e significativo.
Assim, a instituição precisa atentar-se para o fato que a formação ofertada não seja
subjugada apenas a arranjos legais, sob risco de promoção do seu caráter emergencial, aligeirado e
mercantilista.
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Resumo
As políticas institucionais de formação continuada de professores, especificamente a formação
pedagógica do professor bacharel, no contexto dos Institutos Federais é tema de uma pesquisa de
doutorado em curso, no Programa de Pós Graduação em Educação/PPGED da Universidade Federal
de Uberlândia. O objetivo é analisar as políticas de formação continuada propostas por um Instituto
Federal (IF) no Estado de Minas Gerais com dez anos de existência, considerando a conjuntura política
de gênese e expansão dessas instituições. Os IF, em sua natureza, prezam pela verticalização do ensino,
o que possibilita aos estudantes, um percurso desde o ensino básico (ensino médio propedêutico e
Ensino Técnico e Tecnológico - EPT) até cursos de graduação e pós-graduação Lato e Stricto Sensu.
Assim, os docentes dos IF lecionam em diversas modalidades e níveis do ensino, dada à diversidade de
cursos e às suas titulações em nível de mestrado e/ou doutorado. Contudo, muitos professores advém
de cursos de bacharelados, e não possuem formação pedagógica para o exercício da docência. A fim de
possibilitar a formação para a EPT e conseguinte formação pedagógica dos seus professores recém
admitidos, o IF lócus do nosso estudo oferta desde 2015 o Programa de Recepção de Novos Docentes.
O curso é ofertado na modalidade de Educação a Distância (EaD), com momentos presenciais e a
utilização de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Nesse recorte, buscamos compreender as
possibilidades formativas em para o professor bacharel, no que concerne à formação para a EPT e à
sua formação pedagógica, através da análise do Projeto Político Pedagógico do curso ofertado, no
período de 2015 a 2018. Os resultados parciais apontam que, no contexto das políticas institucionais,
começam a se delinear perspectivas para a formação continuada (e pedagógica) docente, a partir de
2017, porém, essas apresentam-se, ainda incipientes para dar conta da demanda da formação de
professores para a EPT.
Palavras-chave: Formação Continuada, Formação Pedagógica, Professor Bacharel, Institutos Federais.
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INTRODUÇÃO
O conceito de profissional reflexivo se inicia com os estudos de Schon, inspirado
nas formulações de John Dewey. Ao investigar sobre currículos escolares, Schon
criticou a formação de professores cuja abordagem valorizava essencialmente mais uma
tradição teórica, pouco ou nada articulada às questões cotidianas.
Inspirada nas ideias positivistas, que passaram a vigorar a partir do século
XVIII, a razão técnica passa a incorporar grande parte dos discursos educacionais
orientada para a construção de ordem e progresso nacional. Esta racionalidade se
expressa na divisão das atividades organizacionais da escola e nas técnicas executadas
com objetivo de resolver problemas práticos. É importante salientar que, a racionalidade
técnica coloca-se como imprescindível para o atual estágio de mundialização do capital,
momento em que se destaca a presença da lógica mercadológica nos discursos sobre
competências e habilidades necessárias à prática pedagógica, sem critérios políticos e
análises críticas. Assim, o Estado neoliberal ganha sentido social, legitimando tais
iniciativas, com componentes curriculares direcionados a conteúdos disciplinares
específicos.
Mediante tal situação, Schon propõe o conceito de “Professor Reflexivo”,
salientando a importância da epistemologia da prática concebida dentro da reflexão
sobre a ação, reflexão na ação e reflexão sobre a reflexão na ação.
Dessa forma, busca-se a criação de uma identidade do professor, possibilitando
sua autonomia e reflexão de sua prática de forma inicial e continuada. O conceito de
Schon traz uma proposta fértil e cheia de possibilidades, pois a cultura objetiva e
meramente técnica não responde a todas as questões do mundo prático e, portanto, a
reflexão sobre a prática torna-se um caminho para o rompimento destes ideais que ainda
prevalecem nas ações educacionais. No Brasil, essas ideias chegaram a partir dos anos
1990 com diversos estudos, demonstrando a expectativa da inserção dos conceitos no
campo da formação de professores à realidade nacional.
Embora o conceito tenha se apresentado com grandes propostas de fertilidade,
autores como: Ghedin (2002), Zeichner (2008), Contreras (1987), Libâneo (2002),
Alarcão (2007) e Pimenta (2002) produziram trabalhados evidenciando críticas sobre a
banalização da reflexão, a ênfase na prática em detrimento da teoria, o individualismo e
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a não reflexão sobre o contexto. Nessa perspectiva, considerando a importância de
empreender ações no campo educacional que ultrapassem os limites das discussões
puramente teóricas, sem, de outro lado, ater-se ao imediatismo das soluções práticas, é
fundamental que teoria e prática sejam compreendidas como dimensões de uma mesma
realidade.
Assim, o presente artigo buscou analisar as potencialidades e críticas sobre o
conceito de “Professor Reflexivo” por meio de revisão de literatura com apontamentos
sobre as possibilidades de inovação que o conceito traz, a partir de teóricos como Freire
(1996), Libâneo (2002) e Giurox (1987). Parte-se do pressuposto de uma prática que, à
luz da teoria, vise essencialmente a transformação social, reconfigurando a
epistemologia da prática para a epistemologia da práxis, visando construir um processo
de reflexão-ação-reflexão teoricamente respaldado.
Vale destacar que, este artigo parte de uma pesquisa maior que tem como objeto
de investigação o trabalho docente, nos permitindo pensar a respeito dos desafios e
potencialidades de uma formação de professores pautadas na reflexão capaz de
promover, no trabalho docente, ideais democráticos que permitam a participação
política para transformação social.
ANTECEDENTES DO CONCEITO
O conceito de Professor Reflexivo vem sendo discutido nas pesquisas brasileiras
desde os anos 1990, com contribuições e críticas no campo da formação de professores.
A gênese do conceito é postulada nos estudos de Jownh Dewey, filósofo, psicólogo e
pedagogo norte americano que inseriu a reflexidade nas discussões de formação
profissional.
Segundo Dewey (1979), são as dúvidas e inquietações sobre determinada
realidade que impulsionam mudanças nos espaços e transformação. Inspirado nos
conceitos de Dewey, com uma proposta através da epistemologia da prática, Donald
Schon realizou pesquisas sobre reformas curriculares e criticou o fato dos professores
passarem por uma formação profissional com ênfase nos conceitos científicos e apenas
posteriormente vivenciarem a aplicação prática dos mesmos. Assim, ele propunha uma
reflexão, reconhecendo que o conhecimento que emerge no cotidiano profissional é
relevante nas ações práticas profissionais.
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Com a proposta da epistemologia da prática de Schön, seus pressupostos
conceituais entram em contradição com a lógica da formação de professores até então
constituída. As principais críticas dos conceitos se voltam à racionalidade técnica,
advinda da corrente positivista, na qual se evidencia uma resposta pragmática a todos os
problemas da prática profissional. Identificou-se, portanto, a existência de uma divisão
entre os que pensam e os planejam as ações práticas, reduzindo o trabalho docente à
competências, sem reflexão político social sobre o contexto, adotando apenas ideias
imediatistas para a resolução dos problemas práticos
A proposta de Schön se torna uma crítica também à mundialização do capital e
ao Estado neoliberal, que fortifica os ideais da racionalidade técnica através da
formação disciplinar, cursos aligeirados e práticas gerencialistas no âmbito educacional.
Corroborando assim, para o barateamento da educação no contexto da lógica de
mercado, dificultando o trabalho do professor e a reflexão sobre sua ação
Diante dessa lógica, Schön traz a importância da formação do profissional
dentro da lógica da reflexão na ação, reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão
na ação. Nessa perspectiva, o objetivo é a construção de uma autonomia profissional
através da prática criativa e consciente que promove a construção de novos
conhecimentos dentro da prática. Donald Schön, em seu livro “Educando o profissional
reflexivo”, salienta que:
Quando uma situação problemática é incerta, a solução técnica de
problemas depende da construção anterior de um problema bemdelineado, o que não é, em si, uma tarefa técnica. Quando um profissional
reconhece uma situação como única não pode lidar com ela apenas
aplicando técnicas derivadas de sua bagagem de conhecimento
profissional (SCHON, 2000, p. 17-18).

Nessa lógica, os princípios reflexivos propõem que a prática esteja presente
desde o início da formação, dando ao professor a autonomia de construtor de sua prática
dentro do ambiente escolar. Auxiliando assim o processo de criação da identidade do
professor como autor de sua prática, refletindo sobre os dilemas e conflitos da profissão
e a necessidade de uma formação continuada para a contribuição teórica de questões
práticas que não foram fundamentadas.
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CRÍTICAS AO CONCEITO
Apesar da relevância do conceito de professor reflexivo, é necessário salientar
que a utilização equivocada da ideia, sem a devida reflexão sobre o contexto, pode
resultar no seu esvaziamento. Nesse sentido, partimos do pressuposto de que a atividade
reflexiva incorpora a essência do ser humano e que é a partir do processo de abstração,
que o diferencia de todos os outros elementos vivos, que é possível chegar à práxis. A
transformação da realidade, a habilidade de lidar com contextos de incertezas e
imprevisibilidade, fazem parte do ser humano, assim como sua atuação como ser
histórico e social.
Outra crítica ao conceito refere-se à valorização da reflexão por si só, como
definidora do sucesso da ação docente. Ao evidenciar a importância apenas da reflexão,
corre-se o risco de cair na contraposição da crítica à razão técnica que enfoca a teoria e
seu uso técnico. Portanto, as críticas salientam a importância de uma nova compreensão
da relação teoria e prática, sem a redução de uma em detrimento da outra, mas uma
análise reflexiva do que propõe a prática e sua possível teorização.
Também vale salientar que o conceito de professor reflexivo, embora aponte
para uma autonomia do professor frente à sua prática e sua reflexão sobre a mesma, não
corrobora para a noção de que o professor é o único capaz de acabar com os problemas
educacionais. Sobre tal análise, Alarcão (2007) afirma que:
O professor não pode agir isoladamente na sua escola. É neste local, o seu
local de trabalho, que ele, com os outros, seus colegas, constrói a
profissionalidade docente. [...] Vou ainda mais longe. A escola tem de se
pensar a si própria, na sua missão e no modo como se organiza para a
cumprir. Tem, também ela, de ser reflexiva (ALARCÃO, 2007, p. 44).

Nessa perspectiva, a prática reflexiva não deve ocorrer sem a participação dos
sujeitos que estão envolvidos nas discussões educacionais e também não deve se limitar
aos condicionantes do sistema enraizado. O ideal é que, “os processos reflexivos, por
suas próprias qualidades, se dirigem a consciência e realização dos ideais de
emancipação, igualdade ou justiça” (GHEDIN, 2002, p.137).
Segundo Pimenta (2002), nas instituições educacionais as discussões devem ser
compartilhadas e devem ir além da sala de aula, contrapondo o fato da reflexão partir
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apenas de um sujeito e os outros obedecerem a ordem, mas de vários sujeitos refletindo
sobre a realidade que envolve todos.
Portanto, as críticas sobre o conceito de professor reflexivo estão relacionadas
ao uso do termo sem a devida reflexão. Pimenta e Libâneo (2002) fazem uma crítica ao
pensamento pedagógico brasileiro que se submente a modismo e oscilações teóricas.
Segundo Pimenta (2002), essa massificação do termo tem dificultado o engajamento de
professores em práticas mais críticas, reduzindo-as a um fazer técnico, enquanto
Libâneo (2002) denuncia um abandono de linhas de pesquisa em favor daquelas
supostamente consideradas mais avançadas nas pesquisas educacionais.
POSSIBILIDADES DE INOVAÇÃO
Apesar das críticas, os pressupostos do conceito de professor reflexivo trazem
possibilidades de inovação pertinentes à discussão de formação de professores. Nesse
sentido, alguns apontamentos serão relacionados com objetivo de trazer à tona
discussões sobre o conceito e novas possibilidades de sua inserção
Dentre as críticas ao conceito, salienta-se a supervalorização do professor em
detrimento da individualização no fazer pedagógico. Em contrapartida, a valorização da
pesquisa na prática, em comunhão com as escolas e universidades, traz a possibilidade
de uma ação mais fundamentada, considerando que a reflexão não é apenas um processo
psicológico mental individual, mas um processo social que visa a transformação
(PIMENTA, 2002).
Dessa forma, a reflexão do professor passa a ser ancorada por uma prática social
e política que consequentemente poderá evidenciar os ideais democráticos. Assim, além
de usar a reflexão do contexto para propor mudanças em sua prática, passa também a
refletir a necessidade de inclusão nas discussões em todos os âmbitos educacionais.
A ligação da reflexão docente com a luta por justiça social significa que,
além de certificar-se que os professores têm o conhecimento de conteúdo
e o conhecimento pedagógico que eles precisam para ensinar, de uma
maneira que desenvolva a compreensão dos estudantes [...] precisamos
nos certificar que os professores sabem como tomar decisões, no dia-adia, que não limitem as chances de vida de seus alunos; que eles tomem
decisões com uma consciência maior das possíveis consequências
políticas que as diferentes escolhas podem ter (ZEICHNER, 2008, p.546).
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A universidade é espaço privilegiado para esse tipo de reflexão. A prática como
fonte de reflexão e produção de conhecimento é importante, mas é através da teorização
que se ganha suporte para a transformação do conhecimento. Sendo assim, a atividade
reflexiva se insere no diálogo entre a teoria e a prática, que contribui para ir além da
especulação da realidade educacional, abordando questões políticas, sociais e culturais
dessa relação.
Freire (1970) corrobora com as ideias sobre a participação colaborativa ao trazer
sua importância na efetivação da cidadania através do processo de libertação dos
participantes no processo educativo. Giroux (1997) defende o professor no sentido de
um intelectual transformador, que deve estar comprometido com o ensino como prática
emancipadora na construção de um discurso comum que chegue a todos com os ideais
democráticos.
Nesse sentido, busca-se romper com o dualismo entre as teorias enraizadas das
prática e as teorias desenvolvidas pelos pesquisadores e promover a formação reflexiva
adequada ao público, articulada à transformação social. Segundo Pimenta (2002), a
partir da valorização da pesquisa e da prática no processo de formação de professores,
propõe-se que esta se configure como um projeto de formação inicial e continuada
articulando as instâncias formadoras, universidades e escolas.
Portanto, a possibilidade de inovação do conceito evidencia a mudança da
epistemologia da prática para uma epistemologia da práxis, onde toda ação prática se
fundamenta em uma teoria com vistas à transformação social. Segundo Ghedin (2002),
a práxis é uma ação final que traz, no seu interior, a inseparabilidade entre teoria e
prática.
[...] a alienação encontra-se justamente na separação e dissociação entre
teoria e prática. A pior das violências humanas é esta intencionalidade de
separação da teoria e prática. [...] é uma negação da identidade ontológica
do ser humano porque, ao dicotomizar teoria e prática simultaneamente,
separa-se a reflexão da ação. (GHEDIN, 2002, p.129)

Segundo Pimenta (2002, p.37), a educação é um fenômeno complexo porque
histórico, produto do trabalho de seres humanos e, como tal, responde aos desafios que
diferentes contextos políticos e sociais lhe colocam. A educação além, de retratar a
sociedade, ela também a reproduz e mais, também se projeta. Assim, como prática
social deve discutir o desafio de responder às demandas que os contextos lhe colocam.
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Todavia, corroborando com as ideias de Libâneo (2002), faz-se necessária uma
teoria crítica que permita aos professores ver mais além em relação à sua situação, onde
teoricamente há um reconhecimento dos professores como intelectuais críticos. Assim,
estaríamos frente a uma reflexividade emancipadora, a caminho de uma real autonomia
intelectual e política do professorado.
Portanto, discutir sobre formação de professores e suas implicações no contexto
social vai além de uma reflexão prática. A construção teórica, o diálogo constante com
todas as instâncias educacionais, a formação continuada e a práxis são caminhos em
discussão para a construção de uma boa formação de professores no Brasil. O objetivo
maior é tornar consciente os valores e significados ideológicos que estão embutidos no
fazer docente e superá-los por princípios democráticos de justiça.
CONCLUSÃO
A apropriação generalizada da perspectiva da reflexão nas reformas
educacionais dos governos neoliberais, esvazia o conceito de professor reflexivo,
transformando-o em um mero termo e expressão à medida que deixa às margens
questões políticas e críticas sociais que o conceito pode subsidiar, como o rompimento
da lógica da racionalidade técnica. Assim, a construção de uma profissionalização
docente de qualidade se torna cada vez mais distante, juntamente com a melhoria das
condições escolares
O papel do professor dentro da chamada sociedade da informação e do
conhecimento, tende a ser secundário, seu processo formativo passa a ser aligeirado e a
prática tende a sobrepor-se à teoria. O aprofundamento nas questões político, sociais e
econômicas também se torna dispensável frente às novas demandas.
Assim, advogamos que, os conceitos científicos, no Brasil, precisam assumir
profundidade reflexiva, considerando o contexto histórico, político e social da nossa
sociedade e seus reflexos na situação educacional. Dificilmente um conceito estrangeiro
assumirá as formas e resoluções dos problemas educacionais existentes na nação. As
especificidades históricas demandam análises críticas que necessitam ser enquadradas
nas discussões sobre como equilibrar as desigualdades e promover a transformação
social.
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A prática reflexiva crítica deve estar presente em todos os sistemas
organizacionais da escola, dando maior possibilidade participativa ao professor, criando
assim uma atitude colaborativa, visando os princípios de igualdade, justiça e
democracia, bem como rompendo com o critério de utilidade, dando ao professor a
oportunidade de contemplar seus direitos e garantir a fruição de outros almejados.
Portanto, concluímos que ao utilizar conceitos sem as devidas abstrações que
tornam possível a transformação social, corre-se o risco de permanecer apenas sob a
égide do discurso de inovação pedagógica. Assumimos a reflexão não como fonte
precisa de conclusões fechadas aos problemas educacionais, mas como um meio de
operar um processo de mudança educacional a partir de discussão e atuação em
determinado contexto. Salientamos também a impossibilidade de construir um bom
sistema de educação em um país sem referência política forte e engajada na
transformação social.
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Resumo
O presente artigo, por meio de revisão de literatura, buscou discutir as potencialidades e as
principais críticas ao conceito de Professor Reflexivo, bem como sua presença na formação
de professores. Autores como Ghedin (2002), Zeichner (2008), Contreras (1987), Libâneo
(2002), Alarcão (2007) e Pimenta (2002) foram fundamentais nessa discussão, com
apontamentos críticos ao conceito e à banalização do processo reflexivo. Entretanto, é
possível perceber que, apesar das críticas, o conceito, quando compreendido em sua
totalidade, possibilita uma mudança da epistemologia da prática para a epistemologia da
práxis. Portanto, consideramos que, refletir sobre o conceito de Professor Reflexivo, seu
contexto e suas possibilidades de contribuição na formação de professores, faz-se
necessário tendo em vista a necessidade de alternativas que auxiliem o processo de
construção de ideias democráticas no âmbito educacional.
Palavras chave: Professor Reflexivo; Formação de professores.
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Resumo
A docência requer o exercício constante da leitura e do registro, duas tecnologias que
possibilitam organizar as práticas e sobre elas construir uma reflexão pedagógica. O ato de
registrar o fazer docente abre condições para produzir conhecimento pedagógico,
reforçando as culturas docentes e os professores como intelectuais da educação. Os três
trabalhos deste painel expõem aspectos sobre a prática de registro e reflexão conduzidas
em contextos de formação e de pesquisa. O primeiro trata da prática da escrita e da
reflexão sistemática sobre observações e atividades de docência desenvolvidas durante o
estágio, feitas na forma de um diário de campo, denominado de Registros Reflexivos. O
registro é discutido como uma atividade cognitiva e sensitiva que cria condições para
pensar a escola, a docência e a própria capacidade de compreensão do fenômeno
educativo. O segundo resulta de tese de doutorado que teve como objeto de estudo Relatos
de Experiências elaborados durante a Prática de ensino e pesquisa sob forma de estágio
supervisionado III. O texto mostra elementos sobre a importância do registro na
reelaboração das compreensões de cuidado e de educação e de criança e de infância por
parte das estagiárias. Por meio do registro observa-se que as estagiárias ampliam relações
teórico-práticas de sua formação e desestruturam compreensões de cuidado e de educação
em razão do contato com as crianças. O terceiro apresenta a trajetória de uma professora
da educação básica que registra sua prática compilando uma vasta documentação
pedagógica, usada como fonte de pesquisa e de estudo. A forma de documentar sua prática
docente e o modo como essa documentação foi usada nos estudos de pós-graduação, em
pesquisa de mestrado, são descritas em termos teórico-metodológicos. Os três textos
defendem o caráter intelectual da docência e a reflexão e o registro no âmbito do ensino e
da pesquisa como atividades [auto]formativas.
Palavras-chave: Formação docente; Prática de ensino; Registros; Docência.
AS PRÁTICAS DE REGISTRO EM CONTEXTO DE ESTÁGIO
Patrícia Pereira Cava – UFPEL
Marta Nörnberg – UFPEL

INTRODUÇÃO
O cristal nos espreita. Se entre as quatro paredes do aposento há um
espelho, não estou só. Há outro. Há o reflexo que arma na aurora um
sigiloso teatro. Jorge Luis Borges.

Pensar as práticas formadoras torna-se um desafio gigantesco, especialmente
quando estamos submersas nelas. Há mais de vinte anos atuamos com a formação de
professores, sendo que dez deles, especificamente, exercendo a supervisão e a
orientação dos estágios de docência nos anos iniciais do ensino fundamental. Tempo
que produz uma variedade de experiências e reflexões sobre a docência e a formação de
professores, assim como material e dados para sua sistematização e problematização no
âmbito da pesquisa sobre didática e formação de professores.
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Neste trabalho socializamos elementos decorrentes da prática de docência que
realizamos como professoras do curso de Pedagogia de uma Universidade Pública
Federal do sul do Brasil. Ao longo desse período, uma prática que vimos desenvolvendo
com as estudantes em processo de formação são os registros sistemáticos das
observações e práticas desenvolvidas nas escolas e a sua apresentação, no final do
semestre, na forma de um diário de campo, denominado Registros Reflexivos. Assim, o
que colocamos em discussão é a prática do registro, afirmando-a como uma atividade
cognitiva e sensitiva que cria condições para que as estudantes que estão realizando o
estágio de docência possam pensar a escola e as práticas de docência e, à medida que
seus registros são lidos e problematizados pelas orientadoras de estágio, também
possam ampliar sua capacidade de compreensão e ação docente.
Num primeiro momento, descrevemos os componentes curriculares do curso de
Pedagogia destinados ao processo de preparação e realização do estágio de docência e
apresentamos a dinâmica de organização das aulas e das atividades de ensino
desenvolvidas. De forma articulada, expomos sobre os aspectos didáticos e teóricos que
sustentam a prática que conduzimos durante a orientação e a supervisão dos estágios.
Após, finalizamos a exposição fazendo o necessário exercício de autorreflexão e
sistematização dos motivos teóricos que sustentam nossa prática docente, num esforço
de explicitar o que fica como experiência, como um saber docente a ser compartilhado e
colocado ao crivo do leitor para que novos pensares possam ser vislumbrados no
horizonte, refazendo, assim, a docência e a própria Pedagogia.
Em relação às posições teórico-pedagógicas, afirmamos que as práticas de
ensino são um campo de investigação sempre em aberto, complexo e desafiante em
razão da sua natureza contingencial e irrepetível. O que resulta de uma prática é sempre
inédito e, por isso, a entendemos como um momento de alto valor pedagógico em si
mesmo, pois não se consegue repeti-la novamente, mesmo quando os sujeitos que dela
participam sejam os mesmos, visto que estes já são sempre outros em sua forma de
pensar e agir. Adicionalmente, apostamos na criação de práticas de ensino que
valorizam o estudo de textos científicos, a reflexão e a escrita acadêmica, bem como o
diálogo entre pares simétricos e assimétricos. Entendemos a participação em situações
de conversa entre as estudantes que realizam o estágio de docência nos anos iniciais
(pares simétricos) e das estudantes em estágio com suas orientadoras de estágio na
Universidade (pares assimétricos) sobre os conhecimentos mobilizados e/ou ausentes e
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as necessidades/possibilidades observadas durante a prática de docência como processo
altamente

formativo.

Esses

momentos

criam

condições

profícuas

para

o

desenvolvimento profissional, tanto de quem se prepara para o trabalho docente como
para quem atua como formador de professores.
Nesse contexto, reconhecemos o registro como atividade que, além de
sistematizar uma prática realizada, constitui uma memória do ensino (MEIRIEU, 2002)
pois, ao mesmo tempo em que documenta e organiza o feito, também captura e coloca
em destaque dimensões específicas do fazer-docente, oferecendo, consequentemente,
conteúdos/conhecimentos para os processos de diálogo e reflexão. Por extensão, os
registros permitem que seus próprios autores, enquanto sujeitos em formação, assim
como outros, que ainda entrarão em processo de estágio, possam ler e pensar sobre o
que envolve o tempo e a prática de docência. Ao estudar o que foi registrado pelas
colegas, esses conhecimentos podem mobilizar e ajudar no processo de problematização
das compreensões que as estudantes têm sobre a escola e a escolarização básica, a
docência e o trabalho pedagógico com crianças das etapas iniciais de alfabetização, o
exercício da profissão docente na escola pública, entre outros temas.
Nesse contexto, assumimos a didática como conjunto de princípios e técnicas
que subsidiam o planejamento das ações educativas e, sobretudo, como campo de
conhecimento que oferece insumos teórico-conceituais que ajudam a explicitar as
justificativas e os motivos que sustentam a docência. Deste modo, é no âmbito da
didática que aspectos do nosso fazer-saber docente são discutidos em sua dimensão
metodológica e teórica, pois entendemos que, no processo de organização e condução
das práticas de ensino, em sala de aula, há uma riqueza de conhecimentos que ainda
precisam ser explicitados, os quais seguem sempre necessitando ser dimensionados em
termos de sua natureza e valor pedagógico. Tardif (2013, p. 569) adverte sobre esse
aspecto ao mencionar que os conhecimentos dos professores são um desafio central para
a pesquisa e para a própria profissão docente que “ainda não conseguiu ver
reconhecidos seus conhecimentos, por falta de conhecê-los realmente”.
Por fim, adotamos a posição de que é preciso buscar no âmbito da formação
docente as práticas teóricas da Pedagogia (MEIRIEU, 2002). Para isso, é preciso
investir em dinâmicas que permitam evidenciar diferentes dimensões da docência, que a
tornam um ato de Pedagogia em razão de sua forma específica de estar no entremeio das
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teorias e práticas (HOUSSAYE et al., 2004). É este movimento que permite colocar em
tensão crenças e valores muitas vezes cristalizados e implícitos no fazer-pensar docente.
Nessa direção, reconhecemos o período de estágio como um tempo em que
cenários distintos se apresentam e são vividos intensamente pelas estudantes; em que
conteúdos da realidade educacional podem auxiliar no seu processo de reconstrução das
concepções teóricas estudadas ao longo do curso de Pedagogia; em que valores e
crenças tácitas e cristalizadas podem ser colocados em dúvida ou afirmação, num
movimento em que a suspensão e o risco de assumir ou modificar algo – uma prática,
uma posição, uma estratégia didática – são reconhecidos como atos típicos da docência
e da Pedagogia. Igualmente, trata-se de um tempo estimulante em que as estudantes,
bem como as professoras orientadoras, podem dedicar-se ao livre pensar e assim
inventarem condições para modificar as práticas de ensino, sobretudo em razão da
interpelação das crianças e dos próprios colegas docentes das escolas em que o estágio
curricular é realizado.
O CONTEXTO DA PRÁTICA DE ENSINO: OS COMPONENTES CURRICULARES
RELATIVOS AO ESTÁGIO
Desenvolvemos a docência em um curso de Pedagogia cuja proposta curricular
prevê a realização de dois estágios supervisionados obrigatórios. O primeiro deles, em
Gestão Escolar (142h), é realizado no 7º semestre, 4º ano do curso; o segundo, em
docência (425h), ocorre no 9º semestre, 5º e último ano do curso. O estágio em docência
é realizado em nível de ensino escolhido pelas estudantes: Educação Infantil ou Anos
Iniciais do Ensino Fundamental. Nos dois estágios supervisionados, as atividades
podem ser feitas em duplas ou individualmente e são supervisionados por no mínimo
dois docentes formadores da universidade, ao longo de um semestre letivo.
Conforme referido, atuamos na supervisão e orientação do estágio de docência
nos anos iniciais. O estágio de docência propriamente dito é precedido de atividades
preparatórias que envolvem períodos de observações e análises do contexto escolar e da
sala de aula, a docência compartilhada com a professora regente da classe/turma na
escola, a elaboração de registros e o planejamento do projeto de estágio. Essas
atividades são realizadas durante as disciplinas de Teoria e Prática Pedagógica VIII
(TPP VIII – 90 horas) e Práticas Educativas VIII (PE VIII – 72 horas), ofertadas no 8º
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semestre, 4º ano do curso. Especificamente na disciplina de PE VIII, as estudantes
realizam leituras e planejam a sua inserção em campo e fazem, propriamente dito, as
observações em contexto, iniciando a elaboração de seus Registros Reflexivos. Em
média, das 72 horas, a metade da carga horária é dedicada às observações na escola e a
outra para os estudos e registros. Na disciplina de TPP VIII são realizados estudos
teóricos e discussões sobre os registros realizados, bem como feitos os
encaminhamentos relativos ao processo de planejamento do projeto de estágio a ser
desenvolvido em semestre subsequente.
No estágio de docência (9º semestre, 5º ano do curso), três são as tarefas
principais a serem desenvolvidas pelas estagiárias. A primeira é a elaboração dos
planejamentos semanais, os quais são enviados para a revisão e orientação por parte das
professoras-supervisoras da Universidade com duas semanas de antecedência à sua
realização em sala de aula. Cada estagiária ou dupla fica sob a responsabilidade de uma
professora-supervisora, que encaminha, quando necessário, os planos para professores
de áreas específicas (Matemática e Música, por exemplo), os quais também
acompanham e orientam as atividades de estágio. Em média, cada professora
orientadora acompanha o trabalho de 3 a 6 turmas que estão sob a regência das
estudantes em estágio, que nelas atuam individualmente ou em duplas.
A segunda tarefa refere-se à continuidade da escrita dos Registros Reflexivos
sobre a prática docente realizada no estágio. Os registros podem ser diários ou
semanais. As estagiárias são instigadas a refletirem sobre sua ação, sendo obrigatório
trazer conceitos ou ideias de autores da área para dialogarem com sua prática,
elaborando uma análise teórico-crítica dos processos desenvolvidos e experimentados.
O estágio de docência ocorre ao longo de 14 semanas letivas, totalizando em média 224
horas de prática em sala de aula; as 201 horas restantes são dedicadas ao estudo, à
orientação, ao planejamento e avaliação das atividades de docência, à elaboração dos
registros e do artigo final de estágio. Semanalmente, as estudantes participam de sessão
coletiva de orientação do estágio, na Universidade. Nesse dia, as aulas das
classes/turmas em que realizam o estágio são ministradas pelas professoras regentes.
Tanto durante o período de observação (PE VIII) como o de estágio, de duas a
três vezes ao longo do semestre os Registros Reflexivos são lidos pelas professoras
orientadoras de estágio, que comentam as escritas, principalmente fazendo perguntas
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que visam ajudar a ampliar tanto a capacidade descritiva das situações observadas e
vividas como a capacidade de problematizar e interpretar de forma crítica e pedagógica.
Entre as perguntas ou comentários feitos, citamos como exemplos: Em teu registro há
vários trechos que tu referes sobre o fato da professora não explicar bem. O que
significa não explicar bem? O que tu, enquanto futura professora, pensa sobre isso, ou
seja, como tu trabalharias o conteúdo/conceito que estava sendo ensinado?
Nos encontros coletivos de orientação, as estagiárias também são convidadas a
lerem seus registros para as colegas de grupo ou, então, situações registradas pelas
estagiárias são trazidas pelas professoras orientadoras para serem discutidas à luz de
teorias ou com base em elementos de práticas desenvolvidas e sistematizadas nos
Registros Reflexivos de colegas egressas do curso. Nesse sentido, os Registros
Reflexivos das estudantes egressas são trazidos e lidos nos encontros de estágio visando
subsidiar o processo de reflexão e análise das situações de docência em curso.
Também é com base nos Registros Reflexivos elaborados durante o estágio que
na maioria das vezes são definidas as temáticas e as reflexões que compõem o artigo
final de curso, terceira e última tarefa que as estudantes realizam durante o período de
estágio. Trata-se de uma tarefa individual, em que a estudante relata, em formato de
artigo científico, aspectos da prática de docência realizada, sistematizando-a com base
em elementos teórico-conceituais construídos ao longo do curso.
O processo culmina com a participação das estudantes no Seminário de Práticas
Educativas, ao final do 9º semestre do curso, apresentando a sua produção escrita ao
coletivo de estudantes e docentes do curso de Pedagogia. Nesses artigos aparecem
diversos temas, principalmente aqueles que mais inquietaram e/ou tiveram destaque
para as estudantes durante seu período de docência na escola. Com base em nossa
experiência, temos observado que o tema mais recorrente é o da organização do trabalho
pedagógico, que envolve diferentes aspectos do fazer-saber docente como o
planejamento, as formas de organização da sala de aula, os recursos e as estratégias
didáticas, os espaços-tempos do brincar na rotina da sala de aula, a heterogeneidade e
suas implicações no planejamento e na organização das aulas, as questões em torno da
avaliação e o uso do tempo na sala de aula. Os artigos que abordam sobre esta temática
expõem, em sua grande maioria, como as estudantes vão se apropriando dessas
tecnologias de organização do trabalho docente e como, ao longo do estágio, vão
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desenvolvendo uma maior segurança em termos de definição e análise de quais aspectos
são primários e quais são secundários na invenção e condução das práticas de ensino.
OS POTENCIAIS DOS REGISTROS REFLEXIVOS PARA A FORMAÇÃO
Como as estudantes são preparadas e mobilizadas para a elaboração de seus
Registros Reflexivos? O que esse processo nos dá a pensar?
Conforme referido, no 8º semestre do curso o processo inicia nas disciplinas de
TPP VIII e PE VIII, quando as estudantes realizam observações nas escolas,
acompanhando a docente da classe/turma com quem realizarão seu estágio.
Posteriormente, essa prática do registro segue durante a realização do estágio de
docência, momento em que desenvolvem registros sobre a sua própria atuação como
professoras de anos iniciais.
Portanto, num primeiro momento, as estudantes fazem o exercício de olhar para
a prática do outro (a professora titular na escola), buscando descrevê-la e sobre ela
refletir a partir dos recursos teóricos de que dispõem; num segundo momento, o desafio
é olhar-se, ou seja, olhar para sua própria experiência como professora, pensá-la,
degustá-la, refleti-la e propor os encaminhamentos necessários.
Para instigar o processo de registro e de reflexão, nas duas disciplinas
preparatórias ao estágio, no 8º semestre, estudamos com as estudantes duas obras: A
roda e o registro (WARSCHAUER, 2002) e Observação, registro, reflexão (FREIRE,
1996). Iniciamos ainda a leitura de uma terceira obra, O cotidiano da escola e da sala
de aula: o fazer e o compreender (MEIRIEU, 2005), que segue sendo estudada no 9º
semestre do curso, porém de forma individual ou nas duplas de estágio. O conteúdo
desse livro é evocado em sala de aula durante os encontros coletivos de orientação para
pensar determinadas situações ou problemas trazidos para a análise e para o
replanejamento do trabalho pedagógico.
Com Cecilia Warschauer mobilizamos as estudantes para verem diferentes
possibilidades de registros sobre a sala de aula e a escola. Com Madalena Freire (et.al.)
pretendemos provocar as estudantes a pensar sobre a sensibilidade necessária ao ato de
olhar a cena pedagógica, extraindo dela seus desafios e possibilidades. Já o estudo da
obra de Philippe Meirieu tem como intenção a apropriação de um conjunto de princípios
e referências que ajudam a desenvolver a capacidade de pensar e fazer o necessário
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“exercício do julgamento pedagógico”, pois, como docentes, é preciso aprender a olhar
para uma situação, a capturar seus sentidos, identificando seus meandros e
problematizando o que se vê para, a seguir, reinventar as práticas de ensino. Para isso,
como propõe Meirieu (2002), é preciso explorar cenários possíveis e criar uma memória
pedagógica do ensino ou acercar-se da narrativa de outras práticas que são
exemplaridades, pois oferecem pistas que nos ajudam a avaliar e a pensar a docência e
as práticas de ensino que desenvolvemos.
O registro escrito é uma tarefa básica do professor porque é através dele que
pode dar forma ao que foi realizado no interior da sala de aula, comunicar o que pensa
sobre as atividades desenvolvidas, registrar as reações das crianças, para assim refletir,
rever, aprofundar, construir o que ainda não conhece, enfim, o que necessita aprender
para o exercício da prática docente (FREIRE, 1996).
O registro como estratégia de organização do processo de ensino e aprendizagem
na alfabetização cria condições para analisar as diferentes situações de sala de aula;
decidir sobre a organização e divisão da turma para determinada atividade; projetar
tempos e espaços, materiais e recursos necessários para ensinar e construir
conceitos/conhecimentos; planejar e organizar a prática docente visando o maior êxito
quanto à compreensão dos conhecimentos explorados.
O registro também auxilia no processo de autoavaliação, levando-nos a
questionar sobre: que atividades foram feitas; como as realizei; para que e por que as
escolhi; qual condução era para ter sido feita e não ocorreu durante a sua realização; por
que não foi feita; como posso propor novamente a mesma atividade sem cometer os
mesmos equívocos; qual é a forma mais proveitosa de fazer determinada atividade; o
que as crianças estão construindo em termos de conhecimentos e conceitos.
Os processos de observação, registro, reflexão, avaliação e planejamento são
instrumentos metodológicos do trabalho docente e geram uma atitude investigativa
quanto à prática docente em uma perspectiva cíclica e produtiva. “O registro permite
romper a anestesia diante de um cotidiano cego, passivo ou compulsivo, porque obriga
pensar” (FREIRE, 2017, p. 58). A observação pode ter diferentes focos nos processos
de ensino e de aprendizagem; na dinâmica dos encontros; nas relações entre as alunas e
alunos; entre estes e seu/sua professora/a; nos espaços e tempos pedagógicos, enfim
significa uma mirada sobre nossa ação docente.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

909

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

O registro “dá concretude ao pensamento” (FREIRE, 1996, p. 41) permite o
distanciamento necessário para pensar e repensar a cena pedagógica, os conflitos, as
inquietudes e os desassossegos. O acompanhamento da ação só é possível se o
planejamento estiver registrado e, conseguintemente, uma memória do realizado tenha
sido feita, em que situações, inquietações, dificuldades, acertos, desafios são
explicitados em forma de texto para, na sequência, ser lido e discutido com as colegas e
as professoras orientadoras de estágio.
A reflexão permite tomar consciência do que se sabe e do que ainda não se
conhece; tecer diagnósticos tanto das aprendizagens quanto da prática pedagógica;
organizar devoluções adequadas; enfim, significa um enfrentamento que tenta “[...]
consertar os buracos do conhecimento, as falhas conceituais” (DAVINI, 1996, p. 58). A
avaliação provoca o olhar para o processo e o seu acompanhamento, sugere o rever-se,
com todas as ansiedades e os medos daí derivados, permite organizar devoluções,
encoraja-nos a novas decisões, a encaminhamentos de ações. Afinal, “o planejamento
nasce na avaliação” (FREIRE, 2017, p. 170).
O planejamento, portanto, levará em conta todos os momentos anteriores, o de
observar/olhar o entorno; o de registrar as situações vividas; o de refletir/pensar sobre os
diferentes momentos, sentimentos, sofrimentos; o de avaliar as diferentes possibilidades
e enfrentamentos e, assim, propor caminhos, ações, sem fim nem começo absoluto, mas
num processo contínuo, característico da ação docente.
Por fim, nós, como professoras formadoras, também pensamos e refletimos
sobre a realidade da escola e a realidade da formação a partir do movimento de “olhar o
olhar do outro”. “O olhar-pensante de um autor, qualquer que seja ele, registrado pelo
desenho, assim como por qualquer outra linguagem artística, provoca um novo olhar
naquele que olha esta produção, seja também quem for” (MARTINS, 1996, p. 28). A
partir do momento em que as estudantes entram na sala de aula da universidade,
trazendo seus registros sobre as aulas de suas colegas professoras (muitas das quais já
foram nossas alunas) ou sobre as suas atividades como docentes, e passam a fazer a
leitura do que escreveram ao grupo de colegas em estágio, nós formadoras somos
provocadas a repensar a escola e seus processos; a reconsiderar o percurso formativo
vivido por nossas alunas na Universidade e, ao mesmo tempo, os percursos de
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aprendizagem e produção da nossa docência enquanto formadoras de futuros
professores.
Com base nessa experiência, temos sustentado que as escritas de nossas alunas
em seus Registros Reflexivos chegam como um espelho, que reflete as mazelas da
educação pública, as dificuldades na formação e no trabalho dos professores, os desafios
de conduzir práticas de ensino em classes marcadas pela diversidade e, sobretudo,
reflete os nossos próprios limites nessa formação. Chegam-nos como dramas a serem
enfrentados com nossos recursos cognitivos, afetivos, políticos e sociais, mas também
como tramas a serem decifradas (ou tecidas) no coletivo de sujeitos envolvidos nessas
experiências: crianças; professoras/es; mães, pais; comunidade escolar em geral.
Dramas e tramas dos quais não podemos nos furtar em razão do compromisso público
que a docência requer.
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Resumo
Este trabalho apresenta prática desenvolvida com estudantes que estão em processo de
formação e realizam as atividades de estágio de docência nos anos iniciais. Trata-se da
prática da escrita e da reflexão sistemática de observações e atividades desenvolvidas nas
classes/turmas de escolas da rede pública, feitas na forma de um diário de campo,
denominado de Registros Reflexivos. O foco argumentativo recai sobre a prática do
registro como uma atividade cognitiva e sensitiva que cria condições para pensar a escola, a
docência e a própria capacidade de compreensão do fenômeno educativo. Para isso,
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descrevem-se os componentes curriculares do curso destinados ao processo de preparação
e realização do estágio de docência e a dinâmica de organização das práticas de ensino
desenvolvidas. De forma articulada, aspectos didáticos e teóricos que sustentam a prática
de ensino durante a orientação e a supervisão dos estágios são expostos, fazendo-se um
exercício de autorreflexão em que se explicitam os motivos que sustentam a prática do
registro, num esforço de dizer de que modo a experiência dos Registros Reflexivos
contribui para a formação docente e a própria transformação e compreensão da docência
como um ato de Pedagogia. Com base na experiência feita, sustenta-se que os Registros
Reflexivos das estudantes são como um espelho que reflete as mazelas da educação pública,
as dificuldades na formação e no trabalho dos professores, os desafios que permeiam o
cotidiano das práticas, evidenciando, assim, os próprios limites de quem está envolvido
com os processos de formação e docência na educação básica e no ensino superior.
Palavras-chave: Formação de professores; Registros Reflexivos; Docência; Pedagogia.
COMPREENSÕES DE CUIDADO E EDUCAÇÃO: REESTRUTURAÇÕES A
PARTIR DO REGISTRO SOBRE O ESTÁGIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Roseli de Fátima Rech Pilonetto – UNIOESTE

INTRODUÇÃO
Este texto apresenta parte dos resultados da pesquisa de doutorado, a qual
investigou as compreensões de cuidado e educação de acadêmicas estagiárias em
contexto de estágio supervisionado em educação infantil em curso de graduação em
Pedagogia de uma instituição pública de ensino superior do Estado do Paraná. Para tal,
socializamos as ações desenvolvidas na disciplina de Prática de ensino e pesquisa sob
forma de estágio supervisionado III, refletindo sobre a importância do registro escrito
das experiências para a reelaboração das compreensões de cuidado e educação em
decorrência da docência e contato com crianças de 0 a 3 anos.
A formação realizada pelo curso investigado teve seu início em 1994 num
contexto em que os cursos de pedagogia eram alvo de inúmeras críticas em relação ao
campo de atuação profissional do pedagogo. Em 1997, o curso de Pedagogia é
readequado devido às novas denominações da LDB n. 9394/96 com foco nas
habilitações: matérias pedagógicas do ensino médio e ensino fundamental (quatro
primeiras séries) e matérias pedagógicas do ensino médio e da educação infantil
(creches e pré-escolas). Em 1999, a instituição que oferecia o curso é incorporada a uma
instituição de ensino superior pública, sendo que o projeto político-pedagógico (PPP)
segue mantendo as mesmas características da proposta de 1997. Esse projeto segue em
vigor até 2003, ano de aprovação de um novo PPP.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

912

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

O processo de reelaboração do novo PPP pelo coletivo de professores do curso
inicia em 2003, num contexto marcado pela efervescência do debate das diretrizes
curriculares para o curso de pedagogia. Mesmo sem uma diretriz nacional, o curso já
apontava, naquele momento, para a reformulação inspirada nas teses propostas pela
Anfope, ou seja, a docência como base para todo professor, que, mais tarde, ganharia
estatuto de lei. Com a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de
Pedagogia, em 2006, o curso investigado passa a discutir sua nova organização
curricular. As discussões feitas em colegiado ressaltaram a importância em manter a
docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, havendo o
entendimento do corpo docente da necessidade em demarcar com disciplinas a
especificidade a que o curso se propunha.
Em dezembro de 2007, o curso tem um novo PPP aprovado, o qual pretende
formar um profissional que discuta situações do cotidiano escolar, com fundamentação
teórico-metodológica; construa sua prática pedagógica com uma postura de pesquisador
e domine os conhecimentos básicos das diferentes áreas de conhecimento ensinadas na
Educação Infantil, com a finalidade de sua formação voltada para a docência. É no
contexto da formação deste PPP que desenvolvemos as análises das atividades
desenvolvidas pelo curso através do estágio supervisionado em educação infantil.
No novo PPP, espaços explícitos de discussão sobre a educação infantil foram
definidos, entre eles, a disciplina de Prática de Ensino e Pesquisa sob Forma de Estágio
Supervisionado III. Seu objetivo é o contato direto com o exercício da profissão e se
caracteriza pela participação das acadêmicas estagiárias nas instituições de educação
infantil públicas do município sede da instituição de formação superior. Envolve
atividades de análise das dimensões ética, política, técnica da prática pedagógica da
Educação Infantil e compreende orientações teórico-metodológicas, observação,
planejamento de ensino, regência e reflexões sobre as práticas vivenciadas. Ainda se
propõe ao aprofundamento teórico-metodológico sobre as problemáticas evidenciadas
durante o estágio.
Com foco na docência na educação infantil, essa disciplina explicitada Diretrizes
da Prática de Ensino e Pesquisa sob forma de Estágio Supervisionado III, as quais
apresentam as atividades a serem desenvolvidas durante o ano letivo pelas acadêmicas
estagiárias. Em um dos itens, consta a produção do Relato das Experiências da Prática
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de Ensino e Pesquisa sob Forma de Estágio Supervisionado III (RE), documento que
descreve aspectos da observação da instituição de educação infantil; fundamentação
teórica; planejamento de ensino; e reflexão da prática pedagógica. É com base nesse
último aspecto, denominado Memorial Descritivo da Regência (MDR), que refletimos
sobre a importância do registro para a reelaboração das compreensões de cuidado e
educação durante a regência do estágio supervisionado com crianças de 0 a 3 anos.
Para o estudo, selecionamos os memoriais relativos ao período de 2010 a 2014
para análise das compreensões de cuidado e educação e sobre a experiência de docência
com crianças de 0 a 3 anos que frequentam os Centros Municipais de Educação Infantil.
Os Relatos de Experiência estão arquivados para consulta pública no Laboratório de
Ensino e Aprendizagem da Pedagogia. No período mencionado, localizamos 125
trabalhos. Destes, identificamos 46 relatos de acadêmicas estagiárias que realizaram a
docência com crianças de 0 a 3 anos. E, entre estes, elegemos 11 para análise das
compreensões de cuidado e educação, pois estes foram orientados por professores que
atenderam aos seguintes critérios: eram professores efetivos do curso; orientavam
estágio por mais de três anos na educação infantil; não tinham envolvimento com as
pesquisadoras responsáveis pela pesquisa.
A seguir, apresentamos o aporte teórico dessas compreensões a partir de
pesquisadores da área e das reflexões das acadêmicas estagiárias.
COMPREENSÕES DE CUIDADO E EDUCAÇÃO: O APORTE TEÓRICO E OS
DADOS DE PESQUISA
Todos os 11 Relatos de Experiência selecionados para análise tratam do cuidado
e da educação. Há uma preocupação das acadêmicas com o ensino, com a criança como
aluno, com o processo de ensino-aprendizagem, com a transmissão de conteúdos,
demonstrando a presença e importância do professor como organizador e condutor do
desenvolvimento da criança. Essa característica representa a predominância dos
trabalhos analisados, na perspectiva teórico-pedagógica vinculada à pedagogia
histórico-crítica (PHC), elaborada pelo filósofo Dermeval Saviani na década de 1980 e
por seus seguidores que discutem a educação infantil e defendem o ensino na educação
infantil, tendo como base teórica a psicologia histórico-cultural para sustentar o trabalho
com as crianças das instituições de educação infantil.
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A docência na educação infantil atrela-se à ideia de superação da dicotomia
cuidar e educar que, historicamente, se constituiu a partir da ampliação das instituições
de educação infantil

que atendiam

as

crianças

de classes

desfavorecidas

economicamente e passaram a atender crianças das classes altas da sociedade. Essa
situação contribuiu para a divisão entre o pedagógico e não pedagógico, entre quem
cuida e quem educa, entre o ensinar/educar e o cuidar. A pedagogia histórico-crítica
discute fortemente esse aspecto, pois constitui sua análise a partir da construção
histórica da sociedade. Azevedo (2013) aponta como solução para o problema da
dicotomia do cuidar e educar a discussão nos cursos de formação de professores sobre a
infância e a educação infantil, pois estes estão imbricados no trabalho pedagógico da
educação infantil. Na forma como cursos de formação compreendem o cuidar e educar
estaria, segunda a autora, a possibilidade de extinção da dicotomia na ação pedagógica.
Nesse sentido, as acadêmicas estagiárias se apresentam nas instituições de
educação infantil com uma organização prévia de “como deve ser a aula”, com passos
definidos, organizados, planejados e descritos, na expectativa de mostrar para a
instituição e para seu professor orientador que aprendeu como ser professor de educação
infantil. Cuidar e educar estão ligados e são referidos como um elemento único e ao
lado do brincar. O resgate do brincar na educação infantil é mencionado em vários RE,
geralmente considerando a orientação do professor de estágio supervisionado, mas
também com o intuito de afirmar que, nessa fase da educação infantil, as instituições
estão com crianças e estas precisam brincar.
Não há registro de reflexões sobre a ligação entre cuidar e educar, por exemplo,
a partir da etimologia das palavras, o que consideramos ser importante para o processo
de formação das futuras profissionais de educação infantil, pois a compreensão do
sentido das palavras auxilia no encaminhamento das ações com as crianças.
Ao consultarmos o Dicionário Aurélio, cuidar significa: “1. Imaginar; supor;
pensar; meditar. 2. Ter cuidado em; tratar de. 3. Interessar-se por; trabalhar. 4. Julgar-se;
ter-se por; tratar-se”. Já cuidado denota: “1. Cautela, precaução. 2. Inquietação de
espírito. 3. Diligência; desvelo. 4. Expressão usada para pedir concentração ou cuidado
em relação a algo. 5. Imaginado; meditado”. Em ambas as definições, chama a atenção
que cuidado ou cuidar fazem referência ao pensamento – pensar, meditar, imaginar, a
inquietação do espírito –, termos que, quando discutidos em cursos de formação de
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professores para a educação infantil ou em políticas educacionais, têm foco maior no
aspecto físico e biológico da criança e não no pensar, meditar ou imaginar. Ao
buscarmos a origem do termo cuidado na filosofia, esta provém do latim, cuja raiz
remete ao cogitare, denotando sentidos de “pensar, cogitar”, envolvendo pensamento e
planejamento. Aqui, outro elemento aparece, o planejamento, aspecto muito refletido
nos cursos de formação de professores, especialmente com foco na organização do
trabalho com as crianças.
Montenegro (2001, p. 73) nos auxilia nessa discussão, pois investiga as acepções
das palavras cuidar e cuidado em dicionários da língua portuguesa, na filosofia e na
enfermagem. Seus estudos indicam que cuidar (latim) origina-se do verbo cogitare (coagitare) e significa “agitar o pensamento, revolver o espírito ou tornar a pensar em
alguma coisa”. Segundo a autora, por volta dos séculos 13 e 14, ocorre uma expansão
do significado do termo cuidar para esperar, temer, estar preocupado, ser solícito. Com
isso, o caráter emocional se institui, dando então dois grupos de significados ao verbo
cuidar: um, enquanto ser prestativo para com o outro e, outro, como referente ao
pensamento, à reflexão. A autora esclarece o uso dos termos cuidar e cuidado em sua
significação nas áreas de filosofia e enfermagem. Na filosofia, o cuidado caracteriza-se
como o cuidar de si, a reflexão sobre si mesmo, o pensamento. Na enfermagem,
aproxima-se do cuidado do outro, numa referência à ação. De acordo com a
pesquisadora, a enfermagem, por geralmente ser realizada por profissionais mulheres, é
considerada como um trabalho “menor”, pois a medicina intenciona a cura e, para tal,
necessita do estudo, do pensamento, do intelecto; já a enfermagem cuida, protege. A
representação do afeto e do cuidado físico é direcionada à enfermeira, à mulher. A cura,
ao médico, o homem.
Assim, evidenciamos a polarização entre corpo e pensamento, algo ainda tão
presente especialmente quando se discute sobre o cuidado: os filósofos tratam do
pensamento, da reflexão, e a enfermagem se ocupa do físico, do biológico. Interessante
pensar por que o cuidado tem sido abordado e caracterizado na história da educação
infantil brasileira e na formação de professores como um aspecto que se preocupa com o
bem-estar físico do ser humano, aqui, da criança. Por que o “agitar o pensamento”, “o
refletir” não aparecem como elementos do cuidado nas instituições infantis? Apresentase assim a dicotomia entre emocional e cognitivo, entre emoção e razão, aspectos tão
caros tanto ao cuidado como à educação.
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Os estudos de Guimarães (2011) afirmam que a dificuldade de compreensão dos
termos está em considerar que cuidar se refere a uma habilidade técnica, a relações entre
pessoas e o cuidado remete ao aspecto emocional. Discutir o que significa cuidar e
cuidado, em sua origem, e com base em pesquisas produzidas por estudiosos da área,
contribui para problematizar a ideia dicotômica de cuidado e educação, superando a
noção de cuidado circunscrita apenas aos aspectos físicos e biológicos. Essa opção é
necessária nos cursos de formação de professores para a educação infantil, pois a
compreensão possibilita a desmistificação de conceitos e ações que limitam o trabalho
com as crianças, a função das instituições infantis e a formação de professores.
Para a autora, o cuidado, e não o cuidar, amplia a possibilidade da educação,
retirando-a do enfoque instrumental, da disciplinarização e, assim, recoloca o cuidado
na esfera da existencialidade, do encontro da criança com o adulto. Segundo Guimarães
(2011, p. 54), “cuidado na perspectiva de atenção ao outro, de integração entre a
dimensão cotidiana e a existencial do ser humano é um caminho central na
concretização da creche como espaço de vida”.
Nos registros há uma preocupação inicial, antes da realização da regência, por
parte das acadêmicas estagiárias com as “atividades pedagógicas” a serem planejadas
para as crianças. O brincar é geralmente apresentado como um momento em que as
crianças se relacionam entre si e o professor observa. A preocupação de que o
desenvolvimento das atividades planejadas seja bem executado e que as crianças
aprendam é uma constante nos relatos. Embora estes afirmem a necessária articulação
entre cuidar e educar, a preocupação com o educar-ensinar aparece com maior força,
quando comparado com o cuidado, que, geralmente, está associado às necessidades
corporais das crianças.
Um dos grandes desafios que enfrentaremos será na elaboração de uma
proposta pedagógica flexível, e que os cuidados de higiene não
atrapalhem na sua efetivação. [...] Sentimos a necessidade de um maior
direcionamento das atividades, que elas não se restrinjam apenas nos
cuidados da integridade física, pois até mesmo no simples ato de fazer a
higiene, a criança pode ter contato com cheiros, odores, sensações,
percepção e conhecimento do corpo (RE3/2010).

A preocupação em mostrar que estão sendo “bons” professores, que as crianças
estão aprendendo, geralmente se caracteriza por um produto, o “trabalhinho”, elaborado
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durante a atividade pedagógica. O cuidado físico é tomado como um empecilho e, nesse
sentido, essa ideia parece obstruir a capacidade das acadêmicas estagiárias
compreenderem que o cuidado, entre eles o corporal, em si, é formativo.
A preocupação em não sair da rotina das crianças também é expressa pelas
acadêmicas estagiárias, sendo entendida como momentos de cuidado com a higiene,
alimentação, sono: “Não podemos negar à criança o conhecimento e a aprendizagem
através da manipulação de novos objetos, tomando cuidado para não alterar a rotina já
estabelecida pela instituição [...]” (RE3/2010).
Segundo Barbosa (2006), a caracterização do cuidado na rotina vincula-se à
ideia de produto cultural criado, produzido e reproduzido no dia a dia para a
organização do cotidiano. Como também em sua origem etimológica, a rotina é uma
habilidade adquirida pela prática e não pelo estudo. Essa percepção contribui para a
oposição de cuidado e educação – uma pensa e a outra executa. Algo que é preciso
discutir nos cursos de formação, pois é preciso pensar a rotina como um elemento que
compõe o cuidado e a educação das crianças na educação infantil.
Em seus registros, as acadêmicas estagiárias relacionam e afirmam, com apoio
nos referenciais históricos, a vinculação do cuidado com o assistencialismo. Um dos
argumentos para a sua superação está na educação como elemento importante nas
instituições de educação infantil. Compreender que o cuidado se constitui na história da
educação infantil como um elemento assistencialista é importante. Porém, permanecer
apenas com essa compreensão limita a ação pedagógica com as crianças e, também, a
formação dos professores.
Nessa direção, o estudo etimológico e epistemológico das palavras cuidado e
cuidar é fundamental para que o professor se dispa de informações vinculadas a certo
senso comum ainda presente tanto nos espaços de formação como nas instituições de
educação infantil. Entendemos que é preciso alargar, ampliar, reconstituir sentidos e
significados em torno dos termos cuidado e cuidar.
REVELAÇÕES A PARTIR DOS REGISTROS
As escritas dos Memoriais Descritivos da Regência apontam as reflexões
elaboradas pelas acadêmicas estagiárias após feita a experiência da docência com as
crianças no estágio supervisionado. Relatar a vivência com as crianças fez as
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acadêmicas estagiárias pensarem na relação entre adulto e criança em contexto de
educação infantil e expressarem as compreensões de cuidado e educação. Percebemos
que o cuidado está presente nos aspectos físicos (higiene, alimentação, sono), mas, ao
possibilitarem o diálogo entre elas e as crianças, esse movimento pedagógico de troca
entre sujeitos permitiu relações de confiança, aprendizagem e respeito. É explícita a
compreensão das acadêmicas estagiárias de que é preciso ensinar as crianças,
principalmente por meio de atividades por elas organizadas, na ânsia de mostrarem que
são competentes e boas professoras durante o estágio. O que é revelado pelas escritas
dos Memoriais Descritivos da Regência demonstra que a presença da criança mostra às
acadêmicas estagiárias que outras ensinagens aparecem quando se escuta e vê a criança
em suas diferentes manifestações.
Cuidar e educar é ter uma ação pedagógica consciente, estabelecendo
uma visão integrada do desenvolvimento da criança com base em
concepções que respeitem a diversidade, o momento e a realidade
peculiares à infância. [...] O problema da separação entre cuidado e
educação é uma decorrência da tentativa de superação do caráter
assistencial substituindo-o pelo caráter pedagógico, o que também é
amplamente discutido. [...] Cuidar e educar sempre estiveram associados
e a cisão entre tais processos não está na sua pretensa desarticulação, mas
em como são vistos os sujeitos infantis, como contribuintes da sociedade
com propósitos diferenciados. [...] cuidar e educar são indissociáveis,
pois a criança deve ser considerada em suas particularidades, o educador
deverá ter uma concepção de criança, de quem é a criança, ter
consciência de estar sempre refletindo sua prática pedagógica
(RE8/2012).

Assim, o contato com a criança, o ser e estar em sua presença, o atuar com ela,
provoca, além de desestruturações nas compreensões das acadêmicas estagiárias,
reestruturações do cuidado e educação na sua formação. A reflexão sobre o cuidado e
educação a partir do contato, da ação pedagógica com as crianças, permite que as
estagiárias repensem a compreensão de criança, infância e o contato com ela.
Enquanto estudava apenas as teorias, não tinha ideia do que é estar frente
a uma classe e ser responsável de ensiná-los. A parte da troca foi uma
grande aprendizagem, pois nunca tinha trocado nenhuma fralda, enquanto
os trocava conversava com eles, trocávamos sorrisos e aprendíamos
juntos (RE9/2012).
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[...] estavam voltadas para a troca de roupas, fraldas, alimentação e
higienização. Estes afazeres nos restringiam quanto ao tempo das
atividades lúdicas que havíamos planejado. Mas, no decorrer da regência
compreendemos que o brincar está presente em todas as situações, que
toda ação desenvolvida, deveria ser pensada para que fosse significativa,
tanto para o educador, quanto para a criança. Um diálogo durante a troca
de fraldas é exemplo disso (RE11/2014).

A análise dos relatos mostra o quanto as ações voltadas ao cuidado são
compreendidas como “perdas de tempo”; mas, na contramão, as crianças demonstram a
importância desses momentos para elas ao se manifestarem com risos, falas, gestos;
expressões produzidas quando são tocadas, ouvidas e vistas pelas estagiárias.
É interessante observar que a presença do cuidado e educação nos registros
perpassa questões sobre a criança e a infância, as instituições e o professor de educação
e a ação pedagógica. Isso mostra que a escrita do que experienciamos mobiliza
reflexões sobre a ação, sobre o que se sabe e, ainda, sobre o que é possível
compreender. Imbricam-se compreensões de criança, infância, formação de professores,
ação pedagógica e instituições e, nesse processo, há desestruturação das compreensões
de cuidado e educação e do próprio processo de sua formação.
Foi possível observar que neste curso de Pedagogia, conceitos e metodologias
são problematizados com as acadêmicas estagiárias. Mesmo considerando que há uma
perspectiva teórico-pedagógica que se sobressai – a pedagogia histórico-crítica, no
curso de graduação investigado os elementos desta perspectiva também são pontos de
preocupação e questionamento por parte das acadêmicas estagiárias. Exemplos de
desestruturação das compreensões de cuidado e educação a partir do contato com as
crianças podem ser encontrados em registros em que as acadêmicas estagiárias fazem
observações sobre situações transcorridas em aula com as crianças:
Começamos a tarde deixando alguns colchões no chão que aproveitamos
para contar histórias e brincar de rolar conforme as crianças acordavam e
no fim foi uma bagunça e tanto. [...] Não éramos apenas nós que
estávamos mais soltas com as crianças, mas elas também conversavam
entre si e com nós de uma forma mais clara porque demos a elas espaço
para manifestar suas opiniões a respeito das professoras estagiárias, das
brincadeiras e na maioria das vezes a resposta veio em um gesto de
carinho e afeto (RE3/2010).
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O excerto acima exemplifica como a presença, o contato, a participação da
criança desestrutura e reestrutura compreensões quando da valorização dessa criança
que é “rica”, que não precisa de permissão do adulto para aprender, é ativa e competente
(DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003). Numa perspectiva construcionista social, a
linguagem é vista como produtiva e a criança é quem a faz. A aprendizagem não é
tratada como um ato individual, decorrente de uma transmissão de conhecimentos
preordenados, mas uma atividade cooperativa e comunicativa, na qual as crianças
constroem, dão significado ao mundo, junto com os adultos e, igualmente importante,
com outras crianças; por isso enfatizamos que a criança pequena, como aprendiz, é um
coconstrutor ativo (DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003).
As situações descritas nos registros demonstram situações de cuidado “na
perspectiva de atenção ao outro” (GUIMARÃES, 2011, p. 54), não apenas em
momentos de higiene, mas na observação e escuta da criança, em sua manifestação
gestual, corporal, verbal. As crianças mostram às acadêmicas estagiárias que elas são
crianças e não alunos em contexto de uma aprendizagem rígida, formatada. O que se
observa é que a criança se apresenta como ativa e disposta a explorar o mundo, a estarjunto com o outro e, para isso, precisa ser vista.
Observar a criança na educação infantil permitiu às estagiárias ouvi-la, mesmo
quando não falava, algo fundamental na relação adulto/criança. A escuta do outro – a
criança – e a experimentação na educação infantil permitem que a criança aprenda,
desenvolva-se, interaja, explore a si e ao mundo. Autores que fundamentam as
pedagogias da infância compreendem que a ação pedagógica perpassa a ideia de “que as
construções da infância e das crianças são produtos da prática; em outras palavras, o
trabalho pedagógico é o produto de quem pensamos que a criança pequena seja”
(DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003, p. 75). Essa ideia demanda do professor a
capacidade de ouvir ideias, teorias e hipóteses das crianças com respeito e curiosidade.
Deixar a criança se manifestar, prestar atenção na sua manifestação, produz na
ação pedagógica a relação mútua entre criança e professor e a deflagração de momentos
educativos. Nos excertos citados, a presença da criança como coconstrutora, agente e
membro do grupo indica a emergência de um “pedagogo poderoso, capaz de produzir
teorias interessantes e desafiadoras, compreensões, perguntas” (MOSS, 2005, p. 242).
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IDEIAS FINAIS
A importância do contato com o contexto das instituições de educação infantil,
especialmente com as crianças, demonstra que, para além do que aprendemos ou
ensinamos em um curso de graduação, a experiência com o cotidiano da profissão
apresenta novos elementos para reflexão, e permite o pensar como agir.
A desestruturação de suas compreensões traduz reflexos na formação quando da
escolha de ser professor, dos limites, possibilidades, problemas e alegrias que o estarjunto com as crianças pode viabilizar. A referência de que a presença na instituição de
educação infantil problematiza a formação de professores quanto aos conteúdos, teorias
e discussões é um elemento que precisa ser abordado pelos docentes formadores para
reestruturar opções teórico-pedagógicas, ações formativas, disciplinas, conteúdos que
constituem o curso. O fato é que a relação da universidade com as instituições e,
igualmente, com as crianças, se faz fundamental no processo de formação dos
professores.
Ser professor de educação infantil requer uma formação teórica sólida sobre a
criança. Entretanto, percebemos, analisando os registros, que a experiência com a
criança proporciona outro olhar sobre ela, que passa a ser vista como uma pessoa que se
manifesta pela fala, gesto, atitudes. É a criança que mostra ao professor sua
potencialidade, seu limite, seu avanço. E é essa capacidade de deixar-se modificar pela
interpelação que a criança lhe faz que ajuda as acadêmicas estagiárias a reestruturarem
suas compreensões de cuidado e educação, refazendo suas práticas de docência.
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Resumo
Este texto apresenta resultados de pesquisa da tese de doutorado que investigou as
compreensões de cuidado e de educação de acadêmicas estagiárias em contexto de estágio
supervisionado em educação infantil de um curso de graduação em Pedagogia de uma
instituição pública de ensino superior do estado do Paraná. Neste trabalho, temos como
objetivo central socializar as ações desenvolvidas durante a disciplina de Prática de ensino e
pesquisa sob forma de estágio supervisionado III, refletindo sobre a importância do
registro para a reelaboração das compreensões de cuidado e educação ocorridas durante e
após a regência do estágio supervisionado com crianças de 0 a 3 anos. Inicialmente,
apresentamos o curso e as atividades desenvolvidas para a formação das acadêmicas
estagiárias do 3º ano, em especial, na disciplina relativa ao estágio. Em seguida, destacamos
as relações estabelecidas pelas acadêmicas estagiárias quanto as compreensões de cuidado e
de educação cotejando com as posições de pesquisadores da área. Para as discussões
propostas tomamos como base os estudos de Azevedo (2013), Montenegro (2001),
Guimarães (2011), Barbosa (2006), Moss (2005), Dahlberg, Moss, Pence (2003). Por fim,
apresentamos as análises das escritas dos memoriais descritivos de regência das acadêmicas
estagiárias, as quais apontam mudanças significativas nas compreensões de cuidado e de
educação diante da experiência com as crianças em situação de docência. O estudo mostra
que por meio do registro as acadêmicas estagiárias ampliam relações teórico-práticas
quanto à sua formação profissional e reestruturam suas compreensões sobre os conceitos
de cuidado e de educação, especialmente em razão do contato com as crianças.
Palavras-chave: Formação de professores; Estágio; Cuidado e educação; Escrita
formativa.
NO PRINCÍPIO... A DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA: A PRÁTICA DO
REGISTRO E DA REFLEXÃO COMO FORMA DOCENTE
Sílvia Nilcéia Gonçalves – SME de Porto Alegre

DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA: FONTE DE ENSINO E PESQUISA
Este texto trata da trajetória de pesquisa e formação de uma professora dos anos
iniciais que tem na documentação pedagógica a base de seu desenvolvimento
profissional. A reflexão traz elementos da dissertação de mestrado, cuja investigação foi
construída no âmbito de um projeto de pesquisa vinculado ao programa Observatório da
Educação/CAPES, em que, como professora bolsista de Educação Básica, desenvolvi
uma pesquisa com uma turma de crianças ao longo do ciclo de alfabetização.
Como professora, sempre me interessei em registrar a prática pedagógica através
da constituição de um diário e, com o passar do tempo, com outras formas que as novas
tecnologias foram proporcionando. E, como pesquisadora, encontrei na documentação
pedagógica material empírico importante para o desenvolvimento de meus estudos.
Assim, de material de estudo e desenvolvimento profissional, a documentação
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pedagógica passou a ser fonte de pesquisa acadêmica. E, nos dois âmbitos – o do ensino
e o da pesquisa – mostrou-se extremamente relevante.
Denomino documentação pedagógica o conjunto de materiais elaborados por
mim no exercício de minha prática docente, tendo três objetivos principais e, por isso,
diferenciando-se na sua materialidade para atender a esses objetivos:
1) Documentação do meu processo de elaboração e aplicação das propostas de
trabalho – registro em diário, planejamentos de projetos, registro fotográfico da
construção dos roteiros de leitura, jogos e outras atividades, postagem em blog. Tem
como objetivo registrar o que foi feito ao longo de determinado projeto, tempo ou tema.
Constitui-se na memória do construído com os alunos ao longo do ano. Serve de apoio
para o planejamento das próximas ações e como material para reflexão e análise do que
foi feito, possibilitando uma reflexão-na-ação (SCHÖN, 2000). Material que pode ser
partilhado com colegas, com futuros professores (estudantes de graduação) e usado
como ponto de partida de estudo para proposição de novos projetos de ensino.
2) Documentação do processo de construção de aprendizagem dos alunos –
registro em portfólio, álbuns de fotos, apresentação em PowerPoint, postagem em
blog/Facebook, seleção de atividades significativas, testagens, etc. Tem como objetivo
revelar aos alunos a sua trajetória de aprendizagem e de vida escolar. Serve para ativar a
memória dos alunos: como pensavam antes, o que já fizeram, como fizeram, para que
possam avaliar suas aprendizagens e projetar novas ações coletivas e individuais na sala
de aula. Também é usado para elaborar dossiês e relatórios dos alunos.
3) Documentação (minha e dos alunos – itens 1 e 2) para socialização e
discussão com as famílias e escola – usada em reuniões com os pais, de forma livre, por
meio da internet, ou enviada para casa para que os pais possam acompanhar as
aprendizagens realizadas na escola por seus filhos e possam compreender o processo de
ensino proposto. Usada também nas reuniões pedagógicas ou em conselhos de classe na
escola para compartilhar e analisar o trabalho desenvolvido.
Embora a expressão documentação pedagógica seja mais comumente usada para
designar o material produzido para acompanhar as aprendizagens dos alunos, em
contextos de Educação Infantil, principalmente em escolas sob influência da abordagem
italiana da região de Reggio Emilia, como registro da atuação dos professores e alunos
durante a execução de projetos ou como portfólios com foco na trajetória do aluno
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(RINALDI, 1999), o termo também pode designar o material elaborado por professores
como registro de sua ação docente.
Gontijo (2011, p. 125) vê a documentação pedagógica “como instrumento de
análise do pensamento do professor, em que expressa o trabalho docente, auxiliando na
maneira de entender suas concepções e práticas pedagógicas”. Para a autora, a
documentação serve como um “instrumento de pesquisa e ação docente uma vez que
coloca para o educador novas questões [...] sobre a sua própria prática pedagógica, além
de organizar e compartilhar experiências infantis”.
Marques (2015, p. 3) conceitua documentação pedagógica “como atividade de
recuperação, escuta e reelaboração da experiência por meio da narração de um percurso
e da explicitação de pressupostos das escolhas realizadas”. A autora lembra que no
Brasil foi Madalena Freire uma das precursoras da defesa do registro do trabalho
pedagógico, para quem o ato de registrar a prática permite estudar a aula, refletir sobre o
trabalho e abrir-se ao processo de formação.
A minha forma de produzir a documentação pedagógica passa por uma
característica particular. A maior parte dela detém-se no registro de minha produção
enquanto professora. O diário contém, principalmente, a descrição, o passo a passo, do
que tratarei com as crianças, assim como o que posto no blog ou o que consta nos
portfólios têm uma perspectiva da professora em sua construção pedagógica. Ao olhar a
documentação que tenho, vejo uma preocupação com a produção de material realizada,
com os projetos desenvolvidos, em como as sequências didáticas e jogos foram
elaborados e aplicados. Já os portfólios construídos têm como objetivo principal
sistematizar o trabalho pedagógico e o percurso do grupo, o que, segundo Marques
(2015, p. 7), “possibilita a construção de memória e de identidade do projeto
pedagógico coletivo, além da reflexão, pelo professor, acerca de sua prática e do
desenvolvimento do grupo”.
Sempre tive preocupação em documentar os processos pelos quais produzo meus
materiais e intervenções com as crianças. As reflexões, embora não estejam no diário,
acontecem quando consulto esse material para o [re]planejamento das atividades
seguintes ou quando elenco algum projeto para escrever. Costumo sistematizar meus
projetos em forma de textos que, por vezes, são publicados e, outras se constituem como
uma forma de estabelecer um diálogo com o trabalho que faço. Infelizmente, não há
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condições objetivas, como tempo e espaço na escola para a reflexão escrita. Registrar o
que produzo e crio com os alunos já é um ato de resistência ao sistema escolar, que cada
vez mais absorve e engole o professor nas tarefas diárias cerceando e reduzindo seu
tempo para o trabalho intelectual. Por isso, algumas vezes culmino um processo de
registro com a escrita de um artigo, algo que ainda é possível porque insisto em
resguardar um tempo para resistir e exercer minha liberdade de pensar a educação ao
participar do Grupo de Pesquisa na Universidade pública em que realizo meus estudos
de doutoramento; mesmo que isso demande repor as horas “não trabalhadas na escola”.
Quanto ao acompanhamento das aprendizagens das crianças, este é feito por
meio da coleta de atividades sistemáticas dos alunos (testagens, desenhos, escritas, etc.),
que são analisadas, e de anotações de situações que chamam atenção de forma
sistemática para construção dos dossiês dos alunos. Essas anotações são digitadas em
forma de relatórios. As crianças também participam trimestralmente nos momentos de
reflexão sobre o que foi feito na escola: veem o que foi feito, pois costumo projetar as
fotos no quadro com o projetor/computador; recebem seus trabalhos para comentar;
avaliam as atividades feitas e projetam o próximo trimestre. Além disso, em todo
momento da aula, as reações, ações, ideias, sugestões, dificuldades das crianças são
observadas e consideradas na avaliação da qualidade e adequação da atividade feita.
Ao ler esses estudos sobre o assunto, percebi o quanto a documentação
pedagógica do processo de construção do conhecimento das crianças na Educação
Infantil, sob o ponto de vista dos pequenos e não do professor, tem um vasto material
que merece ser lido e posto em prática nas escolas. Com base nesses estudos, percebi a
importância da documentação pedagógica como material que oferece pistas sobre o
processo de construção do conhecimento das crianças e o registro dos trabalhos feitos
por elas. E fiquei pensando por que eu não a faço desse mesmo jeito com meus alunos
em minha docência. Primeiro, porque o que sempre me inquietou na Educação foram os
processos de inovação, de criação de propostas de trabalho do ponto de vista do
professor. Segundo, porque criei outros mecanismos de captação e espaços de escuta e
documentação das aprendizagens dos alunos, entre eles, as testagens, pois com elas
tenho a oportunidade de ver as produções de escrita e tentativas de leitura no momento
em que acontecem, podendo conversar com as crianças e registrar suas hipóteses
(podendo, assim, redimensionar meu trabalho com elas); as avaliações trimestrais, em
que proponho que elenquem o que de significativo lembram de atividades e
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aprendizagens que construímos, listando e explicando a escolha; a avaliação de minhas
aulas com eles, em que eles relatam o que foi bom, o que pode melhorar, críticas, o que
gostariam de aprender ou de fazer, e quando também eu faço a avaliação deles enquanto
grupo e individualmente (conversando e apontando o que vejo e abrindo espaço para a
contra-argumentação); e, por fim, a coleta de desenhos e de atividades significativas
para observar o crescimento deles, bem como anotações no diário e em dossiês que
construo sobre eles. De certa forma, faço a documentação pedagógica das crianças, mas,
talvez, sem ter uma produção pensada para cada aluno, como a proposta desses autores.
Percebo que isso se dá porque o foco do meu trabalho está no que eu, como
professora, posso contribuir para as aprendizagens dos alunos, ou seja, que atividades
podem promover o crescimento deles. Assim, as avaliações que faço servem muito mais
para avaliar o trabalho que eu desenvolvo com eles, pensando sua contribuição, de onde
pode partir ou prosseguir, o que deve ser repensado, o que acompanhar e documentar,
pensando o trajeto de cada um, fazendo isso de forma sistemática. A voz, a escuta e o
acompanhamento são feitos no momento em que as propostas de trabalho são feitas.
Acabamos por produzir em colaboração e como a perspectiva que me inquieta é a
produção do professor, eu acabo incluindo a produção dos alunos nessa perspectiva
também. E assim, nos meus diários, há uma maior preocupação em registrar as
atividades propostas – de forma detalhada – do que em registrar o impacto delas.
Nesse sentido, reconheço que meus diários acabam por se configurar como
organizador estrutural da aula (ZABALZA, 2004), com a sequência utilizada e uma
descrição minuciosa de cada atividade, para poderem ser recuperadas quando faço a
reescrita delas em outros documentos (blogs, artigos, etc.). Segundo Zabalza (2004), o
registro em diários favorece condições para a reflexão posterior do próprio professor,
constituindo-se como uma fonte de retroalimentação constante sobre e para a sua prática
em sala de aula. Assim, entendo que uma das colaborações da minha dissertação é a de
colocar em perspectiva o trabalho do professor e o processo de documentação de sua
prática para qualificação do exercício de sua docência.
Como professora, o planejamento das aulas sempre fez parte de minha rotina.
Aprendi isso no Curso Normal (Magistério 1987-1990) e, ainda que esse planejamento
tenha se transformado ao longo dos anos, sempre fiz meus planos de aula. No curso de
formação em Educação Infantil (1990), veio a conscientização da necessidade de fazer
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anotações sobre cada aluno. Acabei incorporando as duas práticas em minha ação
docente: a descrição do que eu produzia e o registro do acompanhamento dos alunos.
Apesar de muitos professores o julgarem desnecessário, algo burocrático ou sem
sentido, não sei exercer meu ofício sem planejar minha ação. Faço um planejamento
antes e o reorganizo depois de posto em ação. E, com o tempo e as leituras feitas, fui
incluindo o aluno nessa ação. Primeiro, unindo a avaliação como elemento importante
no planejamento do que seria feito e, de acordo com as (não) aprendizagens dos alunos,
eu ia em uma ou outra direção. Depois, fui incluindo as falas dos alunos – seus desejos,
ideias, sugestões − e a avaliação das atividades feitas, além de acabar criando
avaliações para as famílias preencherem e fornecerem elementos para meu
planejamento também. Foi assim que, em três anos de trabalho com os alunos com os
quais compartilhei minha pesquisa (2013-2015), produzi uma vasta documentação
composta por diários de aula, portfólios da turma, páginas no Facebook da turma,
contendo fotos de atividades significativas para compartilhamento, blogs contendo
algumas atividades e projetos desenvolvidos com fotos e explicações do passo-a-passo
(para compartilhamento com colegas professores) e registros fotográficos (nesses 3
anos, mais de 1000 fotografias).
Também fui mudando a forma de postagem digital e física. Substituí o portfólio,
confeccionado em folha tamanho A3, pela publicação no blog e, posteriormente, pelas
páginas no Facebook. A necessidade de publicar em espaços on-line surgiu de inúmeras
fontes. Os blogs das turmas surgiram a partir do trabalho desenvolvido com uma aluna
de espectro autista, com quem trabalhei nos anos de 2007 e 2008, por ser um modo de
ela estabelecer vínculo com os colegas e o trabalho desenvolvido. Acabei descobrindo
que os blogs são uma ferramenta interessante de trabalho e os mantive com outras
turmas (4º ano em 2009 e 3º ano em 2010). Já o blog com sugestões de atividades
desenvolvidas por mim e com outras pesquisadas em diversas fontes foi elaborado
como um recurso pedagógico para ser usado por minhas alunas do curso de Pedagogia
em que trabalhei (2005-2012). Hoje uso o Facebook como plataforma para o
compartilhamento do trabalho por ser de uso mais comum entre as famílias e os colegas.
Entretanto, a necessidade de sistematizar, seja em formato de pastas, artigos,
blogs, surge também como uma forma de dar conta da organização de todo o material
produzido. É uma forma de guardar e ter como acessar, de forma mais prática, o que

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

928

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

faço com os alunos. Sistematizar o que foi feito é vital para mim, como professora, pois
assim qualifico meu trabalho na medida em que posso ver e analisar o que produzo e
perceber, de igual modo, como ocorre o meu desenvolvimento como docente. Além
disso, tenho como princípio a socialização do que faço com outros professores −
colegas em início de profissão ou outros que tentam mudar suas práticas.
Já a prática das fotografias vem de várias inspirações. Meu pai, durante algum
tempo, foi fotógrafo e costumava registrar vários momentos nossos. Minha professora
da 1ª série também adorava tirar fotos da turma (e eu cresci vendo exposições dela em
que eu estava nas fotos). Assim, desde o início de minha carreira, sempre tirei fotos.
Mas, foi com o trabalho nessa turma em que realizei a pesquisa que intensifiquei seu
uso. Azevedo (2009, p. 23) explica que “a máquina fotográfica oferece novas
competências profissionais aos educadores permitindo-lhes testemunhar e contar
acontecimentos extraordinários, tanto a outros colegas como aos pais, que a memória
tende a esquecer”. Assim, se no início a minha câmera causava estranhamento nas
crianças, ao longo dos anos passou a fazer parte do desenho que faziam de mim (tenho
vários desenhos em que as crianças me retratam segurando a máquina fotográfica),
constituindo-se em mais um elemento da sala de aula.
PESQUISADORA PROFESSORA
Por não ser uma pesquisa feita por um pesquisador estrangeiro, isto é, aquele
que entra em sala de aula em determinado dia, por determinado tempo para observar e
construir o corpo de sua pesquisa, mas sim por ter sido feita por uma pesquisadora que,
dentro de sua prática como professora, pensa teoricamente suas ações e investiga seu
fazer docente, qualificando seu trabalho como professora e contribuindo com seus
achados para o campo pedagógico, a investigação teve algumas características distintas.
Encontra-se dentro de perspectivas que consideram o professor como “professor
reflexivo” (ZEICHNER, 1993; SCHÖN, 2000), “professor pesquisador” (FREIRE,
2011; NÓVOA, 1995) e “professor como intelectual” (GIROUX, 1997). Um professor
que é visto como principal agente de sua formação; que pensa reflexivamente sobre sua
prática pedagógica e busca alternativas para superar as dificuldades encontradas; que
procura afastar a ideia de haver pesquisadores (restrito à academia) e professores
(executores do que é pensado pelos especialistas em educação). Por conseguinte,
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espera-se que o professor reflexivo seja capaz de atuar de forma mais autônoma,
inteligente, flexível, construindo e reconstruindo conhecimentos. Porém, um dos
aspectos limitantes relacionados à prática de pesquisa pelos professores refere-se ao fato
de poder ficar refém das subjetividades, por estar inserido na situação investigada.
Para garantir certo distanciamento da prática, a fim de não ficar presa às
impressões obtidas como professora, e como o foco da pesquisa era compreender a
ludicidade na proposta desenvolvida, analisei a minha documentação pedagógica. Ao
iniciar o processo de pesquisa, aproximei-me e inspirei-me na pesquisa de tipo
intervenção pedagógica, assim como também busquei pistas teórico-metodológicas na
pesquisa-ação. Fiz essas aproximações porque entendi que eu tinha o objetivo de
produzir uma mudança e de resolver um problema específico, metodologicamente
conduzido pelo princípio e necessidade do diálogo com os pares, na escola e na
universidade, e cotejado pela teoria.
Entendo que esse tipo de pesquisas visa produzir avanços e melhorias nos
processos de aprendizagem dos sujeitos que delas participam, bem como procuram
avaliar e acompanhar as modificações ocorridas. Zeichner e Diniz-Pereira (2005)
defendem que conhecimentos produzidos em tais contextos podem beneficiar outros
professores e serem incorporados em cursos de formação docente, por exemplo. Desse
modo, por ser uma pesquisa em que o pesquisador se debruça sobre seu próprio material
de trabalho, cria-se condições para romper com o modelo de racionalidade técnica, em
que o professor é visto como um mero usuário de propostas curriculares pensadas e
elaboradas por outros especialistas. Pois, quando o próprio professor reconstrói o
significado de suas práticas pedagógicas, abre-se a perspectiva de legitimação do saber
docente no campo acadêmico.
Ao longo do processo de amadurecimento da pesquisa e do movimento da escola
que faz com que os professores mudem de lugar nos anos que compõem o ensino
fundamental, acabei por acompanhar a mesma turma durante 4 anos, adquirindo a
pesquisa um caráter longitudinal. E se inicialmente o que movia minha pesquisa era a
aquisição da leitura e da escrita de uma forma lúdica pelas crianças que cursavam o
primeiro ano, gradativamente passei a tentar compreender a construção do significado
de ludicidade nas aulas realizadas, ampliando o seu uso, de comumente associado a
recurso didático para uma concepção enquanto linguagem e forma de expressão e
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produção de entendimentos pelas crianças. Foram as pistas deixadas na documentação
que me conduziram a trabalhar com outros conceitos, o que me levou a leituras no
campo dos estudos da infância (CORSARO, 2011; BROUGÈRE, 1998, 2014;
SARMENTO e PINTO, 1997; SARMENTO e CERISARA, 2004; SARMENTO, 2005,
2011), o que trouxe implicações para o meu trabalho como professora e pesquisadora.
A partir daí, metodologicamente, segui o que Contreras e Pérez (2010) apontam
como sendo o objetivo da pesquisa em educação: a busca do sentido da experiência, isto
é, investigar a experiência educativa significa pensar sobre o que dá a pensar a educação
aos seus protagonistas. A experiência permite a busca, o saber aquilo que ilumina o
fazer, isto é, aquilo que volta à experiência para ganhar em conhecimento, para
descobrir novos significados, novos caminhos e mais do que seguir um método, trata-se
de seguir um caminho e descrevê-lo. Seguindo essa direção, a pesquisa acabou por
procurar na documentação pedagógica construída a experiência realizada e o sentido
atribuído pela professora e seus alunos. E como a documentação dava mais conta do
itinerário da professora, foi criado um grupo focal com os alunos para que eles
pudessem documentar a sua experiência. Os encontros foram filmados e também
elaborado um diário de planejamento e acompanhamento do grupo focal.
E foi por meio de uma descrição atenta aos processos educativos provocados
pelas experiências de trabalho propostas – que estavam descritas na documentação
pedagógica (voz da professora) e depois no material produzido com o grupo focal (voz
dos alunos) – que a dissertação tomou forma e corpo reflexivo.
A PROFESSORA DOCUMENTA. A PESQUISADORA VISIBILIZA A
PROFESSORA REFLEXIVA
Como professora-pesquisadora-professora fui aprendendo melhor sobre meu
ofício através do movimento de registro que fazia. Criar e desenvolver uma
documentação pedagógica ampla e diversa fez com que eu tivesse o material necessário
para pensar as aulas, voltando a ele para aprender mais sobre o que fazia, sobre o que
dava ou não dava certo, sobre como eu ia planificando as ideias que tinha, as propostas
de trabalho que fazia com as crianças e, mais tarde, como pesquisadora, como eu ia
estabelecendo meu trabalho e relações com as crianças.
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Ao ter documentado de diferentes formas o que eu ia encontrando de mais
significativo em minha prática pedagógica com as crianças e voltando a essa
documentação para repensá-la, procurando leituras e cursos que me ajudassem a
encontrar soluções para as dificuldades encontradas, fez com que eu me tornasse uma
professora melhor.
Ao estabelecer um diálogo com o que produzia – tendo como interlocutor o
material produzido e as interpelações de colegas quando o apresentava no grupo de
pesquisa – pude criar novas estratégias de trabalho. Se a escola é um lugar em que cada
vez menos os professores têm lugar para falar e pensar seu trabalho, foi com a
documentação – contendo o trabalho proposto e feito, as minhas observações e as falas
e respostas dadas pelas crianças – que desenvolvi uma forma de escuta atenta. Um novo
projeto ou texto escrito sobre algo realizado ou que me inquietava fez com que eu
crescesse como professora.
E, quando, no lugar de pesquisadora, especialmente durante o mestrado, pude
acompanhar o caminho traçado pela professora que sou, por meio da análise da
documentação pedagógica, pude ver o quanto de estudo, trabalho e reflexão há em
formação. Ao me tornar uma pesquisadora-professora e poder investigar o quanto de
conhecimento tem no ofício de professor e poder eu mesma anunciar isso – através da
dissertação – passo também a dar uma visibilidade maior ao trabalho intelectual do
professor em sala de aula.
Enquanto a imagem que se tem do professor for a daquele adulto sentado atrás
de uma mesa com uma maçã sobre ela, com a lição do dia escrita na lousa, produzida
por outros, para que seus alunos silenciosos copiem, ou for a do professor impotente
frente à violência dos alunos a que mais povoe o imaginário das pessoas em geral,
necessário e urgente se faz a realização de pesquisas feitas por professores a fim de criar
outra imagem: a do professor como artesão intelectual (MILLS, 1972), alguém cujo
objeto de conhecimento é seu trabalho e que produz, todos os dias, alternativas de
ensino e aprendizagem.
Pensar no desenvolvimento profissional do professor significa tornar a
documentação pedagógica estratégia inerente à profissão. É preciso deixar pistas,
documentar o que é feito e, mais do que isto, é preciso voltar à documentação para
aprender com ela, e a partir dela. Com a experiência realizada, sigo aprendendo como
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documentar o processo de docência para melhor ouvir e enxergar as crianças,
qualificando meu trabalho enquanto professora. Se no início eu tinha como foco apenas
meu processo de criação e desenvolvimento de recursos pedagógicos, agora, olho e
dialogo de maneira mais qualificada com as crianças para assim desenvolver propostas
de trabalho e recursos mais sintonizados com as suas formas de pensar e aprender.
E, se no início era o verbo... para o professor, é a documentação pedagógica. Por
isso, é preciso que os docentes se apropriem dessa prática e utilizem o material dele
resultante para fomentar suas ações, pois assim se poderá investir tanto na qualificação
das práticas como em pesquisas que, ao se debruçarem sobre esse rico material, que é
produzido por professores, se possa conhecer a complexidade da docência e a natureza
dos conhecimentos pedagógicos que são mobilizados nas salas de aula. O olhar atento e
interessado na documentação pedagógica pode ajudar a compreender esse processo
complexo que é o de ser professor da educação básica.
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Resumo
Este texto apresenta a trajetória de uma professora-pesquisadora ou pesquisadoraprofessora que registra sua prática docente compilando uma vasta documentação
pedagógica e a usa como fonte de estudo e reflexão para sua formação e desenvolvimento
profissional. A ideia de documentação pedagógica é explicitada em termos de posições
teóricas e encaminhamentos didáticos e o modo como os materiais são organizados em
função de suas finalidades pedagógicas é especificado. Após descrever a forma de
documentar o fazer docente, na sequência, mostra-se como a documentação foi usada nos
estudos de pós-graduação, especificamente para elaboração de sua dissertação de mestrado.
Ao retomar o que foi registrado, a pesquisadora-professora narra como as práticas
docentes vão sendo transformadas em razão do olhar atento às crianças que dela
participam. O trabalho defende a elaboração e o estudo da documentação pedagógica tanto
no âmbito do planejamento do ensino como da pesquisa. Com base em estudos do campo
pedagógico e da pesquisa com crianças, as posições afirmam a documentação pedagógica
como forma de resistir e de dar visibilidade ao trabalho docente. A documentação do
processo de criação e de desenvolvimento da ação pedagógica, quando feita de modo
atento e em diálogo qualificado com as crianças, permite desenvolver propostas de trabalho
e recursos mais sintonizados com as formas de pensar e aprender das crianças. Por fim,
expõe-se sobre o ato de documentar como atividade eminentemente intelectual e própria
do fazer docente, e como material que pode subsidiar pesquisas sobre as práticas docentes
e a complexidade do que é ser professor na educação básica.
Palavras-chave: Formação docente; Documentação pedagógica; Ensino; Pesquisa.
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INTRODUÇÃO
O Programa Residência Docente possui sua criação no ano de 2012, através da parceria
entre a CAPES e o Colégio Pedro II, possuindo a coordenação, e atuação da PROPGPEC (PróReitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultural). Seguindo o pensamento de uma política
pública nacional de formação de professores estabelecido pelo governo federal por meio do Decreto
Presidencial nº. 6.755, de 29 de janeiro de 2009, e possuindo sua execução através da Portaria nº
206 de 21 de outubro de 2011.
O objetivo principal desse programa é aprimorar a formação acadêmica e profissional de
professores recém-formados, os quais atuam nas redes públicas de ensino dentro do território da
região metropolitana do Rio de Janeiro.
A aplicabilidade desse programa se efetua na ação conjunta entre a CAPES, a Coordenação
Institucional do Programa Residência Docente, e a Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Cultura do
Colégio Pedro II, junto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, que cooperam com
a questão burocrática, e profissional.
O funcionamento da Residência Docente ocorre pela lógica da residência médica, cuja a
operação prática está na atuação dotada troca experiencial, através da convivência de um Professor
Supervisor, com o Professor Residente em seu âmbito acadêmico e profissional.
Os resultados dessa trajetória são avaliados através de relatórios das atividades de docência,
administrativo-pedagógico e formação continuada construídos pelos residentes. Além da elaboração
de um Produto Final de cunho pedagógico aplicado nas escolas de origem dos residentes, e na
concretização de um Memorial Circunstanciados com seu percurso pelo programa.
Nesse cenário, este trabalho relata os passos iniciais de uma pesquisa de mestrado, cuja a
origem desse estudo está na vivência do autor como residente egresso, e na continuação da pesquisa
sobre o tema da Residência Docente na Especialização em Ensino de História do Colégio Pedro II.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para guiar a fundamentação teórica dessa pesquisa, são necessárias as delimitações do
problema, e dos objetivos trazidos por esse estudo científico.
Conforme colocado anteriormente, o problema colocado por esse trabalho é: como os
residentes docentes egressos de história, os quais lecionam nas redes educacionais públicas na
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região da Baixada Fluminense do Rio de janeiro, se enxergam em suas narrativas, contribuindo para
os aspectos formacionais e profissionais de seus magistérios?
O objetivo dessa pesquisa consiste em analisar a contribuição do Programa Residência
Docente para a formação, profissionalização dos professores residentes egressos de História, que
atuam nas redes públicas de educação na Baixada Fluminense.
A fim de corresponder ao atendimento da resolução da problemática, e no alcance do
objetivo proposto, será feito o uso dos seguintes teóricos, com o intuito de atender os conceitos
chaves: Formação Docente, Profissionalização Docente, Memória e Narrativa.
No tangente à Formação Docente serão usadas as leituras de Maurice Tardif e António
Nóvoa, que auxiliam na construção conceitual de Formação Docente como conjunto de saberes com
cunhos teóricos e práticos desenvolvidos nos âmbitos escolar e acadêmico, que auxiliam na
elaboração, reflexão e aprimoramento do ofício docente.
Em relação à Profissionalização Docente, Tardif e Nóvoa também inspiram sua construção
conceitual, cuja definição está no processo de construção referente à conscientização de suas ações
profissionais nos diversos contextos e cotidianos vividos pelos professores.
Para falar sobre o conceito da memória, e explorá-lo de forma prática dentro da escrita dos
Memoriais Circunstanciados dos residentes, dois autores serão utilizados: Maurice Halbwacks e
Michael Pollak.
Esse conceito é definido nesse estudo como a essência desses memoriais, constituídos por
acontecimentos, os quais contém significado relevante para os sujeitos dessas obras, tornando
concretas as memórias por meio de sinais e vestígios de suas páginas.
Por último o conceito de Narrativa é encaixado nesse estudo como uma estrutura temporal
derivada das naturezas epistomológica (produção de conhecimento) e axiológica (valores),
possuindo como base as relações entre o mundo do texto e o mundo do leitor, e o objeto de pesquisa
histórica com o objeto de ensino histórico.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Como fonte para pesquisa, os Memoriais Circunstanciados explicitam o caminho dos
residentes docentes egressos até a chegada no Programa Residência Docente, a fim de explorar as
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informações contidas nesses memoriais, a metodologia será composta por dois métodos: o Método
Indiciário e o Círculo Hermenêutico.
O Método Indiciário busca em indícios, os sinais da atuação da Residência Docente.
Relacionando de forma primária os indícios vindos desses atores, em seus locais de atuação com os
teóricos correspondentes à formação docente, profissionalização docente e ao Ensino de História,
encaixando a fala desses teóricos com o cenário revolucionário e prioritário da prática e o cotidiano
profissional desses professores residentes.
Pelo Círculo Hermenêutico, é efetuado o estudo dos memoriais, por meio da análise da
composição do documento mediante a orientação das três mimeses (Prefiguração do Campo
Prático, Configuração Textual e Refiguração pela Recepção da Obra) o movimento circular é
proposto pelo progresso de cada mimese, conectando o mundo vivido pelo autor, perpassando por
sua mediação, e alcançando o mundo do texto, fornecendo ao seu leitor diversas interpretações, e
seus significados, derivando em novas vivências para o compositor da narrativa.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Foram selecionados quinze memoriais, atendendo ao critério principal: ser um professor
residente com atuação na Baixada Fluminense, seja em redes municipais e estaduais durante o
período de sua residência.
Em primeiro momento foi realizada uma leitura preliminar buscando os seguintes dados:
ano de ingresso na Residência Docente, somando ao nome do orientador, e a unidade em que
cursou a residência, a universidade de formação, juntamente com o ano de ingresso, e conclusão da
licenciatura.
Em seguida foi pesquisado o ano em que começou a trabalhar como docente, a rede
educacional pertencente, e o tempo de magistério que possuía ao entrar para a Residência Docente.
Por último foi contabilizado o número páginas contidas no memorial.
Dividindo em etapas de seleção dos memoriais, a primeira fase consistiu em retirar os
documentos com falta de informações básicas, ou que não apresentavam todas os dados citados
acima. Dos quinzes memoriais, quatro foram retirados.
Na segunda fase, o critério definido foi o conjunto de memoriais produzidos por residentes
formados em universidades particulares, a escolha por esse critério é devido ao estudo estar
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envolvido com a valorização da licenciatura em universidade públicas, em especial no contexto
atual da educação brasileira. Dentro dessa fase foram retirados dois memoriais.
Para a terceira fase restaram nove memoriais. No entanto, ao invés de serem retirados, os
memoriais seriam escolhidos para a pesquisa, e para essa seleção, os critérios seriam: colocar dois
residentes de cada universidade, existentes na pesquisa (UERJ, UFRJ e UFF); relatar contrastes
entre as informações dos residentes da mesma instituição, e proporcionar metade dos residentes
originários da rede municipal e outra metade, da rede estadual. Após essa seleção, três memoriais
foram retirados.
Seis Memoriais Circunstanciados permaneceram, adotando características interessantes para
a pesquisa: três pares de residentes para cada universidade pública mencionada. Os períodos de
formação inicial docente dos residentes variam entre 2004 a 2008, até 2010 até 2014, podendo ser
analisado com esses dados mudanças curriculares dos cursos.
Os dados que correspondem ao início profissionalizante variam entre 2009 até 2015. Os
dados correspondentes ao tempo de entrada na Residência Docente apresentam um período entre
um período de meses até 4 anos, refletindo a atuação do Programa Residência Docente numa fase
de consolidação da identidade profissional.
CONCLUSÕES
O Programa Residência Docente trouxe benefícios em sua aplicação, e derivação dos
conhecimentos desenvolvidos, os quais alguns deles renderam frutos pessoais e profissionais para
seus participantes.
Em especial para o autor dessa pesquisa, a presença da residência na formação contribuiu
para novas reflexões, bem como seu repertório documental ofereceu oportunidade para dois
estudos: um realizado no trabalho de conclusão de curso da especialização em Ensino de História
sobre as contribuições do Programa Residência Docente à práxis e formação de então professores
de História recém-formados.
Posteriormente forneceu um estudo no mestrado em educação, procurando compreender
sobre esse processo formativo, investigando as narrativas mnemônicas, que geraram suporte do
estudo sobre a Formação e Profissionalização Docente.
A legitimação dessas afirmativas está baseada no auxílio dessa pós-graduação na resolução
de várias lacunas abertas na formação inicial, e ao longo das carreiras docentes que se iniciaram,
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promoveu também a criação de outras indagações sobre a reflexão da prática magisterial,
envolvendo o âmbito do conhecimento cientifico, e didático.
Além de apontar fatores profissionais, desapercebidos pela rotina, e automatizados pelo
ofício, impossibilitando um estudo mais aprofundando sobre demandas e melhorias do ofício do
professor no espaço escolar.
As hipóteses a serem verificadas, e comprovadas nesse trabalho giram em torno da práxis
magisterial, colocando o processo da residência na educação como fator de enriquecimento na
relação entre bacharelado e licenciatura, e na superação da condição de alienação profissional,
refletindo sobre a burocracia escolar, e transpondo as opressões burocráticas, bem como as
dificuldades na rotina de trabalho.
Além de verificar a presença da Residência Docente como espaço de encontro entre
pesquisa e ensino combatendo a dualidade entre produção acadêmica e formação profissional.
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Resumo
O Programa Residência Docente é um programa criado em 2012, nos moldes de formação continuada,
cuja a criação possuiu parceria, e fomento inicial da CAPES. O propósito deste programa é possibilitar
ao professor recém-formado, e atuante na rede pública educacional, a reflexão de suas práticas
profissionais, bem como o aperfeiçoamento da sua formação inicial, construindo para sua práxis
docente. Este estudo visa compreender a atuação da Residência Docente nos aspectos formacional e
profissional dos professores residentes de história egressos desse programa, os quais atuam na Baixada
Fluminense. Como fonte, e campo de pesquisa serão utilizados seis Memoriais Circunstanciados,
disponibilizados pela Biblioteca do setor de Pós-Graduação do Colégio Pedro II. Na questão
metodológica, serão utilizados como métodos, o Paradigma Indiciário de Carlo Ginzburg e o Círculo
Hermenêutico de Paul Ricoeur. Em contexto micro, o Paradigma Indiciário analisará os vestígios
deixados nas escritas dos residentes, e tomando esses sinais como referências, os mesmos serão
dialogados com os conceitos norteadores dessa pesquisa (Formação Docente, Profissionalização
Docente e Memória). O Círculo Hermenêutico cuidará da questão narrativa dos memoriais, em
específico do processo entre os mundos do vivido, e do texto, através da compreensão das três
mimeses: suas definições, e funções para esse estudo. Em colaboração com os estudos do Ensino de
História, o Programa Residência Docente demonstra uma preocupação com o período entre a
formação inicial, e a construção de um ciclo inicial do magistério, vinculando as práticas, experiências e
demandas cotidianas dos professores de história, e seus ensinos de história, com as discussões trazidas
pelos teóricos de Ensino de História.
Palavras-chave: Ensino de História; Formação Docente; Profissionalização Docente; Educação.
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A CONTRIBUIÇÃO DO PIBID NA FORMAÇÃO INICIAL
DE DOCENTES DE PEDAGOGIA
Edison Guella Fernandes – IFRS

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Este artigo tem por finalidade refletir sobre as atividades e contribuições do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) no processo de formação inicial de
estudantes de Pedagogia. Estudantes do Curso de Pedagogia do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), Câmpus Bento Gonçalves, desenvolveram, no
decorrer de 2018 e 2019, atividades na Escola Municipal de Educação Infantil Educador Paulo
Freire, no município de Bento Gonçalves. O Programa foi desenvolvido sob a coordenação de um
docente do curso de Pedagogia e supervisão de uma pedagoga da Educação Infantil da Escola.
O PIBID é um programa do Governo Federal, através do Ministério da Educação para
iniciação à docência em escolas públicas. Este programa procura se vincular com as escolas através
de convênio de cooperação de benefícios múltiplos. Todos os envolvidos e participantes do
programa aprendem, o bolsista, o professor coordenador do Programa, o professor tutor que atua na
escola, todos os professores que recebem os bolsistas na sala de aula, os estudantes, funcionários e
direção da escola.
O Programa se apresenta como um espaço privilegiado de formação docente à medida que
insere os bolsistas em um contexto da escola pública em que atuam vários agentes da educação e
simultaneamente oportuniza a reflexão sobre as práticas em contexto acadêmico. A inter-relação
entre a teoria e a prática possibilitam uma outra formação, mais próxima da realidade sóciohistórica-cultural na qual as gentes buscam construir suas histórias e experiências vitais. Nesse
sentido, o PIBID é um programa de incentivo e valorização de iniciação à docência e
aprimoramento do processo de formação de docentes para a educação básica (BRASIL, 2009).
Através do Programa, a formação docente acontece de forma interdisciplinar , provocando novos
olhares sobre as práticas e sobre os processos de profissionalização docente, constituindo-se em
uma formação na prática para os participantes do PIBID. Também amplifica a formação inicial do
pedagogo e pedagoga por meio do contato com uma realidade concreta, vivência com professoras e
crianças bem como a reflexão sobre as experiências que são realizadas nas reuniões semanais entre
os participantes do Programa.
Com o intuito de melhor compreender a Educação Infantil na atualidade, bem como a
relação professor-aluno e a maneira que os educandos se relacionam, observar e refletir sobre o
desenvolvimento da criança tem sido uma das intencionalidade dos bolsistas do PIBID (Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência).
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A participação dos bolsistas no PIBID é uma possibilidade de construção dialógica do ser
docente em uma realidade educativa concreta que, por meio das observações, dos diálogos e de
metodologias participativas, provoca uma formação qualificada, contextualizada e atual.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Muitos são os desafios para a formação docente (TARDIF, 2010), (FREIRE, 1997),
(LIBÂNEO, 1994), (CANDAU, 2010), (LUCKESI, 2010),

no viés de novas técnicas que

objetivem a gestão democrática. Ao vivenciarmos experiências no dia a dia da docência,
construímos a possibilidade de fazer a relação entre teoria e prática bem como entrelaçar a
experiência entre o professor titular e o bolsista, através de trocas de experiências e conhecimentos
que, segundo Paulo Freire (1992, p.156):
[...] não se constitui[em] na justaposição de culturas, muito menos no poder
exacerbado de uma sobre as outras, mas na liberdade conquistada, no direito
assegurado de mover-se cada cultura no respeito uma da outra, correndo risco
livremente de ser diferente, sem medo de ser diferente, de ser cada uma ‘para si’,
somente como se faz possível crescerem juntas e não experiência da tensão Didática e
Prática de Ensino na relação com a Formação de Professores permanente, provocada
pelo todo-poderosismo de uma sobre as demais, proibidas de ser.

Assim, todos se beneficiam com a construção coletiva de práticas e saberes, de forma
reflexiva e crítica, pois não há um único caminho a seguir.
A interação entre a universidade e a escola pública é um caminho de fortalecimento da
preparação de novos docentes e principalmente a garantia de uma educação pública de qualidade.
Nóvoa (2003, p. 5) afirma que:
É evidente que a Universidade tem um papel importante a desempenhar na formação
de professores. Por razões de prestígio, de sustentação científica, de produção cultural.
Mas a bagagem essencial de um professor adquire-se na escola, através da experiência
e da reflexão sobre a experiência. Esta reflexão não surge do nada, por uma espécie de
geração espontânea. Tem regras e métodos próprios.

A EMI Educador Paulo Freire, conta com 166 estudantes de zero a cinco anos, está
localizada no Bairro São Roque, em Bento Gonçalves, RS. A escola, de porte B (médio), foi
construída com verba federal do Programa Proinfância. Possui 44 funcionárias, entre elas auxiliares,
serventes, merendeiras, secretária, professoras, enfermeira, vice-diretora e diretora. O horário de
funcionamento é das 6h30 às 18h, de segunda a sexta-feira. Possui duas turmas de Berçário I, uma
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turma de Berçário II, uma turma de Maternal I, duas turmas de Maternal II, duas turmas de Pré I e
duas turmas de Pré. II.
A rotina dos bolsistas na escola é acompanhar, dar apoio e suporte em todas as atividades da
escola, auxiliando tanto professores como a equipe diretiva. A participação ativa em eventos como
dia comemorativos, de integração com a comunidade escolar e apresentações pedagógicas dos
finais de ano são oportunidades para a vivência escolar na sua totalidade. Muito além das salas de
aula e parquinhos, as atividades escolares demandam planejamento, organização e uma
comunicação dialógica efetiva junto aos diversos públicos como pais, responsáveis, professores e
funcionários. A presença e participação dos bolsistas nas reuniões pedagógicas da escola promovem
experiências únicas. Outros acadêmicos que não participam do PIBID provavelmente não terão essa
oportunidade de participar de um momento formativo como este. Além disso, um diálogo, uma
reflexão, um gesto, ou mesmo somente um olhar de um(a) bolsista poderá criar muitas
possibilidades para as professoras e para a escola participante.
A relação que é estabelecida no contexto escolar transcende os seus muros e permeia os
processos formativos desenvolvidos no contexto universitário. A pesquisadora Silvia Goulart (2002,
p. 85) afirma:
A escola também se constitui uma instância formadora dos profissionais da educação,
e a prática de ensino se realiza no contato de duas organizações formadoras. Que tipo
de relação as duas instâncias formadoras esperam estabelecer uma com a outra? É na
interface de dois Sistemas Educacionais, regidos por leis diversas, com diferentes
práticas políticas, que a prática de ensino se desenvolve.

Observar, analisar e avaliar a prática sob à luz das teorias pedagógicas é um dos
fundamentos da formação de professores. Professores atentos, amorosos (FREIRE, 1997) e zelosos
por novos aprendizados poderão aproveitar o tempo de convivência com um(a) bolsista que está se
preparando para a docência e refletir sobre sua própria formação e prática. Na mesma direção, as
práticas, os olhares, as vivências e as trocas com os profissionais da educação contribuem e muito
para a formação dos bolsistas. Nesse sentido, Tardif, ao refletir sobre a parceria entre universidade e
escola, conclui:
Essas parcerias, que tomam frequentemente a forma de “estabelecimentos
formadores” [...] não têm apenas um efeito positivo sobre a qualidade da formação dos
docentes, mas também sobre o aprendizado dos alunos que serão entregues, em
seguida, aos docentes assim formados. (TARDIF, 2008, p. 24)
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Através das observações proporcionadas pelo PIBID, constatou-se que as ferramentas
basilares para a educação infantil são jogos e brincadeiras e é através dessas ferramentas que o
desenvolvimento infantil pode ser estimulado. Segundo o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil, a prática docente visa:
- Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e
seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e
bem-estar; - Brincar, expressando emoções, sentimento, pensamentos, desejos e
necessidades; - Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e
escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a
compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e
desejos e avançar no seu processo de construção de significados enriquecendo cada
vez mais sua capacidade expressiva. (RNEI, 1998, p. 63).

Compreende-se que a Educação Infantil tem um papel importante, pois, oferece inúmeras
possibilidades para as crianças e proporciona a oportunidade de criar, inventar, reinventar, e
descobrir o mundo que o cerca, conhecer e estabelecer conceitos e ideias do movimento corporal e
suas ações, benefícios, respeitando os limites de cada um de forma coerente e justa.
Segundo Freire (2011, p. 12):
Quem não leu Monteiro Lobato, com seu Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou A história
sem fim, de Michael Ende? Quantos de nós não mergulhamos em mundos mágicos de
fadas, bruxas, assombrações, dragões e heróis? Quem já não foi Narizinho, Emília ou
o Visconde de Sabugosa? Quem nunca viajou, como Atréiu, nas costas de um dragão
da sorte? A infância é um período muito intenso de atividades: as fantasias e os
movimentos corporais ocupam quase todo o tempo da criança.

A formação docente deve contribuir para que a prática esteja alicerçada no desenvolvimento
pleno e integral da criança, que ele possa ocorrer de forma prazerosa em que sejam respeitadas as
fases da vida. O docente deve realizar o acompanhamento necessário para que o desenvolvimento
não aconteça de qualquer maneira, mas que seja planejado com vistas a uma formação eficaz e
integral. Dessa forma, evita-se adaptar as crianças na sociedade, mas, busca-se educá-las para que
possam transformar sua realidade.A formação docente passa pelo trabalho cooperativo, afetivo,
amoroso e solidário para que a prática educativa seja mais humana num contexto sócio-históricocultural em que muitas crianças vivem em realidades de abandono, violência, falta de cuidado.
Cunha, nessa perspectiva, afirma:
A formação é algo que pertence ao próprio sujeito e se inscreve num processo de ser:
a vida e as experiências; o passado, e num processo de ir sendo, os projetos, e as ideias
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de futuro. É uma conquista feita com muitas ajudas: dos mestres, dos livros, das aulas,
dos computadores, mas depende sempre de um trabalho pessoal. Ninguém forma
ninguém. Cada um forma-se a si próprio. (CUNHA, 2010, p. 135).

Lev Vygotsky, ao refletir sobre o desenvolvimento do indivíduo, compreende que este:
é resultado de um processo sócio-histórico, [...], enfatizando o papel do contexto
histórico e cultural nos processos de desenvolvimento e aprendizagem, no qual o
aluno aprende junto ao seu grupo social, ao passo que também constrói os elementos
integrantes do seu meio, tais como: valores, linguagem e até o próprio conhecimento.
(VYGOTSKY, 1988, p.147)

A formação docente, enquanto processo contextualizado, pressupõe a interação dos
indivíduos com os outros integrantes do seu meio cultural, bem como das trajetórias pessoais
percorridas no solo da diversidade cultural.
CONCLUSÕES
As experiências e vivências desenvolvidas por meio do PIBID proporcionaram
aprendizagens e a construção de conhecimentos teórico-práticos necessários para a formação de
acadêmicos e futuros docentes. A experiência em sala de aula possibilitou refletir sobre as práticas
com vistas a planejar e intervir nos processos educativos em contextos de educação infantil..
As reflexões feitas sobre a prática dos acadêmicos do curso de Licenciatura em Pedagogia,
enquanto bolsista do PIBID, contribuem para a formação docente, pois a prática docente, baseada
na teoria e na vivência, tem sido um diferencial na formação de docente na Educação Infantil.
Percebe-se que na faixa etária da Educação Infantil a relação professor-aluno deve se pautar
pela amorosidade, pelo brincar e pelo lúdico. Por meio de brincadeiras as crianças memorizam,
resgatam e recriam a partir do contexto social em que estão inseridas.
Na Educação Infantil, as crianças reproduzem, recriam e ressignificam o que vivenciam. Os
vínculos criados na relação professor-aluno, através do cuidar, falar, brincar, influenciam
profundamente no desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social. Nesse sentido, o desafio
que se impõem aos educadores é a transformação dos espaços da Educação Infantil em áreas que se
apresentem com um significado para o desenvolvimento infantil, que ofereça vivências e
experiências significativas em um ambiente acolhedor, construindo assim laços de afetividade e
criatividade que beneficiam o desenvolvimento infantil.
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A formação de novos professores compreende diversas teorias, metodologias e recursos
didáticos. Educar requer um diálogo entre as teorias e as práticas nas salas de aula e no ambiente
escolar, exige tanto de professores como estudantes uma dedicação intensa e profunda nos
processos de formação docente. O PIBID contribui para esse processo.
Em tempos em que muitas mudanças políticas estão em andamento no contexto brasileiro,
deve-se resistir e lutar pela permanência de programas como o PIBID. Dessa forma, a formação de
pedagogos(as) poderá ser mais sólida para os grandes desafios da educação infantil brasileira.
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Resumo
O texto objetiva refletir sobre a contribuição do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID) do curso de Pedagogia do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento
Gonçalves, na formação inicial de pedagogos e pedagogas. Através do PIBID, em convênio com uma
escola de Educação Infantil, estudantes do período inicial do curso presencial realizaram inserções e
atividades em turmas de educação infantil de um bairro da cidade de Bento Gonçalves. A relação entre
teoria e prática tem provocado novos estudos e reflexões sobre o fazer docente, bem como incentivado
o diálogo entre os profissionais e estudantes. O movimento dialógico e dialético oportunizou a
mudança de olhares sobre o desenvolvimento da criança, o planejamento pedagógico e as práticas
educativas. Também estimulou a formação continuada da supervisão e coordenação do Programa
através das reuniões semanais realizadas entre os participantes do Programa. A formação docente se
baseia na práxis educativa. A teoria desvinculada da prática forma profissionais descontextualizados em
que as atividades não dialogam com a realidade sócio-histórica-cultural das crianças e seus vínculos
familiares. O PIBID, programa desenvolvido enquanto política de abrangência nacional, contribui para
que estudantes possam, de forma mais concreta, construir referenciais teórico-práticos mais sólidos a
partir das relações com profissionais da educação e com as crianças em suas diferentes fases de
desenvolvimento. A contribuição do PIBID na formação inicial de docentes torna-se evidente com as
transformações pessoais e coletivas, com as reflexões teórico-práticas e com a inserção num contexto
educativo que dialoga com o curso e com a comunidade escolar. Dessa forma, concluímos que o
Programa é uma importante proposta para a formação inicial de pedagogos e pedagogas.
Palavras-chave: Formação inicial de professores; Teoria e prática; Pedagogia; PIBID; Didática.
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A EXPERIÊNCIA DO PIBID NA FORMAÇÃO DOCENTE:
DIÁLOGOS E INSURGÊNCIAS
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Gabriel Murillo Rocha da Cruz – COLUNI/UFF

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Neste painel, discute-se a formação docente a partir das experiências dos autores no Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), seja como coordenadores de área em
diferentes Instituições de Ensino Superior ou como docente da educação básica, participante do
programa em seu processo de formação inicial. Nesse contexto de tensões e constantes ataques à
universidade pública, entende-se que esse programa se coloca como perspectiva insurgente de
valorização das parcerias com escolas públicas na formação de professores. O primeiro trabalho que
compõe este painel, ““A coisa que eu vou pedir é que vocês continuem sendo assim com a próxima turma que vier”: o
PIBID como espaço tempo da formação inicial no curso de Pedagogia”, discute os diferentes espaços e
tempos da formação no PIBID, no curso de Pedagogia/UFRJ, pela análise das narrativas orais e
escritas produzidas pelos pibidianos, que evidenciam a ressignificação de suas concepções prévias sobre
alfabetização e a construção de novos saberes e práticas. O segundo trabalho “O PIBID no curso de
Pedagogia da UEMS, unidade de Maracaju (2018-2019): uma análise sobre a parceria universidadeescola” discute as principais dificuldades levantadas pelos participantes do programa, especialmente o
impacto dessas no desenvolvimento dos saberes da docência que são atinentes ao exercício da profissão
nos anos iniciais do ensino fundamental. O último trabalho deste painel “PIBID e alfabetização:
saberes docentes construídos na formação inicial” analisa os saberes docentes para a alfabetização das
crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental a partir da experiência de pibidianos do curso de
Pedagogia e as contribuições do programa no processo de sua inserção profissional. Os textos que
compõem este painel juntam-se a outros trabalhos que, ao analisarem o PIBID, apresentam sua
necessária continuidade como política e prática de formação de professores ao lado de outras iniciativas
de valorização das parcerias escola e universidade.
Palavras-chave: IBID; Formação de professores; Pedagogia; Saberes docentes.
A COISA QUE EU VOU PEDIR É QUE VOCÊS CONTINUEM SENDO ASSIM COM A
PRÓXIMA TURMA QUE VIER: O PIDID COMO ESPAÇO TEMPO DA FORMAÇÃO
INICIAL NO CURSO DE PEDAGOGIA
Luciene Cerdas – UFRJ

INTRODUÇÃO
A escrita deste texto se faz a partir de minha atuação como docente coordenadora de área do
subprojeto Pedagogia entre os anos de 2018-2020, Edital Nº 7/2018, função compartilhada com
outra colega da Universidade. Estiveram envolvidos nessa edição do ojeto 12 bolsistas do curso de
Pedagogia, duas professoras supervisoras de um Colégio de Aplicação e as coordenadoras de área,
já referenciadas.
Entendendo ser desnecessária uma apresentação alongada sobre o PIBID (Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), dada a sua ampla divulgação nos cursos de
formação de professores, considero, no entanto, importante reafirmar, a partir de Gatti (2019), que
ele tem tido um papel essencial ao valorizar a formação na constituição da profissionalidade do
professor, levando em conta as práticas reais da docência nesse processo. Reflete, assim, um
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entendimento das pesquisas mais recentes sobre aprendizagem da docência de que esse aprendizado
exige “adentrar e viver a escola e as salas de aula, conviver com professores da educação básica e
com crianças, adolescentes ou jovens que estão em processo de escolarização”. (GATTI, 2019,
p.14).
Assim como a autora, entendemos como essencial na formação dos licenciandos “Trazer a
dialética do vivido e experimentado, com seus dilemas e contradições”. (GATTI, 2019, p.12), o que
tem sido possibilitado pela sua inserção na educação básica, dirimindo as distâncias entre a teoria e
a prática e promovendo o estreitamento dos laços entre a universidade e a escola, co-partícipes
nesse processo.
Compreendemos também que se o professor é um “profissional de ensino, legitimado por
um conhecimento específico exigente e complexo” (ROLDÃO, 2007, p. 102), esse “emerge dos
vários saberes formais e do saber experiencial” (ROLDÃO, 2007, p.101). “Saberes apropriados,
incorporados, subjetivados (TARDIF, 2000), sendo a formação construída “através de um trabalho
de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal.
Por isso é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência” (NÓVOA,
1992, p. 20). Observamos também com Nóvoa (1992, p.18) que a “formação implica um
investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projectos próprios, com
vista à construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional”
A partir dessa compreensão, nossa intenção, desde o início da elaboração do projeto para o
programa, foi investir esforços na formação dos licenciandos como alfabetizadores nos anos iniciais
do Ensino Fundamental, não só pela relevância do domínio da leitura e escrita pelas crianças, mas
pela complexificação do processo de alfabetização frente à realidade objetiva da escola pública que
impõe inúmeros desafios ao professor. A insegurança de nossos licenciandos quanto à atuação
docente nesse processo reverbera em suas falas ao longo de todo curso de Pedagogia, e parece não
se extinguir após a sua conclusão.
No processo de seleção dos bolsistas, no ano de 2018, durante as entrevistas presenciais,
ficou muito evidente o grande interesse deles, ingressantes no curso de Pedagogia, em aprofundar
seus conhecimentos sobre a alfabetização das crianças, vendo no PIBID uma oportunidade de ter
um contato direto com a escola e vivenciar o desenrolar desse processo no dia a dia: suas
dificuldades, os desafios cotidianos, a diversidade da sala de aula, suas vicissitudes, as
aprendizagens realizadas, e as delícias das descobertas.
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A mesma preocupação recaiu sobre nós no momento de estabelecer a parceria com a escola
de educação básica e selecionar docentes supervisores que fossem reconhecidos como bons
alfabetizadores. Nesse sentido, optamos por um Colégio de Aplicação com histórico de sucesso, e
duas professoras alfabetizadoras, referências nessa escola e atuantes no primeiro ano do Ensino
Fundamental. Desde o início entendemos que estar nessa escola permitiria aos licenciandos viver a
experiência de produzir boas e inovadoras práticas de alfabetização na constituição do repertório de
seus saberes profissionais.
A partir daí, o desenvolvimento do projeto se deu por meio de várias ações, umas
organizadas a priori, outras surgidas na dinâmica do cotidiano. No desenrolar do projeto
realizávamos reuniões semanais com todos os envolvidos no espaço da faculdade, assim como os
bolsistas faziam-se presentes na escola parceira uma, ou duas vezes por semana, sob a supervisão
das alfabetizadoras. Esse cronograma inicial foi atravessado por outros eventos nos quais também
estiveram envolvidos todos os participantes, como apresentação de trabalhos e ou realização de
oficinas em eventos acadêmicos com escrita de resumos, resumos expandidos e artigos.
Nossa preocupação sempre foi que os bolsistas também pudessem rever sua relação com a
leitura e a escrita a partir de uma perspectiva mais autoral e afetiva com elas, o que consideramos
fundamental a qualquer professor, mas especialmente àquele que alfabetiza. E nesse sentido, a todo
tempo, os bolsistas eram chamados a produzir diários de campo, relatórios, resumos, narrativas,
slides para PowerPoint e roteiros para produção de vídeos. Nesses momentos, procuramos instigar
os pibidianos a refletirem sobre suas aprendizagens, dando voz ao relato de suas experiências, estas
carregadas de sentidos e significados profissionais e pessoais, num processo, muitas vezes catártico
– não foram poucas as ocasiões em que a emoção veio à tona - de consolidação de aprendizagens e
de expressão sincera do comprometimento com a docência. Esses materiais produzidos por eles ao
longo do PIBID dão conta da riqueza do trabalho de alfabetização vivenciado nas salas de aula.
Feita essa apresentação, dialogo neste texto com os bolsistas a partir dos relatos de suas
vivências em diferentes espaços e tempos de formação, nas relações estabelecidas com as crianças,
coordenadoras e supervisoras. Recuperamos as vozes dos bolsistas, amplificadas a partir de duas
linguagens específicas, a narrativa escrita e a produção audiovisual. Na leitura/escuta dessas
narrativas, produzidas no segundo semestre de 2019, momento de finalização do projeto, procuro
retomar episódios vividos pelos bolsistas e descritos por eles no processo de ressignificação de suas
concepções e práticas de alfabetização ensejado a partir de suas experiências.
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Na discussão proposta neste texto, parto da ideia de experiência como formadora e
transformadora, apropriando-me do conceito de Larrosa (2011, p.7), para quem a experiência é
“isso que me passa”, que “me forma e me transforma”, o que “supõe que o acontecimento afeta a
mim, que produz efeitos em mim, no que eu sou, no que eu penso, no que eu sinto, no que eu sei, no
que eu quero, etc.”.
Como princípio da subjetividade, a experiência é de alguém, de um modo único e particular.
Somos todos, portanto, sujeitos da experiência, pois
É em mim (ou em minhas palavras, ou em minhas ideias, ou em minhas
representações, ou em meus sentimentos, ou em meus projetos, ou em minhas
intenções, ou em meu saber, ou em meu poder, ou em minha vontade) onde se dá a
experiência, onde a experiência tem lugar. (LARROSA, 2011, p. 6).

Esse sujeito da experiência revela-se para nós nas narrativas, pois apesar de aspectos
comuns que permitem identificar alguma regularidade, as escritas/falas de cada licenciando são
muito específicas, revelando um saber “atravessado também de paixão, de incerteza, de
singularidade.” (LARROSA, 2011, p. 26). O PIBID constitui-se, dessa perspectiva, como uma
experiência comum e singular de formação e transformação, a qual buscamos conhecer.
Ao escrever esse texto, reflito também sobre o processo vivenciado por mim na sua
escritura, um percurso que se inicia pelo desejo de identificar nas narrativas construídas reflexos do
trabalho que desenvolvemos com os licenciandos ao longo de quase dois anos. No diálogo com
essas narrativas busco responder as minhas inquietações: os licenciandos puderam rever suas
concepções e práticas de alfabetização e apresentam hoje qual compreensão sobre esse processo?
Quais saberes sobre o fazer docente construíram a partir dessa compreensão?
As várias leituras/escuta das narrativas permitiram reconhecer nessas falas, embora
singulares, aspectos recorrentes, o que nos leva a entendê-los como os mais significativos nesse
processo de iniciação à docência. Nesse sentido, os textos orais e escritos produzidos pelos
licenciandos indicam a ressignificação de suas concepções sobre alfabetização e a vivência de
práticas possíveis em sala de aula nesse processo; e a percepção da docência como atividade
autoral, na qual se destaca a autonomia nos processos de ensino e aprendizagem.
RESSIGNIFICANDO CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO
O PIBID “proporcionou foi observar as práticas alfabetizadoras no âmbito escolar.”
(Licencianda A); “se tornou fundamental para o meu entendimento ampliado em relação à
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alfabetização” (Licencianda M. C.); “mostrou como o processo de alfabetização pode ser
significativo para as crianças, estimulando a autonomia e não apenas ser reprodução de conteúdo.”
(Licencianda AA). Essas falas indicam a apropriação de uma concepção ressignificada de
alfabetização, a partir da qual os licenciandos identificam práticas como o trabalho com gêneros
textuais e literatura infantil; construção de um ambiente alfabetizador; pedagogia de projetos e
sequências didáticas; avaliação formativa; e valorização da atividade autoral dos alunos.
No acompanhamento do cotidiano escolar, o licenciando indica a percepção de “novos
horizontes para diferentes gêneros textuais trabalhados em sala de aula. Um desses gêneros é a
literatura infantil, muito presente nas práticas educativas desenvolvidas no âmbito escolar.”
(Licenciando A). Nesse sentido, há referências às Rodas de Leitura, e a realização da“Ciranda de
Leitura”, “um momento em que as crianças tinham que levar um livro para casa e ler junto com o
responsável e avaliar no gráfico o livro escolhido. No início, as crianças não tinham um amplo
conhecimento de como iria funcionar, mas conforme foi passando os dias, esse momento era um
dos mais esperados.” (Licencianda AA). Explica a licencianda que no final do ano, as crianças
recebem um certificado de “Leitor do ano”, “assinam e registram com fotos. Esse momento não
ficou só marcado neles, nós pibidianos, observamos todas essas práticas e levaremos para nossa
vida e principalmente para nossa sala de aula.”.
Nas práticas observadas, puderam compreender a necessidade de uma prática alfabetizadora
que valorize o trabalho feito pelas crianças na constituição de um ambiente alfabetizador vivo e
dinâmico, substituindo os painéis prontos, estáticos e estereotipados, presentes ainda em muitas
salas de aula. Ao apontarem sua compreensão sobre o ambiente alfabetizador, os licenciandos
trazem fotos das salas de aula e que revelam as produções feitas pelas crianças juntamente com os
pibidianos. “Pude conhecer e adquirir práticas alfabetizadoras que como futuro pedagogo me
auxiliarão a criar um ambiente alfabetizador.” (Licenciando A). “As atividades que pensamos
buscam a valorização das práticas sociais da leitura escrita” (Licenciandos do grupo 2) na
constituição desse ambiente. Além disso, “Desde o início, na construção do alfabeto móvel até a
assinatura do certificado de leitor da Ciranda de Leitura, as crianças foram as protagonistas de todo
processo de alfabetização.” (Licencianda AA)
Nessa perspectiva “conheci um pouco sobre como seria a pedagogia por Projetos, um
conhecimento que é construído de forma coletiva e que também não se esgota” (Licencianda K.). A
fim de “Promover atividades que tenha um tema e sequência significativa para o estudante, a fim de
despertar sua curiosidade e desafiá-lo a fazer novas reflexões.” (Licenciandos do grupo 1). “As
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atividades são elaboradas a partir do tema de projetos contextualizando com o repertório das
crianças. Durante as atividades podemos perceber algumas das intervenções que são feitas para
desafiar a criança a refletir sobre a sua escrita e leitura.” (Licenciandos grupo 1). Vivenciaram a
experiência de colaborar no planejamento e desenvolvimento de atividades como parte dos projetos
propostos nas turmas, entre eles um sobre brincadeiras. Compreendem que os projetos valorizam a
busca de um “ambiente que propicie práticas de alfabetização, proporcionando contato com
diferentes gêneros textuais contextualizados e próximos das realidades das crianças onde elas são
ativas no seu processo de ensino e aprendizagem.” (Licenciandos grupo 2).
Outro aspecto presente nas narrativas dos licenciandos diz respeito à avaliação. Diz o
licenciando, “Compreendi que no ambiente alfabetizador é fundamental registrar nas salas as
atividades feitas pelos alunos, a fim de acompanharmos os processos de ensino e aprendizagem de
cada estudante.” (Licenciando D), em uma explícita referência a sua compreensão sobre o papel da
avaliação formativa no processo de alfabetização. “Identificamos como ocorre e o objetivo do
processo de avaliação da leitura e escrita” (Licenciandos do grupo 1). Cabe esclarecer que optei
pela referência aos grupos dos licenciandos quando as citações foram extraídas do material
audiovisual, assinado por todos.
Entre as atividades avaliativas realizadas com as crianças, os licenciandos destacam as
sondagens, que os permitiram refletir sobre o processo de construção das hipóteses de escrita pela
criança, tendo como uma de suas bases a psicogênese. Explica o licenciando, “percebi que, as
aprendizagens dos alunos no processo de escrita são instáveis e necessárias. Vi crianças que já
chegaram com uma escrita praticamente alfabética, mas que no andamento do ano demonstraram
dificuldades em escrever determinadas palavras que consideramos adequadas para serem escritas
nesta etapa pelos alunos, como palavras dissílabas ou trissílabas, e outras que chegaram à escola
sem saber escrever o nome, mas no processo de compartilhamento de conhecimento, terminaram o
ano com uma escrita basicamente alfabética.” (Licenciando A).
Para os licenciandos, o PIBID permitiu vislumbrar – pela vivência no cotidiano escolar –
“Uma prática docente que busque valorizar e ampliar as leituras de mundo que as crianças fazem,
ou seja, pensando no que elas já sabem e como elas interpretam o mundo a sua voltam.”
(Licenciandos grupo 2).
Nesse sentido, retomo a fala do licenciando sobre o processo de aprendizagem: “não sabia o
quanto o aluno contribui para este objetivo, pois ele adentra a escola já trazendo diversos saberes,
sendo um desses o contato com leitura e a escrita pertencente ao mundo onde ele vive. E este
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conhecimento que os alunos trazem para a sala de aula, transforma por vezes o como ensinar a ler e
a escrever.”. (Licenciando A).
Há ainda outros elementos apresentados pelos licenciandos e que gostaria de destacar, pois
entendo como relevantes para pensar a contribuição de um projeto que possibilitou acompanhar
boas práticas: vencer a timidez na frente das crianças; segurança durante a regência; autonomia nas
atividades; trabalhar em equipe; relação com as crianças; relacionamento e pertencimento à
docência.
Os relatos do licenciando D revelam a possibilidade do diálogo, do reconhecimento do
outro, da ludicidade e da interdisciplinaridade na prática de alfabetização, na qual observa novas
formas de organização do grupo. Diz ele” Algo que me chamou atenção foram os modelos das
cadeiras, uma vez que elas são agrupadas entre grupos de 4 estudantes”; “Outra ocasião
transformadora foi a sequência didática e sondagem em relação com projeto brincriar, porque como
grupo precisávamos discutir sobre sondagem de maneira lúdica.”. Em outra ocasião “precisava
ouvir cada estudante e também chamar pelo nome corretamente porque não havia gravado o nome
de todos os alunos, mas foi um momento composto por bastante diálogo. Essa atividade tinha uma
relação interdisciplinar posto que tinha relação com português, matemática e o meio ambiente.”.
PERTENCIMENTO E AUTORIA: A AUTONOMIA NOS PROCESSOS DE ENSINO E
APRENDIZAGEM
As narrativas sobre o alfabetizar apontam para o caminho de uma prática criativa, autônoma,
proativa, autoral e compartilhada em todo processo, pois “nos deu espaço para atuar como
professores, participando de todo processo, sendo eles: planejando as atividades, regência e
avaliação.” (Licencianda AA).
“Foi durante o programa que me senti pertencente, tanto no meio acadêmico, a partir das
relações e análises trabalhadas pelas reuniões que me fizeram conhecer melhor os processos de
aprendizagem e a área educacional, quanto na iniciação à docência com o convívio em sala de aula,
não só com os alunos, mas com a professora regente e os parceiros pibidianos.” (Licenciando A).
“Construir a regência é permanecer atento ao plano anual, refletir, dialogar e planejar previamente
cada atividade são reflexos de um correto trabalho docente. Com isso, me aproximava cada vez
mais da profissão docente e desejava explorar mais sobre ela.”
Os licenciandos destacam a possibilidade do trabalho coletivo, desmistificando a ideia da
docência como atividade solitária. Ao vivenciarem na escola parceira o trabalho conjunto entre as
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supervisoras no planejamento de seus projetos e planos de aula, também puderam construir com o
grupo uma relação de cooperação e compartilhamento. Essa experiência é descrita como “um dos
aspectos mais marcantes para mim, pois é a partir das trocas mútuas que o projeto proporciona que
me sinto mais fortalecida e mais confortável no planejamento das atividades; aprender a trabalhar
em equipe e reconhecer a importância da formação de um professor que não se estabelece sozinho e
que não precisa pensar isoladamente.” (Licencianda B)
A professora pesquisadora também se revela aqui na fala da licencianda K: “muitas dúvidas
surgiram na minha cabeça, como eu e meu grupo iríamos apresentar para as crianças teorias
científicas como essas e ao mesmo tempo intervir na sua construção da leitura e escrita? Foi
naquele momento que eu me vi como uma professora pesquisadora que buscava dar significado
para a leitura e escrita daqueles sujeitos, adaptando conceitos e aprendendo junto com eles também,
assim elaboramos uma sequência didática visando explicar de alguma forma como acontecia aquele
fenômeno.”
A formação do pesquisador também aparece no texto de outra licencianda ao destacar que
“Em todo momento estávamos em constante aprendizado que se estendeu além da Universidade.
Além das oportunidades de representar o PIBID de Séries Iniciais em eventos grandes, poder falar
sobre o PIBID para outras pessoas, sejam elas dentro ou não da educação foi satisfatório.”
(Licencianda AA). Estar em eventos científicos da área, produzir resumos e artigos, apresentar
trabalhos e oficinas – já mencionados na introdução – estão entre as aprendizagens que foram
proporcionadas aos licenciandos, contribuindo para uma postura investigativa frente à prática
docente.
Nessa experiência “pude me reconhecer como futuro pedagogo, professor, e professor
alfabetizador.” (Licenciando A). “foi a partir do PIBID que pude abrir meus olhos e horizontes
dentro do curso, compreendendo o magistério como um espaço de luta política muito relevante para
a melhoria dos índices educacionais do país e para que a Educação promova um projeto político de
sociedade que seja emancipador, não excludente. No nível micro, essa concepção pode produzir
pequenas e importantes mudanças nas realidades dos sujeitos envolvidos no ato educativo.”
(Licencianda B)
A contribuição que o projeto teve na vida profissional desses licenciandos foi assim
apresentada pelo grupo 1: “ambiente de valorização das nossas produções, da nossa autoria que nos
estimula a continuar pensando e planejando ações que façam frente às necessidades e
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conhecimentos dos estudantes”. Para o grupo 2 o PIBID representou: “aprendizado; ressignificação;
coparticipação; vivência; mediação; coletividade; interdisciplinaridade.”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos diferentes tempos e espaços da formação no PIBID, os licenciandos construíram saberes
sobre o sentido da alfabetização e o alfabetizar. Se no início do projeto demonstravam muita
insegurança para falar e se posicionar sobre o tema, os inúmeros materiais produzidos ao longo de
2018-2020 revelaram amadurecimento teórico metodológico do grupo como um todo em relação às
concepções de alfabetização a partir dessa experiência. Esses licenciandos deslocam-se para um
outro lugar que não é mais do ingressante inexperiente e, embora também não sejam professores,
sentem-se muito mais seguros quanto às práticas de alfabetização; alguns já têm buscado outros
projetos que envolvem a participação nas escolas, estágios docentes na área, e realizado pesquisas a
fim de ampliar seu estudo sobre o tema.
Na análise das narrativas, os aspectos recorrentes dão conta de que o projeto tem
possibilitado aos licenciandos ressignificar suas concepções e experiências prévias sobre
alfabetização; vivenciar os desafios do alfabetizar na diversidade; estabelecer relações de ensino e
aprendizagem com as crianças permeadas pelo protagonismo de todos; e construir seu “saber ser” e
seu “saber fazer” docentes na intersecção entre o espaço da universidade e o da escola de educação
básica. Além disso, ao vivenciarem diferentes experiências didáticas no ensino da escrita, ampliam
seu repertório de conhecimentos, estes fundamentados na perspectiva de uma alfabetização como
processo discursivo, baseado na metodologia dos projetos didáticos, e na valorização das práticas
sociais de leitura e escrita, sem desconsiderar o estudo do sistema de escrita.
Assim como outros estudos (SILVA e RIOS, 2019; CRUZ, 2019) apontam a relevância do
PIBID como política pública na iniciação à docência, este texto corrobora a potência do programa
na formação de professores ao propor a imersão do licenciando na experiência da prática
pedagógica nos tempos e espaços em que ela ocorre na escola pública, com impactos para todos os
envolvidos no processo: coordenadoras, supervisoras, licenciandos e crianças.
Nesse sentido, finalizo este texto com o diálogo de uma criança – que deu origem ao título
deste trabalho – com os licenciandos do grupo 2 na elaboração do vídeo:
“Pibidianos:– Para você, o que a gente mais fez aqui com vocês? – a gente perguntou.
Criança:– Ah, ajudam a gente!
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Pibidianos:– A gente ajuda como?
Criança:– Ah, ajudam a gente a fazer uma atividade, pesquisam no Google pra (sic)
gente quando a gente precisa...
(…)
Pibidianos:– E você tem alguma sugestão para dar para gente?
Criança: - A coisa que eu vou pedir é que vocês continuem sendo assim com a
próxima turma que vier.”
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Resumo
Este texto parte do trabalho desenvolvido como coordenadora de área no Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência (PIBID) com licenciandos recém ingressantes no curso de Pedagogia durante os
anos de 2018-2019. Pela sua inserção em turmas de primeiro ano do Ensino Fundamental, esses
licenciandos estiveram envolvidos no acompanhamento do trabalho de professores alfabetizadores, atuando
no planejamento, execução e avaliação de propostas didáticas para alfabetização das crianças, com ênfase no
desenvolvimento de Projetos Didáticos. Partindo do conceito de experiência de Larrosa, entende-se que
cada uma das situações vivenciadas pelos licenciandos constituíram-se como experiências singulares de
formação e transformação. Na análise das narrativas orais e escritas produzidas pelos licenciandos, essas
experiências se materializam e permitiram vislumbrar as contribuições do projeto na formação dos saberes
dos professores, estes como “sujeitos de experiência”. Nesse sentido, os licenciandos puderam ressignificar
suas concepções prévias sobre alfabetização; vivenciar os desafios do alfabetizar na diversidade; estabelecer
relações de ensino e aprendizagem com as crianças permeadas pelo protagonismo de todos; e construir seu
“saber ser” e seu “saber fazer” docentes na intersecção entre o espaço da universidade e o da escola de
educação básica. Esses licenciandos deslocam-se para um outro lugar que não é mais do ingressante
inexperiente e, embora também não sejam professores, sentem-se muito mais seguros quanto às práticas de
alfabetização. Este texto corrobora a potência do programa na formação de professores no âmbito da
Pedagogia ao propor a imersão do licenciando na experiência pedagógica nos tempos e espaços em que ela
ocorre na escola pública, com impactos para todos os envolvidos no processo: coordenadoras, supervisoras,
licenciandos e crianças na construção das práticas e propostas didáticas de alfabetização.
Palavras-chave: PIBID; Pedagogia; Alfabetização; Formação de professores; Saberes docentes.
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O PIBID NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UEMS, UNIDADE DE MARACAJU (20182019): UMA ANÁLISE SOBRE A PARCERIA UNIVERSIDADE-ESCOLA
Eliane Cerdas – UEMS
João Mianutti –UEMS

INTRODUÇÃO
Concebido em 2007 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), o PIBID tem como objetivo principal contribuir para o processo de formação inicial de
professores para a Educação Básica, mediante a inserção dos licenciandos nas escolas públicas, o
que se dá pela implementação de um Projeto Institucional (PI), construído pelas Instituições de
Ensino Superior (IES), tendo como referencial edital publicado pela CAPES. No geral, o PI integra
vários subprojetos, das diferentes áreas que compõem o currículo da educação básica e também
propostas interdisciplinares, em que se articulam duas ou mais áreas.
Para que o Programa possa cumprir os objetivos propostos, a CAPES garante o aporte
financeiro para o pagamento de bolsas (Iniciação à Docência - ID, alunos das licenciaturas;
Supervisores, professores da escola básica que recebem os licenciandos; Coordenadores de Área,
professores das IES, que coordenam os trabalhos no âmbito dos cursos de licenciatura;
Coordenador Institucional, docente que coordena o PI no âmbito da IES) para que as IES, em
parceria com as escolas, implementem o PI para potencializar a formação inicial e dar mais
visibilidade à docência.
Nesta perspectiva, um diferencial do Programa é a concessão de bolsas não só a alunos e
professores das universidades, mas também a professores de escolas públicas que acompanham as
atividades dos bolsistas no espaço escolar, atuando como supervisor. Dessa forma, os professores
de Educação Básica são inseridos nas políticas de fomento, criando-se um elemento de articulação
entre as Instituições de Educação Superior (IES) e as escolas (AMBROZETTI et al, 2013).
É importante destacar que o PIBID ao inserir o aluno no cotidiano da escola básica, para
implementação dos subprojetos, pode contribuir de forma efetiva para formação inicial de
professores, pois se volta à construção de saberes que são atinentes ao exercício da docência, a
prática pedagógica. Cabe ressaltar ainda que a parceria universidade – escola coloca os professores
em exercício na rede básica e na universidade em contato com aportes teóricos que contribuem para
uma reflexão contextualizada da prática educativa. A expectativa é que a experiência impacte
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positivamente a formação de todos os envolvidos, inclusive dos formadores de professores para
educação básica.
No âmbito da UEMS, assim como nas demais IES, o Programa ganhou relevância, entre
outros aspectos, por ter viabilizado uma quantidade significativa de bolsas, sobretudo aos alunos
das licenciaturas, contribuindo para permanência, que atualmente representa um dos grandes
desafios das IES. Para efeito de ilustração, o PI da UEMS de 2009 integrou 6 subprojetos, sendo
que a Instituição dispôs de 128 bolsas de ID; já o PI de 2013 integrou 34 subprojetos, garantindo
696 bolsas de ID. Cabe destacar que o período de vigência do PI vinculado ao edital de 2013 (20142017), em decorrências das mudanças no governo federal, foi marcado por tensões políticas que
colocavam em risco a manutenção do Programa (SIMIÃO; SAMPAIO, 2018). A participação das
IES, inclusive com mobilizações nacionais, fez com que um novo edital fosse publicado. Esse
movimento culminou com criação de um novo programa, o Residência Pedagógica, cujo edital foi
publicado junto como o edital do Pibid.
Em 2018, por meio do Edital 07/2018, estabeleceu-se que o público-alvo do Pibid são
discentes que estejam na primeira metade de curso de licenciatura ofertado por IES pública ou
privada sem fins lucrativos, na modalidade presencial ou no âmbito do Sistema Universidade
Aberta do Brasil (UAB), alterando as versões anteriores em que acadêmicos de todas as etapas da
formação inicial poderiam acessar o Programa.
A UEMS participou do Edital 07/2018, sendo que o PI aprovado integrou 10 subprojetos,
alguns com núcleos em mais de uma unidade universitária, o que possibilitou a concessão de: 491
bolsas de ID, 60 bolsas de supervisão, 20 bolsas de coordenação de área, 1 bolsa de coordenação
institucional. Nesse sentido, cabe destacar que a base para as análises foram as experiências
realizadas no contexto do Subprojeto de Pedagogia do núcleo da Unidade Universitária de
Maracaju.
SUBPROJETO DE PEDAGOGIA – UNIDADE DE MARACAJU
O curso de Pedagogia da UEMS, unidade de Maracaju, começou a ser ofertado na unidade
no ano de 1998, tendo como demanda formar profissionais, prioritariamente, para educação infantil
e anos iniciais do ensino fundamental, homens e mulheres residentes no município e nos municípios
circunvizinhos. Ao longo dos anos, o Curso tem sido acessado, também, por moradores da zona
rural, assentamentos de reforma agrária e de comunidades quilombolas e indígenas. Um número
significativo de acadêmicos, inclusive na atualidade, se desloca diariamente a grandes distâncias, as
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vezes em estradas com péssimas condições de trânsito, a fim de estudar. Em decorrência da UEMS
ter aderido o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação (SISU), que utiliza o Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), o Curso que recebido estudantes de outras regiões do estado
de Mato Grosso do Sul e do País (UEMS, 2018).
Uma preocupação do curso é a formação de profissionais que sejam competentes não só no
sentido de resolução de problemas técnicos, mas principalmente, que consigam conciliar, integrar e
enxergar nas situações do cotidiano escolar as diferentes possibilidades de resolução de conflitos. O
trabalho que dá suporte a esta concepção de curso é o da Pedagogia de Projetos, que possibilita
ampliar a visão dos licenciandos sobre a prática educativa, dando maior relevo ao processo de
aprendizagem. Aspectos recorrentes na literatura da área de educação, inclusive nos documentos
que devem balizar a formação do pedagogo, por exemplo, a necessária articulação entre teoria e
prática, estão presentes no Projeto Pedagógico, nos diferentes componentes curriculares (UEMS,
2017).
O Subprojeto do PIBID de 2018, buscou articular esses princípios aos objetivos do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e se justifica pela necessidade de
esforço coletivo, das instituições de ensino superior e das instituições de educação básica, para
elevar a qualidade da educação nacional.
Participaram do subprojeto de Pedagogia, no núcleo da unidade universitária de Maracaju, a
coordenadora de área (docente da universidade), dois supervisores (professores pedagogos das
instituições parceiras), que dividiam o auxílio (bolsa) entre si. Inicialmente houve a inserção de dez
licenciandos do primeiro ano do curso, havendo durante o processo quatro desistências. Essas vagas
foram substituídas, porém, devido a problemas ocorridos no sistema de bolsas, os dois últimos a
serem cadastrados não conseguiram efetuar o cadastro. Assim, no referido núcleo, apenas oito
acadêmicos ficaram vinculados ao subprojeto até o final.
Duas instituições do município de Maracaju foram vinculadas ao Subprojeto: i) Centro de
Educação Infantil, localizado no centro da cidade de Maracaju, com cerca de 340 alunos
matriculados na educação infantil, tendo 22 matrículas de alunos especiais; ii) Escola municipal,
localizada num bairro periférico, que atende aproximadamente 500 alunos, na educação infantil e
no ensino fundamental I.
O Projeto foi planejado no sentido de articular três momentos formativos, não separados
cronologicamente, conforme descritos a seguir.
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Primeiro momento – observação do cotidiano escolar. Considerando que os acadêmicos do
primeiro ano ainda não dispõem dos aportes teóricos necessários para compreender a complexidade
que envolve a prática educativa, os estudantes vinculados ao Pibib foram organizados em dupla e
orientando a observar os vários espaços que compõem o cotidiano escolar. A proposição de
trabalhar com pequenos grupos objetivou facilitar a supervisão e evitar o adensamento em um único
espaço, para que os licenciandos superem a visão redutora e percebam a importância de pensar a
docência e a gestão de forma integrada.
Segundo momento – Problematização. Os pibidianos, em duplas, com a orientação dos
supervisores devem eleger “problemas” que compõem a realidade escolar. Este procedimento visou
superar o senso comum pedagógico, a forma simplista como determinados problemas são tratados
e, sobretudo, discutir a importância de referenciais teóricos, organizados nos diferentes domínios
disciplinares, no processo de elaboração de problemas e, também, na busca de soluções. Portanto, a
ideia é que a partir da problematização os pibidianos mobilizem diferentes conhecimentos para
elaboração de propostas de intervenção na realidade.
Terceiro momento – Intervenção. Diante do desafio de pensar a docência e a gestão escolar
de forma integrada, esperou-se propostas de intervenção relacionadas as diversas variáveis que
configuram a prática educativa. No processo de intervenção e na avaliação da experiência buscouse, também, destacar a importância dos referenciais teóricos e da articulação entre as dimensões
teórica e prática.
No intento de operacionalizar os três momentos, em conformidade com os princípios
balizadores da iniciação à docência, a coordenação do subprojeto realizou reuniões semanais com
os pibidianos, na UEMS, e quinzenais nas instituições parceiras, com a participação dos pibidianos
e supervisores. Os projetos elaborados pelos pibidianos, os apontamentos realizados nas reuniões
quinzenais, os relatórios e um instrumento utilizado para avaliação do subprojeto constituiu-se no
material utilizado para análise e as asserções apresentadas na próxima seção. Optou-se por colocar
as asserções num plano geral, sem referenciar os sujeitos da experiência, por isso não utilizamos
marcadores, já que as identidades estão preservadas.
ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA
Na fase de implantação do subprojeto surgiram dificuldades decorrentes da falta de
comunicação entre a Secretaria de Educação do município com a Universidade, em particular para
escolha das instituições que sediariam o PIBID. Inicialmente, a alta gestão da educação no
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município demonstrou pouco interesse pelo Programa, evidenciou isso, por exemplo, o cadastro
tardio, após muita insistência da coordenadora da universidade, de apenas duas escolas, sendo uma
delas apenas de educação infantil, limitando as possibilidades dos licenciandos vinculados ao
Programa, já que a atuação destes ficou restrita as essas instituições. É forçoso reconhecer que
outras variáveis influenciaram o processo, sobretudo a tensão política que colocava em risco o
Programa, dificultando a realização de processos envolvendo as universidades e a rede de educação
básica com vistas ao seu o aperfeiçoamento. O período que precedeu a publicação do edital de 2018
foi marcado por movimentos, sociais e políticos, no sentido de garantir a continuidade do Programa.
A análise da experiência sugere a necessidade de um esforço permanente das instituições
envolvidas para internalizarem o Programa na formação inicial. O estabelecimento dos critérios
para acesso ao Programa, previstos no edital, contribuiu nesse sentido, mas não basta, é
imprescindível que se avance na reflexão para (re)construção dos projetos pedagógicos, tanto os das
escolas como os dos cursos de licenciatura.
Para efeito de ilustração, cabe destacar como os pibidianos do subprojeto vivenciaram duas
situações distintas. Em umas das instituições, a participação dos licenciandos era restrita, não havia
espaço adequado para realização das atividades, que eram realizadas nos corredores da escola, e os
mesmos não tinham acesso aos recursos didáticos disponíveis na instituição. Na outra instituição, os
licenciandos foram incluídos nos processos, participaram ativamente das atividades propostas pelos
professores da escola e suas proposições foram bem recepcionadas.
Na instituição em que a participação dos pibidianos era mais restrita ficou evidente a
prevalência da racionalidade técnica e de uma concepção distorcida sobre o Programa. Para os
professores dessa instituição, caberia aos pibidianos desenvolver atividades voltadas para o reforço
escolar, no sentido de complementar as atividades desenvolvidas pelos professores. Apesar dos
limites colocados pela infraestrutura da escola, sobretudo com relação a falta de espaços adequados
para realização de atividades com os alunos, os pibidianos apresentaram projetos para enfrentar os
problemas de aprendizagem que foram diagnosticados, inclusive propondo outros recursos
didáticos, já que não tinham acesso ao material da instituição, mas estes não foram bem
recepcionados pela direção e gestão pedagógica. Destaca-se, ainda, que a concepção distorcida
sobre o Programa se evidencia quando gestores e professores esperam que os pibidianos apresentem
soluções para os problemas da escola e, paradoxalmente, não abrem espaços para que os bolsistas
executem suas propostas. Portanto, apesar do esforço da coordenação do subprojeto para superar as
dificuldades levantadas durante as reuniões de avaliação, o ambiente da referida instituição
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dificultou a plenitude de alguns dos princípios da iniciação à docência, já que vários projetos dos
pibidianos não foram colocados em prática.
Considerando os saberes da docência (TARDIF, 2002), os acadêmicos que tiveram suas
propostas colocadas em prática, tiveram maiores oportunidades de mobilizar saberes de várias
naturezas (saberes curriculares, disciplinares, pedagógicos e experienciais) o que deve contribuir
para que esses professores em formação reflitam e, talvez, superem visões distorcidas da docência,
construídas durante toda a sua vida.
Digno de nota é avaliação dos pibidianos sobre os limites atinentes ao projeto pedagógico do
curso. O fato das disciplinas do primeiro e segundo ano serem, em geral, de fundamentos da
educação, não teriam fornecido o aporte teórico necessários para elaboração dos projetos de
intervenção. Para os pibidianos, somente no quarto semestre do curso passaram a ter disciplinas que
subsidiariam a construção de sequências de aprendizagem.
Essa asserção indica que enquanto processo formativo de professores, os currículos dos
cursos das licenciaturas precisam ser revistos, inclusive no sentido de fazer a articulação entre os
diferentes saberes da docência, que não são estanques, únicos e hierárquicos. Para Gatti (2011, p.
116), por exemplo, a desarticulação entre as disciplinas de formação específicas e a formação
pedagógica evidencia “a ausência de um eixo formativo claro para a docência, presume-se que há
uma pulverização na formação dos licenciados, o que indica frágil preparação para o exercício do
magistério na educação básica”.
A desmotivação dos bolsistas, frente a complexa realidade do cotidiano escolar e da
profissão professor, na escola pública, também representa uma limitação para o desenvolvimento do
Programa. No núcleo em questão, quatro acadêmicos desistiram do programa e do curso por
perceberem que não tinham interesse pela docência. Ao possibilitar que os licenciandos iniciem,
bem antes do estágio curricular, a experiência docente no interior da escola pública, permite que ele
reconheça aspectos da profissão e reflita sobre suas habilidades, aptidões e perspectivas de futuro.
Infelizmente, a realidade de muitas escolas, as condições de trabalho e infraestrutura, são questões
que fragilizam a opção pela docência, enquanto futuro campo profissional (FELÍCIO, GOMES e
ALLAIN, 2014).
Para Severino (2002, p. 46), “a teoria, separada da prática, seria puramente contemplativa e,
como tal, ineficaz sobre o real; a prática, desprovida da significação teórica, seria pura operação
mecânica, atividade cega”. Nesse sentido, para Felício (2014), o movimento dialético de reflexão–
ação–reflexão sobre a prática pedagógica, no contexto real da docência, proporcionada pelo PIBID,
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introduz o licenciando, desde o início de sua formação, no universo do exercício profissional,
possibilitando que ele problematize a prática, “pensando alternativas de solução, testando-as,
procurando esclarecer as razões subjacentes a suas ações, observando as reações dos sujeitos
aprendentes, procurando entender o significado das questões e das respostas que eles formulam”
(PIMENTA, 2002, p. 91).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma análise preliminar da produção relacionada ao Pibid, nos últimos anos, denota a
preocupação geral pela manutenção do Programa. O aporte de recursos (bolsas) aos acadêmicos,
supervisores e professores universitários (coordenadores) tem levado, por vezes, a uma visão
idealizada do Programa. Contudo, sua importância para viabilizar a permanência de muitos
acadêmicos nos cursos de licenciatura e como política de valorização da docência, é incontestável,
sendo fundamental a sua reafirmação como uma política de estado para que as instituições possam
contribuir, de forma efetiva, para o seu aperfeiçoamento.
As dificuldades levantadas sugerem a necessidade de as universidades revisarem os projetos
pedagógicos dos cursos de licenciatura, não para atenderem um imperativo formal, mas para que
estes, de fato, materializem uma proposta de formação capaz de superar a racionalidade técnica, que
ainda é o modelo prevalecente nas escolas e nos cursos de formação inicial. Cabe frisar que esta
tarefa também se aplica as escolas.
A despeito das dificuldades enfrentadas, os docentes do referido curso consideram que o
Pibid teve um impacto positivo sobre a formação dos acadêmicos participantes do programa,
inclusive no que se refere ao seu desempenho durante o estágio curricular supervisionado.
Por fim, são tarefas que impõem o diálogo entre os professores da educação básica e da
universidade, como condição para superar o senso comum pedagógico e articular as dimensões
teórica e prática no exercício da docência. Como são asserções recorrentes no campo educacional,
podem parecer triviais, mas não são, é preciso assumir isso...
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Resumo
O objetivo do presente texto é apresentar e discutir as principais dificuldades levantadas pelos
participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) no curso de
Pedagogia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Unidade de Maracaju, e,
especialmente, o impacto dessas dificuldades no desenvolvimento dos saberes da docência que são
atinentes ao exercício da profissão nos anos iniciais do ensino fundamental. O PIBID objetiva,
enquanto uma política pública voltada para a formação inicial de professores, integrar a educação
superior e a educação básica visando elevar a qualidade da formação inicial dos cursos de licenciatura.
Em termos prospectivos, considerando a importância do Programa e as tensões recentes para sua
continuidade, é imprescindível que se faça uma crítica a partir das experiências concretas, que contribua
de forma efetiva para o seu aperfeiçoamento e sua permanência. Este é o horizonte que orientou a
escrita do presente artigo.
Palavras-chave: PIBID, formação de professores, educação básica
PIBID E ALFABETIZAÇÃO: SABERES DOCENTES CONSTRUÍDOS NA FORMAÇÃO
INICIAL
Gabriel Murillo Rocha da Cruz – COLUNI/UFF

INTRODUÇÃO
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/96) no Art. 61 parágrafo único inciso II diz
que a formação de professores consiste na: “a associação entre teorias e práticas, mediante estágios
supervisionados e capacitação em serviço”. Esta responsabilidade abrange a formação continuada e
a formação inicial dos professores. Por isso, pensando na formação inicial, o artigo 65 regulariza as
práticas de ensino com o mínimo de trezentas horas. Ou seja, será o momento em que os alunos
poderão observar o cotidiano escolar das escolas brasileiras com a carga horária organizada pelas
instituições superiores de ensino.
Essas disciplinas promovem espaços de discussão e debates levando os estudantes para uma
aproximação do conteúdo. No entanto, o conhecimento compartilhado revela um distanciamento da
experiência. A partir da relação conhecimento/ vida humana, encontra-se o saber da experiência.
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Larrosa diz que: “Este é o saber da experiência: o que se adquire no modo ao longo da vida e no
modo como vamos dando sentido ao acontecer do que nos acontece” (2002. p. 27). Este saber se
constitui de forma gradual e em contato com: o estudo das teorias, a escola, a universidade e o
cotidiano.
Como uma política que propõe o entrelaçamento acadêmico à educação básica, O Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), no âmbito do curso de Pedagogia, propõe
uma formação docente mais reflexiva e cujo objetivo é “elevar a qualidade da formação inicial de
professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e
educação básica”(CAPES, 2017). Além da construção de diálogo entre áreas, o programa entende
que o professor da educação básica é produtor de conhecimento, produz saberes que se articulam
com os saberes teóricos. Campelo (2016) reforça que a proposta feita pelo PIBID/ PEDAGOGIAAnos Iniciais prioriza um espaço de construção coletiva, diálogo e a formação de professores
articulado com a pesquisa.
Para um professor de alfabetização, convém construir saberes que correspondem ao campo
da leitura e da escrita. Pensando nisso, programas de formação inicial, como o PIBID, entendem o
licenciando como alguém exposto aos saberes docentes que correspondem a cada campo de
conhecimento. No espaço escolar, o professor explora diversos desdobramentos de seu repertório e
saberes para exercer uma prática mais qualificada. Considerando que os bolsistas foram
apresentados às práticas docentes que se dirigem ao ensino da leitura e da escrita, o presente
trabalho tem por objetivo analisar os saberes específicos para o ensino da leitura e da escrita
construídos no decorrer da formação inicial âmbito do PIBID/PEDAGOGIA – Anos Iniciais.
METODOLOGIA: SABERES DOCENTES NA ALFABETIZAÇÃO
A pesquisa surgiu a partir das minhas experiências como bolsista do programa, a
experiências eram tanto nas atividades feitas com as crianças quanto no momento de trocas que eu
fazia com as colegas pesquisadas. A pesquisa é de abordagem qualitativa, e teve o seguinte
percurso: leitura e aprofundamento teórico, leituras sistemáticas dos portfólios das duas bolsistas,
organização de saberes alfabetizadores. A escolha por essas bolsistas se justifica pelo tempo de
permanência no projeto (2014 – 2018), tomando como pressuposto que quanto maior for à imersão
do discente no espaço da sala de aula, melhor será a construção e a consolidação desses saberes que
partem do saber da experiência (LARROSA). Elaboramos um instrumento com saberes
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alfabetizadores para que as bolsistas indicassem os quatros construíram a partir de sua participação
no PIBID.
No primeiro momento nos dedicamos à leitura do livro Pedagogia da Autonomia de Paulo
Freire. Após a leitura entendemos que os saberes apresentados pelo autor retratam a prática docente,
mas sem especificar o ensino da leitura e da escrita. Com esta conclusão, decidimos nos dedicar a
leitura de outros autores que abordam sobre a temática alfabetização (SOARES, 2005; TRISOTTO,
2011; GOULART, 2014). As novas leituras alinhadas a de Pedagogia da Autonomia, nos
permitiram perceber eixos que permeiam a prática docente na alfabetização. Após um processo de
reflexões e discussões, elaboramos nove saberes que identificamos nos portfólios das bolsistas. A
partir daí organizamos o instrumento que foi inspirado na metodologia utilizada por Amorim e
Cerdas (2016) em sua pesquisa que tratam sobre saberes docentes no campo de alfabetização.
No primeiro momento, as bolsistas deveriam escolher quatro dos nove saberes. Para o
segundo momento, elas deveriam classificar os saberes escolhidos, sendo 1- considerado o “mais
importante” e 4– considerado o “menos importante”. Após a construção do instrumento e análise
dos portfólios, a pesquisa desenvolve um relatório que consiste na análise dos saberes escolhidos
pelas bolsistas. A análise desses resultados tem como fundamento o referencial teórico desta
pesquisa.
Os resultados apontam seis, de nove, saberes escolhidos pelas bolsistas (Ver tabelas em
anexos). Foram esses saberes que definem o percurso das bolsistas: 1) Ensinar exige que o
professor alfabetizador desenvolva um trabalho com múltiplas linguagens; 2) Ensinar exige que o
professor alfabetizador tenha uma formação (inicial e continuada) que relacione teoria e prática; 3)
Ensinar exige que o professor alfabetizador elabore seu planejamento e avaliação de forma coerente
com a realidade da turma; 4) Ensinar exige que professor alfabetizador perceba seu ofício como um
ato de emancipação dos estudantes e não meramente um ato mecânico de decodificação; 5) Ensinar
leitura e escrita exige que o professor alfabetizador tenha o hábito da leitura e que a escrita faça
parte de sua vida de forma significativa; 6) Ensinar exige que o professor alfabetizador priorize
práticas de leitura e escrita que produzem sentidos para que o aluno desenvolva seu discurso com
liberdade.
SABERES CONSTRUÍDOS NA FORMAÇÃO INICIAL
Nesta seção apresentamos os seis saberes mais escolhidos pelas bolsistas. Embora a lista
seja de nove saberes docentes para alfabetização que construímos, os seis saberes indicados serão
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nosso foco para essa análise. Para efeito de organização, o trabalho considera como saberes
fundamentais aqueles escolhidos por ambas as bolsistas. Em seguida, será discutido os quatros
saberes escolhidos.
No primeiro saber: “Ensinar exige que o professor alfabetizador desenvolva um trabalho
com múltiplas linguagens (Oral, escrita, artística, musical, teatral, expressão corporal etc.)
possibilitando caminhos para a expressão do pensamento do educando”, damos destaque à bolsista
“A” que explorou diversas linguagens, uma delas teatral. Ela e outros bolsistas, juntamente com a
professora supervisora, realizaram a peça teatral, “Bruxa Bruxa vem a minha festa!”. Esta é uma
adaptação de um livro de literatura infantil de mesmo nome escrito pela autora: Arden Druce e
Ilustrado pela: Patrícia Ludlow. Segue abaixo, o relato da bolsista sobre esta experiência: Realizar
essa atividade foi uma experiência satisfatória e marcante para a minha formação, pois reunimos a
Professora e todos os bolsistas que acompanharam a turma durante o ano de 2017. A peça de teatro
ficou maravilhosa e os alunos amaram. (Bolsista A, dezembro de 2017).
Nas classes de alfabetização, podemos cair na falha de nos determos apenas ao
conhecimento do código, mas quando são exploradas outras formas de linguagem, não há como se
deter apenas no técnico, no artificial. Implica trazer a identidade do sujeito à tona, implica torná-lo
autor. Concluímos que o uso de múltiplas linguagens no processo de alfabetização acontece ao
longo do período de imersão da bolsista “A”. A ação de utilizar em sua prática, outras linguagens na
formação inicial, as tornam fundamento ao longo do seu exercício como docente.
Para o segundo saber “Ensinar exige que o professor alfabetizador tenha uma formação
(inicial e continuada) que relacione teoria e prática”, os portfólios das bolsistas mostram que a
formação docente exige este movimento de interrupção, atenção e ação. Estes são os movimentos
de uma observação participante. O sujeito da experiência sai da condição passiva, atenta para as
subjetividades e age com base no diagnóstico elaborado pelo olhar sensível. Esse aspecto é bastante
reforçado pela Bolsista A: “A observação participante é um desafio justamente porque “exige” uma
ação. Eu tenho conseguido sair da passividade na sala de aula, e isso me alegra” (Bolsista “A”,
2017).
A formação de professores não perpassa apenas a observação, ação e reflexão sobre a
prática, também acontece nas relações entre as práticas. A bolsista L relata esse aspecto como parte
importante para a construção da sua identidade docente: “Participamos de alguns eventos internos
que contribuíram para o aperfeiçoamento, aprendizado e conhecimento de outros PIBIDs” (Bolsista
L, 2014).
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A partir desses relatos, torna-se evidente que a formação das bolsistas não acontece apenas
no campo da sala de aula. A possibilidade de compartilhar suas práticas dentro da comunidade
acadêmica mostra uma valorização delas e compreensão de que possuem potencial para repensar a
formação de professores, no caso delas, na área de alfabetização.
O terceiro saber: “Ensinar exige que o professor alfabetizador elabore seu planejamento e
avaliação de forma coerente com a realidade da turma.”, revela, nos portfólios das bolsistas, um
detalhe interessante: a presença de um planejamento coerente com a turma. A bolsista “L” mostra
uma atividade que partiu de uma experiência que a turma viveu dentro da escola, na qual ela não
pode estar. Ela relata que a atividade foi sugerida pela professora. O primeiro movimento é sempre
de acompanhamento docente: “A professora sugeriu que eu planejasse uma atividade que trouxesse
o gênero legenda como tema para trabalhar com a turma e para que eles fizessem esse exercício
com as fotos tiradas no horto.” (Bolsista L, 2017).
Após a atividade sobre o gênero legenda, a bolsista percebe que a observação é um
componente importante para um planejamento com contexto. Com essa conclusão ela tem base para
realizar um movimento por parte dela: “A atividade com trava-língua foi uma percepção que o trio
fez da turma com relação à temática”. (Bolsista L, 2017). Freire (1996) diz que para o exercício da
docência acontecer, é necessário a discência. Existe uma relação de troca, de dependência.
Uma alfabetização contextualizada implica um olhar diagnóstico sobre o educando. O
docente precisa perguntar-se: “O que ele está me dizendo? De que modo posso explorar esse
interesse dele?”. Um planejamento coerente com a realidade resulta num movimento de conhecer o
estudante, isso implica na ação de não o silenciar. Mas até o silêncio dele está nos dizendo algo.
O quarto saber: “Ensinar exige que o professor alfabetizador perceba seu ofício como um
ato de emancipação dos estudantes e não meramente um ato mecânico de decodificação”, destaca,
no material enviado pela bolsista “A”, a presença constante de autores como Paulo Freire e Rubem
Alves. Seguem as citações que aparecem mais vezes nos portfólios: “Ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”
(FREIRE, 1996 p.21). “Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas.” (ALVES,2004)
Ao utilizar os dois autores, a bolsista “A” revela um pensamento: que a emancipação não
acontece por uma relação vertical do professor para o aluno, mas exige um movimento de ambos,
ou seja, tanto o docente quanto o educando precisam passar por este processo. Para haver
emancipação, é necessário pensamento crítico e para haver este pensamento, precisa haver diálogo:
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“Somente o diálogo, que implica um pensar crítico, é capaz, também de gerá-lo.” (FREIRE, 1988,
p.83)
Dentro aos quais uma cultura que valoriza a escrita (desde uma assinatura até um
memorando), ser alfabetizado tem significado de mobilização social, de ser aceito em outros
espaços que antes não tinha acesso. Esta reflexão torna a prática docente na alfabetização mais
complexa, pois traz a responsabilidade de auxiliar não apenas no conhecimento gráfico e fônico,
mas no desenvolvimento de um sujeito que se coloque dentro do seu texto, que não possa ser
silenciado por outras vozes. Nesse aspecto o próprio programa do PIBID revela esse saber.
O quinto saber: “Ensinar leitura e escrita exige que o professor alfabetizador tenha o hábito
da leitura e que a escrita faça parte de sua vida de forma significativa.”, aparece constantemente nos
relatos das bolsistas. A bolsista “L” encara a experiência de leitura como algo que pode ser lúdico.
Para reforçar esta afirmação, ela destaca um trecho de Rubem Alves: “Um livro é um brinquedo
feito com letras. Ler é brincar.”
A experiência com a leitura também contribuiu para romper com muitas barreiras quanto a
postura como professora em sala de aula. Veja o relato da bolsista “A”:
No primeiro dia na escola estava nervosa e sem saber como agir, em um determinado
momento da aula a professora perguntou se eu queria contar uma história para a
turma, mesmo insegura e nervosa aceitei o desafio e li para os alunos a história: “Beto,
o Carneiro” foi uma experiência bem legal, pois apesar do meu nervosismo consegui
ler a história para os alunos. (Bolsista A, 2015)

As duas bolsistas puderam entrar em contato com docentes que fazem da literatura um
importante aliado em sala de aula, seja para um momento lúdico ou para um auxílio pedagógico. A
leitura e a escrita precisam fazer parte da vida do professor alfabetizador, pois ele é uma das
principais referências sobre este assunto para a criança. Trisotto também nos atenta para isso:
Um professor que valoriza a escrita em sua vivência divide esse gosto com seus
alunos e, da mesma forma, incentiva a escrita em suas aulas, estará atento para
criatividade, expressão de sentimentos e autoria da produção que propõe aos
educandos durante o desenvolvimento de seu trabalho (TRISOTTO, 2011.p.124).

O alfabetizador precisa apresentar a leitura como um bem cultural produzido por um
determinado grupo, tempo e local, e assim ele amplia o repertório dos alunos. Encarar a leitura
como algo que faz parte da vida é trazê-la para o contexto de nossa história.
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O sexto saber: “Ensinar exige que o professor alfabetizador priorize práticas de leitura e
escrita que produzem sentidos para que o aluno desenvolva seu discurso com liberdade” aparece,
em destaque, nos relatos da bolsista A.
A escrita e a leitura são construções sociais, e por isso não podem ser desvinculadas do que
acontece em nosso entorno. Smolka (2012 p.138). salienta que: “É o discurso cotidiano que começa
a ser marcado pelo trabalho de escritura das crianças, e que traz, portanto, as marcas da realidade
sociocultural dos indivíduos e dos grupos em interação.”
Entrelaçado com a fala da autora, gostaria de relatar uma atividade que elaborei em parceria
com a bolsista “A”. Nós exploramos duas linguagens (artística e oral) para abordar o tema
“Relações Étnico- Raciais” destacando os seguintes aspectos: valorização do aspecto físico e
hereditariedade. Desenvolvemos juntamente a roda de conversa após a leitura de “O cabelo de lelê”,
e foi uma grande experiência, porque através dessa atividade podemos presenciar o discurso das
crianças em relação à aceitação, valorização das diferenças e das singularidades. Ao longo da
discussão sobre o tema, o discurso das crianças era marcado por situações do seu cotidiano que
possuíam relação com o tema apresentado : “Após a pergunta a aluna Alice levantou a mão e disse
que tem uma amiga que não gosta do próprio cabelo porque é cacheado (Bolsista A, 2017)”.
Como desdobramento do conjunto de atividades voltadas para esta temática, os alunos
tomaram a atitude de escrever a história de uma rainha do Egito que não gostava de si mesma. Todo
este trabalho foi mediado pela professora e a turma esteve presente em todos os detalhes. A
narrativa se transformou em livro e teve seu “lançamento” no dia da culminância do projeto sobre
relações étnico-raciais. Segue abaixo um trecho da história:
Sua amiga a fez perceber que a beleza refletida no espelho era a coisa mais linda e que
todas as pessoas são bonitas com as suas diferenças. Naquele dia, a rainha descobriu
que era bonita do seu jeito, com todas as suas diferenças que a fazem ser única (Turma
108, 2017. p. 9).

Quando é possível contemplar um trabalho como este, entendemos que não podemos limitar
o potencial da escrita. Não é necessário ficar preocupado com as regras e as convenções
ortográficas, isso é feito ao longo do processo de construção do texto. É a partir deste processo que
se pode problematizar a escrita espontânea e apresentar a gramática. No entanto, esse trabalho
gradual não pode descaracterizar a mensagem que o aluno pretende passar. Trisotto reforça que um
dos focos da alfabetização está em atividades de escrita que pulsa contexto e conhecimento:
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Valorizar o aspecto de autoria da escrita do aluno é dar um passo importante para
romper com a prática de uma escrita instrumental na direção de uma escrita com
significados. É justamente a preocupação elevada com a norma que por vezes limita a
criação, juntamente com as propostas de escrita descontextualizadas da vida do aluno.
(TRISOTTO, 2011.p.124).

A experiência das crianças demonstra como a escrita criou sentido para eles, pois o espaço,
as atividades e as discussões sobre tema, trouxeram como produto um conto de fadas que expressa o
pensamento da turma sobre autoaceitação.
CONCLUSÕES
Por meio desse percurso da pesquisa, entendemos que o objetivo de analisar os saberes
específicos para o ensino da leitura e da escrita construídos no decorrer da formação inicial no
âmbito do PIBID/UFRJ/PEDAGOGIA - Ensino Fundamental I foi alcançado. Percebemos que os
saberes presentes nesta pesquisa estão consolidados nas práticas das bolsistas. Todos eles podem ser
considerados como parte constituinte do fazer docente da bolsista A e da bolsista L. Outro aspecto a
ser relatado, é que a demanda das turmas exigiu desenvolver saberes que transpassaram práticas que
priorizam aspectos gráficos e fônicos, concluindo que a formação do professor alfabetizador
também precisa passar por outros aspectos do ensino da leitura e da escrita.
Entendo que estes saberes não apenas são importantes para as práticas das bolsistas, mas
também para as minhas. Acompanhei e participei de algumas atividades descritas neste trabalho.
Não foi fácil, a nossa profissão é complexa e com múltiplas faces. Mas tenho a segurança de dizer
que todos estes saberes se tornaram alicerces para a construção do alfabetizador que sou. Hoje,
ingressante na carreira docente e atuando em um colégio público federal, entendo que o programa
me permitiu construir algo de minhas mãos. Embora não tenha sido o professor regente, tive
momentos em que me senti um regente. Havia momentos que eram apenas eu e a classe. Não
considero como momentos de solidão, mas sim de desafio para me encontrar dentro desta profissão
e desenvolver a autoria na minha atuação.
Consideramos que inserir licenciandos nas salas de aula em seu período de formação inicial,
é repensar a definição de “aprendizagem significativa”. É considerar que a formação de professores
não se dá em espaços isolados: primeiro na universidade e depois na escola básica, mas sim de
forma simultânea. É preciso fortalecer essa relação articulada, gerando uma troca de saberes entre
as universidades e os espaços escolares. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
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revela um potencial de entrelaçamento teórico e prático na alfabetização, reconhecendo que a
formação para o ensino da leitura e da escrita requer conhecer o educando que está em sala de aula,
na busca por desenvolver uma aprendizagem significativa.
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ANEXOS
Tabela 1. Saberes docentes enviados às bolsistas
1) Ensinar exige que o professor alfabetizador busque intencionalmente um processo formativo que tratam de
seu ofício, do seu aprimoramento cultural, artístico, histórico, literário etc.
2) Ensinar leitura e escrita exige que o professor alfabetizador tenha o hábito da leitura e que a escrita faça
parte de sua vida de forma significativa.
3) Ensinar exige que o professor alfabetizador elabore seu planejamento e avaliação de forma coerente com a
realidade da turma
4) Ensinar exige que o professor alfabetizador seja autor de sua própria prática e possibilite uma circulação
dos mais variados textos e formas de escrita em sua prática cotidiana.
5) Ensinar exige que o professor alfabetizador tenha uma formação (inicial e continuada) que relacione teoria
e prática.
6) Ensinar exige que o professor alfabetizador priorize práticas de leitura e escrita que produzam sentidos para
que o aluno desenvolva seu discurso com liberdade.
7) Ensinar exige que o professor alfabetizador desenvolva um trabalho com múltiplas linguagens (Oral,
escrita, artística, musical, teatral, expressão corporal etc.) possibilitando caminhos para a expressão do
pensamento do educando.
8) Ensinar exige que o professor alfabetizador tenha um amplo repertório literário e cultural, o que pode
permitir que estabeleça relação com as práticas desenvolvidas em sala de aula.
9) Ensinar exige que professor alfabetizador perceba seu ofício como um ato de emancipação dos estudantes e
não meramente um ato mecânico de decodificação.
Tabela 2. Os saberes desenvolvidos no Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) para o ensino da leitura
e da escrita

Bolsista A

1Ensinar exige que o professor alfabetizador elabore seu planejamento e avaliação de forma
coerente com a realidade da turma.

2Ensinar leitura e escrita exige que o professor alfabetizador tenha o hábito da leitura e que a
escrita faça parte de sua vida de forma significativa

3Ensinar exige que o professor alfabetizador tenha uma formação (inicial e continuada) que
relacione teoria e prática.

4Ensinar exige que o professor alfabetizador desenvolva um trabalho com múltiplas

linguagens (Oral, escrita, artística, musical, teatral, expressão corporal etc.) possibilitando
caminhos para a expressão do pensamento do educando
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Bolsista L
Ensinar
exige que o professor alfabetizador desenvolva um trabalho com múltiplas
1
linguagens (Oral, escrita, artística, musical, teatral, expressão corporal etc.) possibilitando
caminhos para a expressão do pensamento do educando.
Ensinar
exige que professor alfabetizador perceba seu ofício como um ato de emancipação
2
dos estudantes e não meramente um ato mecânico de decodificação.
Ensinar exige que o professor alfabetizador priorize práticas de leitura e escrita
3
que produzem sentidos para que o aluno desenvolva seu discurso com liberdade
Ensinar
exige que o professor alfabetizador tenha uma formação (inicial e continuada) que
4
relacione teoria e prática.

Resumo
É na sala de aula que se produz o saber da experiência, além de saberes específicos que correspondem à
docência. Atentos a esse espaço de formação docente e no interesse por experiências concretas na
formação inicial de professores, investigamos a produção de saberes docentes para Alfabetização no
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) dos Anos Iniciais. Delineamos nossa
pesquisa traçando o seguinte objetivo: analisar os saberes específicos para o ensino da leitura e da
escrita construídos no decorrer da formação inicial no âmbito do PIBID/PEDAGOGIA - Ensino
Fundamental I. Apoiados em uma perspectiva qualitativa, realizamos a pesquisa com duas bolsistas que
estiveram no PIBID Pedagogia do ano de 2014 até 2017. As informações foram obtidas por meio de
um instrumento que reúne um conjunto de saberes com ênfase no ensino da escrita, e as análises de
seus portfólios. Nossas leituras e a análise desse material permitiram refazer sua trajetória e nos
ajudaram a compreender a formação inicial do professor alfabetizador. Como resultado, dentro de
categorias que emergiram da leitura e análise do material fornecido pelas bolsistas, entendemos que
programas como PIBID colocam o professor e a sala de aula como produtores do saber da experiência.
Trazendo para o campo da alfabetização, a experiência possibilita a construção de práticas
alfabetizadoras com contexto, que compreende diversas possibilidades pedagógicas, transpassando a
prática de decodificação de sons e letras. O PIBID revela um potencial de entrelaçamento teórico e
prático na alfabetização, reconhecendo que a formação para o ensino da leitura e da escrita requer
conhecer a sala de aula, para (possivelmente) acontecer uma aprendizagem em busca de significado.
Palavras-chave: Alfabetização; Formação de Professores; Formação Inicial; PIBID.
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Resumo
Este painel foi organizado com o objetivo de discutir a formação docente com ênfase em políticas
públicas desenvolvidas no âmbito do Ensino Fundamental e Médio do país. O primeiro texto resulta de
uma pesquisa de doutorado que investigou a formação e o trabalho na escola de tempo integral e
discute a formação Educação Integral e Integrada no Programa Mais Educação, levantando dados
sobre a formação e seu desenvolvimento em um dos polos ofertados. Esses dados são confrontados
com os objetivos da formação proposta e com os relatos de participantes que desenvolvem a política
no contexto escolar. O segundo texto, resulta de uma experiência consolidada de formação realizada na
Secretaria de Educação de Juiz de Fora no contexto do Programa Mais Alfabetização. No decorrer do
texto, é realizada a contextualização do Programa Mais Alfabetização, a narrativa do vivenciado no
processo de formação dos professores e assistentes no ano de 2018 e a apresentação de algumas
considerações sobre o processo. Já o terceiro texto busca apresentar e discutir uma síntese dos
resultados de uma pesquisa concluída em 2017 no âmbito do Mestrado Profissional do Programa de
Pós-Graduação em Gestão e Avaliação da Educação Pública (PPGP), do Centro de Políticas Públicas e
Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF). A pesquisa versa sobre
o estudo dos resultados de um teste de Matemática do Ensino Médio do Sistema de Avaliação do
Estado de Goiás, do ano de 2014 e seus impactos nas políticas de formação continuada de professores
com influência nas práticas curriculares.
Palavras-chave: Formação Docente; Política Pública; Mais Educação; Mais Alfabetização; Avaliação
Externa.
DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA FORMAÇÃO EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA
NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO
Gláucia Fabri Carneiro Marques – SE/JF

INTRODUÇÃO
O presente estudo é parte de uma tese de doutorado finalizada em 2017, que abordou a
questão da formação docente e as políticas públicas voltadas para a educação integral. Um dos
aspectos investigados buscou compreender como foi desenvolvido o curso de aperfeiçoamento
Educação Integral e Integrada oferecida pela Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade (SECAD/MEC), concebido pela Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e
Cidadania (DEIDHUC), coordenada pela Professora Jaqueline Moll.
O curso foi ofertado na modalidade a distância pela Universidade Aberta do Brasil (UAB),
tendo como organizadora, em Minas Gerais, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por
meio do Núcleo TEIA – Territórios, Educação Integral e Cidadania, pertencente à Faculdade de
Educação da mesma instituição (TEIA, 2016).
A pesquisa foi desenvolvida a partir dos seguintes instrumentos metodológicos: análise de
documentos e realização de entrevistas semiabertas, que consistem “numa série de perguntas
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abertas, feitas verbalmente em uma ordem prevista, mas na qual o entrevistador pode acrescentar
perguntas de esclarecimento” (LAVILLE e DIONNE, 1999, p. 188).
Para obter dados do curso, fui ao Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), vinculado à
prefeitura, e obtive a lista dos participantes certificados, com os dados do município e da escola a
que pertenciam. Ela também me entregou um exemplar dos cadernos de estudo utilizados nos
diversos módulos do curso
A partir da lista de participantes, identifiquei o nome dos professores que pertenciam às
escolas da rede municipal. Em seguida, procurei localizar, através de consulta na Secretaria de
Educação, as escolas em que esses cursistas lecionavam à época da pesquisa para convidá-los a
participar da entrevista. Foram entrevistados dois participantes do curso que trabalhavam em duas
escolas diferentes, denominadas neste estudo de Sigma e Delta.
As análises dos materiais pesquisados e das entrevistas serão apresentadas a seguir.
DESENVOLVIMENTO
No município pesquisado foram realizadas duas edições do curso: a primeira de junho a
dezembro de 2010 e a segunda de março a setembro de 2013. Somente a edição de 2010 teve a
cidade em questão como polo do curso, portanto os dados dessa edição serão os únicos a compor o
presente estudo.
O objetivo principal do curso era:
[...] a formação de gestores educacionais, professores do Ensino Básico e outros
profissionais da educação nos pressupostos teóricos e práticos da Educação
Integral/Integrada, tornando-os capazes de desenvolver, implementar e participar de
programas de educação integral em seus municípios. (TEIA, 2016)

O curso estava voltado para os profissionais da educação básica, agentes culturais,
monitores e demais interessados. O total de vagas ofertadas para o município foco do presente
estudo era de duas turmas de 30 participantes cada.
A duração do curso foi de 180 horas, sendo 10 presenciais e 170 a distância, desenvolvidas
no período de sete meses, com uma equipe selecionada e acompanhada pela coordenação do TEIA.
O material didático do curso eram livretos produzidos para os seis módulos do curso e vídeo
aulas gravadas com duração aproximada de 12 minutos cada. As vídeo aulas consistiam em
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discussões realizadas em rodas de conversa com professores que participavam do curso, integrantes
do TEIA e demais convidados.
A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA
Para compreender como o curso foi desenvolvido no município estudado, fui ao polo da
UAB e obtive a lista de participantes e dos cursistas certificados.
A partir desse material, elaborei o quadro 1 sobre a participação no curso.
Neste quadro observo que os alunos concluintes foram separados em dois grupos:
atualização e aperfeiçoamento. Obtiveram o certificado de aperfeiçoamento os participantes que
concluíram as 180 horas do curso e o certificado de atualização quem cumpriu uma carga horária
menor. No total, 11 cursistas obtiveram o certificado de atualização e 39, o de aperfeiçoamento.
Outros 14 alunos não concluíram o curso.
Um aspecto complementar foi o levantamento das cidades de origem dos cursistas.
Verifiquei que 38% dos cursistas residiam no município de Juiz de Fora, 16% em Cataguases, 14%
em Santos Dumont e 8% em Varginha. Há ainda representantes de outros sete municípios. Esse
dado mostra a diversidade de origem dos cursistas, aspecto favorecido pela modalidade a distância
em que o curso foi ofertado.
Outro ponto que destaco na observação dos dados foi a diversidade de profissionais
interessados na formação.
No quadro 2, foi possível perceber a diversidade das funções profissionais/acadêmicas
exercidas pelos cursistas. Nesse grupo, aparecem funções relacionadas à educação escolar, como
professor(a), supervisor(a)/ coordenador(a), diretor(a), técnico(a) da Secretaria de Educação e
assistente técnico da educação básica; funções relacionadas à área administrativa: apoio/auxiliar
administrativo e secretário(a); à área social: assistente executivo da defesa social e educador(a)
social; à área acadêmica: tutor(a) e estudante; e à área da saúde: fisioterapeuta.
Entendo que o fato de encontrar cinco áreas interessadas no curso está relacionado a dois
pontos principais: primeiro, devido ao critério abrangente de público, divulgado na chamada do
curso, citada anteriormente, que parece estar relacionada às diretrizes do Programa Mais Educação,
que prevê uma gestão intersetorial do programa. E, em segundo lugar, ao tema Educação Integral e
Integrada, que pode ser compreendida como uma questão geral que remete à educação integral do
homem em seus diversos aspectos. (MARQUES, 2017)
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Ao relacionar o público participante dessa edição do curso com a abrangência descrita nas
orientações do MEC, percebo a distância entre os objetivos pretendidos pela proposta e o seu real
alcance. O curso, apesar de aberto a diversos públicos, foi destinado preferencialmente a
professores e estudantes de graduação. Das vinte mil vagas ofertadas no Brasil, dez mil se
destinavam a professores e sete mil a estudantes de graduação. Na edição analisada, 22 (44%) dos
participantes eram professores e 1 (2%) era estudante. A porcentagem de professores participantes
não alcança a metade do total, mesmo sendo relativos a 11 municípios mineiros, e a porcentagem de
estudantes considero pequena por ser o segundo público de destino.
Outra informação importante que pode ser observada no quadro 2 é o tipo de instituição a
que estão vinculados os participantes. O maior número de cursistas está vinculado às instituições
municipais, seguido das instituições estaduais, depois das federais e, com menor número de
inscritos, as instituições particulares. Essa diversidade parece indicar que o curso teve ampla
divulgação nas redes de ensino e apontar que a chegada do Programa Mais Educação nas redes
municipais e estaduais de ensino suscitou o interesse dos profissionais da educação que atuam nas
escolas.
De forma complementar, fiz o levantamento dos profissionais de educação da rede
municipal de Juiz de Fora que participaram da formação, para identificar possíveis participantes do
estudo.
Observo, no quadro 3, que cinco profissionais da educação da rede municipal de ensino
participaram da formação Educação Integral e Integrada, sendo dois da Secretaria de Educação e
três das escolas. Considero que o total de participantes das escolas foi pequeno, ao observar que, em
2010, 37 escolas faziam parte do Programa Mais Educação no município.
Sobre o material didático trabalhado na formação, observei os livretos e apresento algumas
considerações sobre o material. Os livretos correspondem aos seis módulos do curso:
Módulo I – Conhecendo o Ambiente Moodle
Módulo II – Desenvolvimento da Educação Integral no Brasil
Módulo III – Educação Integral e Integrada
Módulo IV – A Escola e a Cidade: Políticas Públicas e Pedagógicas
Módulo V – Educação Integral como Arranjo Educativo Local
Módulo VI – Cartografia: Projeto de Pesquisa e Avaliação
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Os livretos são organizados por professores da Faculdade de Educação da Universidade
Federal de Minas Gerais. Um aspecto que é evidenciado logo no início da publicação do primeiro
módulo é que o material foi estruturado a partir da metáfora de uma viagem, em que os cursistas são
convidados a participar e utilizar os livretos como guia. É ressaltado que as categorias processo,
mobilidade e mudança estarão sempre presentes.
De maneira geral, os livretos apresentam textos curtos escritos pelos organizadores da
coleção. As ilustrações que dividem as unidades apresentam um mapa de ruas, no estilo Google
Maps, que representa parte do município de Belo Horizonte, com alguns nomes de ruas e praças
reais e outras fictícias. Sobre alguns desses desenhos que compõem o fundo de várias partes do
livro, há imagens de câmeras de filmagem, pequenas casas, rolos de filme de máquina fotográfica e
imagens de passos de crianças descalças, como pode ser observado na figura 1.
Esse conjunto de imagens me remete às leituras do material disponível no site do MEC que
trata do programa Mais Educação, como o material Bairro-escola, que aborda a questão da
educação comunitária, o mapeamento de oportunidades do bairro e a construção de trilhas
escolares, criado pela Associação Cidade Escola Aprendiz. Remete também às ideias da Cidade
Educadora, Comunidades de Aprendizagem, pensar o território, presentes nas orientações do MEC
sobre a jornada ampliada.
O diálogo observado a partir das imagens parece indicar que o material do curso Educação
Integral e Integrada foi elaborado a partir dos pressupostos indicados do Programa Mais Educação,
como por exemplo, a territorialização das políticas públicas, que consiste em buscar soluções locais
através da articulação com diferentes setores.
No Módulo II são abordados os pontos: contextualização histórica, marcos legais e
programas e políticas da educação básica brasileira. Nos textos presentes no módulo, há sempre
indicações de materiais de aprofundamento, como textos disponíveis na internet, sugestões de
vídeos e legislações.
O Módulo III é iniciado com a descrição de conceitos e definições sobre infâncias,
juventudes e educação integral. Em seguida, aborda a questão da diversidade, a comunicação e as
novas tecnologias. O livreto é finalizado com a unidade que trata da educação integral e a escola.
Na última unidade, ao trabalhar a educação integral e escola no Brasil contemporâneo, o livreto cita
exemplos reais de escolas de tempo integral, mostrando os diferentes formatos existentes no Brasil.
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O Módulo IV trabalha com o tema “A Escola e a Cidade: Políticas Públicas e Pedagógicas”.
Ele discute “As possibilidades das Cidades Educadoras”, em que o conhecimento da cidade e seus
espaços como potencialmente educativos é explorado, e “Políticas Públicas e a Intersetorialidade:
Gestão compartilhada”, que trabalha os direitos humanos e as políticas sociais, a gestão do
território, a intersetorialidade e a gestão compartilhada.
O Módulo V aborda o tema “Educação Integral como arranjo Educativo Local”. Nesse
livreto são discutidas “As possibilidades das Cidades Educadoras”, ponto já apresentado no Módulo
IV com uma ênfase mais teórica, agora agregando aspectos do trabalho cotidiano das escolas, e
“Experiências Exitosas”, que cita detalhadamente três exemplos de experiências que foram
destacadas na pesquisa do MEC (2009) já utilizada no Módulo III.
O livreto do Módulo VI discute “Cartografia: Projeto de Pesquisa e Avaliação”. Esse
material busca orientar um trabalho de investigação, “fundamentado pela metodologia denominada
pesquisa-ação” (UFMG, 2010, p. 10) para ser realizado em grupo que procura embasar a realização
de diagnósticos, a identificação de problemas e a busca de soluções para a escola de tempo integral.
Ao observar o material, considerei-o de boa qualidade, especialmente para uma formação de
180 horas. Inicia o trabalho a partir do percurso histórico da educação integral, discute conceitos,
traz os elementos centrais do Programa Mais Educação e finaliza o trabalho com a realização de um
diagnóstico da escola e construção de um projeto de pesquisa. Apesar de utilizar textos curtos,
sempre traz referências que possibilitam o aprofundamento das questões. Na avaliação de uma das
participantes: "O curso possibilitou conhecimento teórico que fundamenta a educação integral,
numa abordagem que articula a formação ao pertencimento no território" grifos meus
(Coordenadora Samara – Escola Sigma).
Interessante observar que a própria avaliação do curso traz as marcas da formação. O termo
“território” caracteriza as diretrizes do Programa Mais Educação que foram trabalhadas na
formação.
Em relação ao curso Educação Integral e Integrada, identifiquei duas expressões como
sendo significado dessa formação: Proposta Diferente – Implementação do Mais Educação.
Considero que essas expressões são referentes à história dos participantes com o tempo integral e
com o curso.
Isso pode ser observado na participante da escola Delta, que já possuía educação em tempo
integral antes do Programa Mais Educação ser desenvolvido. Segue a opinião dessa professora:
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Eu acho que sempre contribui, apesar de ser uma proposta bem diferente da qual nós
temos aqui. Porque lá é escola integrada, eles não atendem a uma escola toda, apenas
a um grupo de alunos e tem a participação da comunidade na realização das oficinas.
Então assim, eu acho que foi bacana ver esse outro lado também. A questão do
trabalho em rede, porque lá é uma rede toda, que é conectada a isso, eles têm uma
parceria dos museus, acho que de clubes. Então acho que assim, as escolas escolhem
as oficinas que vão ser feitas de acordo com a disponibilidade que tem na comunidade
também. Então se tem um circo no bairro, eles colocam oficina de circo. Aqui na
verdade ficou um pouco isolado (Professora Lígia – Escola Delta, grifo nosso).

A professora Lígia entende que o curso contribuiu, apesar de a proposta do curso trazer
elementos diferentes dos que ela vivenciava na escola. Ao citar alguns desses pontos, a professora
Lígia faz uma reflexão sobre a própria escola ou sobre a rede municipal, "aqui na verdade ficou um
pouco isolado". Essa afirmação parece demonstrar que não há muita relação entre as questões da
comunidade e as oficinas desenvolvidas na escola.
A outra participante do curso entendeu-o sob outro aspecto:
Eu fiz uma formação através da UAB, que foi um curso que a UFMG promoveu de
Educação Integral e Integrada; foi bem extenso, sabe, foi considerado um curso de
aperfeiçoamento, eu gostei muito [...] o meu contato com essa discussão do tempo
integral foi através do curso da UFMG, das leituras, dos estudos, do acompanhamento
do trabalho e implementação do trabalho na rede (Coordenadora Samara – Escola
Sigma, grifo nosso).

Para a coordenadora Samara, o curso auxiliou no contato com a discussão do tempo integral
e com a implantação do Programa Mais Educação na rede municipal.
CONCLUSÕES
Este estudo objetivou compreender o desenvolvimento da formação Educação Integral e
Integrada ofertada pelo SECAD/MEC, no polo Juiz de Fora em 2010.
Os aspectos investigados possibilitaram identificar as possibilidades e limitações da
formação relacionada ao desenvolvimento da política pública Mais Educação.
Como possibilidade de fomentar um melhor desenvolvimento da política, destaco o material
produzido para a formação. Foi possível observar que várias referências que estavam disponíveis
para consulta no site do Mais Educação, foram utilizadas como suporte para a produção dos
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livretos. Esse aspecto demonstra uma coerência entre o que estava sendo proposto como material
complementar e a formação desenvolvida. Desde os desenhos que ilustravam os livretos às imagens
que faziam parte dos textos, estavam relacionados aos pressupostos da política, como a noção da
territorialidade e a intersetorialidade. Além desse aspecto, destaco ainda a diversidade de materiais:
impresso, material online e vídeo aulas.
Considero a divulgação geral do curso como outro ponto positivo, pois na formação haviam
profissionais provenientes de onze cidades do estado de Minas Gerais, das redes de ensino públicas
e privadas, além de pessoas ligadas a outras instituições. Entretanto, o número de professores e
estudantes de graduação, que na proposta de formação eram o grupo prioritário, ficou abaixo do
percentual de reserva de vagas. Como possíveis fatores que interferiram nesse dado, destaco o fato
do curso ser de aperfeiçoamento e não de especialização, que em concursos e inscrições para
contratos na rede municipal apresenta menor pontuação e ao fato de não ser obrigatória a
participação de representante das escolas que aderiram ao programa.
Uma questão observada que contribui para esses questionamentos é o fato da pouca
participação de profissionais da rede municipal do município polo. Das 37 escolas que participavam
na época do programa Mais Educação, somente três tiveram representantes que concluíram o curso.
No relato dos profissionais que realizaram o curso percebe-se que os temas trabalhados na
formação ficaram distantes das ações que a escola realizava. Um dos pontos enfatizados no curso
está a maior proximidade com os espaços do entorno da escola, sendo que essa relação era pouco
praticada nas escolas pesquisadas.
Os pontos abordados, permitem considerar que a política de formação do Mais Educação,
implementada pelo MEC, no polo de Juiz de Fora, teve um alcance reduzido em relação ao grupo
que efetivamente trabalhava com o programa no cotidiano da escola. Compreendo, dessa forma,
que a formação continuada não teve o alcance esperado, neste polo, em termos de qualificação do
trabalho a ser desenvolvido nas escolas municipais.
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ANEXOS
Quadro 1. Alunos concluintes e não concluintes – Turma 2010 – Polo JF
Alunos concluintes
Atualização

Alunos não concluintes

Aperfeiçoamento

11

14

39
Fonte: Elaborado pela autora.

Quadro 2. Função exercida pelos cursistas e instituições de origem
Função

Total

Instituição

Instituição

Instituição

Instituição

e

municipal

estadual

federal

particular

cursistas
1- Professor(a)

22

13

7

2

-

2- Supervisor(a)/ coordenador(a)

6

5

1

-

-

3- Diretor(a)

4

3

-

-

1

1

1

-

-

-

5- Assistente executivo Def. social

2

-

2

-

-

6- Fisioterapeuta

1

-

-

-

-

7- Auxiliar/apoio administrativo

2

2

-

-

-

8- Tutor(a)

1

-

-

1

-

9- Educador(a) social

2

2

-

-

-

10- Assistente técnico da educação

1

-

1

-

-

4-

Técnico(a)

da

Secretaria

de

Educação

básica
11- Estudante

1

-

-

-

1

12- Secretária

1

1

-

-

-

13- Sem identificação da função

6

-

-

-

-

Total

50

2

1

3

2

7

1

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 3. Participantes de Juiz de Fora
Cargo

Instituição a que pertence

Supervisor(a)/coordenador(a)

SE – atualmente escola Sigma

Professor(a)

Escola Delta

Técnico(a) SE

SE

Professor(a)

Escola Ômega

Professor(a)

Outra escola
Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 1. Imagens dos livretos Educação Integral e Integrada

Fonte: LEITE , L.H.A. et all (Orgs.), Módulo V, 2010, p.19 e 23

Resumo
O presente artigo foi produzido a partir do estudo de doutorado que investigou a formação e o
trabalho docente na escola de tempo integral. Um dos aspectos abordados na pesquisa foi a
compreensão do desenvolvimento do curso Educação Integral e Integrada oferecida pela Secretaria da
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC), concebido pela Diretoria de
Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania (DEIDHUC), no polo Juiz de Fora, em 2010.O
curso foi ofertado na modalidade a distância pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), tendo como
organizadora, em Minas Gerais, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio do Núcleo
TEIA – Territórios, Educação Integral e Cidadania, pertencente à Faculdade de Educação da mesma
instituição. O curso estava voltado para os profissionais da educação básica, agentes culturais,
monitores e demais interessados. O total de vagas ofertadas para o município foco do presente estudo
era de duas turmas de 30 participantes cada. A pesquisa foi desenvolvida a partir dos seguintes
instrumentos metodológicos: análise de documentos e realização de entrevistas semiaberta. Observouse como possibilidades de uma formação qualitativa o material preparado para o curso, que apresentava
coerência com a política e uma diversidade de fontes e referências e a divulgação geral que atraiu
participantes de várias instituições e cidades do entorno. Como desafios podemos citar a pouca
participação dos profissionais da educação do município de Juiz de Fora e o distanciamento relatado
por alguns participantes entre os temas trabalhados na formação e a realidade vivenciada nas escolas.
Esses desafios apontam a necessidade de um diálogo maior com as escolas e secretarias que aderem ao
programa.
Palavras-chave: Formação Docente; Mais Educação; Política Pública.
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A POLÍTICA DE FORMAÇÃO NO CONTEXTO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO
NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
Mônica Jacomedes – CSA/JF

INTRODUÇÃO
Contar algo pressupõe escolhas, implica eleger o que nos parece mais importante do
vivenciado, significa contar nossa história, traçar nossa trajetória, refletir sobre nossa prática. E
nesse processo, ao fazer esse registro, acabamos por deixar nossas marcas.
Ao estabelecer relações entre experiência e narrativa, Walter Benjamin (1994) destaca o
vínculo entre o episódio narrado e a vida do narrador. Ele revela, a partir do ato de contar o vivido e
fazer-se narrador, a importância das histórias, da memória, da experiência compartilhada. E é
justamente isso que se pretende falar das conquistas e aprendizados, do trabalho desenvolvido no
processo formativo no âmbito do Programa Mais Alfabetização, em sua implementação, no ano de
2018.
O PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO
O programa Mais Alfabetização fez parte de uma série de ações do Ministério da Educação
do Brasil, as quais buscavam responder a um cenário preocupante revelado pelos resultados da
Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) de 2016, divulgados pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no final de 2017.
Os resultados revelaram que parte considerável dos estudantes, mesmo tendo passado por
três anos de escolarização, ainda apresentavam níveis de proficiência insuficientes para a idade. A
terceira edição da ANA foi aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) entre 14 e 25 de novembro de 2016. Foram avaliadas 48.860 escolas,
106.575 turmas e 2.206.625 estudantes. Desses alunos avaliados, 54,73% apresentaram um nível
insuficiente de leitura, 34% apresentaram um nível insuficiente em escrita, como também, 54,46%
dos avaliados tiveram nível insuficiente em Matemática.
Considerado como uma estratégia do Ministério da Educação para fortalecer e apoiar as
unidades escolares no processo de alfabetização dos estudantes regularmente matriculados no 1º
ano e no 2º ano do ensino fundamental, o Programa estava fundamentado na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que determina o
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desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura,
da escrita e do cálculo.
O Programa foi implementado no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental das unidades
escolares públicas por meio de articulação institucional e cooperação com as secretarias estaduais,
distrital e municipais de educação, mediante apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação.
Criado pela Portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018, o Programa Mais Alfabetização foi
regulamentado pela Resolução nº 7/2018, que autorizou a destinação de recursos financeiros para
cobertura de despesas de custeio, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro
Direto na Escola - PDDE, às unidades escolares públicas municipais, estaduais e distritais que
possuíam estudantes matriculados no 1º ano ou no 2º ano do ensino fundamental regular, por
intermédio de suas Unidades Executoras Próprias – UEx.
Os recursos destinados ao financiamento do Programa foram repassados às escolas
beneficiadas para: cobertura de despesas de custeio, no ressarcimento de despesas com transporte e
alimentação de assistentes de alfabetização, para apoio ao professor alfabetizador na realização de
atividades voltadas para as turmas de primeiro e segundo anos do ensino fundamental; aquisição
de material de consumo e contratação de serviços necessários às atividades complementares com
foco na alfabetização.
Em entrevista, na época do lançamento do Programa, a então ministra da Educação
substituta, Maria Helena Guimarães de Castro, afirmava que:
Tudo será feito de acordo com a organização de cada escola, que deverá seguir
orientação da secretaria de educação e o seu próprio projeto político pedagógico. O
apoio também se dará por meio do fortalecimento da gestão das secretarias de
educação e escolas, da formação inicial e continuada, além de material didático, que
serão selecionados pelos estados e que podem ser próprios ou pré-qualificados. Em
qualquer das opções, deverá ser focado na prática para professores e alunos, realizado
em

regime

de

colaboração

e

privilegiando

o

protagonismo

das

redes.

(novaescola.org.br - 25/10/2017)

Tendo como principais finalidades a alfabetização (leitura, escrita e matemática) dos
estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental, por meio de
acompanhamento pedagógico específico e, a prevenção ao abandono, à reprovação, à distorção
idade/ano.
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Nessa perspectiva, o programa intencionava auxiliar a rede pública de ensino a melhorar os
índices de alfabetização em todo o país, mediante a intensificação de ações pedagógicas voltadas ao
apoio e ao fortalecimento do processo de alfabetização.
Objetivava também, fortalecer e alicerçar as unidades escolares nesse processo, sendo que
para isso, o Ministério da Educação garantiu apoio adicional, prioritariamente no turno regular, do
assistente de alfabetização ao professor alfabetizador, por um período de cinco horas semanais para
unidades escolares não vulneráveis, ou de dez horas semanais para as unidades escolares
vulneráveis.
O Programa Mais Alfabetização cumpriu a determinação da Base Nacional Comum
Curricular - BNCC (Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017), quando diz que, nos
dois primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a
fim de garantir amplas oportunidades, para que os alunos apropriem-se do sistema de escrita
alfabética, de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao
seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos.
Na perspectiva de que, para ser considerado alfabetizado em Língua Portuguesa, o estudante
deve compreender o funcionamento do sistema alfabético de escrita; construir autonomia de leitura
e se apropriar de estratégias de compreensão e de produção de textos; e que, para ser considerado
alfabetizado em Matemática, o estudante deve aprender a raciocinar, representar, comunicar,
argumentar, resolver problemas em diferentes contextos, utilizando-se de conceitos, de
procedimentos e de fatos matematicamente, o Programa Mais Alfabetização entendia que:
[...] os estudantes aprendem em ritmos e tempos singulares e de que necessitam de
acompanhamento diferenciado para superarem os desafios do processo de
alfabetização, garantindo a equidade na aprendizagem, bem como entende que a
alfabetização constitui a base para a aquisição de outros conhecimentos escolares e
para a busca de conhecimento autônomo. (MEC, 2018)

Isso se traduz na concepção de que somos únicos, pois, cada um possui características
próprias, desenvolvimento específico e individualidade singular, que são permeados por fatores
internos e externos do contexto em que

está inserido, por isso, cada estudante possui suas

especificidades e se desenvolve de maneira e ritmos diferentes.
Nessa perspectiva, vale considerar que apesar de cada criança ter seu ritmo de aprendizado,
a alfabetização realiza-se pela aquisição de novas habilidades e a consolidação de outras. Não
acontece em etapas predeterminadas, nem essas etapas são claramente delimitáveis por um
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conjunto fixo de características. É fato que os alunos têm chegado ao 1º ano em níveis
diferentes em relação ao conhecimento de leitura e escrita. Enquanto alguns já leem palavras, outros
sabem escrever o próprio nome, outros conhecem letras e outros fazem rabiscos. Isso também
acontece com muitos estudantes do 2º ano, quando se trata de conhecimentos referentes à escrita.
Cabe aqui ressaltar que o desnivelamento entre os estudantes não se restringe às habilidades
relativas à língua materna, acontecendo o mesmo

em matemática quanto em outras áreas do

conhecimento.
Nesse processo, o Programa reconhecia o papel fundamental do professor alfabetizador,
inclusive defendendo o apoio a este, como importante ferramenta para melhorar a alfabetização das
crianças de todo o país. Assim sendo, os professores receberam orientação quanto ao planejamento
de atividades alfabetizadoras com o princípio de mediação, desenvolvimento da linguagem e
aspectos de saberes de leitura e escrita articulados ao processo de letramento e na Matemática,
atividades que propiciavam o desenvolvimento do raciocínio lógico, do cálculo, da argumentação e
da resolução de problemas.
O professor contou com o apoio de um assistente de alfabetização, cuja seleção ficou a
cargo das secretarias de educação. Considerando-se o critério indicado pelo MEC, o assistente teve
uma carga horária de 10 horas de atuação em cada turma de 1º e 2º anos, no caso da escola
considerada como vulnerável e, de 5 horas, em escola tida como não vulnerável. O assistente teve a
função de contribuir com o trabalho do professor alfabetizador, conforme seu planejamento, para
fins de aquisição de competências de leitura, escrita e matemática por parte dos estudantes.
Para atuar como assistente de alfabetização, o(a) candidato(a) deveria satisfazer os seguintes
requisitos: ser estudante do curso de Pedagogia (graduação) a partir do 3º período ou ser estudante
do curso de Magistério (nível médio), cursando o 3º ano; ter disponibilidade de horário para atuar
nas escolas; participar da formação oferecida pelas secretarias de educação.
Atribuições do assistente de alfabetização: apoiar o(a) professor(a) alfabetizador(a) em
turmas de 1º e 2º Anos do Ensino Fundamental desenvolvendo atividades pedagógicas; participar
de todos os processos formativos, mesmo que estes ocorressem além de sua carga horária semanal,
de forma voluntária; participar dos processos avaliativos de educação sendo eles nacionais ou
municipais.
Conforme estabelecido no art. 1º, da Portaria do MEC nº 04/2018, o assistente de
alfabetização teria ressarcimento dos custos com alimentação e transporte arcado exclusivamente
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pelo Ministério da Educação, pago pelas Unidades Escolares, mediante os seguintes critérios: R$
150,00 (cento e cinquenta reais) por turma nas unidades escolares com 5 horas semanais, podendo o
voluntário assistir o máximo de 8 turmas; R$ 300,00 (trezentos reais) por turma nas unidades
escolares com 10 horas semanais, podendo o voluntário assistir o máximo de 4 (quatro) turmas.
Ao professor regente, coube a responsabilidade pelo planejamento, coordenação,
organização e desenvolvimento das atividades na sala de aula; pela prestação de informações sobre
o desenvolvimento das atividades para fins de monitoramento; pela orientação do trabalho do
assistente de alfabetização
Os processos formativos previstos foram baseados no protagonismo das redes, centrados na
prática e realizados em serviço. Envolveram a formação continuada de professores regentes e
assistentes de alfabetização, ambos com foco na alfabetização e gestão da aprendizagem.
Foram utilizadas as seguintes avaliações: avaliação diagnóstica; a avaliação de meio, em
processo; e a avaliação de saída. Estas, disponibilizadas no sistema de monitoramento e aplicadas
aos estudantes em períodos específicos, com o objetivo de monitorar o desenvolvimento da
aprendizagem nos dois primeiros anos do ensino fundamental e dar suporte ao replanejamento do
trabalho desenvolvido pelas escolas considerando os resultados obtidos com o programa.
A avaliação diagnóstica, aplicada no início do Programa, objetivou verificar o nível de
alfabetização dos estudantes antes do início do Programa, avaliando as habilidades básicas e
essenciais em Língua Portuguesa, e em Matemática, próprias da alfabetização nessa etapa. Ela
pressupunha a realização de um diagnóstico mais preciso dessas habilidades, e com isso, planejar
com mais exatidão o trabalho a ser desenvolvido.
Com a aplicação da avaliação de meio, pretendia-se a identificação do quanto conseguiram
evoluir no seu processo de alfabetização, como também, dos avanços e das dificuldades do trabalho
com os alunos, para análise das metas traçadas e possível correção de rumos caso fosse necessário.
Há que se destacar, que os seus resultados contribuíram para tornar mais significativo o trabalho
do assistente de alfabetização no desenvolvimento de estratégias para superar as dificuldades de
aprendizagem detectadas.
A devolutiva dos resultados dessas avaliações foi realizada para cada escola, através da
apresentação dos resultados, da análise pedagógica sobre o desempenho dos estudantes nos testes, e
também, de um roteiro para leitura e interpretação desses resultados, auxiliando assim, as escolas,
na apropriação das informações produzidas a partir da avaliação.
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A avaliação de saída foi aplicada ao final do Programa, sendo importante para avaliar o
trabalho dos assistentes de forma objetiva e também, das ações desenvolvidas considerando-se os
resultados apresentados por cada turma.
O Ministério da Educação estabeleceu parceria com o Centro de Políticas Públicas e
Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF) para o sistema de
monitoramento do Programa Mais Alfabetização. Em se tratando de uma política pública, sabe-se
que o monitoramento é essencial, pois possibilita que sejam geradas informações frequentes sobre
a sua execução, além de permitir, segundo o CAED, “o acompanhamento do programa em cada
escola e rede de ensino em tempo real, além de subsidiar a tomada de decisão pelos gestores da
educação.”
COMO ACONTECEU A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO NO
MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
Após a adesão ao Programa Mais Alfabetização, a Secretaria de Educação, por meio do seu
Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação, deu início ao planejamento,
organização e implementação das ações envolvidas no Programa e já citados anteriormente
(processos formativos; monitoramento pedagógico; sistema de gestão.)
A primeira ação foi a realização de uma reunião com os gestores de 74 (setenta e quatro)
escolas municipais participantes do programa, para orientações e esclarecimentos sobre a
implementação e desenvolvimento do mesmo.
A segunda ação foi tornar público o processo seletivo para atuar como Assistente de
Alfabetização, regulamentado através da Portaria do MEC nº 4, de 04 de janeiro de 2018. O
processo seletivo foi realizado sob a coordenação da Secretaria de Educação de Juiz de Fora,
através da coordenação, cadastrada no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle –
SIMEC.
Outra ação prevista foi a aplicação de avaliações aos alunos das escolas que fizeram adesão
ao Programa, as quais tiveram que inserir seus resultados em campo específico na plataforma de
monitoramento. Essa proposta foi construída tendo em vista auxiliar o trabalho de acompanhamento
realizado nas escolas, e assim sendo, traduziu-se num instrumento de planejamento das ações pelos
gestores, coordenadores, professores e assistentes..
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A quarta ação foi a implementação do processo formativo, no modelo de curso de30 horas,
sendo um para os professores regentes de 1º e 2º anos da rede, e outro, para os assistentes de
alfabetização. Os cursos aconteceram em momentos separados e específicos.Participaram115 (cento
e quinze)professores e 53 (cinquenta e três) assistentes.
O PROCESSO FORMATIVO
Concebendo que os assistentes de alfabetização

não poderiam ser meros executores, mas

que seriam elementos importantes na constituição de uma base voltada para a consolidação do
processo de alfabetização na rede municipal, o curso oferecido visou fortalecer o papel deles como
apoio a esse processo.
Assim, foi esclarecido aos assistentes a sua responsabilidade pela realização das atividades
de acompanhamento pedagógico sob a coordenação e supervisão do professor alfabetizador,
conforme orientações da própria Secretaria de Educação do município, com vistas a garantir o
processo de alfabetização de todos os estudantes regularmente matriculados nos 1º e 2º anos dos
anos iniciais do ensino fundamental. Também foram instruídos sobre como conduzir o trabalho
com os alunos em fase de alfabetização.
Considerando o professor alfabetizador, como peça essencial, dada a sua responsabilidade
quanto ao planejamento, coordenação, organização e desenvolvimento das atividades na sala de
aula e quanto à articulação das ações do Programa, com vistas a garantir o sucesso na alfabetização
dos estudantes, a formação pretendeu a reflexão, a discussão e sugestões para o trabalho sobre
Alfabetização e Matemática, além da análise dos resultados das avaliações aplicadas.
É fato que para alfabetizar, os professores necessitam saber quais as necessidades que se
impõem, para que cada um de seus alunos avance.
Isso implica, num primeiro momento, em organizar a sala de aula com um olhar que, ao
mesmo tempo em que não perde o grupo como um todo, volta-se para cada um, devendo estar
atento para: oportunizar momentos de atividades coletivas, envolvendo toda a turma; momentos em
pequenos grupos para realização de tarefas; momentos individuais em que se proponham atividades
que objetivem a construção da escrita e da leitura.
E num segundo momento, implica a observação do desempenho dos alunos durante as
atividades, bem como as suas interações nas situações de parceria, para fazer intervenções
pedagógicas necessárias. Isso significando o desenvolvimento de um trabalho de alfabetização
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adequado às necessidades de aprendizagem dos alunos, acreditando que todos são capazes de
aprender.
A afirmação acima foi a norteadora do desenvolvimento do curso com os professores, além
do uso do conhecimento prévio do aluno em favor da alfabetização, e do planejar atividades de
alfabetização desafiadoras, considerando o nível de conhecimento real dos alunos. Também foram
feitas reflexões sobre possibilidades de intervenções pedagógicas em situações de ensino e
aprendizagem inicial de leitura e escrita, sobre gêneros textuais adequados ao trabalho pedagógico
no período de alfabetização; sobre recursos e procedimentos didáticos adequados para o ensino e a
aprendizagem inicial de leitura, escrita e matemática.
Com a concepção de que, já não é mais possível aceitar a escrita exclusivamente como um
código de transcrição gráfica de sons, ou mesmo desconsiderar os saberes que os alunos já possuem
antes de se escolarizar e que, para o aluno aprender a ler e escrever é necessário que ele
participe de situações que o façam refletir, inferir, estabelecer relações e compreender informações,
transformando-a sem conhecimento próprio.
O formato utilizado se caracterizou tanto pela minha presença, enquanto formadora da área
de Matemática, quanto da formadora da área de Língua Portuguesa, acompanhando o curso o tempo
todo.
O curso contemplou uma diversidade metodológica – exposição dialogada; vivência de
jogos e atividades possíveis de aplicação com os alunos; relatos e trocas de experiências; reflexões
tendo a prática como referência, análise dos resultados das avaliações. E também, recursos didáticos
variados, destacando-se vídeos, dinâmicas, leituras de textos diversos, livros literários e
apresentação de slides.
O trabalho desenvolvido teve como base o diálogo reflexivo partindo da prática, procurando
compreender as causas das dificuldades de aprendizagem referentes ao processo de alfabetização e
matemática inicial. Sempre buscando na teoria que dá suporte à ação pedagógica, o embasamento
necessário para ajudar na compreensão e entendimento dessa realidade. Para depois, poder voltar
para sala de aula com outra perspectiva, outro olhar, para intervir junto ao aluno para que a
aprendizagem aconteça de modo diferenciado, baseada nas necessidades de cada criança.
Quanto a isso, Imbernón (2010, p.50) afirma a necessidade da formação continuada para a
reflexão prático-teórica sobre a própria prática. “[...] mediante a análise, a compreensão, a
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interpretação e a intervenção sobre a realidade, a capacidade do professor de gerar conhecimento
pedagógico por meio da prática educativa.
Nesse sentido, a troca de experiência entre os professores e nós formadoras, e entre nós e os
assistentes foi enriquecedora pois, possibilitou reflexões e discussões significativas sobre a prática
e as dificuldades dos alunos no processo inicial de alfabetização.
Entretanto, não poderia finalizar esta parte sem fazer referência a algumas dificuldades
encontradas nesse processo formativo:
a) Muito conteúdo para trabalhar em pouco tempo, devido ao período de desenvolvimento
do projeto ( menos de um ano). Com isso, foi necessário fazer uma seleção de conteúdos básicos;
b) Desconhecimento, por parte dos assistentes, sobre o processo de alfabetização trabalhado
atualmente, que envolve não só decodificar, ler e escrever palavras, mas também a leitura e a
escrita de textos de uso social;
c) Falta de leituras e de base, dos assistentes, implicando na dificuldade de entendimento
sobre os processos que envolvem o letramento matemático;
d) Descontinuidade de orientações quanto à forma de atendimento às crianças pelos
assistentes. A equipe da secretaria de educação orientava o assistente para dar um tipo de
atendimento e quando chegava na escola, a professora da turma não aceitava e dava outra
orientação.
CONCLUSÕES
Revisitar a prática vivenciada como formadora do curso foi muito importante, pois, me
possibilitou refletir e identificar que foram momentos de muita aprendizagem que contribuíram
significativamente para o meu crescimento pessoal e profissional.
Compreendendo que na atualidade, se por um lado, o professor desempenha um ofício
profissional cada vez mais legitimado como fundamental frente à complexidade e desafios da
realidade contemporânea, por outro, verifica-se a exigência

de

segurança quanto aos

conhecimentos que ensinam e no processo de mediação entre aluno-professor, no que diz respeito
ao processo de ensino-aprendizagem. Ainda mais quando esse envolve alunos com no processo
inicial da alfabetização.
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A experiência vivida, no processo formativo no desenvolvimento do Programa Mais
Alfabetização, foi ímpar em função do que oferecemos, e do que recebemos, no que se refere: às
reflexões dialogadas, às dúvidas, incertezas e questionamentos originados das suas práticas; às
vivências de jogos e atividades; às trocas entre os pares; ao retorno dos professores e assistentes à
sala de aula depois dos encontros com um olhar diferenciado para intervir de acordo com as
dificuldades e necessidades dos alunos.
Contudo, há que se considerar que, devido ao pouco tempo para implementação do
programa e para desenvolvimento do processo formativo, não foi possível observar mudanças
significativas no trabalho dos professores.
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Resumo
Este relato surge do desejo de contar a experiência da formação realizada, no Departamento de
Formação da Secretaria Municipal de Educação de Juiz de Fora, no desenvolvimento do Programa
Mais Alfabetização. Criado pela Portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018, o Programa Mais
Alfabetização foi regulamentado pela Resolução nº 7/2018 e fez parte de uma série de ações do
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Ministério da Educação do Brasil, as quais buscavam responder a um cenário preocupante revelado
pelos resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) de 2016. O Programa foi
implementado no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental das unidades escolares públicas por meio
de articulação institucional e cooperação com as secretarias estaduais, distrital e municipais de
educação, mediante apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação. Esse apoio garantiu no
turno regular, a presença de um assistente de alfabetização ao professor alfabetizador, por um período
de cinco horas semanais para unidades escolares não vulneráveis, e de dez horas semanais para as
unidades escolares vulneráveis, segundo critério do próprio ministério. Uma das ações do programa foi
o oferecimento de processos formativos baseados no protagonismo das redes, centrados na prática e
realizados em serviço, os quais envolveram a formação continuada de professores regentes
e
assistentes de alfabetização, ambos com foco na alfabetização e gestão da aprendizagem. No decorrer
do texto, é realizada a contextualização do Programa Mais Alfabetização, a narrativa do vivenciado no
processo de formação dos professores e assistentes no ano de 2018 e a apresentação de algumas
considerações sobre o processo.
Palavras-chave:Formação Docente; Mais Alfabetização; Política Pública.
MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO DE GOIÁS: CURRÍCULO, PROFICIÊNCIA E
AVALIAÇÃO EXTERNA NAS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES
Tatiane Gonçalves Moraes – Stella Matutina
Rosângela Veiga Júlio Ferreira – C.A. JOÃO XXIII/UFJF
Luís Antônio Fajardo Pontes – CAEd/UFJF

INTRODUÇÃO
Tendo em vista os debates contemporâneos sobre a influência das avaliações externas nas
políticas de formação continuada de professores que tem fundamentado as discussões curriculares
que ressurgem no país após a elaboração de uma Base Nacional Comum Curricular, defendemos
como relevante trazer essa temática ao Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino – XX
ENDIPE – Rio 2020.
Este estudo tem como objetivo apresentar uma síntese dos resultados de uma pesquisa
concluída em 2017 no âmbito do Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em
Gestão e Avaliação da Educação Pública (PPGP), do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da
Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF) e a sua relação com a formação
continuada de professores de matemática em uma perspectiva de práticas curriculares. A pesquisa
versa sobre o estudo dos resultados de um teste de Matemática do Ensino Médio do Sistema de
Avaliação do Estado de Goiás, do ano de 2014, em que se consideram as habilidades avaliadas no
teste, em comparação com as expectativas de aprendizagem do currículo de referência do estado; ii)
a metodologia de mapeamento dos erros cometidos pelos alunos ao resolver as tarefas do teste,
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visando compreender as formas como os mesmos vêm se apropriando de determinados tipos de
conhecimento (Cury, 2013, p.63).
Para discutirmos os dois pontos centrais deste texto – a influência das avaliações externas
nas políticas de formação continuada de professores/discussão curricular por meio da análise dos
descritores de uma matriz de referência em avaliação –, trazemos alguns resultados de matemática
da avaliação externa do 3º ano do ensino médio do estado de Goiás (SAEGO) em 2014, ano para o
qual conseguimos os dados estatísticos. Nesse caso, estávamos interessados diretamente no
desempenho dos estudantes em domínios específicos do conhecimento em matemática e sua relação
com a matriz de referência de avaliação adotada pelo estado, bem como na influência dos resultados
nas políticas de formação continuada de professores.
MATRIZ DE REFERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NOS CURRÍCULOS
ESCOLARES
As políticas públicas educacionais brasileiras, para além de uma ampliação e
universalização do ensino, também vêm almejando um aumento da qualidade da educação ofertada,
sendo este um dos maiores desafios nas agendas das políticas educacionais contemporâneas. Nesta
perspectiva, os sistemas de avaliação em larga escala passaram a surgir e a se impor como
relevantes mecanismos dessas políticas de melhoria educacional desde o final da década de 1980.
Entretanto, e naturalmente, também é preciso haver uma discussão mais fundamentada com a
sociedade acerca do que realmente seja ‘qualidade’ educacional. Percebe-se, em certos casos, que a
qualidade educacional costuma ser vista como atrelada a um bom resultado em uma avaliação de
desempenho dimensionada pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Esse índice
vem influenciando a criação de outros índices de ‘qualidade’ educacional criados pelos estados, que
tratam das avaliações externas no contexto de suas políticas públicas educacionais.
Uma das relevâncias desse índice, segundo Pontes (2015), em termos de diagnóstico e
norteamento de ações políticas, reside em monitorar a evolução temporal do desempenho dos
estudantes de escolas ou redes, bem como em detectar escolas e/ou redes de ensino cujos estudantes
apresentam baixo desempenho. O Ideb é o índice criado para o cumprimento das metas
estabelecidas no termo de adesão ao Compromisso Todos pela Educação – Decreto n. 6.094 –, no
eixo do Plano de Desenvolvimento da Educação Básica brasileira.
De acordo com Pontes (2015, p.12), existe um grande e variadíssimo debate acerca de como
medir o desempenho, e também sobre quem avalia ou o que é avaliado, quais devem ser as
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implicações do processo avaliativo, entre outras questões fundamentais para a implementação de
políticas educacionais. Ainda segundo esse autor:
Um ponto que merece ser ressaltado é que a avaliação do desempenho de uma
organização pública se dá num contexto eminentemente político, onde, via de regra,
existe uma grande quantidade e variedade de atores dos mais variados níveis
hierárquicos e funções, e vinculados a diferentes matizes político-ideológicos e
interesses de classe, corporativos ou pessoais, que fazem com que o processo
avaliativo, ao menos em tese e desde o princípio, possa vir a ser objeto de negociação
e também de conflitos. (Pontes, 2015, p.13)

Algumas questões ganham centralidade quando se discute a relevância da avaliação em
larga escala para alcançar melhorias no sistema educacional. Entre elas, podemos citar as políticas
de responsabilização ou accountability aos resultados dos testes, que vêm impactando as políticas
de formação continuada de professores. Horta Neto (2013, p. 158) chama a atenção para o fato de
que, por conta da pressão por melhorias dos indicadores escolares, vem se percebendo uma redução
do currículo, que estaria, segundo ele, se moldando às Matrizes de Referência dos testes. Tal fato,
com efeito, pôde por nós ser constatado ao compararmos a Matriz de Referência de Avaliação em
Matemática do estado de Goiás e o Currículo de Referência elaborado pela Secretaria de Educação
do referido estado.
Muito embora os entes federados tenham autonomia para elaborar a matriz de referência que
irão utilizar para avaliar os seus alunos, alguns deles preferem adotar a matriz do Sistema de
Avaliação da Educação Básica (SAEB). E isso é o que também se passa no estado de Goiás, daí
advindo nosso interesse por esse caso particular. Entendemos que uma matriz de avaliação deva ser
construída e discutida coletivamente, com especialistas de avaliação, professores da área, Secretaria
de Educação e representantes do corpo discente.
Se a Secretaria de Educação de Goiás possui um currículo de referência, por que não
organizou uma discussão, com os atores escolares, alunos e especialistas em Matemática, para
montar uma Matriz de Referência de Avaliação que trouxesse em seu corpo as suas concepções de
ensino e aprendizagem em Matemática?
A matriz de referência de avaliação é um instrumento a priori significativo para todo o
processo avaliativo, pois ela especifica os objetivos da avaliação segundo os quais os especialistas
da área, educadores e a sociedade acreditam que os alunos devam aprender durante o processo de
escolarização (OLIVEIRA, 2008). Elas apresentam uma lista de habilidades e descrevem
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detalhadamente o que os alunos devem ser capazes de fazer com vistas a demonstrar que adquiriram
um nível desejado de domínio na respectiva disciplina (PONTES, 2015, p.63). Ou seja, as matrizes
são compostas por um conjunto de descritores que se relacionam ao conteúdo daquilo que está
sendo avaliado em cada série, sendo que cada descritor também se relaciona a um certo nível de
operação mental cujo domínio é necessário para que os alunos demonstrem ter adquirido um certo
nível de habilidade, conforme mensurado pelos itens de múltipla escolha (Pontes, 2015, p.63).
Então, quando analisamos o teste de proficiência, estamos observando parte do processo de
aprendizagem desses estudantes.
Por outro lado, surge uma crítica que, certamente, merece ser melhor apreciada, de que a
expansão dos testes em larga escala supostamente está provocando um estreitamento curricular, no
sentido em que determinadas habilidades que também deveriam ser desenvolvidas pelas escolas,
pelo fato de não serem testadas, vêm tendo seu respectivo ensino negligenciado (PONTES, 2015, p.
20). Isso acontece pelo fato de que algumas secretarias de educação estaduais e municipais têm
estruturado suas políticas de formação continuada para docentes em função dos resultados dos
testes de proficiência, e esse também parece ser o caso de Goiás. Dessa forma, os trabalhos são
desenvolvidos sobre os descritores das matrizes de referência que têm sido menos acertados nas
avaliações em larga escala.
Concordamos com Pontes e Horta Neto, quanto ao que eles vêm alertando sobre uso
reducionista do currículo por conta da implantação das políticas de accountability gerada pelos
resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e outros. Diante deste cenário,
entendemos que, exatamente pelo fato de alguns estados e municípios apropriarem-se das chamadas
Matrizes de Referência das avaliações para instituírem seus currículos mínimos, é que o argumento
em torno da necessidade de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) se fortalece. O
argumento dos que defendem a Base gira em torno de que ela não é o currículo, e sim um
documento que explicita direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, mas não a
maneira como professores, escolas e sistemas de ensino trabalharão para concretizá-lo
(CALLEGARI, 2018). Já os que se posicionam de forma contrária à Base, a percebem como um
projeto unificador, baseado na relação centralista currículo-avaliação-responsabilização dos
professores.
Nota-se, por exemplo, que na elaboração dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
dos componentes curriculares da última versão da BNCC, foi utilizada a mesma linguagem que o
avaliador utiliza para construir os descritores da Matriz de Referência em Avaliação. Tal fato visa a
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favorecer a elaboração dos itens, que segundo Hogan (2006), são questões do teste responsáveis por
avaliar as habilidades desenvolvidas ou não pelos alunos. Tanto os objetivos de aprendizagens
quanto os descritores das matrizes de avaliação são marcados pelos verbos de ação inspirados na
Taxonomia de Bloom.
Neste sentido, o conhecimento torna-se também um objeto a ser mensurado e avaliado,
tomado como indicador da ‘boa’ qualidade da educação (CUNHA e LOPES, 2017, p. 30). Dessa
forma, o desejo de controle produz a compreensão normativa de currículo, segundo Macedo (2015,
p.894). Mas, se a educação, como prática de significação, produz subjetividades que se
desenvolvem, se aperfeiçoam, participam e se expressam, fica, portanto, problemático imaginar o
conhecimento como normatividade para se garantir o direito subjetivo (MACEDO, 2015, p.896).
Diante do exposto, percebemos de forma muito direta as relações que existem entre as
Matrizes de Referência e a Base Nacional Comum Curricular. Ao mesmo tempo, algumas
avaliações externas, como o Sistema de Avaliação do Estado de Goiás (SAEGO), por exemplo,
atrelam políticas de responsabilização aos resultados dos testes. Eles vêm premiando
monetariamente alunos, professores e escolas desde o ano de 2012 (MORAES, 2017, p.51),
incentivando, portanto, um bom resultado nessas avaliações. Por meio da observação dos resultados
do SAEGO e dos índices do IDEB e IDEGO (este último tendo sido criado para mensurar a
qualidade da boa educação no estado de Goiás), a Secretaria de Educação do Estado de Goiás tem
desenvolvido ações para a reformulação de suas políticas de formação de professores.
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS DESCRITORES DA MATRIZ DE REFERÊNCIA EM
MATEMÁTICA DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO E OS NÍVEIS DESCRITIVOS DA ESCALA
DE PROFICIÊNCIA DO SAEB: UMA DISCUSSÃO CURRICULAR COM IMPACTOS NA
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
Ao analisarmos a curva de montagem do teste de proficiência de Matemática da 3ª série do
Ensino Médio do SAEGO 2014, percebemos haver um “deslocamento” muito acentuado entre as
faixas de proficiência dos estudantes avaliados em matemática e a faixa do parâmetro de
dificuldade de um significativo conjunto de itens. A princípio, esse fenômeno indica que o teste não
está ajustado à população avaliada, ou seja, os alunos dessa etapa escolar não possuem proficiência
adequada para resolver os itens desse teste.
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Como a curva supracitada indicava que o teste não estava ajustado à população, algo que
pode demonstrar, também, que os especialistas que montaram o teste não o fizeram de forma
adequada, procuramos encontrar os motivos pelos quais esse fenômeno ocorria no SAEGO 2014.
Diante do exposto, obtivemos o banco de dados com as características de cada item. E o
passo a seguir foi analisar cada um desses itens, levando-se em conta especificamente os seus
respectivos percentuais de acertos médios previstos por uma equação clássica de regressão linear
logística, cuja variável dependente era a chance de acerto ao item, e a variável independente, o
índice socioeconômico do aluno, obtido por meio da aplicação de um questionário aos discentes que
fizeram a referida prova. E, com base nisso, procedeu-se a uma classificação desses itens, de acordo
com os padrões de desempenho (agrupamento de habilidades)estabelecidos pela Secretaria de
Educação do estado de Goiás juntamente com o CAEd.
Foram construídos pelo CAEd quatro agrupamentos na escala de proficiência do SAEB para
definir os padrões de desempenho do SAEGO: o primeiro de 0 a 250 pontos da escala (Abaixo do
Básico), o segundo de 250 pontos a 300 pontos (Básico), o terceiro de 300 a 350 pontos
(Proficiente) e, por último, o agrupamento de habilidades acima de 350 pontos (Avançado) da
escala.
Ainda segundo esta última referência (SAEGO, 2013, p. 27), o Sistema de Avaliação do
Estado de Goiás assume as seguintes concepções para a evolução de aprendizagem dos alunos que
se encontram no Ensino Médio, de acordo com os padrões de desempenho:
Abaixo do básico: são aqueles alunos que demonstram um desenvolvimento ainda
incipiente das principais habilidades relativas à sua etapa de aprendizagem, de acordo
com a Matriz de Referência.
Básico: são aqueles alunos que ainda não demonstram o desenvolvimento considerado
apropriado das habilidades básicas avaliadas pela Matriz de Referência, para a etapa
escolar em que se encontram.
Proficiente: são aqueles alunos que demonstram atender às condições mínimas que
lhes permitem que avancem em seu processo de escolarização.
Avançado: são aqueles alunos que demonstram ir além do que é considerado básico
para sua etapa escolar.

Com base em análises estatísticas e pedagógicas dos itens que avaliaram as habilidades da
Matriz de Referência em Matemática adotada pelo SAEGO, realizamos interpretações mais
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aprofundadas sobre os conteúdos curriculares e sobre os processos de aprendizagem desenvolvidos
pelos estudantes do ensino médio do estado de Goiás.
Uma comparação dos 35 descritores que compõem a matriz de referência adotada pelo
SAEGO com os níveis descritivos da escala de proficiência do SAEB permitiu-nos a seguinte
constatação: das 35 habilidades avaliadas no teste de 2014, 82,8% delas (29 descritores) exigem
uma proficiência média acima de275 pontos da escala de proficiência do SAEB. Isso implica ainda
que, das 35 habilidades da matriz usada para avaliar os alunos da 3ª série do estado de Goiás, 26
delas, ou seja, 74,2%, encontram-se, de acordo com o resultado do SAEGO 2014, acima da média
de proficiência (266,6 pontos) da população avaliada. O ideal, como foi dito anteriormente, era que
o teste fosse ajustado à população, ou seja, que os analistas de avaliação colocassem itens no teste
que acompanhassem a proficiência dos alunos avaliados. Esse fato, entretanto, não ocorreu no ano
de 2014, como pudemos constatar por meio da curva de montagem do teste. Por outro lado,
inferimos, ao analisar as habilidades contidas na matriz de referência do referido estado, que os
itens acabam ancorando nos pontos mais altos da escala, pois as habilidades a serem avaliadas, a
princípio, envolvem níveis de abstrações mais complexos para essa etapa de escolaridade avaliada.
Isto significa que, para o analista ajustar a população ao teste, ele teria que recorrer a itens relativos
ao Ensino Fundamental, ou seja, haveria, de todo modo, como há, um problema sério no que tange
ao desenvolvimento cognitivo desses alunos. Entendemos que esse é um indicativo forte de que
algo errado acontece no estado de aprendizado deles no que diz respeito ao ensino de matemática e
que, portanto, o currículo avaliado não é o currículo desenvolvido dentro do espaço escolar. E
assim, tais problemas deveriam ser levados em consideração pelos gestores, educadores e
profissionais da educação, envolvidos em pensar políticas públicas que possam ser efetivas para
solucionar essa situação desfavorável quanto ao aprendizado.
Outros pontos chamaram a nossa atenção no resultado dessa avaliação: O campo Números e
Operações é o que apresenta o maior número de descritores, sendo 20 na composição da matriz de
referência para a avaliação. Já Espaço e Forma vem logo em seguida, com dez descritores;
Grandezas e Medidas com apenas três; e por último, mas não menos importante que os demais,
vem o Tratamento da Informação, com dois descritores. Percebemos como é forte o indicativo,
neste documento, de que a parte mais frequente é o estudo dos números. No outro extremo, o
campo do Tratamento da Informação é o menos abordado. Essa situação fica clara quando
entendemos a matriz de referência como um documento que agrupa conteúdos cognitivos
considerados fundamentais e básicos para a etapa escolar avaliada. É como se essas habilidades
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dentro de um conjunto amplo de habilidades, que se apresentam em um currículo, fossem as mais
importantes, essenciais ao prosseguimento escolar e à formação de cidadãos críticos e reflexivos, de
acordo com a visão de quem elaborou a matriz.
Os resultados do teste aplicado pelo SAEGO 2014 aos estudantes da 3ª série do Ensino
Médio permitiram observar que os alunos que se encontram no padrão de desempenho Abaixo do
Básico (até 250 pontos na escala de proficiência SAEB), correspondem a 39,4% dos avaliados.Com
relação ao padrão Básico (250 a 300 pontos), ele englobou 34,8% dos alunos avaliados. Já no
Padrão Proficiente (300 a 350 pontos na escala), 20,2% dos alunos avaliados encontram-se nesse
nível, que é considerado de acordo com a Secretaria de Educação do estado de Goiás como o nível
adequado para a etapa e área do conhecimento avaliadas. Quando resgatamos o que é uma proposta
de Matriz, esses dados ganham uma dimensão negativa muito maior, já que as habilidades que
constituem esse instrumento são consideradas básicas e mínimas dentro da concepção de quem as
elabora. Tal resultado, por conseguinte, indica que os alunos estão terminando o Ensino Médio sem
saber o básico, ou seja, sem dominar o conteúdo mínimo para o período escolar em que se
encontram. Este fato, ao contrário do que gostaríamos de anunciar, indica um fracasso na relação
ensino-aprendizagem da disciplina de Matemática na rede pública goiana. O grupo de itens que
compõem o padrão avançado foi acertado somente por 5,6% da população avaliada.
Uma interpretação adequada dos resultados desse teste pode impactar de forma substancial
as práticas curriculares de matemática. Nesse sentido, podem permitir aos professores buscarem um
entendimento sobre como o conhecimento matemático pode ser melhor apropriado pelos
estudantes, além de fazer os docentes refletir sobre o currículo escolar, pensar sobre as diversas
variáveis que podem influenciar a aprendizagem e quais relações podem ser estabelecidas no
âmbito do uso social desse componente. Mais do que trazer números, isso envolve a tarefa de
compreender o que esses números estão indicando. No caso de Goiás, criou-se uma cultura de uso
pedagógico dos resultados da Avaliação Externa SAEGO, já que a mesma acontece anualmente. A
secretaria estruturou, também, um programa de formação continuada, promovendo, junto ao
CAEd/UFJF, um curso de especialização em Gestão Escolar (CAEd, 2014).
A escolha de conteúdos constitui ainda hoje um ponto bastante polêmico na organização dos
currículos, especialmente quando o debate sobre o estabelecimento de conteúdos mínimos
obrigatórios ganha intensidade em nível nacional, segundo o que prescreve a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB), inciso IV, art. 9º (BRASIL, 1996).
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Um dos pontos de crítica de especialistas brasileiros é o fato de as avaliações em larga
escala influenciarem os currículos (MORAES & FERREIRA, 2015). Tal fato pode ser observado na
forma estrutural como alguns desses documentos são construídos. Eles costumam parecer mais uma
lista descritiva de habilidades e competências, além de não apresentarem uma coerência interna
entre o que alguns chamam de direitos de aprendizagem, o que se pensa sobre eles e como os
mesmos podem ser operacionalizados. É importante ressaltar que não é nossa intenção invalidar os
trabalhos realizados em torno da elaboração curricular que foram e vêm sendo desenvolvidos, mas,
ao contrário, contribuir no sentido de acrescentar novos elementos e provocar reflexões com o
propósito de aperfeiçoá-los.
CONCLUSÕES
Esta pesquisa, a princípio, queria, “somente”, compreender o porquê da existência de um
deslocamento acentuado entre as faixas de proficiência dos estudantes avaliados em matemática e a
faixa do parâmetro de dificuldade dos itens utilizados na mesma avaliação. Porém, ela se deparou
com outras questões significativas no âmbito da educação brasileira em que as avaliações em larga
escala se inserem.
Quanto aos resultados relativos ao desempenho dos estudantes, foi possível identificar, por
meio de uma análise estatística e pedagógica dos itens, que essa discrepância entre o espectro de
habilidades dos alunos avaliados e a faixa de distribuição dos parâmetros de dificuldade dos itens
acontece em decorrência do fato de que as habilidades que compõem a Matriz de Referência se
encontram consideravelmente acima da média de proficiência dos alunos avaliados. Além disso, os
resultados apontaram que os alunos que se encontram no Padrão Abaixo do Básico não são capazes
de acertar nenhuma das habilidades relativas ao Ensino Médio. Das 35 habilidades da Matriz de
Referência, 20 delas deveriam começar a se desenvolver no ensino fundamental e 10 já deveriam
ter sido consolidadas nesta etapa.
Um dos pontos de relevância desse estudo foi constatar que as políticas de formação de
professores, como no caso de Goiás, têm tomado como referência os índices que são produzidos
pelas avaliações externas e, por meio deles, premiado professores e alunos, fazendo dessa forma,
com que haja uma competitividade interna e externa entre eles. É preciso levar em consideração que
muitas variáveis influenciam a ‘boa’ qualidade educacional, e não somente os desempenhos nos
testes. É preciso repensar, por exemplo, e reentrada, na agenda das reformas das políticas públicas
educacionais, da valorização dos profissionais da educação, como vem sendo preconizada pela
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metas 15, 16 e 17 do Plano Nacional de Educação, bem como investir em melhorias da
infraestrutura das escolas, etc.
Um outro ponto que nos preocupa bastante, é o fato de que, devido à pressão por melhorias
dos indicadores de desempenho, esteja havendo uma redução do currículo. Isto se constata ao
compararmos as matrizes de avaliação com os currículos de algumas redes, como foi o caso de
Goiás. E, no contexto nacional, temos uma Base Nacional Comum Curricular, que se molda
exatamente aos padrões de uma matriz de avaliação, usando a mesma linguagem dos descritores
para definir objetivos e direitos de aprendizagem.
Percebemos que avaliar é um processo que pode trazer algumas valiosas contribuições para
o processo de aperfeiçoamento educacional, e compreender seus mecanismos de referência é
fundamental. Afinal de contas, a avaliação é capaz de gerar informações significativas a respeito da
aprendizagem dos conteúdos educacionais, como os de matemática, no caso específico dessa
pesquisa. Por outro lado, ao fazermos este estudo, também evitamos adotar uma postura ingênua,
de achar que somente a mensuração e a análise mais adequadas da proficiência em Matemática
sejam capazes de resolver por completo as deficiências observadas nesse campo. Entretanto, isso
não impede de pensarmos que, por meio desses procedimentos, também é possível trazer
informações significativas sobre o estado de aprendizado dos alunos, o que, por sua vez, pode
contribuir bastante para que tais melhorias possam ocorrer no campo das práticas curriculares.
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Resumo
Este texto tem por objetivo apresentar e discutir uma síntese dos resultados de uma pesquisa concluída
em 2017 no âmbito do Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Avaliação da Educação
Pública (PPGP), do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora
(CAEd/UFJF). A pesquisa versa sobre o estudo dos resultados de um teste de Matemática do Ensino
Médio do Sistema de Avaliação do Estado de Goiás, do ano de 2014 e seus impactos nas políticas de
formação continuada de professores com influência nas práticas curriculares. O problema que suscitou
essa pesquisa, qual seja, o deslocamento acentuado entre as faixas de proficiência dos estudantes
avaliados e a faixa dos parâmetros de dificuldade dos itens, revelou ser um ponto adequado de partida
para as análises que subsequentemente se fizeram no que tange à investigação dos conteúdos
matemáticos avaliados e as influências da matriz de referência na proposta curricular do estado de
Goiás, objeto de nossa pesquisa. Os esforços que aqui se fizeram foram em função de se produzir uma
compreensão mais detalhada de como o aprendizado dos conteúdos curriculares de Matemática vêm se
desenvolvendo ao longo do ensino médio. Em termos metodológicos, analisamos o desempenho dos
alunos nos itens de Matemática com base nos percentuais de acerto corrigidos dos itens e controlados
pelo índice socioeconômico da população avaliada. Durante as análises, consideramos também as
informações sobre os padrões de desempenho para o processo de identificação de erros que os
estudantes estão mais propícios a cometer quando o grau de complexidade da habilidade avaliada
aumenta.
Palavras-chave: Avaliação externa; Formação de professores; Accountability; Currículo; Ensino de
Matemática.
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A FORMAÇÃO DOCENTE EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
E AS EXPERIÊNCIAS DOS BOLSISTAS DE INICIAÇÃO
À DOCÊNCIA DO PIBID
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
De acordo com Santos (2020), entende-se que o processo de ensino e de aprendizagem tem
se mostrado frágil a partir de resultados de avaliações externas da Educação Básica. Tendo em vista
o atual contexto brasileiro, percebe-se a necessidade de maior visibilidade e valorização da
educação, sendo ela primordial na formação do cidadão, uma vez que ela lhe propicia conhecimento
e autonomia. A educação promove a capacidade de auto reflexão, servindo de instrumento de
crescimento pessoal e, consequentemente, um meio de retorno financeiro para o indivíduo.
Tendo em vista a relevância do profissional da educação na formação dos educandos, partese do pressuposto que ele tenha uma base bem estruturada desenvolvida ao longo de sua graduação
para que o ensino tenha qualidade. No entanto, para isso, é indispensável na formação inicial dos
professores, a aquisição de experiência de profissionais Licenciados formados, uma vez que,
conforme Burchard & Sartori (2011), seus relatos são de suma importância na capacitação do futuro
educador.
O objetivo deste trabalho é apresentar um relato de experiência que evidencie a relevância
que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID têm para a formação e
capacitação de professores de Ciências. Abordando também de forma ampla a temática da formação
dos professores e sua relação direta com as políticas públicas educacionais do Brasil.
AS POLÍTICAS PÚBLICAS NA FORMAÇÃO DOCENTE
Na busca pela qualidade da Educação Básica que está atrelada a formação docente, o
Ministério da Educação - MEC e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- CAPES tem proposto políticas públicas para formação inicial e continuada a exemplo da oferta de
editais voltados para a formação de professores. As políticas públicas são ações sociais coletivas
que têm por objetivo à garantia de direitos perante a sociedade, envolvendo compromissos e
tomadas de decisões para determinadas finalidades.
Algumas políticas públicas são voltadas ao desenvolvimento e melhorias na qualidade de
ensino. Neste relato destacamos o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID
que foi criado em 2007 pelo Ministério da Educação - MEC e implementado pela CAPES/FNDE
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). O Programa tem como finalidade valorizar o
magistério e aproximar os estudantes ainda na graduação com o ambiente escolar, ou seja, tendo por
objetivo a formação e qualificação inicial de professores.
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A Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES, localizada no município de Lajeado-RS
aderiu ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência no ano de 2010. Desde então, o
Programa se mostrou de grande importância na instituição, sendo que foi muito visado pelos cursos
de licenciatura da casa, e no Edital nº 07/2018 - CAPES/PIBID contemplou quatro núcleos,
envolvendo os cursos de Pedagogia, Letras, Educação Física, Biologia e História. Os núcleos
desenvolveram atividades em escola de Educação Básica previamente selecionadas atendendo ao
referido edital considerando principalmente escolas com baixo IDEB (Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica). Cada subprojeto estabeleceu um plano de ação para ser desenvolvido, de
acordo com as necessidades da escola parceiras orientados pelo professor supervisor e coordenador
de área.
A ESCOLA PARCEIRA
Em um primeiro momento ocorreu uma aproximação e estudo sobre as escolas parceiras,
sendo realizado a leitura do Projeto Político Pedagógico - PPP e Regimento Escolar de cada escola,
pois os documentos escolares estudados são norteadores da rotina escolar e fundamentais para
compreender o contexto em que a escola está inserida, assim como suas necessidades e interesses.
Com isso, os bolsistas do subprojeto de Ciências Biológicas, depois de estudarem os
documentos da escola parceira (escola da rede municipal) realizaram algumas visitas à instituição,
para vivenciar o cotidiano da escola a partir das ações diárias e observação de aulas nas turmas em
que o projeto seria desenvolvido.
Durante as visitas percebeu-se a forte relação entre alunos e professores, que se mostrou
significativa e afetiva, decorrente do contexto escolar em que esses alunos estão inseridos. Sabe-se
que ser professor é entender e acolher as diferenças e que frequentemente o professor é visto como
figura de suporte social. Assim como Guedes, Silva e Garcia (2017) alertam que a escola atual
possui uma função social ampliada, onde o aluno não pode ser visto como um depósito de
informações e por isso, os professores devem humanizar o processo educacional com uma formação
problematizadora.
A escola parceira possui o objetivo de trabalhar com pedagogias de projetos em conjunto
com as áreas do conhecimento. Em seu contexto, busca ser inclusiva, pois reconhece todos os
alunos independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguística entre
outras. Posterior a essa análise, os bolsistas vivenciaram a rotina da escola, visitando seus espaços
formais e não formais, interagindo com alunos, professores e funcionários.
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O PIBID E A FORMAÇÃO DOCENTE
As instituições de ensino superior vêm formando uma grande quantidade de professores, que
saem da graduação e entram no mercado de trabalho com experiência de sala de aula restrita aos
estágios, inviabilizando o contato mais dinâmico com a realidade escolar ficando restritos a um
período determinado para a prática docente. Assim percebe-se que por meio do PIBID os estudantes
das licenciaturas que são bolsistas de iniciação à docência passam a ter uma vasta experiência em
sala de aula, nos mais diversos contextos o que contribui significativamente com a sua formação.
Desde o início do Programa, se discute constantemente sobre o contexto escolar e sua
importância nos dias de hoje. As experiências com o PIBID vêm possibilitando compreender que os
processos de ensino e de aprendizagem bem como a importância em considerar o meio social em
que os alunos estão inseridos, respeitando as individualidades e as particularidades dos envolvidos.
A qualidade de educação está diretamente envolvida com uma didática atrativa e com
processos de ensino que buscam atender a todos. É fundamental o professor saber a importância de
fazer um planejamento pedagógico, que siga linhas que contemplem o contexto escolar, as
diversidades socioculturais e as ambiguidades encontradas nesse ambiente.
Assim, construir um planejamento adequado em conjunto com uma didática que adapta o
ensino a determinado contexto, que busca entender os alunos e suas particularidades, é fundamental
para dar condições para os alunos desenvolverem determinadas habilidades e competências,
tornando acessível o conhecimento e o processo educativo muito mais amplo e concreto para os
sujeitos envolvidos.
Após os primeiros contatos com a escola parceira ficou definido que seriam desenvolvidos
planejamentos para as turmas de oitavo e nono ano do Ensino Fundamental. Com auxílio da
professora supervisora foram elencados alguns conteúdos que deveriam ser desenvolvidos durante o
plano de ação. Além disso, percebeu-se que os estudantes tinham interesse no tema sexualidade,
que acaba sendo um assunto transversal a partir de conteúdos como o do sistema reprodutor
trabalhado principalmente pela disciplina de Ciências, no oitavo ano.
A metodologia utilizada no projeto proposto consistiu em aliar as informações que o curso
oferece com aquilo que foi estudado nos encontros semanais em que são realizadas atividades
referentes ao planejamento que seria desenvolvido na escola, através de leituras de artigos e
cartilhas, rodas de conversa, experiências profissionais trazidas pela professora supervisora e vídeos
que tratam sobre o tema sexualidade.
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Com as atividades desenvolvidas identifica-se que o Programa possibilita a ampliação da
formação docente, já que, além de compreender aquilo que está no currículo do curso, também foi
possível conhecer e planejar formas de abordar

as diversas inquietações trazidas na fase da

adolescência, aprimorando o que é estudado ao longo da graduação com as práticas educativas, o
que é um diferencial para os licenciandos que passam pelo PIBID. Experiências como essas
ocorrem, pois se tem uma carga horária significativa na escola e o planejamento em conjunto com
os colegas e as orientações da professora supervisora são de extrema importância para a formação
profissional.
A FORMAÇÃO NA PRÁTICA
Por meio do PIBID os bolsistas realizaram projetos e vivências escolares com alunos de 11 a
16 anos em uma das escolas parceiras e identificaram a necessidade de trabalhar com a temática da
sexualidade vinculada ao estudo do sistema reprodutor.
Com intuito de dar início às atividades do projeto sobre sexualidade, os bolsistas e a
supervisora planejaram uma dinâmica que envolvia a participação dos alunos, que tinha como
propósito esclarecer dúvidas e conscientizá-los sobre o assunto. A dinâmica foi realizada em dois
períodos de Ciências, com as duas turmas de oitavos anos da escola, com vistas a contemplar o
plano de estudos.
A atividade consistia em desenhar um representante do sexo feminino e outro do sexo
masculino em um pedaço de papel pardo e, para isso, os alunos foram divididos em dois grupos.
Um grupo ficou responsável por desenhar uma pessoa do sexo feminino e o outro grupo por
desenhar uma pessoa do sexo masculino. Para a confecção dos desenhos, alguns alunos deitaram-se
sobre os cartazes enquanto outros contornavam o corpo dos colegas para criar os personagens.
Cada grupo deu uma identidade para os personagens criados, com nome e idade. A ideia de
atribuir uma significação para os desenhos foi para garantir uma aproximação com os alunos. Foi
observado, também, que os estudantes retrataram sua realidade em seus personagens e, assim,
percebeu-se que o aluno é parte de um contexto e o professor deve sempre se inteirar disso,
possibilitando uma aproximação na relação professor-aluno.
Percebeu-se, também, que a dinâmica proporcionou a reflexão e a compreensão, por parte
dos alunos, a respeito das diferenças presentes no sexo feminino e masculino, principalmente as
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diferenças físicas, assim como as características das transformações evidentes na fase da
adolescência.
Depois de criados os personagens, foi solicitado que cada aluno escrevesse alguma pergunta,
dúvida, ou mesmo uma inquietação, sobre o que se esperava da fase pela qual aqueles personagens
estavam passando, no caso, se tratou da fase da adolescência. As perguntas foram depositadas de
forma anônima em uma caixa que foi confeccionada com o intuito de ser um portal de relação dos
alunos com os bolsistas.
As perguntas depositadas na caixa foram divididas em duas categorias, aquelas que eram de
cunho biológico, ou seja, aquilo que fazia referência às mudanças do corpo, ou até mesmo sobre
curiosidades referentes à reprodução humana e a embriologia; e aquelas que se tratavam de assuntos
relacionados aos sentimentos e angústias da fase da adolescência, por exemplo, um desabafo sobre
bullying. Essas últimas perguntas, que foram categorizadas, foram respondidas por um profissional
da área da psicologia em uma conversa com os alunos, pois se tratava de assuntos específicos, que
não estão ao alcance dos conhecimentos dos bolsistas. Os questionamentos quanto ao conhecimento
biológico foram respondidos ao longo do plano de trabalho das turmas.
Com isso, pode-se dizer que essa dinâmica se mostrou de grande relevância, pois além
iniciar as atividades do projeto, a ser desenvolvido na escola, os bolsistas puderam planejar outras
que atendessem as necessidades e interesses por parte dos alunos. Essa proposta também trouxe
momentos enriquecedores, sendo que foi possível visualizar, pelos desenhos feitos, as percepções
dos alunos. Desta forma, compreende-se que a percepção é diferente em cada momento vivido e
esse deve ser sempre valorizado e respeitado.
CONCLUSÕES
Ao conhecer e se inteirar do ambiente escolar, com as visitas e práticas realizadas na escola
parceira, pode-se perceber que ser professor é saber entender as diferenças e lidar com um ambiente
heterogêneo. Os professores precisam ter um “olhar diferente” que é muito mais do que entender as
diferenças e compreender as singularidades dos alunos, da sala de aula e da escola. É olhar diferente
para o mundo, compreender o que está fora de nós e nos importar com o externo.
As experiências vivenciadas com o Programa proporcionaram identificar a realidade de uma
escola em um bairro de vulnerabilidade social na prática, possibilitando formas de agir a respeito
dos acontecimentos do cotidiano da escola. Tal aprendizagem foi extremamente importante para a
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formação dos envolvidos, pois o PIBID oportunizou a entrada em sala de aula ainda no começo da
graduação.
O PIBID, é uma das políticas públicas que hoje auxilia na formação e qualificação de novos
profissionais, pois o Programa tem como objetivo demonstrar e apresentar inúmeras aprendizagens
que auxiliam para processo de constituir-se professor.
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Resumo
Com o passar dos anos as políticas públicas voltadas para a formação docente tem se intensificado, pois
a necessidade de qualificar o processo de ensino e de aprendizagem é latente. Sendo assim, não há
como melhorar a qualidade do ensino sem investir na formação docente, tanto inicial quanto
continuada. Esse relato de experiência tem o objetivo de apresentar as relações entre os licenciandos
em Ciências Biológicas, bolsistas de iniciação à docência do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência de uma universidade comunitária do estado do Rio Grande do Sul, com as
atividades desenvolvidas na escola parceira do Programa no ano de 2019. As atividades foram ofertadas
para alunos do oitavo e nono ano do Ensino Fundamental objetivando atender a demanda do plano de
trabalho da professora titular e atender a necessidade de abordar o tema sexualidade, visto como um
tema transversal, no ensino de ciências. Os bolsistas são licenciandos em Biologia, tendo em vista que
os docentes que atuam com os anos finais do Ensino Fundamental no componente curricular Ciências
da Natureza são formados em Biologia. As atividades desenvolvidas pelos bolsistas de iniciação à
docência com orientação da professora supervisora e da coordenadora de área permitiram que os
alunos da escola fossem motivados a aprender, devido as propostas desenvolvidas. Quanto a formação
docente percebeu-se que o planejamento e o envolvimento dos bolsistas com as ações propostas
contribuíram com a sua formação considerando a especificidade da temática abordada. A partir das
vivências tanto na escola quanto na universidade fica evidente a importância do Programa não só para a
formação docente, mas também para a qualidade da educação atual.
Palavras-chave: PIBID, formação docente, ensino de ciências, aprendizagem.
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A IMPORTÂNCIA DO PIBID NA FORMAÇÃO DE
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CAMPUS GUANAMBI
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INTRODUÇÃO
Os avanços científicos e tecnológicos das duas primeiras décadas do século XXI não
significaram necessariamente, progresso humano. Preconceitos, medos e superstições dignas dos
séculos pré-iluministas ainda resistem na era das redes sociais e, sobretudo por estas, em grande
medida, estão sendo fortalecidos.
No Brasil, a crise econômica, política e moral se generalizou e impôs marcas impossíveis de
serem ignoradas em todos os setores da sociedade.
Na educação, uma profunda inversão de valores e os diversos ataques à escola, à educação
laica e aos educadores têm se intensificado e se tornado um fator de desvalorização do magistério.
Muitos avanços alcançados na primeira década deste século e início da segunda no campo social e
educacional estão retroagindo.
Neste cenário, políticas públicas de formação de professores e valorização do magistério
como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) estão sob ameaça.
Este trabalho visa resgatar, a partir da análise da experiência do PIBID no Curso Superior de
Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF
Baiano) Campus Guanambi, a importância deste programa na formação inicial de professores para a
educação básica nos cursos de licenciatura. Pretende, assim, contribuir com a discursão em defesa
de políticas similares que visem à melhoria da formação de professores e à valorização do
magistério da educação básica.
SOBRE O PIBID
O PIBID é um programa vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES). Criado em um contexto de formulação de políticas públicas educacionais de
incentivo ao aperfeiçoamento e valorização da formação de professores para a educação básica,
concede bolsas a estudantes de licenciatura de Instituições de Educação Superior (IES) públicas e
comunitárias em parceria com escolas da rede pública de ensino.
Inicialmente, os alvos principais do PIBID eram as áreas de Física, Química, Biologia e
Matemática do Ensino Médio, em decorrência da urgência demandada pela carência de professores
destas disciplinas nas escolas das redes públicas de ensino.
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Em 2009, o Programa é ampliado às instituições públicas estaduais, e, no mesmo ano,
estendido às instituições públicas municipais e às instituições comunitárias, confessionais e
filantrópicas sem fins lucrativos. Entretanto, é com o Decreto nº 7.219, de 24 de julho de 2010 que
o PIBID é alçado à condição de política pública de formação de professores, estendendo-o a todas
as instituições de educação superior (IES), públicas e privadas, que possuam cursos de licenciatura
regulamentados, participem de programas de valorização do magistério definidos como estratégicos
pelo MEC e que estejam em condições de cumprirem com as exigências dos projetos submetidos.
Em síntese, os objetivos precípuos do PIBID seriam a promoção da formação profissional de
professores em nível superior, a valorização do magistério e a consequente melhoria da oferta de
professores para a educação básica e da qualidade do ensino público, através de parcerias entre IES
e escolas básicas da rede pública que propiciem oportunidades de vivências práticas e produção
científica.
O INSTITUTO FEDERAL BAIANO CAMPUS GUANAMBI E O CURSO SUPERIOR DE
LICENCIATURA EM QUÍMICA
O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) é uma instituição federal de educação profissional e
tecnológica de nível médio e superior criada pela Lei nº 11.892/2008, de 29 de dezembro de 2008
(BRASIL, 2008), a partir da união de quatro escolas agrotécnicas federais do estado da Bahia. Em
2013, o Decreto de n° 7.952, de 12 de março de 2013 (BRASIL, 2013), agregou ao IF Baiano as
Escolas Médias de Agropecuária Regional (EMARC), que antes pertenciam à Comissão Executiva
do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), criando quatro novos campi.
Atualmente, o IF Baiano conta com 14 campi. Trata-se, portanto de uma instituição de
educação multicampi, com o ensino voltado majoritariamente à área agrícola, interiorizada e
distribuída por todo o território baiano, sendo que sua Reitoria funciona em Salvador, capital do
estado da Bahia.
O Campus Guanambi está inserido no Perímetro Irrigado de Ceraíma, no município de
Guanambi, situado no semiárido Baiano, mesorregião Centro-Sul Baiano, no Território-Identidade
do Sertão Produtivo.
Até o início de 2010, este Campus ofertava apenas a Educação Profissional e Técnica de
Nível Médio (EPTNM). Porém, com a expansão da Rede Federal de Ensino Profissional e
Tecnológico que sucedeu na criação dos Institutos Federais (IF), iniciou-se a oferta de cursos de
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nível superior, sendo que atualmente conta com quatro cursos de graduação, duas pós-graduações
lato sensu e uma stricto sensu (mestrado).
Foi neste contexto que, no primeiro semestre de 2010, o IF Baiano Campus Guanambi
passou a ofertar o Curso Superior de Licenciatura em Química, presencial, no qual são ofertadas 40
vagas anualmente no período noturno.
A finalidade deste curso é formar profissionais para atuar na Educação Básica, em
particular, nos ensinos Fundamental, Médio e Médio Integrado, bem como em cursos superiores.
Em conformidade com as peculiaridades de uma licenciatura, possui dimensões de natureza
científico-cultural que envolvem as disciplinas pedagógicas e específicas da área do curso, com
foco em uma formação humanística.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
“O caminho que o professor escolheu para aprender foi ensinar” (PINTO, 2010, p. 22).
Antes de discorremos propriamente acerca do papel do PIBID na formação inicial de professores, é
necessário evidenciarmos alguns pressupostos sobre os quais se sustenta ou se justifica tal itinerário
investigativo. Iniciemos, pois, com essa assertiva do filósofo brasileiro Álvaro Viera Pinto que,
além de resumir uma lúcida visão sobre o aprendizado da docência, revela pistas sobre o lugar da
prática na construção do sujeito docente.
Partimos, portanto, de uma concepção político-crítica de educação. A qual se desvia da
objetificação dos seus sujeitos. A educação, neste contexto, assume o caráter de “encontro de
consciências”, onde os sujeitos, igualmente ativos, constroem-se mutuamente. O professor, que
confrontado com a realidade da sala de aula, depara-se com obstáculos concretos que precisa
superar (PINTO, 2010, p. 23), aprende enquanto ensina. Por sua vez, o discente, detentor de uma
série de saberes, construídos no âmbito das diversas relações sociais externas à escola, aos quais
serão confrontados os saberes objetivados na ação docente, ensina enquanto aprende.
Nesta perspectiva, a escola, enquanto espaço de interação social, de encontros de
consciências que se constroem mutualmente em consequência das implicações dialéticas resultantes
destes encontros, configura-se, por excelência, em um ambiente de formação do professor.
Posto isto, políticas públicas como o PIBID podem representar um paradigma que rompe
com o lugar-comum da formação docente academicista e aponta caminhos promissores para o salto
de qualidade da nossa educação básica que, enquanto educadores e sociedade, tanto almejamos.
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O grande mérito deste programa está em aproximar o acadêmico de licenciatura da realidade
concreta da sala de aula e a IES da escola básica pública, corroborando com Freire quando diz:
A formação dos professores e das professoras devia insistir na constituição deste saber
necessário e que me faz certo desta coisa óbvia, que é a importância inegável que tem
em nós o contorno ecológico, social e econômico em que vivemos. E ao saber teórico
desta influência teríamos que juntar o saber teórico-prático da realidade concreta em
que os professores trabalham (FREIRE, 2010, p.137).

Diversas pesquisas apontam para a importância do PIBID na formação docente, dentre estas,
podemos destacar Gatti et al. (2014) e Paniago et al. (2018).
Segundo Gatti et al. (2014, p.107),
O PIBID vem criando condições para um processo de formação consequente para o
desenvolvimento profissional dos docentes de modo que possam participar do
processo de emancipação das pessoas, o qual não pode ocorrer sem a apropriação dos
conhecimentos.

Paniago et al. (2018, p. 26) considera que “o PIBID tem contribuído de forma significativa
para a formação inicial de professores”, pois possibilita, ao licenciando bolsista, “vivenciar, desde o
início do curso, várias situações de socialização à docência”. Portanto, trata-se de “um campo fértil
para a consolidação da tão almejada relação teoria-prática e a tríade – ensino, pesquisa e extensão”.
No entanto, a despeito, da grande contribuição do programa no campo do aprendizado e
iniciação à docência, confirmação uníssona dos diversos estudiosos que sobre ele se debruçaram, é
possível perceber claramente a intenção governamental no seu desmonte.
Cabe, portanto, nesta seara, por parte dos agentes comprometidos com desenvolvimento
educacional, a multiplicação de estudos e relatos que evidenciem o impacto que o PIBID exerce
sobre a qualidade da educação pública.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste artigo, apresentamos um panorama decorrente da experiência consolidada do PIBID
no âmbito do Curso de Licenciatura em Química do IF Baiano Campus Guanambi. Ele se pauta no
levantamento analítico, em uma abordagem qualitativa, em fontes documentais, focando não apenas
na quantificação ou descrição dos dados recolhidos, mas nas informações geradas a partir de um
olhar cuidadoso e crítico sob as fontes documentais.
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Foram analisados os atos normativos que regulam o programa, a instituição e o curso e,
como foco central, os relatórios parciais e finais do PIBID IF Baiano Campus Guanambi no período
compreendido entre março de 2014 e fevereiro de 2018, muitos artigos científicos produzidos e
publicados por discentes, professores e gestores que tiveram participação no programa, além da
literatura consolidada que aborda o tema em específico e a educação em geral.
O PAPEL DO PIBID NA FORMAÇÃO DOS LICENCIADOS EM QUÍMICA DO INSTITUTO
FEDERAL BAIANO CAMPUS GUANAMBI
A história do PIBID no IF Baiano Campus Guanambi teve seu início em setembro de 2012.
No período de 2014 a 2017 muitos trabalhos produzidos a partir de experiências em ações de
ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no âmbito do PIBID no Curso de Licenciatura em
Química do IF Baiano Campus Guanambi foram publicados por alunos, professores e gestores
ligados ao programa. Destes, 17 artigos foram reunidos no livro “Iniciação à docência: a
licenciatura em química e o ensino de ciências”.
Fica patente nas análises das experiências de iniciação à docência proporcionadas pelo
PIBID que o estreitamento dos laços entre as IES e a escola básica promove “uma melhoria da
formação docente, tanto dos graduandos quanto dos docentes que já atuam, com consequências
positivas também para a Educação Básica” (SANTANA et al., 2017, p. 101).
A execução de atividades teórico-práticas no âmbito do Programa pelos professores em
formação contribuiu para a “percepção de que não basta conhecer o conteúdo das disciplinas”,
(JESUS, MAGALHÃES & SANTANA, 2017, p. 32) desvendando a complexidade do processo de
ensino-aprendizagem e motivando o investimento pessoal e dedicação dos licenciandos.
A experiência do PIBID proporciona benefícios às escolas parceiras com novas e
diversificadas oportunidades de aprendizagem para os alunos, que incluem aulas de reforço escolar,
realização de oficinas, a revitalização de laboratórios didáticos (LEDO, LIMA & TRINDADE,
2017, pp. 38-43) e desenvolvimento de materiais didáticos “para facilitar a aprendizagem do
conteúdo carregado de dificuldades, uma vez que exige a formulação de imagens mentais, difíceis
de serem elaboradas” (LIMA, PEREIRA & SANTANA, 2017, p. 138).
Do ponto de vista da percepção dos licenciandos bolsistas, Santos, Vilas Boas & Matos
(2017, p. 114) revela, a partir de pesquisa realizada com bolsistas do PIBID, não ter sido apontada
“nenhuma insatisfação em relação às experiências no Programa”, sendo que 72% consideraram
como as experiências mais positivas as “intervenções, experimentações e apresentações” e 28 % a
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“participação em eventos, feiras, encontros simpósios ou congressos (SANTOS, VILAS BOAS &
MATOS, 2017, p. 113).
Os dados demonstram que 24% dos entrevistados declararam que o Pibid contribui
com a autoformação[...], 24% afirmaram que conseguiram ver melhoria na
oralidade[...] e 52% respondeu que o Pibid contribuiu para o fortalecimento da opção
pela docência[...]. (SANTOS, VILAS BOAS & MATOS, 2017, p. 114)

CONCLUSÕES
A análise aqui empreendida sobre a experiência do programa PIBID no âmbito do Curso de
Licenciatura em Química do IF Baiano, Campus Guanambi, revelou o entendimento de que o
programa contribui significativamente para a formação inicial e o início da profissionalização dos
licenciados por aproximar a escola de educação básica das instituições de educação superior que
formam professores e proporcionar ao licenciando vivências das práticas pedagógicas e do
cotidiano das escolas públicas e iniciação à pesquisa e à extensão.
Diante do cenário de instabilidade política e econômica em que vivemos, e considerando a
presente conjuntura educacional brasileira, é preciso pensar em qual projeto de educação poderá
auxiliar nas transformações estruturais que proporcionarão a superação do processo de
desvalorização da profissão docente. Este é um momento de resistência e de disputa contra os
ataques à educação. Estamos em um espaço de luta histórica por uma outra educação, uma outra
formação que possa contribuir para valorização do magistério e fomentar o resgate da importância
desse profissional para a sociedade.
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Resumo
Este estudo visa resgatar, a partir da análise de uma experiência consolidada do PIBID, a importância
deste programa na formação inicial de professores para a educação básica nos cursos de licenciatura.
Este Programa concede bolsas de iniciação à docência a estudantes de licenciatura de IES em parceria
com escolas da rede pública de ensino. Ele proporciona aos licenciandos uma aproximação com a
prática pedagógica, o cotidiano e o contexto das escolas públicas de educação básica. Através de uma
análise qualitativa, em fontes documentais e artigos científicos produzidos e publicados por discentes,
professores e gestores que tiveram participação no programa, descreve-se a experiência do PIBID no
Curso Superior de Licenciatura em Química do IF Baiano Campus Guanambi e o papel deste Programa
na formação e inserção profissional de professores na Educação Básica. Partindo de uma interpretação
que tem por base teorias educacionais consolidadas aplicadas à conjuntura da segunda década deste
século, os resultados positivos das ações desenvolvidas no âmbito do PIBID são colocados em
contraste diante dos retrocessos impostos pela profunda crise econômica, política e ética atual que
tende para o seu desmonte. Por fim, apontam-se conclusões, no intuito de se levantar outras discussões
teóricas fundamentadas, considerando-se as contribuições do PIBID para a formação de professores,
evidenciando-se a necessidade de se avançar nos estudos acerca do PIBID, com vistas à necessária luta
pela consolidação e continuidade deste programa diante dos desafios que o contrapõe a um projeto
neoliberal representado pelas forças que ascenderam ao poder a partir da segunda metade desta década.
Palavras-chave: Formação de professores; iniciação à docência; prática docente; educação básica.
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INTRODUÇÃO
O estágio Supervisionado nos cursos de Pedagogia ainda se configura como tema a ser
estudado, apesar dos estudos já realizados. Pensar o estágio na formação inicial do professor
implica em refletir sobre docência, gestão, identidade do professor, profissionalidade e outros
aspectos. Requer ainda, que o curso reflita, entre outros aspectos, sobre sua constituição interna
compreendendo o estágio supervisionado como componente curricular necessário à formação e
articulado ao rol de disciplinas.
Concepções fragmentadas da formação, nas quais a sala de aula é espaço para a teoria e o
campo profissional é o espaço da prática comumente presente nos cursos de licenciatura, provoca a
desarticulação entre teoria e prática. Esse distanciamento ocasiona prejuízos na formação do
professor e na vivência cotidiana do educador se, em seu processo formativo não se constituiu a
compreensão da práxis como real proposição do exercício e da vivência profissional.
O estágio curricular obrigatório precisa ser visto como uma ação que possibilita ao sujeito
da experiência formar e transformar (BONDÍA, 2002). Também contribuir para uma postura crítica
e reflexiva do contexto educacional, com o fim de possibilitar uma educação escolarizada
coadunada com as especificidades de cada realidade.
A formação docente é atravessada por vários dilemas. Dentre eles, o papel do estágio na
perspectiva de verificar a relação que o licenciando estabelece com este componente curricular
obrigatório, no intuito de identificar como este vem sendo considerado e de que forma vem
contribuindo para a construção da formação do professor. Nesse caminho, faz-se necessário
repensar o estágio supervisionado nos cursos de Pedagogia a fim de sugerir diferentes propostas
para sua realização.
O motivo desencadeador deste trabalho é o fato de que no atual contexto educacional, na
vivência com as licenciaturas, é comum encontrar cursos de licenciatura, nos quais o estágio
supervisionado é relegado à segunda categoria, sendo desvalorizado por docentes e alunos. Situação
semelhante ocorre nos cursos de Pedagogia, nos quais prevalece uma desvalorização das propostas
e atividades realizadas nos diversos estágios.
Sendo essa uma realidade nacional, houve no ano de 2018 a possibilidade de implantação de
uma proposta diferenciada de estágio nos cursos de licenciaturas. Esta, atrelada ao Programa de
Residência Pedagógica, instituído pelo Edital CAPES nº 06/2018, da Coordenação de
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Previu o edital que os projetos desenvolvidos
promovessem a articulação de suas atividades com os estágios dos respectivos cursos.
Apoiados nessa possibilidade, propusemos um projeto de ensino para a residência
pedagógica articulado ao estágio curricular de um curso de Pedagogia que teve como objetivo
maior possibilitar a vivência de situações concretas do cotidiano escolar e da sala de aula, por meio
da realização de atividades de planejamento, intervenções, regências de classe, tendo em vista a
gestão do sistema de ensino, da escola e da sala de aula.
Com início em 2018 e término em janeiro de 2020, os resultados demostram que o programa
não se limita somente à vivência em sala de aula, mas busca constituir uma interação entre pesquisa
acadêmica, bem como teoria e prática docente.
REFORMULAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO A PARTIR DO PROGRAMA DE
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
A Residência Pedagógica constitui um programa instituído em 2018 pelo Edital CAPES nº
06/2018, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Tem como fim,
implementar projetos inovadores com o intuito de estimular a articulação teoria e prática nos cursos
de licenciatura, por meio da parceria das universidades com as redes públicas de educação básica.
Segundo o Edital Capes 06/2018, “a residência pedagógica é uma atividade de formação
realizada por um discente regularmente matriculado em curso de licenciatura e desenvolvida numa
escola pública de educação básica, denominada escola-campo”. Sua realização é composta de
quatrocentos e quarenta horas, das quais trezentos e vinte devem ser realizadas com imersão em
uma escola campo. Prevê a integração de um docente da universidade, coordenador do projeto, ou
mais, desde que colaboradores voluntários. Também três professores da educação básica, sendo que
cada um atende um grupo de dez alunos, totalizando trinta por projeto. Destina-se a alunos a partir
do terceiro e quarto ano do curso de formação e visa a aperfeiçoar o estágio supervisionado nos
cursos de licenciatura.
A preocupação com o estágio nos cursos de licenciaturas é latente na Residência
Pedagógica. Porém, a elaboração de um projeto inserido nesse programa necessita refletir sobre
propostas que contemplem formas diferenciadas de realização do estágio, precisam atender a
realidade do curso e das escolas da educação básica e contribuir com a reformulação dos estágios
nos cursos. É preciso se revestir de cuidados a fim de não reduzir a forma e o conteúdo das
atividades e reflexões sobre o trabalho docente à meras ações centradas em aprendizagens dispostas
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na BNCC ou ainda, a atividades práticas restritas a imersão na sala de aula que contempla o ato
pedagógico como fazer metodológico-curricular (SILVA e CRUZ, 2018).
O estágio não é uma atividade estática, mas “permeado por discussões que transitam pela
teoria e prática, pelo saber e fazer, pensar e agir, trabalho individual e coletivo, sendo construído no
interior de uma instituição situada em um contexto histórico, político, social e cultural” (REIS,
2015, p. 130). Necessita incluir o aluno num movimento que envolve a escola campo e a
universidade num diálogo dinâmico e contínuo, fundamentado pelos estudos e discussões realizadas
nas disciplinas que compõem a estrutura teórico-prática do curso. O estágio propicia o encontro do
aluno estagiário com vários elementos presentes na realidade ao qual irá atuar profissionalmente,
conduzindo ao desenvolvimento de reflexões, proposições e ações (REIS, 2015).
O exercício da prática proporciona aos acadêmicos uma vivência direta com os problemas
concretos de um currículo em ação, permitindo a apropriação de aprendizagem necessária para o
exercício de sua profissão. Aspectos como a concepção, relação teoria e prática, relação com as
disciplinas do curso, estruturação, operacionalização e outros, são presentes no estágio curricular
cuja “[...] finalidade é integrar o processo de formação do aluno, futuro profissional, de modo a
considerar o campo de atuação como objeto de análise, de investigação e de interpretação crítica, a
partir dos nexos com as disciplinas do curso” (PIMENTA e LIMA, 2010, p. 24).
Assim compreendido, a associação do estágio supervisionado ao Programa de Residência
Pedagógica, como exige o Edital Capes 06/2018, pode constituir uma experiência enriquecedora
para alunos, professores e escolas da educação básica.
Tomando como base esse pressuposto, foi desenvolvido o projeto de Residência Pedagógica
no curso de Pedagogia, que permaneceu condicionado a indicações de como este poderá auxiliar o
aperfeiçoamento do estágio no curso. Realizou-se em duas escolas de anos Iniciais do Ensino
Fundamental do munício de Cornélio Procópio, no Estado do Paraná.
Partiu da elaboração de duas docentes do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do
Norte do Paraná – UENP e envolveu três professores preceptoras de duas escolas municipais e
trinta alunas do terceiro ano do curso de Pedagogia no ano de 2018 e quarto ano em 2019.
Desencadeado o processo, não houve inicialmente interesse das escolas municipais de ano
iniciais do Ensino Fundamental em se envolver no projeto, o que demandou um trabalho de
deslocamento e convencimento de escolas e professores da educação básica.
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Superada as dificuldades iniciais, a primeira fase foi realizada no segundo semestre de 2018,
sendo a maior parte no interior da universidade, por meio de encontros para socialização do projeto,
auto avaliação, orientações e atendimento a outras necessidades que emergiram durante o semestre.
Foram realizados grupos de estudo sobre a Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Também
houve a imersão das alunas nas escolas campo para aproximação com a realidade escolar ao qual
iriam desenvolver o projeto.
A segunda fase desenvolveu-se entre 2019 e 2020. As alunas participantes do programa
foram inseridas semanalmente nas escolas campo e realizaram atividades de observação,
participação, intervenção, produção de material didático e outras. Foram acompanhadas, assistidas e
orientadas em todo o processo pelas preceptoras e docentes, em especial no planejamento das ações.
Concomitante às atividades na escola, foram realizados encontros para reflexão, avaliação e
redirecionamento das atividades no espaço da universidade.
O olhar estendido sobre o trabalho já realizado possibilitou tecer algumas considerações
sobre o projeto.
A fase inicial constituiu um período de aprendizagem para todos os envolvidos e o
consequente o amadurecimento do projeto e os nele envolvidos. As reflexões realizadas nesse
período estenderam-se também sobre o estágio que historicamente foi fonte de angústia para os
alunos.
A possibilidade de realização de atividades contínuas e ininterruptas trouxe aprofundamento
e tranquilidade ao processo. As alunas demonstraram maior segurança no desenvolvimento das
atividades, maior interesse pela busca de atividades diferenciadas e diversificadas, de forma que as
intervenções e atividades mostraram-se mais ricas, interessantes e motivadoras da aprendizagem
dos alunos.
As alunas vivenciaram a organização, rotina e dificuldades da escola e do professor dos anos
iniciais do ensino fundamental. Puderam observar como a escola é organizada e como ocorrem as
relações na escola, tanto com os alunos e pais, bem como com outro professores demais
funcionários da escola.
O reconhecimento da importância e necessidade do planejamento ficou mais evidente na
fala das alunas que mostraram ainda preocupação com seus elementos como clareza dos objetivos,
sequência dos conteúdos, organização de procedimentos e envolvimento de recursos que atendam à
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articulação dos seus elementos e a compreensão da necessidade da realização de avaliação de forma
contínua e contextualizada.
Na realização das intervenções e na proposição de atividades e utilização de recursos
didáticos, as alunas estagiárias buscaram orientação junto aos professores das diversas disciplinas
do curso, consolidando a articulação do estágio com as demais disciplinas. As conversas,
solicitações, reflexões e orientações propiciaram amadurecimento e compreensão dessa articulação,
bem como influencia na formação e prática docente. Tanto a escola campo como as professoras
regentes das turmas as quais as alunas estagiam, como as preceptoras, demonstraram
reconhecimento da importância das alunas no ambiente escolar.
A fala das preceptoras, do corpo gestor da escola e das professoras regentes das turmas que
as alunas residentes estagiam, revelaram a importância e diferença que realizou nas escolas. Os
professores das turmas revelaram satisfação em envolver as alunas estagiárias no processo de
ensino e aprendizagem dos seus alunos. Inclusive notou-se certa dependência em relação à
participação das alunas, pois os professores confiavam e as inseriam em sua rotina escolar
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Programa de Residência Pedagógica possibilitou a realização de propostas inovadoras que
há muito eram sonhadas e desejadas pelo corpo docente do curso, eram consideradas inviáveis em
função de fatores como a necessidade de trabalho dos alunos, as dificuldades na orientação das
atividades e no acompanhamento na escola campo, entre outras.
A inserção semanal das alunas estagiárias na escola campo promoveu a aproximação da
universidade com a escola e da escola com a universidade. Fortaleceu laços profissionais e afetivos
com os professores e com as escolas de Educação Básica.
O Programa de Residência Pedagógica ampliou as possibilidades de estágio nas escolas
municipais, porém, o Programa ainda apresenta deficiências que necessitam ser revistas e
reconhecemos limitações que dificultam a execução do projeto. Ajustes precisam ser também
realizados no projeto e na proposta de estágio. Porém, é inegável que a experiência de articulação
do estágio ao Programa de Residência Pedagógica tem sido produtiva para as alunas, para as
escolas campo e para o curso de Pedagogia no geral.
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Resumo
Esse trabalho constitui um relato de experiência de ensino de um Projeto de Estágio Supervisionado do
Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, associado ao Programa de
Residência Pedagógica, desenvolvido em duas escolas de anos Iniciais do Ensino Fundamental do
munício de Cornélio Procópio, no Estado do Paraná. Compreendendo o estágio para além de apenas
uma atividade presencial obrigatória, revestida de caráter técnico, propôs-se um projeto inserido no
programa de Residência Pedagógica que buscou responder ao seguinte problema: como realizar uma
proposta de estágio que atenda a superação do modelo tradicional de estágio centrado na tradição de
prática como instrumentalização técnica? Teve como objetivo geral possibilitar a vivência de situações
concretas do cotidiano escolar e da sala de aula por meio da realização de atividades de planejamento,
intervenções, regências de classe, tendo em vista a gestão do sistema de ensino, da escola e da sala de
aula. Os sujeitos envolvidos foram professores da rede básica de ensino, acadêmicos do Curso de
Pedagogia e professores da universidade envolvidos com o estágio supervisionado. A experiência foi
desenvolvida entre outubro de 2018 a fevereiro de 2020, sendo realizados encontros de discussão no
espaço da universidade e atividades de observação, participação, intervenção, produção de material
didático semanalmente nas escolas campo. O referencial teórico conta com Pimenta e Lima (2010),
Silva (2018), Bondía (2002), Reis (2015) e outros que tratam da importância do estágio supervisionado e
formação docente. Esperamos contribuir com as discussões acerca do estágio supervisionado de modo
a possibilitar que outras iniciativas possam se beneficiar da experiência aqui apresentada.
Palavras-chave:Residência pedagógica; Estágio supervisionado; Curso de Pedagogia.
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INTRODUÇÃO
O Programa da Residência Pedagógica (PRP) da Universidade Federal Fluminense (UFF),
realizado no Instituto de Educação de Angra dos Reis (IEAR-UFF), núcleo Pedagogia, trouxe
muitas contribuições para a formação docente inicial e continuada de professores no campo do
ensino de Ciências e de Geografia na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
O programa se inseriu num contexto no qual os programas de formação inicial docente para a
Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, em cursos de Pedagogia, oferecem cerca
de 30% da carga horária total das disciplinas dedicadas à formação profissional específica, sendo
20,7% representadas pelas metodologias de ensino e 7,5% voltadas para os conteúdos específicos
das diferentes áreas do conhecimento (GATTI, 2008).
Comumente, pelo fato dos anos iniciais de escolarização ser uma etapa dedicada à
alfabetização e ao letramento dos alunos, os conhecimentos das áreas específicas, como Ciências da
Natureza e Geografia, não são valorizados nos cursos de formação docente e na prática pedagógica
dos professores. Neste sentido, a Residência Pedagógica em Angra dos Reis, RJ, possibilitou a
imersão dos residentes na escola básica e na prática docente para o ensino dessas disciplinas,
tornando-se um espaço de reflexão sobre crenças e concepções dos futuros professores e da
valorização dos conhecimentos específicos e pedagógicos de ambas as áreas de conhecimento.
Ainda no contexto da formação inicial docente, sabe-se que os cursos de licenciaturas no
Brasil, possuem uma carga horária de 400h dedicada ao estágio supervisionado (das 3200h total
previstas), com o objetivo de possibilitar ao licenciando o contato com a prática escolar para o
desenvolvimento dos conhecimentos sobre a profissionalização docente. Nestes cursos, o estágio é
realizado a partir da segunda metade da graduação e, caracteristicamente, o licenciando realiza
atividades de observação da prática do professor regente, sem estabelecer efetivamente uma
parceria entre os sujeitos envolvidos na construção de saberes sobre a docência. Para Milanesi
(2012), o estágio supervisionado, se não for bem compreendido, pode ser um espaço de reprodução
de modelos preestabelecidos, bem como um espaço para colocar em prática as teorias aprendidas
durante a licenciatura.
Desta forma, sendo uma das finalidades do Programa da Residência Pedagógica, a indução
da reformulação do estágio supervisionado dos cursos de licenciatura a partir do fortalecimento do
campo da prática e da relação entre a IES e a escola, conforme edital CAPES n.6/2018, o núcleo do
PRP no IEAR-UFF buscou aproximar os residentes da prática pedagógica em Ciências e em
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Geografia na escola, como também desconstruir a ideia de prática como aplicação de teorias
(PIMENTA; LIMA, 2005/2006).
Diante deste cenário, o objetivo do trabalho foi de refletir sobre a experiência do PRP,
realizada pelo IEAR-UFF, entre 2018 e 2019, na perspectiva de se compreender as potencialidades
e os limites deste programa para a formação inicial e continuada docente para o ensino de Ciências
e de Geografia na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
O PROGRAMA DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
A Residência Pedagógica, desde 2007, tem sido proposta na forma de projetos de lei pelo
Senado Federal. Estes projetos foram concebidos como uma complementação da formação de
professores para a docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A
primeira proposta foi inspirada na Residência Médica e denominada de Residência Educacional.
Em 2014, foi proposta a Residência Docente também como uma etapa extra à formação inicial, de
1.600 horas, dividida em dois períodos com duração mínima de 800 horas (SILVA, 2019).
No entanto, até o programa Residência Pedagógica ser instituído pela Capes (Coordenação
de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior) por meio do edital nº06/2018, o programa se
desenvolveu por meio de casos isolados nas regiões sul e sudeste do país. Estes programas, ora
tinham características de estágio supervisionado, com a intenção de solucionar questões
relacionadas à teoria e à prática na formação docente, ora assumiam uma característica mais
pragmática da docência, como um projeto de aperfeiçoamento profissional docente.
Como programa associado a uma política nacional de formação de professores, a Residência
Pedagógica (PRP), que foi instituída a partir do edital CAPES nº 06/2018, diferenciou-se dos
demais projetos e programas de Residência Educacional, Residência Pedagógica e Residência
Docente, por se dar em cursos de formação inicial docente e incentivar a parceria entre Instituições
de Ensino Superior e escola básica na formação do futuro professor. Caberia então, a reflexão sobre
quais modos se daria este tipo de colaboração e como se exerceria o protagonismo das redes de
ensino na formação inicial docente nas Instituições de Ensino Superior que aderiram ao PRP, já
que, caracteristicamente, os cursos de licenciaturas demonstram certa falta de entendimento sobre o
papel da relação teoria-prática e da escola básica na formação docente.
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A RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NO IEAR-UFF
A Residência Pedagógica (PRP) realizada no IEAR-UFF, no período de agosto de 2018 a
janeiro de 2020, foi desenvolvida com licenciandos do curso de Pedagogia e de duas escolas-campo
da rede municipal de Angra dos Reis, RJ. Participaram do PRP no início do projeto cerca de 30
licenciandos e finalizaram o Programa 18 destes licenciandos. O PRP foi desenvolvido a partir das
seguintes etapas: Curso de Formação de Preceptores, Ambientação, Imersão, Regência,
Socialização e avaliação e Elaboração de Relatório Final.
O curso de formação e a ambientação foram as etapas iniciais do programa, que
possibilitaram uma preparação prévia para execução do projeto, muito embora a ambientação
estivesse presente em outros momentos e na etapa de imersão. O I Curso de formação de
preceptores, com carga horária total de 60 horas, atendeu ao público de professores preceptores e
alunos residentes participantes do programa; docentes da rede municipal de Angra dos Reis e
discentes dos cursos de graduação do IEAR-UFF. Já a ambientação foi uma etapa importante para o
desenvolvimento da Residência, pois nela os residentes entraram em contato com a escola-campo
do projeto, com os preceptores e seus alunos. Isto possibilitou a vivência do cotidiano escolar pelos
residentes, de forma que eles entrassem em contato com a complexidade deste cotidiano e das
relações que são estabelecidas neste meio.
A etapa de imersão foi a etapa mais longa da Residência Pedagógica, pois se iniciou após a
etapa de ambientação e finalizou juntamente com o encerramento do programa. Além disso, nesta
etapa foi desenvolvida a etapa da Regência, onde os residentes atuaram como docentes na Educação
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, planejando, executando e avaliando sua prática
docente para o ensino de Ciências e Geografia, em colaboração com as professoras preceptoras das
escolas-campo e, nós, docentes orientadores do Programa. Por fim, as etapas de Socialização e
avaliação se deram de forma constante e em diferentes momentos, ao longo do desenvolvimento do
projeto. Ambas se deram nos espaços das escolas-campo, no IEAR-UFF e em eventos da área.
Semanalmente, foram realizadas reuniões com os residentes, as preceptoras e nós,
professores-orientadores do PRP, para estudo de referenciais teórico-metodológicos do ensino de
Ciências e de Geografia para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental; para
discussões e reflexões sobre a prática pedagógica e a vivência dos residentes nas escolas-campo;
para planejamento e organização de atividades e regências e, principalmente, para o
estabelecimento de uma relação dialógica entre os saberes teórico-práticos, representados pelas
preceptoras e orientadores do PRP.
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Estas reuniões também serviam para avaliarmos as etapas do projeto e as diferentes
vivências dos residentes nas escolas-campo. Os encontros formavam espaços de troca de
experiências entre residentes, preceptores e professores-orientadores em que estes sujeitos
aproveitavam o momento para apresentar suas angústias, dificuldades e principais desafios.
Diante do exposto, a experiência do PRP nos deu subsídios para refletir sobre a vivência da
prática pedagógica, nos cursos de formação inicial docente, que se realiza fora do âmbito das
disciplinas de estágio supervisionado. A parceria entre Universidade-escola realizada no PRP do
IEAR-UFF, finalidade presente nas discussões sobre o estágio na formação inicial docente
(LÜDKE, 2009; RODRIGUES, 2013) foi estabelecida desde o momento inicial do Programa e
mantida ao longo dele.
Para este trabalho, selecionamos respostas de 07 questionários dos residentes e 03 das
preceptoras relacionadas à parceria Universidade-escola e à colaboração entre preceptoras e
residentes nas escolas-campo.
O PRP NAS VOZES DOS RESIDENTES E DAS PRECEPTORAS: CONTRIBUIÇÕES E
DESAFIOS
As contribuições e os desafios do ensino de Ciências e de Geografia na Educação Infantil e
nos anos iniciais do Ensino Fundamental estiveram imbricadas nas percepções que seus
participantes tiveram sobre a relação do programa com os aprendizados sobre a docência. As
reuniões semanais foram os momentos, na opinião dos participantes, nos quais a relação entre
Universidade-escola se concretizou: “Destaco positivamente as reuniões com os Orientadores e
Preceptoras, pois eram momentos de reflexão, planejamento, dando suporte e direcionamento às
práticas vividas nas escolas semanalmente (Residente 1).
Para uma das preceptoras, o papel do professor-orientador do PRP foi necessário para
mediar a relação Universidade-escola e, mais ainda, entre o preceptor e o residente: “(...) Os
coordenadores foram um elo entre preceptores e residentes. Principalmente, porque já conheciam os
residentes no âmbito universitário. Puderam principalmente, orientar preceptor e residente na
elaboração de trabalhos e planos nas áreas de Ciências e Geografia. Trazendo ideias inovadoras que
não foram pensadas nem pelo preceptor como pelo residente” (Preceptora 1).
A preceptora se refere também às inovações no ensino trazidas por nós, professoresorientadores. Este ponto pode ser importante, pois atualizações e inovações da prática pedagógica
são saberes necessários à formação continuada docente. Para Zimermann e Evangelista (2007), os
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formadores de professores de Ciências, ao proporem questões que desafiam as concepções dos
futuros professores sobre os significados da escola, da ciência, dos processos de aprender e de
ensinar Ciências, poderão reduzir as inseguranças desses professores em relação ao Ensino de
Ciências e favorecer a busca de inovações em sala de aula.
Já a colaboração entre residente e preceptoras no planejamento e na avaliação da atuação de
cada residente foi indicada como um aspecto importante para a construção da autonomia dos
residentes. Esta autonomia foi percebida pela comunidade escolar, trazendo assim segurança e
reconhecimento para os residentes: “(...) no PRP temos a abertura de estar em sala de aula como
regentes da turma” (Residente 2). Segundo Micaías (2013), no caso do estágio supervisionado, a
supervisão de um profissional experiente, faz o futuro professor adquirir mais experiência e
segurança para a sua prática profissional futura.
Em relação aos aspectos limitantes do programa, a estrutura em etapas do PRP, a qual
dividiu a vivência e o cotidiano escolar em partes interdependentes na prática, foi apontada como
um aspecto negativo pelos residentes. A fragmentação em etapas pode ser entendida como uma
forma de o residente necessitar vivenciar e reconhecer as diferentes dimensões do cotidiano escolar,
porém pode ter limitado certas experiências necessárias e igualmente importantes para a formação
docente dos residentes.
Outro aspecto apontado como limitante foram os poucos momentos reservados às discussões
teóricas relacionadas aos temas de prática de ensino e de estágio supervisionado. Nas reuniões, nos
deparamos com uma demanda grande trazida pelos residentes para discutirmos sobre as descobertas
e os desafios da prática escolar.
Além disso, dedicamos uma boa parte do tempo de nossos encontros, trabalhando com os
residentes, os conteúdos específicos de Ciências e de Geografia nos currículos dos segmentos
iniciais de ensino, assim como conteúdos pedagógicos necessários ao ensino dessas duas disciplinas
escolares. Muitos dos residentes não tinham os conhecimentos teórico-práticos para lecionar esses
dois componentes curriculares do ensino básico. Tomamos a crítica de Gatti (2008) como nossa,
quando esta autora discute a baixa carga horária das disciplinas de metodologia de ensino. Estas
disciplinas pouco são representadas no curso de Pedagogia de Angra dos Reis, RJ, e quando
aparecem dialogam pouco entre elas e com o restante do curso, ou seja, esta formação específica faz
falta ao futuro professor regente das séries iniciais.
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CONCLUSÕES
O PRP foi concluído institucionalmente no mês de dezembro de 2019. Com um ano e meio
de duração, este projeto de ensino produziu muitos conhecimentos que podem, futuramente, se
transformar em dados de pesquisa no campo epistemológico das metodologias do ensino básico,
práticas de ensino e estágios supervisionados. Percebemos que a principal contribuição do PRP
trouxe ao debate sobre a formação docente foi a busca pela articulação entre a teoria e a prática.
O nosso entendimento desse processo levou em consideração a importância do diálogo entre
Universidade-escola. O estreitamento destes dois espaços produzem conhecimentos teórico-práticos
sobre formação docente com a participação de professores universitários, do ensino básico e alunos
das licenciaturas.
Os principais desafios enfrentados pelo PRP do IEAR-UFF ficaram em torno das questões
relacionadas aos conteúdos específicos das disciplinas deste núcleo e o debate historicamente
acumulado do campo epistemológico das práticas de ensino e dos estágios supervisionados. Apesar
de (grande) parte dos residentes cumprirem os créditos das diferentes disciplinas de estágio
supervisionado no curso de Pedagogia de Angra dos Reis, RJ, a relação do estagiário com a escolacampo apresenta um prazo de validade curto, interrompido a cada mudança nas disciplinas de
estágio. Por vezes, os estagiários são promovidos nessas disciplinas e a discussão teórica do campo
não o acompanha no seu itinerário curricular acadêmico. A sugestão que fica para as futuras PRPs
é o resgate do debate desse campo durante as etapas do programa, assim possibilitaria ao residente
compreender a sua prática e profissão docente.
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Resumo
A Residência Pedagógica (PRP) no Instituto de Educação de Angra dos Reis da Universidade Federal
Fluminense (IEAR-UFF) ocorreu no período de agosto de 2018 a janeiro de 2020 e foi constituída de
seis etapas, as quais possibilitaram aos residentes vivenciar a prática docente e a complexidade da escola
básica pública, de forma complementar às disciplinas de estágio supervisionado. Caracteristicamente, o
PRP do IEAR-UFF teve como foco o ensino de Ciências e o ensino de Geografia da Educação Infantil
e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Estas duas áreas de ensino fazem parte do grupo das
disciplinas de Metodologias de Ensino do curso, tendo uma carga horária reduzida para estudos e
discussões sobre conteúdos acadêmicos e pedagógicos do ensino de Ciências e de Geografia. Assim,
este trabalho teve como objetivo fazer uma reflexão sobre a experiência do PRP, realizada pelo IEARUFF na perspectiva de se compreender as potencialidades e os limites deste programa para a formação
inicial e continuada docente. Para isso foram utilizados questionários de avaliação do programa dos
residentes e das preceptoras e consideradas respostas sobre a parceria Universidade-escola e a
colaboração entre preceptoras e residentes nas escolas-campo. Das contribuições encontradas, destacase a colaboração entre os sujeitos envolvidos nos diferentes espaços de formação (escola e
Universidade) para a formação inicial (estudo e aprendizado relacionado ao ensino de Ciências e
Geografia), para a formação continuada (atualização e incentivo à inovação no ensino) e para a
profissionalização docente (segurança e autonomia). Dos limites, a divisão do programa em etapas e o
pouco tempo dedicado às discussões téorico-metodológicas foram aspectos que merecem ser
considerados nas próximas edições do programa.
Palavras-chave: Residência Pedagógica; Pedagogia; formação docente; ensino de Ciências; ensino de
Geografia.
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A UNIDADE TEORIA E PRÁTICA NA PROPOSTA DE
ESTÁGIO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA/CAPES À LUZ DO EDITAL Nº 06/2018RETIFICADO
Beatriz Prado – UNISANTOS
Valdilene Zanette Nunes – UNISANTOS

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Esse trabalho intenciona refletir sobre a formação de professores, o estágio e a unidade
teoria-prática em cursos de Licenciatura, com base no PRP/Capes. O termo unidade teoria-prática,
necessário para a formação docente, vai além da ideia geral de utilizar a teoria ensinada nos cursos
de Licenciatura e aplicá-las em sala de aula como uma receita pronta. Entendemos que a teoria não
é uma fôrma que se encaixa perfeitamente na prática, pois a realidade social é dinâmica, com isso a
unidade teoria-prática se constrói por meio da relação de ação e reflexão nas situações do cotidiano
de trabalho dos professores, sendo indissociáveis, pois ocorrem concomitantemente.
A unidade teoria-prática na formação de professores contribui para o desenvolvimento de
ações pedagógicas, buscando aperfeiçoamento e reflexão de suas propostas, possibilitando aos
estudantes aprendizagens que vão além da transmissão de conhecimentos.
O movimento de ação-reflexão-ação proporciona aos educadores uma constante
transformação de suas práticas pedagógicas, colaborando para a formação de professores críticos e
reflexivos. Para compreendermos o conceito de práxis, Pimenta (2012, p. 86-7) assevera que
Para Marx, práxis é a atitude (teórico-prática) humana de transformação da natureza e
da sociedade. Não basta conhecer e interpretar o mundo (teórico), é preciso
transformá-lo (práxis). Conforme Vásquez (1986, p. 117) “A relação teoria e práxis é
para Marx teórica e prática: prática, na medida em que a teoria, como guia da ação,
molda a atividade do homem, particularmente a atividade revolucionária; teórica, na
medida em que essa relação é consciente”. (Grifos do autor)

Com isso, entendemos por práxis o processo de “ação – reflexão – ação refletida”, na qual o
pensamento e o conhecimento produzem impactos nas ações, a partir da reflexão que implicam
mudanças nas práticas. É fundamental que os cursos de Licenciatura possibilitem ambientes de
ensino-aprendizagem que estimulem a relação teoria e prática, espaços colaborativos e de partilha
de práticas pedagógicas que possam contribuir para o enriquecimento e a pesquisa desses
profissionais. Para Imbernón (2010, p. 65), algumas práticas que podem favorecer a formação de
professoras em uma perspectiva de unidade teoria e prática são
[...] promover a pesquisa de aspectos relacionados às características dos alunos, às de
seu processo de aprendizagem em relação a algum âmbito, às do contexto etc., tanto
de maneira individualidade como cooperando com seus colegas, de modo a lhes
permitir vincular teoria e prática, exercer sua capacidade de manejar a informação,
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confrontar os resultados obtidos com os previstos por eles e com os de outras
pesquisas, com os de outras pesquisas, com os conceitos já consolidados etc.

Nesse sentido de formação, podemos identificar a relevância da pesquisa e do
compartilhamento entre pares para atingirmos a práxis (ação-reflexão-ação), uma aprendizagem
construída ao longo das experiências, estudos e reflexões. Compreendemos que esse seria um
caminho profícuo na constituição dos saberes docentes, sendo necessário para isso que os cursos de
Licenciatura reflitam sobre o formato atual do Estágio nas IES, observando se as ações
desenvolvidas alcançam a proposta apontada por Imbernón (2010) – ao que nos perguntamos: Que
estudante-professor se pretende formar? Parece-nos ser essa a questão-chave na construção dos
projetos de cursos de Licenciatura.
Defendemos uma formação de professores que proporcione aos professores e futuros
professores ambientes para pensar e repensar sobre seu cotidiano, a sociedade, as teorias e as
concepções que compõem sua ação docente, refletindo sobre sua prática, se formando, desformando
e transformando continuamente.
O PRP/Capes, iniciado no segundo semestre de 2018, apresenta uma proposta de estágio
diferenciado, com imersão no campo profissional e articulação com escolas públicas. Com isso,
buscamos identificar na proposta apresenta pela Capes até que ponto tal programa pode indicar
caminhos para o alcance da unidade teoria-prática na formação de professores.
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA/CAPES: CAMINHO PARA O ALCANCE DA
UNIDADE TEORIA-PRÁTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES?
O Programa de Residência Pedagógica (PRP/CAPES), apresentado pelo Edital nº06/2018Retificado no primeiro semestre de 2018 para vigência de 18 meses, compreendidas entre o
segundo semestre de 2018 e o ano de 2019, tem como importantes focos a indução da reformulação
do estágio supervisionado em cursos de Licenciatura, atrelado à experiência de projetos que
exercitem a relação entre teoria e prática, ampliando a relação entre Instituição de Ensino Superior
(IES) e escola pública e promovendo adequação do currículos e proposta pedagógica em cursos de
formação de professores.
Desde a sua concepção, o Edital já apresenta que o PRP/CAPES busca selecionar
instituições que implementem projetos que estimulem a articulação entre teoria e prática nos cursos
de Licenciatura em parceria com escolas públicas de educação básica. Essa informação está
reforçada no objeto e na indicação dos objetivos do Programa (BRASIL, 2018, p. 1).
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2.1O Programa de Residência Pedagógica visa:

I. Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do
desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam o
licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional
docente, utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem
escolar, entre outras didáticas e metodologias.

Quando são apresentados os referenciais para a elaboração do projeto Institucional de
Residência Pedagógica, reforça-se o estímulo à articulação entre teoria e prática nos cursos de
Licenciatura, evidenciando que o Programa é uma ação proposta pela Capes, com fins de
atendimento à Política Nacional de Formação de Professores da Educação Básica do Ministério da
Educação, por isso, ao longo do edital, há sempre menção à relação estabelecida entre IES e escola
pública de Educação Básica.
Importante assinalar que o Programa prevê pagamento de Bolsas a todos os participantes do
Programa (na IES e na escola-campo de educação básica).
No referido Edital há cinco ocorrências do termo teoria e prática, o que mostra que um dos
focos do Programa é trabalhar com esta perspectiva, justificando a relevância deste estudo.
O responsável pelo estabelecimento desta relação está, de certa forma, direcionado ao
docente orientador (professor da IES responsável pelo acompanhamento dos residentes licenciandos), uma vez que está previsto que a bolsa será concedida, após vencidas todas as etapas,
ao “Docente Orientador: para o docente que orientará o estágio dos residentes estabelecendo a
relação entre teoria e prática” (BRASIL, 2018, p. 3)
Ainda nos referenciais para elaboração do Projeto Institucional de Residência Pedagógica há
uma definição clara de que a residência “consiste na imersão planejada e sistemática do aluno de
licenciatura em ambiente escolar visando à vivência e experimentação de situações concretas do
cotidiano escolar e da sala de aula que depois servirão de objeto de reflexão sobre a articulação
entre teoria e prática” (BRASIL, 2018, p. 18).
Na sequência, há a explicitação de que o residente (estudante participante do Programa)
precisa ser estimulado a refletir sobre a prática e a profissionalização docente, para geração de
relatório para a avaliação e que contribuirá como indicação para que o material seja utilizado pela
IES para inovar o estágio curricular supervisionado nos cursos de licenciatura.
Outro aspecto que consta no referido Edital e que está atrelado ao estudo ora feito diz
respeito à menção à palavra estágio. Esta aparece quinze vezes ao longo do documento, iniciando
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com o objetivo geral do Programa, reforçando a ideia de “induzir a reformulação do estágio
supervisionado nos cursos de licenciatura, tendo por base a experiência da residência pedagógica”
(BRASIL, 2018, p. 1), passando aos requisitos das instituições proponentes em “Comprometer-se
em reconhecer a residência pedagógica para efeito de cumprimento do estágio curricular
supervisionado” (BRASIL, 2018, p. 3), e relativo ao fomento, ao indicar que o docente orientador
como o que “orientará o estágio dos residentes estabelecendo a relação entre teoria e prática”
(BRASIL, 2018, p. 3).
O estágio novamente é mencionado quando trata dos requisitos para a participação de
discente e docentes no Programa, colocando que não há impedimento para a participação do
estudante de licenciatura no Programa se este tiver vínculo empregatício ou estiver realizando
estágio remunerado desde que não desenvolva o projeto na mesma escola e que assine termo de
compromisso quanto à dedicação de 440 horas para o desenvolvimento das atividades. Quanto ao
professor da IES, um dos requisitos desejáveis (tanto para o coordenador institucional quanto para o
docente orientador), além da experiência na formação de professores, é requerida a docência de
disciplina de estágio curricular em curso de Licenciatura, o que mostra que há uma preocupação
com o que vem sendo praticado nos estágios nas IES e por isso pretende-se uma nova percepção,
atrelada à unidade teoria e prática, mencionada no edital.
Há, na própria proposta indicada no Edital, a necessidade de a IES apresentar uma
declaração na qual se compromete a reconhecer a Residência Pedagógica como estágio curricular
supervisionado. Pode-se observar, novamente, um olhar diferenciado para o estágio, que começa a
ser vislumbrado com essa tentativa de atrelar o proposto pelo PRP/CAPES ao estágio que de
alguma forma já está consolidado nas IES. Isso encontra reflexo na indicação da apresentação do
Projeto Institucional e suas características, quando mostra que o projeto deverá ser elaborado pelo
coordenador institucional, o(s) docente(s) orientador(es) e o responsável pelo estágio
supervisionado na IES, contendo, obrigatoriamente, no que o “projeto de residência auxiliará no
aperfeiçoamento do estágio curricular supervisionado dos cursos de licenciatura da IES” (BRASIL,
2018, p. 9).
As demais menções ao estágio aparecem nos Anexos do Edital, ao fazer as indicações de
pontuação para que as IES sejam selecionadas para participarem do PRP/Capes, uma vez que há
uma seleção, por não ser universal e abranger todas as IES e estudantes, o que pode ser identificado
como um ponto negativo quando se pensa em mudança de estágio em uma relação mais efetiva
entre teoria e prática e entre IES e escolas de educação básica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da leitura aprofundada do Edital Capes nº 06/2018-Retificado, buscamos destacar os
pontos apresentados pela proposta do Programa de Residência Pedagógica em relação à
contribuição de tal programa para reflexão do papel do estágio e da unidade teoria-prática na
formação de professores. Conforme destacado nos excertos e dados apresentados, o PRP/CAPES,
anuncia-se que o Programa visa alcançar a articulação teoria e prática por meio de ações de
formação, tanto na IES quanto na escola pública. Para tanto, é necessário que as IES e escolas
estejam preparadas para investir tempo e dedicação no desenvolvimento de tal Programa, tendo em
vista o formato de estágio apresentado pelo PRP/Capes, com imersão e relação das aprendizagens
que ocorrem no cotidiano escolar durante as reuniões de supervisão. Em especial, consideramos que
as IES e as escolas-campo necessitam redefinir as concepções de ensino-aprendizagem presentes
em suas práticas.
O formato de estágio abordado no PRP/Capes pode apontar caminhos para uma formação de
professores que promova a reflexão e a pesquisa como meios para o alcance da unidade teoriaprática. Contudo, para a efetividade do que está posto pelo Edital, é fundamental que as IES
estabeleçam um planejamento de efetivas ações de formação com os residentes, professores da
escola e docentes orientadores para atingir o objetivo proposto pelo Programa.
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Resumo
O presente trabalho aborda o tema da unidade teoria-prática na formação de professores, analisando a
perspectiva de estágio apresentada pelo Programa de Residência Pedagógica (PRP)/Capes, a partir do
Edital Capes nº 06/2018-Retificado. Para tanto, são apontadas referências do campo de Formação de
Professores e de Estágio, defendendo uma proposta de Estágio que possibilite a articulação e a
construção de conhecimentos em um movimento de “ação-reflexão-ação”, com pesquisa, discussão e
reflexão sobre a realidade no cotidiano escolar. Mediante as leituras aprofundadas do referido edital,
constatamos que tal proposta se apresenta como Estágio diferenciado pelo trabalho de imersão nas
escolas públicas, pela relação escola e IES (Instituição de Ensino Superior), argumentando que tal
programa pode ser um espaço para o exercício da unidade teoria--prática na formação de professores
em cursos de Licenciatura, sobretudo a aprendizagem profissional proporcionada pela relação
estabelecida entre IES e escola-campo de educação básica. A proposta apresentada para o PRP/Capes
estabelece espaços de aprendizagem colaborativa, promovendo trocas de experiências entre residentes,
iniciando na carreira e professores, atuantes nas escolas, movimento essencial para a (re)construção de
saberes sobre a prática docente. Destacamos os objetivos e ações apresentados pelo Edital do
PRP/Capes com a intenção de refletirmos até que ponto o programa pode colaborar para alcançarmos
a unidade teoria-prática na formação de professores. Concluímos que a proposta, tal como apresentada,
se desenvolvida conforme previsto no Edital, pode contribuir significativamente para avanços no
campo de formação de professores e para a superação de uma visão de Estágio cartorial e burocrático
que ocorre - em geral - nos cursos de Licenciatura.
Palavras-chave: Formação de Professores; Residência Pedagógica; Unidade teoria e prática; Estágio
Supervisionado.
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INTRODUÇÃO
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID é uma ação constituinte
da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica que “tem por finalidade
fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes em
nível superior e para a melhoria de qualidade da educação básica pública brasileira” (BRASIL,
2010).
Em seus mais de 10 anos de existência, o PIBID vem tornando a formação docente em
diferentes locais e instituições de ensino superior do país mais robustas, oferecendo experiências
formativas e oportunidades de articulação teoria/prática ao aluno bolsista que as disciplinas ou
mesmo os estágios curriculares obrigatórios não são capazes de suprir (SOCZEK, 2011; CANAN,
2012). Destaca-se ainda a diminuição da distância entre universidade e escola, de modo a conciliar
o ambiente formativo e de aprendizado universitário ao espaço de atuação profissional do futuro
professor, sem negligenciar é claro, o papel de divisor de águas para muitos que encontram no
programa a chance de decidir seguir ou não a carreira docente (CANAN, op. cit.). Diversos
trabalhos vem deixando claro o que pensam também os próprios bolsistas que tiveram a
oportunidade de integrar o programa, reforçando o potencial e a importância que este ganhou dentro
dos cursos de licenciatura país à fora (PAREDES; GUIMARÃES, 2012; AMBROSETTI et al.,
2013; MORYAMA; PASSOS; ARRUDA, 2013; RAUSCH; FRANTZ, 2013).
Embora o PIBID seja primariamente uma ação formativa, também é lembrado pela
capacidade de melhorar também pontualmente o ensino, ao trazer novas perspectivas e
metodologias de ação docente através de possibilidades pedagógicas exploradas dentro e fora de
sala (FERNANDES; MENDONÇA, 2013). Neste cenário, cabe ao programa, entre outras coisas
suprir, quando possível, lacunas deixadas pela rotina e currículo escolar, abordando temas de
relevância por vezes negligenciados, embora capazes de despertar a atenção e o interesse dos
alunos, como por exemplo a temática das drogas.
Embora ainda considerado por muitos setores da sociedade como um tabú, existe uma
pressão aos educadores para tratar do assunto das Drogas, por vários motivos: curiosidade, um fato
novo em sala ou real urgência, o fato é que o tema é tratado muitas vezes por agentes externos à
escola como médicos ou policiais e quase sempre da mesma maneira, com sermões, discursos e
palestras pouco efetivos e incapazes de prender a atenção, quem dirá transformar a concepção dos
alunos (CARLINI-COTRIM; ROSEMBERG, 1990; BRASIL, 2011; SANTOS et al, 2011). Neste
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contexto, uma abordagem honesta, franca, realista e cientificamente embasada se faz necessária,
preferencialmente lançando mão de atividades pedagógicas que fujam do comum e possam captar a
atenção dos alunos, permitindo-os engajar-se em discussões, debates e questões já consolidadas
pela literatura, assim como nas ainda abertas e sem respostas. Mais do que saber apenas os
malefícios que cada droga pode trazer, é preciso entender o fenômeno das Drogas como um todo e
seus diferentes aspectos: biológicos, farmacológicos, sócio-históricos e antropológicos.
METODOLOGIA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O trabalho aqui descrito representa o ponto culminante das atividades desenvolvidas pela
equipe do PIBID de Biologia, durante 18 meses entre o início do segundo semestre do ano de 2018
e o fim do segundo semestre de 2019, de modo que perto do encerramento do ano letivo de 2019,
foi ministrada a “superaula” sobre maconha, abordando seus mais variados aspectos e questões.
Baseada na ideia de rotação por estações que por sua vez integra o modelo de ensino híbrido, a
atividade foi aplicada ao mesmo público que participou do jogo sobre as diferentes drogas.
O ensino híbrido ou blended learning é uma tendência que vem ganhando espaço ao redor
do globo no intuito de responder à demandas educacionais do século XXI que o ensino tradicional
já não se mostra capaz de suprir, oferecendo de modo geral, entre outras coisas perspectivas e
métodos que confluem em direção à um ensino-aprendizagem flexível, personalizado, instigante e
condizente à realidade das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação - TDIC (STAKER;
HORN, 2012; BACICH; MORAN, 2015; ANDRADE; SOUZA, 2016). Fazem parte do ensino
híbrido diferentes propostas de ação, entre elas destaca-se o modelo de rotação, mais
especificamente o de rotação por estações, que Andrade e Souza resumem bem:
Neste modelo de Ensino Híbrido por Rotação, o aluno passa por diversas estações,
pontos específicos na sala de aula, para aprender, e o professor pode aplicar esse
modelo no ensino em uma disciplina, por exemplo, na Matemática, ou ainda em um
conteúdo específico. Para aplicar o modelo, o professor organizará a sala com pontos
específicos, com uma programação fixa, para que os alunos possam fazer um rodízio
nesses pontos, em um tempo que poderá ser estabelecido por ele ou até que o aluno
cumpra o objetivo da aprendizagem da estação (op. cit., p.5).

A atividade teve duração de duas aulas de 45 a 50 minutos cada, de modo que após uma
conversa inicial os alunos foram divididos em cinco grupos, sendo cada um direcionado à uma das
bancadas que representavam as estações. O grupo tinha cerca de 15 minutos para permanecer na
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estação e então era direcionado para as próximas sucessivamente. Ao fim das atividades
programadas em cada bancada, antes de ir à próxima cada aluno recebia um pequeno papel que
trazia uma questão acerca do tópico tratado ali. As estações e o teor dos respectivos exercícios (Ex.)
avaliativos são descritos a seguir.
Botânica da Cannabis: colocado à disposição dos alunos um livro contendo a classificação
botânica, a partir do Reino Plantae até as espécies do gênero, além de imagens da planta, suas flores
e frutos. Ex: assinalar classificação e morfologia;
Efeitos fisiológicos: levados cartazes com questões disparadoras e modelos anatômicos para
explicação sobre onde e como a droga afeta o organismo. Ex: citar alguns efeitos;
Aspectos sócio-históricos: utilizado uma linha do tempo em forma de varal destacando
acontecimentos relevantes e após isso um jogo em que o aluno, após pegar uma carta trazendo um
argumento pró ou contra a legalização deveria argumentar se concorda ou não e por quê. Ex: citar
uma causa da criminalização no Brasil;
Uso medicinal: inicialmente apresentado um globo trazendo quais países têm a maconha
legalizada para consumo e/ou tratamento e então exibido um vídeo trazendo uma família que utiliza
medicamentos à base da planta, levantando um debate sobre o que os alunos pensavam sobre a
questão. Ex: verdadeiro ou falso;
Uso recreativo: confeccionado um gráfico em 3D sobre a taxa de consumo recreativo por
país para começar a discussão e portas falsas para simular um jogo de auditório em que ao abrir-se
uma, ela evoca um tema para debate e então cartas com perguntas associadas são tiradas,
contribuindo com a discussão. Ex: comentar o que vem à cabeça ao ouvir/ler a palavra maconha ou
seus sinônimos.
Ao fim da aula, um fechamento foi proposto em forma de debate, buscando saber a opinião
dos alunos sobre este tipo de abordagem e a temática, além de comunicar o fim da atuação daquela
equipe de bolsistas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao longo de toda a aula ministrada foi possível notar o entusiasmo e engajamento de boa
parte do alunado nas questões propostas e discussões surgidas, sustentando a ideia de uma
intervenção bem sucedida. Soma-se a isso, o contraste com diversas aulas “comuns” acompanhados
pela equipe durante todo o projeto em que notava-se o desinteresse e apatia de uma parcela
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considerável da classe, além dos dados obtidos a partir das questões “fechadas” respondidas ao final
das estações indicando um grande percentual de respostas corretas tanto em botânica (89%) quanto
em uso medicinal (87%).
Olhando com atenção as questões dissertativas, passíveis de extrair um melhor entendimento
da experiência educativa proporcionada por seu caráter mais livre, surgem pontos interessantes a se
destacar ao fazer paralelos com a literatura, de modo que as colocações e reflexões a partir daqui
propostas sustentam-se primordialmente nos trabalhos de.
O preconceito e estigmatização da Cannabis pela relação cultural com os povos africanos foi
o aspecto mais citado como causa da criminalização, correspondendo a nada menos que 73% das
respostas, possivelmente pela combinação de uma abordagem enfática sobre as questões
antropológicas e sociais acerca do tema e um possível interesse maior dos alunos por esse aspecto.
Por outro lado, os mais lembrados efeitos fisiológicos do consumo de maconha foram aumento do
apetite (57 vezes), problemas sexuais (47) como perda de libido ou infertilidade e problemas
cardiorrespiratórios (38). É interessante notar como as sensações e sintomas mais citados são
aspectos prejudiciais em detrimento de aspectos positivos que poderiam ser citados como risos (3)
ou alegria (1) e mesmo efeitos bem característicos do consumo como a vermelhidão nos olhos (7) e
secura da boca ou falta de saliva (8). A até aqui aparente tendência de olhar negativamente a
Cannabis nos leva aos resultados da estação de uso recreativo, que são melhor detalhados a seguir.
Com um bom número de 102 respostas à mais aberta das questões propostas, a bancada de
uso recreativo nos apresenta um interessante panorama das ideias sobre o tema que permeavam a
cabeça dos alunos naquele momento. Ao analisar-se os dados, pôde-se classificar os comentários
em três categorias de acordo com seu teor: ideias que encaravam a maconha de modo positivo,
neutro ou negativo. Posto isso, coloca-se que a maior parte dos comentários apresentaram um teor
negativo (41%) e neutro (39%), enquanto escritos positivos corresponderam a apenas 20% do
recolhido. Soma-se o fato de 38% dos comentários negativos trazerem o fator “vício” ainda que
diferentes pesquisas apontem para a senão incapacidade da maconha de causar dependência, um
baixo risco, especialmente se comparada a outras drogas lícitas e ilícitas. A relevância do aspecto
legal também ficou evidente ao notar-se que entre as respostas positivas, 38% manifestavam claro
apoio à legalização da droga em questão, além de 26% do total de 102 comentários citarem ou
referenciarem de alguma forma além da legalização ou descriminalização, outras questões de
ilicitude e o tráfico, sugerindo uma urgente demanda educacional de abordar o tema de modo mais
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amplo, permitindo o engajamento ao aluno para posicionar-se contra ou a favor sobre este ou outro
tema polêmica, expressando suas ideias e opiniões.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desperta curiosidade o olhar em geral negativo frente à Cannabis, pois conhecia-se o
público e sabia-se que o uso de maconha fazia parte de sua realidade, seja enquanto experiência
pessoal, familiar ou mesmo dos colegas de escola e conhecidos.
Não pode passar despercebido ainda, a visível necessidade de discutir-se questões como a
legalização da maconha ou outras drogas dentro do espaço escolar, ressaltando é claro, que discutir
a legalização não supõe proselitismo contra ou a favor de ideia alguma. A escola é e deve ser um
espaço onde o aluno pode manifestar suas ideias e sentir-se livre para errar, equivocar-se e
amadurecer, buscando um novo olhar. Junto a isso, destaca-se a importância do uso de
metodologias alternativas, aliadas ou não à abordagem de temas pertinentes à vida adolescente e em
sociedade, especialmente como no presente trabalho, procurando trabalhar temas delicados que se
fazem presente na realidade do aluno com quem se trabalha.
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Resumo
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID é uma ação constituinte da Política
Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica que tem por finalidade fomentar a
iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e
para a melhoria de qualidade da educação básica pública brasileira. Entre as possibilidades que o
programa oferece, estão a utilização de diferentes metodologias, inclusive algumas pouco usuais seja
pela falta de recursos da escola, pelo calendário apertado ou mesmo receio dos professores, além da
abordagem de temas pertinentes muitas vezes esquecidos pelos currículos e materiais oficiais. Dentro
deste contexto, insere-se o presente trabalho que buscou conciliar dentro do PIBID a ideia de um
ensino baseado em rotação por estações e temática da Cannabis em seus mais diversos aspectos:
farmacológicos, legais, antropológicos, sociais, históricos e botânicos. Isso só foi possível após um
longo período de trabalho da equipe do programa, que envolveu ambientação, conhecimento do
público, desenvolvimento de outras atividades pedagógicas, em especial abordando o tema de drogas
em geral, naquele momento com um foco sobre seus efeitos no organismo humano e então um
entendimento da necessidade de falar especificamente sobre maconha, de um modo que fugisse dos
comuns sermões e palestras. O que se têm disso é uma abordagem que pode considerar-se bem
sucedida, principalmente pelo engajamento apresentado por parte dos alunos, mas que traz resultados
interessantes que indicam um olhar pouco amistoso dos participantes em relação à maconha, fato
curioso visto o conhecimento prévio sobre a presença desse tema na vida dos alunos de modo geral,
seja enquanto experiência própria, familiar ou de conhecidos, junto à urgência de uma escola que
atenda às demandas sociais no âmbito de debates e abordagens sobre assuntos que podem ser
considerados realmente caro aos estudantes.
Palavras-chave: Drogas; Questões sociocientíficas; Ensino Híbrido; Educação básica.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O Programa Institucional de Iniciação à Docência (Pibid), em seu mais recente edital
(07/2018 - Capes), teve como um de seus objetivos inserir discentes de cursos de licenciaturas no
contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para desenvolverem
atividades didático-pedagógicas a fim de valorizar o magistério e contribuir com a formação inicial
de professores, promovendo uma articulação entre ensino básico e superior.
Tendo como foco o Pibid-Inglês de uma universidade pública paranaense, este trabalho
analisa as concepções de pibidianos sobre o trabalho colaborativo e os momentos de
compartilhamento realizados neste lócus de formação de professores. Ainda, busca tecer
considerações a respeito de como tais concepções evidenciam situações e oportunidades de
aprendizagem docente (WENGER, 1998; JOHNSON; FREEMAN, 2001; JOHNSON, 2006;
GIMENEZ, 2013; dentre outros).
Conforme ressaltado por Gimenez (2013), programas como o Pibid buscam integrar
formação

inicial

e

continuada,

motivando

a

constituição

de

comunidades

de

aprendizagem/comunidades de prática (LAVE; WENGER, 1991; WENGER, 1998). Tal referencial,
conforme prossegue a autora, pode nos auxiliar a “conceber a formação de professores como um
processo de transformação identitária sustentado pelo engajamento gradual em atividades próprias
da profissão” (GIMENEZ, 2013, p. 48).
Além de tal referencial, utilizar as lentes de perspectivas socioculturais (e.g. JOHNSON,
2006) para a formação e a aprendizagem docente implica tomá-las como atividades sociais,
contextualizadas e situadas em contextos e entre pessoas e atividades. Para Johnson e Freeman
(2001), a aprendizagem docente é “socialmente negociada” (p. 55). Essa visão se contrapõe àquelas
nas quais se acredita que o conhecimento pode ser transmitido ou transferido de um lugar para
outro.
Tendo como base o Pibid, que favorece a colaboração entre os envolvidos e propicia
aprendizagem contextualizada e situada, serão analisados, em seguida, os excertos retirados dos
relatórios reflexivos desenvolvidos pelos pibidianos que evidenciam as suas concepções sobre o
trabalho colaborativo e os momentos de compartilhamento vivenciados, principalmente, nas
reuniões semanais no contexto da universidade.
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Durante o desenvolvimento do projeto Pibid-Inglês (Edital 07/2018-Capes), acadêmicos,
professoras da Educação Básica e docentes da universidade desempenharam diversas funções
alinhadas à formação inicial e continuada. Dentre as atividades, destacam-se as discussões e
reflexões acerca do trabalho contínuo dos membros do programa e a avaliação do trabalho
colaborativo. Para registrar como o trabalho em conjunto foi percebido pelos envolvidos, as
coordenadoras solicitaram a escrita de relatórios dirigidos, em que foram contemplados os seguintes
pontos: i) Experiências de formação docente no Pibid, considerando os contextos da escola e da
universidade; ii) Trabalho colaborativo com colegas, supervisoras e coordenadoras; iii) Articulação
teoria e prática; iv) Momentos de compartilhamento; v) Experiências bem-sucedidas; vi) Desafios e
Dificuldades; vii) Sugestões.
Os dados que compõem esse trabalho foram coletados a partir do relatório escrito em julho
do ano de 2019, com foco em dois aspectos: o trabalho colaborativo e os momentos de
compartilhamento. Em seguida, apresenta-se a análise e a discussão dos dados, com algumas
ilustrações de excertos das respostas (as identificações dos pibidianos foram realizadas por meio de
pseudônimos).
O TRABALHO COLABORATIVO
Primeiramente, observa-se que o trabalho colaborativo foi ressaltado por meio de relatos de
experiências entre: supervisora, pibidianos e alunos; supervisora, pibidianos e coordenadora. Ainda,
de maneira geral, avaliaram a colaboração de modo positivo por meio de adjetivos como: “bemsucedida”, “ótima sintonia”, “trabalho unido”, “enorme importância”, “enriquecedor”.
Ao discorrerem sobre o trabalho colaborativo, os pibidianos reconheceram que o papel de
formação não ficou exclusivo para as docentes lotadas na universidade. Em seus relatos, eles
enxergaram suas supervisoras como coformadoras. Tal papel, no entanto, ficou exclusivo para
orientações de situações que envolvem a “prática”, ou seja, a sala de aula. O excerto seguinte ilustra
tal concepção:
“Sempre pensamos em algo que os alunos possam gostar e apresentamos para a nossa
supervisora Antônia para verificar se ela aprova a atividade. A nossa supervisora
sempre nos fornece dicas e sugestões para as atividades que estamos elaborando, logo
mantemos um bom trabalho colaborativo” (Débora).
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Por fim, o trabalho colaborativo vivenciado por eles não foi um diferencial apenas no
desenvolvimento de tarefas/atividades ou na supervisão em sala de aula. Ele teve um diferencial no
estreitamento de laços pessoais entre os participantes. Além disso, suas concepções sobre trabalho
colaborativo trazem conotações que envolvem compartilhamento, ajuda mútua, ou seja, com áureas
positivas, sem a presença de conflitos, conforme evidenciado a seguir. Tais concepções
"romantizam" a ideia de colaboração, pois conforme evidencia Gaffuri (2018), respaldando-se em
Dooner et al. (2008), "encontros colaborativos são também marcados pela instabilidade e pelo
conflito incessante" (p. 25).
Por meio da análise dos excertos dos relatórios, nota-se que, de forma geral, colaboração é
sinônimo de trabalho em grupo/em conjunto, com a participação de vários membros com diferentes
níveis de experiência. Ainda, a colaboração tem avaliações e conotações positivas. Observa-se
também que as supervisoras são vistas pelos pibidianos como coformadoras em situações que
envolvem a parte “prática”, ou seja, que têm a sala de aula como foco.
Pensando a aprendizagem docente por meio dessas representações, pode-se dizer que a
formação de professores no Pibid supera o isolamento geralmente vivenciado na carreira docente.
Nesse contexto, “o outro” (colega/supervisora/coordenadora) é considerado. Assim, o Pibid
contribui para que o isolamento do profissional seja minimizado e as trocas de experiência e ajuda
mútua potencializados, conforme mencionam Crandall e Christison (2009, p. 19):
A

colaboração

durante

o

estágio,

envolvendo

observação

por

pares

e

acompanhamento, reflexão e discussão pode ajudar a diminuir o isolamento do
professor-aluno e promover o intercâmbio de estratégias de ensino, criando uma
comunidade de prática com professores formadores, supervisores e outros professores
(p. 19).

Mesmo com esse contexto propício para colaboração e constituição de CP, vale a
ponderação de Gimenez (2018, p. 198), no posfácio de uma coletânea dedicada ao Pibid (EL
KADRI; CALVO; CHIMENTÃO; MULIK, 2018): “É sabido que o Pibid propicia oportunidade
para a criação (ainda que provisória e temporária) de comunidades de prática/aprendizagem e na
qual a colaboração tem um papel importante, mas com pouca sustentabilidade, conforme aponta um
dos textos”. A autora se refere a um artigo da coletânea que evidenciou a importância do trabalho
colaborativo para a aprendizagem docente, mas que também reconheceu o distanciamento da
realidade futura de trabalho.
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Ainda nesta seção, tivemos representações que envolvem a aprendizagem no contexto da
prática, em que os pibidianos desenvolvem atividades típicas da profissão e com diferentes pares
que possuem diversos níveis de conhecimento e experiência.
OS MOMENTOS DE COMPARTILHAMENTO
Sobre os momentos de compartilhamento, vivenciados principalmente nas reuniões
semanais com todos os membros do Pibid na universidade, há representações também
majoritariamente positivas no tocante a essa prática no contexto aqui analisado. Para os pibidianos,
os compartilhamentos ou as trocas facilitam o trabalho que desenvolvem nas escolas, é uma forma
de ampliar seus repertórios práticos e complementar suas ideias. Algumas dessas considerações
podem ser vislumbradas no dado que segue:
“[...] mas com a ajuda das reuniões e troca de ideias com os outros pibidianos têm sido
bem mais fácil, pois assim eles compartilham ideias de atividades que deram certo
com eles e assim vamos compartilhando experiências, isso tem ajudado bastante”
(Carla).

Outra representação evidenciada se refere ao reconhecimento de que esses momentos são
propícios para conhecer e vivenciar o trabalho em conjunto (excerto Janaína), além de reconhecer
que a prática extrapolou o contexto das reuniões semanais do projeto (excerto Silvia).
“[...] essas reuniões nos possibilitam uma visão geral do que é trabalhar em conjunto”
(Janaína).
“[...] nossas trocas de experiências foram além das reuniões, e passaram a ser também
parte de nossas conversas cotidianas” (Silvia).

Além das representações de cunho positivo evidenciadas anteriormente, o pibidiano Celso
expôs sugestão para aprimorar o repertório compartilhado ou para que a prática local da
comunidade fosse reificada de modo mais intenso e Pedro manifestou receio ou desconforto para
compartilhar suas ideias quando os dois núcleos, com todos os pibidianos, se reuniam.
“[...] Nas reuniões algumas atividades apresentadas são de extrema utilidade para
aulas como as da oficina, por exemplo, e nem sempre elas são disponibilizadas para o
uso dos outros pibidianos” (Celso).
“[...] Durante as reuniões em conjunto, sinto que alguns colegas possuem receio em
compartilhar opiniões, ideias e experiências, talvez por conta da timidez” (Pedro).
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Frente aos excertos aqui analisados, pode-se afirmar que as reuniões semanais do programa
foram um lócus para o compartilhamento de ideias, práticas, dúvidas, inquietações. Além de
relatarem alguns dos resultados advindos da prática do compartilhamento, os pibidianos
reconheceram a vivência de tais momentos. Ainda, um deles observou que o compartilhamento,
principalmente dos materiais ali produzidos, não foi realizado de modo tão regular e intenso e outro
expôs um sentimento, talvez por um traço de personalidade ou por se tratarem de acadêmicos dos
primeiros anos do curso, que impede ou dificulta as trocas.
CONCLUSÕES
Neste trabalho foram analisadas as concepções de pibidianos do projeto Letras-Inglês de
uma universidade pública paranaense a respeito do trabalho colaborativo e dos momentos de
compartilhamento entre os envolvidos no programa. Pretendeu-se verificar como tais concepções
revelaram episódios e oportunidades de aprendizagem docente.
O trabalho colaborativo é visto pelos pibidianos, de acordo com seus relatos, de forma
positiva, envolvendo a participação de diferentes membros com variados níveis de experiência e
conhecimento. Além disso, a atuação das supervisoras no acompanhamento e orientação de seu
trabalho, principalmente nas escolas, tornam-nas coformadoras desses acadêmicos, conforme já
previsto no edital do programa. Desse modo, considera-se que as práticas do Pibid colaboram para
que o profissional de ensino vivencie situações de colaboração como forma de afastar e /ou
minimizar a solidão e o isolamento que podem fazer parte da carreira docente, pois o
compartilhamento de informações, dificuldades e desafios facilita o enfrentamento de tais
sentimentos e, também, propicia o envolvimento emocional e afetivo entre os membros da
comunidade de prática.
Por fim, a pluralidade de metodologias, crenças e experiências trazida pelos pibidianos em
seus momentos de compartilhamento com o grupo todo evidenciam que o trabalho em conjunto
amplia os horizontes do futuro professor, uma vez que, ao compartilharem as situações que
vivenciaram enquanto pibidianos, percebem que o trabalho e a experiência do outro pode
complementar e ser válida para sua prática em si.
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Resumo
Este trabalho analisa as concepções de pibidianos do projeto de Letras-Inglês de uma universidade
pública paranaense sobre o trabalho colaborativo e os momentos de compartilhamento realizados neste
lócus de formação de professores. Ademais, tece considerações a respeito de como tais concepções
evidenciam situações e oportunidades de aprendizagem docente (WENGER, 1998; JOHNSON;
FREEMAN, 2001; JOHNSON, 2006; GIMENEZ, 2013; dentre outros). O Pibid é uma política
pública que tem como objetivo aperfeiçoar e valorizar a formação de professores para a educação
básica, inserindo discentes em escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica. No contexto
investigado, foram contemplados dois núcleos com 48 bolsistas da graduação em Letras (Inglês e
Português/Inglês), seis professoras de escolas estaduais e duas coordenadoras docentes do curso de
Letras. Os dados examinados fazem parte de relatórios reflexivos desenvolvidos pelos seus
participantes em julho/2019. Os resultados demonstram que, no tocante à colaboração, esta tem
conotações positivas e é sinônimo de trabalho em grupo, com a participação de vários membros com
diferentes níveis de experiência. Para os pibidianos, as supervisoras são vistas como coformadoras em
situações que, geralmente, abarcam a ‘prática’. Sobre os momentos de compartilhamento, as
representações também são, majoritariamente, positivas e envolvem o desenvolvimento e
aprimoramento da prática docente. Há também reconhecimento da vivência do trabalho conjunto e de
sua continuidade e presença em outros contextos; além de sugestão para ele ser vivenciado de modo
mais intenso. De forma geral, com base nas representações aqui trazidas, pode-se dizer que a
aprendizagem e a formação de professores no Pibid supera o isolamento geralmente vivenciado na
carreira docente. Nesse contexto, “o outro” é considerado. Também houve representações que
envolvem a aprendizagem no contexto da prática, em que os pibidianos desenvolvem atividades típicas
da profissão e com pares que possuem diversos níveis de conhecimento e experiência.
Palavras-chave: Colaboração; Compartilhamento; Concepções; Pibid-Inglês.
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INTRODUÇÃO: SOBRE ESPERANÇAS E INSURGÊNCIAS
Este texto parte de uma pesquisa de doutorado em andamento no campo da formação
docente e pretende tecer reflexões a respeito de um desenho institucional de formação de
professores para a Educação Básica que está se constituindo na Universidade Federal do Rio de
Janeiro: o Complexo de Formação de Professores (CFP). Uma proposta tecida e gestada pelos
diversos praticantes (CERTEAU, 2013) da universidade e das escolas há cerca de quatro anos, que
propõe uma formação de professores na universidade centrada na cultura profissional docente, um
espaço de formação das bases da profissão onde os saberes dos professores da escola básica, em
parceria com os saberes produzidos na universidade, teriam protagonismo na formação dos futuros
professores.
Para António Nóvoa, referência desse movimento, “a chave para a mudança na formação de
professores está na constituição deste Parque ou Complexo, que constitua um ambiente propício à
formação dos futuros profissionais docentes, no interior do qual se realize um trabalho conjunto, em
comum, entre a universidade e algumas escolas municipais, estaduais e federais” (NÓVOA, 2017,
grifo do autor, p.17). A ideia principal é trazer a profissão docente para a formação de professores.
Sua proposta surge como possibilidade de (re)pensar as licenciaturas dentro da profissão professor,
ultrapassando a fragmentação e ligando a Universidade e as Instituições de formação de professores
às escolas de Educação Básica em uma Casa Comum da formação.
A metáfora da Casa Comum, utilizada por Nóvoa, define este lugar da formação docente
que vai além de um espaço físico, mas se configura de forma simbólica e opera com a ideia de não
hierarquização dos saberes: “O que faz deste espaço uma ‘casa comum’ é o entendimento de que
essas contribuições - singulares e diferenciadas, e não hierarquizadas - só têm sentido quando
pensadas em comum, quando compartilhadas horizontalmente entre todos os envolvidos.”
(NÓVOA, 2017, grifo do autor, p.17).
Considerando os limites do espaço, o texto, dividido em três breves sessões traz, na primeira
parte, uma pequena introdução ao tema e ao objeto de estudo proposto. Na segunda debruça-se nos
desafios da profissão docente e nos movimentos do Complexo de Formação de Professores, por
fim, à guisa de conclusão, levanta considerações que possibilitam a reinvenção da formação docente
para além das lógicas cientificistas e colonialistas.
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Pesquisas e trabalhos encomendados sobre a formação docente no Brasil evidenciam um
diagnóstico carregado de pessimismo e revelam fortes tensões. Um dos grandes dilemas de nossa
sociedade é que, junto à crise da formação docente, está em risco a educação pública.
Ser professor ou professora hoje requer coragem, ousadia e compromisso. Requer enfrentar
a desqualificação cotidiana, seja nos programas de televisão, jornais e/ou redes sociais. Requer
assumir a escolha de uma profissão desvalorizada e desprestigiada e, para além de resistências, ser
professor ou professora hoje, requer insurgências e reinvenções cotidianas diante do que nos oprime
e despotencializa.
Resistimos quando combatemos, quando nos opomos às agendas do campo hegemônico
contrárias às maiorias. Por outro lado, insurgimos quando criamos, quando buscamos aglutinar
forças em torno de agendas das maiorias, nos movimentando no sentido de mudanças1. Não basta
resistir, mas insurgir, criando espaços de diálogos sobre os rumos da educação comprometida com a
democracia.
Nessa direção, a pesquisa em desenvolvimento, repleta de esperança no resgate da profissãoprofessor e na defesa da escola pública, busca dar prioridade ao debate acerca da formação de
professores para a Educação Básica, partindo do pressuposto de que, ao discutir a formação docente
estaremos, em última instância, discutindo dois princípios fundamentais: o lugar do público na
formação docente e a centralidade dos professores e de sua profissão.
Ao discutir o lugar do público na formação docente me uno aos educadores e educadoras
comprometidos com as lutas em favor da educação popular contra a mercantilização da profissão e,
ao defender a centralidade dos professores, afirmo a importância da profissão na formação docente.
Como professora da escola básica e pesquisadora da formação docente declaro que as
escolas estão repletas de insurgências e se reinventam a cada dia. Esta asserção contra hegemônica
pode ser feita quando olhamos, sentimos, mergulhamos nos cotidianos das salas de aula e
experienciamos os acontecimentos inéditos e irrepetíveis que acontecem no chão das escolas. Com
Certeau (2013) entendo que nós, praticantes das escolas, encontramos, astuciosamente, jeitos
próprios para utilizar aquilo que nos é imposto, criando, no uso, um espaço de jogo, instaurando
pluralidade e criatividade - diferentes modos de fazer: táticas. Nessa perspectiva, podemos afirmar
que os professores e professoras são praticantes das escolas: adaptam, modificam, inventam, usam
Devo este parágrafo à professora Nilda Alves que, no lançamento oficial do XX ENDIPE - Rio 2020, ressaltou a
importância da temática escolhida para o evento “Saberes, fazeres pedagógicos: diálogos, insurgências e políticas” e
discorreu acerca do significado do termo insurgências.
1
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sentidos, intuições, pistas, táticas gazeteiras e operações astuciosas. Para além do aprendido nos
cursos de formação, aprendem as ações cotidianas nas escolas e com as escolas, com outros
professores e professoras, com estudantes, com a comunidade.
Daí a necessidade em valorizar e compartilhar a diversidade das experiências criadas e
vivenciadas nos cotidianos das escolas e salas de aula: a cultura profissional! Longe de pensar
propostas prontas, camufladas de “soluções”, a formação docente pode caminhar no sentido de
romper com a homogeneização, buscando o não desperdício das experiências e o investimento em
um diálogo horizontal, não hierárquico e não linear entre os conhecimentos da universidade
(formação) e os conhecimentos da escola básica (profissão). Futuros professores podem e devem
aprender, também, com os praticantes das escolas, nas escolas!
Sobre a esperança, Freire (1997, p.101) nos ensina que tem sentido “se partejada na
inquietação criadora do combate na medida em que, só assim, ela também pode partejar novas lutas
em outros níveis.” Desta forma, a esperança que trago nesse texto não é a do verbo esperar, mas a
do verbo esperançar. É aquela que movimenta uma ação em busca do que se espera. Uma esperança
que anima e estimula, que constrói e que busca parcerias para seguir adiante. A esperança de um
movimento que incite reflexões de um vigoroso debate acerca da importância das universidades
assumirem o compromisso com a formação dos professores das crianças e adolescentes e a
responsabilidade com a educação pública e com as políticas públicas de educação.
Para fundamentar minha argumentação, o texto parte dos seguintes pressupostos: i. mesmo
com as mudanças da sociedade que incidem diferentes formas de agir, os professores continuarão
exercendo papel fundamental na educação e nas escolas; ii. a docência é uma profissão que, na sua
diversidade necessita de uma base profissional comum; e; iii. do mesmo modo que a formação de
outras profissões têm suas raízes no espaço universitário, a profissão professor é baseada em um
conhecimento próprio, específico da profissão docente e não pode ser feita em outras instâncias
senão na universidade.
DESAFIOS DA PROFISSÃO PROFESSOR E O COMPLEXO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
Pesquisas realizadas por autores referenciais no campo da formação docente revelam que
essa arena é permeada por embates políticos, culturais e epistemológicos no qual uma variedade de
questões dilemáticas e desafiadoras podem ser consideradas nas discussões. Nesse território de
saberes, conhecimentos, ideias, hegemonias e diferenças muito se tem discutido e pesquisado acerca
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da formação de professores para a Educação Básica. Enquanto alguns estudos caçam as
microvilosidades dos cotidianos escolares e voltam-se aos detalhes que evidenciam as
potencialidades dos encontros entre e com professores em formação, outros voltam suas
investigações à dimensão mais ampla da formação docente, constatando a crise no processo de
formação de professores no Brasil. Crise no sentido de que fortes questionamentos são colocados
quanto a essa formação e novas demandas são postas a esses trabalhadores que lidam com a
formação do humano (DINIZ-PEREIRA, 2011; GATTI, 2014; 2013; GATTI e BARRETTO, 2009;
GATTI, BARRETTO e ANDRÉ, 2011).
Como afirma o professor António Nóvoa (2019), vivemos uma fase histórica de
metamorfose da escola. Um tempo de mudanças na forma da escola tal como ela se consagrou no
século XIX, há aproximadamente 150 anos. Faz-se necessário a recriação e a reinvenção de
ambientes educativos, que não sejam tanto espaço de e para aulas, mas de pesquisas, de trabalhos,
de curiosidades, de motivações onde estudantes e professores queiram, em conjunto, discutir e
descobrir como aprender em um lugar de diversidade, liberdade e diálogo.
Entendendo que somos criadores dos cotidianos escolares, percebo que essas ações já
acontecem em inúmeras escolas, mas não de forma institucionalizada. É certo que a escola
tradicional, do passado, já não atende às demandas das novas gerações. Da mesma forma, é certo
que, mesmo diante das utopias tecnológicas e medidas provisórias que defendem o homeschooling2,
os professores jamais serão dispensáveis.
O cuidado com os currículos das licenciaturas têm sido pauta de debates dentro das
universidades e na sociedade como um todo. A crise da escola não está dissociada da crise da
sociedade, da crise do conhecimento. Provocando debates acerca do modelo escolar tradicional que
nos habita e suscitando reflexões relativas a diferentes formas de aprender e ensinar, a formação
docente pode contribuir na reinvenção das modalidades de ensino, das formas de lidar com
diferentes conhecimentos, com os currículos, as avaliações, as práticas pedagógicas, as
metodologias, os ambientes educativos, as políticas públicas, os tempos escolares, as disciplinas e
as relações humanas. Professores são agentes e agenciadores de um mundo em transformação

A MP que pretende regulamentar o ensino domiciliar no Brasil foi proposta por Damares Alves, ministra responsável
pela pasta da Família e dos Direitos Humanos, levantando opiniões divergentes desde sua essência, uma vez que não foi
formulada pelo MEC (Ministério da Educação) mas pelo Ministério da Família e dos Direitos Humanos com a
argumentação de que “é direito dos pais decidir sobre a educação dos seus filhos”. Vale lembrar que, na Constituição
Federal, somente é reconhecida a legalidade dos modelos públicos e privados de ensino.
2
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portanto as demandas da atuação docente precisam estar conectadas à sociedade do século XXI e é
fato que muitas inovações são produzidas por professores, cotidianamente, nas escolas.
Ultimamente vemos que a verba privada, direcionada para a educação pública, mercantiliza
e “pretende” definir os rumos da educação brasileira. A imposição de modelos fixos de docência, de
ensino e de aprendizagem assombra as escolas e põe em risco a formação docente evidenciando
uma compreensão dos professores como meros transmissores de conhecimentos e aplicadores de
técnicas, receptores passivos de algo dado. Como consequência vemos a expropriação dos saberes
dos professores e a desmoralização do magistério e dos profissionais da educação, o que distancia,
cada vez mais, a formação da profissionalização.
Nóvoa (2017) propõe um lugar institucional para a formação de professores concretizando
uma maior presença da profissão na formação baseado em quatro premissas: uma casa comum da
formação e da profissão; um lugar de entrelaçamento; um lugar de encontro e um lugar de ação
pública. A Universidade Federal do Rio de Janeiro vem pensando este “novo lugar” desde o ano de
2016. Hoje as discussões caminham em torno de um modelo institucional diferenciado de
organização da formação inicial e continuada de professores com foco na Educação Básica: o
Complexo de Formação de Professores (CFP), aprovado por unanimidade no Conselho
Universitário3 em dezembro de 2018, formado a partir da parceria entre diferentes Instituições e
Redes públicas de ensino do Estado do Rio de Janeiro que atuam na educação básica em suas
diferentes etapas e modalidades e pela participação dos diversos sujeitos envolvidos com a
educação básica e com a formação de professores nessas Instituições e Redes.
O CFP pensa a formação a partir dos princípios da horizontalidade, pluralidade e
integração, possibilitando a articulação entre diferentes conhecimentos a partir da participação e
reflexão sobre as experiências vividas nas escolas.
CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS
Enquanto o pensamento moderno ocidental aponta situação lastimável para a formação
docente, me uno aos que acreditam em um movimento que possibilite que a complexidade da
formação docente seja enfrentada a partir e com o envolvimento dos protagonistas da educação

O Conselho Universitário é o órgão máximo de função normativa, deliberativa e de planejamento da Universidade nos
planos acadêmico, administrativo, financeiro, patrimonial e disciplinar, tendo sua composição, competências e
funcionamento definidos no Estatuto e no Regimento Geral da UFRJ.
3
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(pesquisadores, gestores, professores, responsáveis e estudantes) para que a escola pública se
afirme, cada vez mais, como um espaço democrático, inclusivo, crítico, reflexivo e de qualidade.
Considero que o Complexo de Formação de Professores se encontra na interseção entre a
complexidade da formação docente e a complexidade das tessituras que envolvem as diferentes
instituições e lugares de formação. Ele se configura como um lugar simbólico onde as demandas da
formação se integram às diferentes instâncias da formação, um lugar de inclusão, de diversidade e
de investimento na formação profissional dos professores frente aos desafios da educação
contemporânea. Um lugar de vontade institucional que pretende assumir a responsabilidade perante
os professores e sua formação.
Diante da multiplicidade e heterogeneidade da formação e as inúmeras parcerias entre a
Universidade e as Escolas Básicas, a Casa Comum surge como possibilidade de institucionalizar e
qualificar as relações já existentes, partindo do entendimento de que formação de professores é uma
formação profissional orientada pelos saberes e práticas próprios da profissão, por isso precisa ser
construída dentro da profissão e do reconhecimento da autoridade do professor da Educação Básica
sobre os saberes próprios da profissão docente: nem a universidade forma sozinha tampouco as
escolas formam sozinhas. O CFP seria um terceiro lugar, um espaço de articulação teoria-prática
em busca da profissionalização docente. A pesquisa em andamento investiga esse movimento da
UFRJ e pretende narrar os processos de institucionalização. Apesar de ser fruto de um desejo da
reitoria e de diversos professores/técnicos que estudam a Formação de Professores, pode ser que
seja interrompida nesses (des)caminhos da educação que se anunciam politicamente no Brasil, mas
as movimentações e reflexões que o Complexo de Formação de Professores proporcionou até agora,
já possibilita contar muitas histórias... Que o campo da formação docente possa ser reinventado para
além das lógicas dominantes cientificistas e colonialistas, mas a partir e com o envolvimento dos
protagonistas da educação (pesquisadores, gestores, professores, responsáveis e estudantes) para
que a escola pública se afirme, cada vez mais, como um espaço democrático, inclusivo, crítico,
reflexivo e de qualidade.
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Resumo
O texto traz considerações de uma pesquisa em andamento no doutorado em Educação no campo da
formação docente que investiga o desenho institucional de formação de professores para a Educação
Básica que está se constituindo na Universidade Federal do Rio de Janeiro: o Complexo de Formação
de Professores (CFP). Uma proposta de formação de professores na universidade centrada na cultura
profissional docente, um espaço de formação das bases da profissão onde os saberes dos professores
da escola básica, em parceria com os saberes produzidos na universidade, teriam protagonismo na
formação dos futuros professores. A proposta surge como possibilidade de (re)pensar as licenciaturas
dentro da profissão professor, ultrapassando a fragmentação e ligando a Universidade e as Instituições
de formação de professores às escolas de Educação Básica em uma Casa Comum da formação. Dividido
em três breves sessões, propõe problematizar e provocar reflexões acerca da Formação de Professores
para o Ensino Básico a partir dos seguintes pressupostos: i. mesmo com as mudanças da sociedade que
incidem diferentes formas de agir, os professores continuarão exercendo papel fundamental na
educação e nas escolas; ii. a docência é uma profissão que, na sua diversidade necessita de uma base
profissional comum; e; iii. do mesmo modo que a formação de outras profissões têm suas raízes no
espaço universitário, a profissão professor é baseada em um conhecimento próprio, específico da
profissão docente e não pode ser feita em outras instâncias senão na universidade. À guisa de conclusão
levanta considerações que possibilitam a reinvenção da formação docente para além das lógicas
cientificistas e colonialistas.
Palavras-chave: Formação de professores – Insurgências – Profissão docente - Casa comum da
formação.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUCCIÓN
Esta iniciativa se alinea en torno a los intereses de los procesos de internacionalización del
sistema universitario, quienes apuntan a considerar dichos procesos como instancias validas y
potentes para favorecer la inserción cualificada de las instituciones de educación superior (IES) en
el ámbito regional e internacional dado que apuntan -o deberían hacerlo- al “fortalecimiento y la
proyección institucional, la mejora de la calidad de la docencia, el aumento y la transferencia del
conocimiento científico y tecnológico, y la contribución a la cooperación para el desarrollo” de la
comunidad en la que la universidad se inserta (Sebastián 2004: 20).
La Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES) se
sostiene que los aspectos fundamentales de la integración regional se basen en una perspectiva de
construcción que se traduzca en un espacio de encuentro regional que profundice en su dimensión
cultural y en el desarrollo de fortalezas académicas que consoliden las perspectivas regionales ante
los más acuciantes problemas mundiales. Desde esta misma perspectiva se propone el
aprovechamiento de los recursos humanos para crear sinergias en escala regional; la superación de
brechas en la disponibilidad de conocimientos y capacidades profesionales y técnicas; la
consideración del saber desde el prisma del bienestar colectivo; y la creación de competencias para
la conexión orgánica entre el conocimiento académico, el mundo de la producción, el trabajo y la
vida social, con actitud humanista y responsabilidad intelectual.” (CRES 2008: 9) para contribuir a
la mejora.
En el contexto argentino el Programa de Internacionalización de la Educación Superior y
Cooperación Internacional (PIESCI) de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del
Ministerio de Educación Argentino, se alinea en torno a dichos intereses siendo sus principales
socios de la cooperación internacional universitaria, en el ámbito bilateral, la República Federativa
del Brasil y otros países latinoamericanos, y el MERCOSUR y la UNASUR en el ámbito
multilateral (Larrea, M. y Astur, A. 2011).
La posibilidad de conocer el Programa Institucional de bolsa de iniciación a la docencia
(PIBID) impulsado por el estado brasileño durante la gestión de gobierno del ex presidente Lula Da
Silva, resulta de la construcción y concreción de un proyecto impulsado por iniciativas de Políticas
Publicas entre Estados interesados en mejorar, ampliar y profesionalizar la educación generando
instancias de comunicación y transferencias de conocimientos y profesionales.
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Dicho programa brasileño enfocado en la articulación del proceso de formación docente de
educación básica, que vincula a la Dirección de Educación Básica Presencial – DEB – y a la
Coordinación de perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior – CAPES ofrece a los
estudiantes de licenciaturas becas para el desarrollo de actividades pedagógicas en escuelas públicas
principalmente de educación básica. La pretensión es vincular las universidades a la realidad
escolar mejorando la calidad de la educación brasileña. Estas intenciones se traducen en una
organización de becarios, coordinadores por áreas representado por los docentes de licenciaturas,
sumando a los supervisores docentes de las escuelas publicas donde se llevarán a cabo las
actividades.
Su propuesta, organización y algunos resultados poco sistematizados los hemos reunido,
mediante el desarrollo del proyecto de “Misiones para el fortalecimiento de lazos institucionales y
de cooperación entre universidades argentinas y brasileñas” (resolución nº RSPU 5246/15) que se
encamino a evidenciar los elementos y aspectos potenciales que inciden en la mejora de la
formación inicial docente, en el marco de practicas profesionalizantes en terreno, basándonos en la
cooperación y transferencia de conocimientos que renovaba los debates, las discusiones, los
análisis, las interpretaciones etc. en torno tanto a los estudiantes, a las universidades y a los
conocimientos que ya veníamos sosteniendo profesores e investigadores de las universidades que
integraron este proyecto en torno a la formación docente de cara a las demandas del siglo XXI.
DESARROLLO
El PIBID1, resulta una iniciativa del Ministerio de Educación de Brasil (CAPES) orientado
al perfeccionamiento y la valorización en la formación de profesores para la educación básica,
presentándose como una oportunidad para su conocimiento en profundidad y su alcance real. A
partir de la finalidad que dicho programa propone: la inserción de los estudiantes de licenciatura en
el contexto de las escuelas públicas de enseñanza desde el inicio de su formación académica,
impulsando el desarrollo de proyectos de iniciación a la docencia teniendo como marco a las IES
El programa iniciado en 2009, con 3.088 becas y 43 instituciones federales de Educación Superior, se ha ido
consolidando y ha resultado en una oportunidad exitosa para mejorar varios aspectos del sistema educativo, alcanzando
en 2014, 90.254 becarios y 284 instituciones formadoras públicas y privadas, que incluyen 29 escuelas de educación
indígena y rurales. Este crecimiento ha mostrado el alto impacto de calidad en la formación de profesores en términos
de política pública, que puede verse en: periódicos informes de regulación del programa, en el aumento de adhesión de
las instituciones participantes, en la solicitud de participación de directores y secretarios de educación de becarios, en el
número de tesis, de conferencias, monografías, artículos y trabajos académicos publicados en eventos científicos tanto
del país como fuera del mismo.
1
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iniciamos la elaboración de una agenda de trabajo conjunto que comenzó por la indagación de sus
objetivos en general, en relación a la formación docente, a la educación básica, la valorización de la
docencia; y de la calidad de la formación inicial de los futuros profesores de licenciatura.
Nos detuvimos en aquellos que hacen mención a la integración de la educación superior y la
educación básica, y a la inclusión de los licenciados en el cotidiano de la escuela de educación
pública, a partir de la creación y participación de experiencias metodológicas, tecnológicas y
prácticas docentes de carácter innovador e interdisciplinar, así como a aquellos que apuntan a la
superación de los problemas identificados durante el proceso de enseñanza- aprendizaje.
Estos nos condujo a realizar una indagación profunda tomando como foco ‘las experiencias
de los implicados en el programa’ utilizando como estrategia de indagación la entrevista, grupal e
individual para recoger el conjunto de representaciones, pensamientos, reflexiones, etc. de los
implicados en el programa, estudiantes de licenciatura, profesores universitarios, coordinadores,
profesores co-formadores de futuros docentes etc. en vistas a la formación, así como también a la
implicancia de esta propuesta en el contexto de la región, entendiendo que ‘la interncionalizacion
debe ser considerada como una instancia integral de mejora de la formación docente en general’
(CRES 2008). Nos centramos en el análisis de documentos oficiales y otros textos académicos que
nos orientaron a: 1.Dar origen a la conformación de una Red entre UUNN y Universidades
brasileña en el marco del Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), Brasil y
2. Atender al fortalecimiento de la oferta educativa de grado y pos grado de las Universidades
Nacionales Argentinas, a partir

de acceder al conocimiento de experiencias pedagógicas de

inserción y perfeccionamiento docente en el marco del PIBID. Las instancias que planteamos
fueron, conocer los lineamientos del Programa PIBID, el sistema de formación docente y la
situación de la docencia en Brasil en la actualidad. Así como, fortalecer y motorizar mecanismos
para dinamizar el funcionamiento de las redes interuniversitarias creadas a partir de la cooperación
argentino-brasileño. Esto sería acompañado por el impulso de un programa de movilidad de
estudiantes de grado por medio de un programa reciproco de becas. Así como también por el
intercambio de conocimiento, información y experiencias en la gestión de políticas de movilidad
basadas en la calidad, etc. que concluyera con un informe final que comunicara los resultados
obtenidos, vislumbrando a futuro posibles acciones conjuntas a futuro. La organización de estas
intenciones se concretó en un plan de trabajo desarrollado en tres etapas, una de organización,
previa a la visita que incluyó el relevamiento de información sobre el programa y de acuerdos
previos entre universidades. Realizadas en dos presenciales y una virtual con la universidad
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extranjera. Para las reuniones presenciales, una en la UNLU y la otra en la UNDV; se utilizo las
estrategias de circulación de textos, comentarios y análisis de los mismos, y para la virtual con la
UFF se desarrollo en base a una conversación y dialogo coordinado por una profesora de la UNLu,
que permitirá ampliar la comprensión del programa y las particularidades que adoptaba el mismo en
la Universidad de destino. La segunda etapa del proyecto de

‘actuación’, consistió en la

elaboración y concreción de la indagación en terreno a partir de visitas a los centros y aplicación de
entrevistas individuales y grupales a actores claves, coordinadores Institucionales (profesores de
Licenciatura que coordinan Proyectos PIBID en la IES) supervisores de proyecto PIBID,
(Profesores de Educación Básica que supervisan estudiantes (becarios) de licenciatura adscriptos al
programa, coordinadores de áreas (Profesores de Licenciatura que coordinen sub-proyectos) y
coordinadores de áreas de gestión de procesos educacionales (Profesores de Licenciatura que
auxilia en la gestión del proyecto en la IES. Esta etapa fue extensa y muy trabajosa en cuanto al
poco tiempo y la amplia recolección de información y evidencias que nos propusimos. Desde la
formulación del proyecto, para la etapa de actuación, se elaboraron entrevistas modelos para cada
grupo de actores del programa y proyecto desarrollado en la universidad brasileña. Cada entrevista
osciló entre las 12 y 16 preguntas, algunas mas de carácter general y comunes a todos y otras mas
específicas de acuerdo a su rol. Algunas de las preguntas han referido a: momento de ingreso al
PIBID, forma de acceso a los diferentes cargos del programa. Expectativas que con respecto al
PIBID antes de ingresar, cumplimiento o no de las mismas en el transcurso de la experiencia.
Funciones, propósitos planteados, logros. Lineamientos del PIBID considerados potentes, aspectos
débiles. Etc. Situaciones, o vivencias significativas que recuerden y deseen compartir, entre otras.
Cabe resaltar que la UFF como receptora, total apertura propuso llevar adelante las
entrevistas en los mismos escenarios educativos, es decir en escuelas públicas y privadas de
enseñanza elemental y media, y en la universidad en sus diferentes espacios, y realizarlas en forma
grupal, reuniendo a un representante de cada rol que conforma el proyecto del PIBIF de la UFF, ello
nos permitiría en un mismo dialogo recuperar a todos los participantes del programa en un centro
educativo, lo que significó una intensa labor de coordinación por parte de la UFF.
Las reuniones fueron organizadas por aéreas de conocimiento, matemáticas, historia
geografía, biología, arte, literatura y educación física y todas las conversaciones fueron grabadas, y
recuperadas para poder realizar el relevamiento que la convocatoria demandaba. Fue posible
celebrar una reunión con el equipo responsable del proyecto de la UFF, recabando información
macro del proyecto en la universidad. Ofreciéndonos un panorama amplio de la historia de este
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proyecto, así como de su crecimiento cuanti y cualitativo, sus preocupaciones, obstáculos,
dificultades y aspectos positivos. Los encuentros superaron en su mayoría las dos horas de
conversación, llegando hasta cuatro horas en algunos casos, haciendo posible la recuperación de los
roles y funciones de cada uno, los pareceres y opiniones acerca del programa y los proyectos
generados a partir del mismo, las sensaciones, sus pareceres, los materiales elaborados, las
adecuaciones realizadas a partir de las condiciones del programa y los proyectos, y las decisiones
tomadas en función de las dinámicas del contexto institucional y sobre todo del contexto social y
político del momento. El acercamiento a las experiencias de los implicados permitió trascender los
lineamientos de la administración y política educativa conociendo como estos son encarnados por
los sujetos que los llevan adelante. En otras palabras, lo que entienden, lo que piensan y lo que
sienten a partir de su inserción en un proyecto que intenta o se propone generar una instancia que
mejore de la educación en general, atendiendo de forma integral a los contextos en donde ella se
concreta. Por último, la etapa de finalización, se dio lugar a la elaboración de un informe final
acerca de los propósitos planteados y la elaboración de un documento específico con las
conclusiones sobre el desarrollo del PIBID desde la perspectiva de nuestras intenciones para ser
compartido y debatido con otras universidades regionales. Priorizamos las intenciones de divulgar
el Programa a estudiantes de grado y pos grado de universidades argentinas, así como a
responsables Nacionales de áreas de incumbencia. La generación de estrategias conjuntas de
internacionalización en la región del Mercosur con el fin de unificar esfuerzos institucionales para
afrontar problemas educativos que afectan a nuestra región y dar visibilidad a las instituciones en el
contexto internacional. Por último, promover un trabajo interdisciplinario, generando la movilidad
de estudiantes de grado y posgrado para brindar a los mismos una posibilidad de una experiencia
internacional enriquecedora académica, cultural y social.
FORMACIÓN, PREOCUPACIONES Y APORTES DESDE LA EXPERIENCIA.
La Formación docente (inicial y pos grado) en la actualidad es un tema de agendas a nivel
nacional e internacional. Se apreciable el incremento de ofertas de formación de pos grado entre los
países de la región sumando la consolidación de la internacionalización (gestores- investigadores)
que ha posibilitado ir más allá de la mera movilidad de estudiantes de grado, profesores e
investigadores, o la firma de acuerdos internacionales entre países, incluyendo aspectos referidos a
la internacionalización de currículos formativos, la internacionalización de la investigación, y hasta
la concreción de titulaciones internacionales conjuntas o múltiples. El desarrollo de este campo, en
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temas de internacionalización en casa, y de campus transnacionales, así como la creación de
sistemas internacionales de aseguramiento de la calidad, acreditación y verificación, y el
intercambio de experiencias y buenas prácticas, etc. a extendido las indagaciones, preocupaciones e
intereses de los campos y disciplinas de conocimiento. Sabemos que dichas intenciones, encuentran
un mayor desarrollo si las ‘políticas educativas’ son entendidas como un curso de acciones
implícitas y explicitas surgidas primordialmente del gobierno, recreadas por los que las desarrollan
(Crespo, 2008) las cuales son posible llevar a la práctica si son acompañadas de un presupuesto
acorde. El PIBID se encara con esta idea, y se desarrolla en una serie de acciones que de alguna
manera intenta o creemos retoma las preocupaciones iniciales, permitiendo integrarlos hacia la
formación docente, resultado una ‘experiencia formativa’ que incorporales elementos del contexto
al ejercicio de la docencia, sus problemas, sus obstáculos y sus posibilidades pero que trasciende a
la conformación de un campo de conocimiento que permite la trascendencia hacia la
internacionalización en la región. Damos por hecho que la formación docente de cualquier campo
de conocimiento, trasciende a la institución formadora, la universidad, y se conforma con la o las
síntesis de experiencias que los propios estudiantes desarrollan antes, durante y hasta después de su
formación, las que de alguna manera van dando lugar a una forma de ‘ser docente’, de ‘pensar en la
docencia’, ‘la escuela’, el ‘alcance de ésta en las diferentes infancias, adolescencias, etc.
Destacamos en esta indagación realizada, dos aspectos, lo que llamamos la dimensión política, es
decir, la docencia en su acción practica, y en la ‘organización colectiva’ de los implicados,
docentes, profesores, estudiantes, como impulsores de la construcción de saberes docentes situados
a partir de la incorporación critica de dimensiones históricas, políticas y culturales.

La

‘organización colectiva’ apunta a la superación de los problemas, optimizando los recursos
disponibles, incorporado las Tic, o los espacios no formales o materiales reciclables. El otro aspecto
es el desarrollo de practicas de enseñanza basado en enfoques múltiples, situacionales y de
intercambios implícitos entre los sujetos, incorporando el desarrollo reflexivo de la experiencia y/o
la investigación sobre las prácticas (Eisner, 1998; Sch�n, 1992; Stenhouse, 1987; Jackson, 1975;
Schwab, 1973. En Davini, 2015: 4) como motor de los aprendizajes docente. Por último, la
dimensión artística y singular de la docencia, como imposición y rechazo a la dimensión técnica
(Davini, 2015:6).
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CONCLUSIONES
La experiencia compartida, el PIBID es una síntesis conjunta de experiencias formativas,
basadas en el potencial del estudiante como sujeto crítico que puede atender a los desafíos
complejos que el mundo presenta, acompañado por un orientador que cree en dicha capacidad, y
media en la comprensión de los desafíos, al tiempo que lo orienta en la consolidación de sus
objetivos. El componente emocional sustenta el compromiso con la formación y la mejora de la
educación en general, incluyendo una percepción positiva y de ampliación del horizonte educativo
fundamentalmente de los adolescentes y jóvenes que cursan en escuelas en donde se desarrolla el
PIBID. Ese horizonte esperanzador se pone de manifiesto en los estudiantes de licenciatura que
reconocen, por un lado, su compromiso con la enseñanza de saberes disciplinares que promuevan
aprendizajes en los estudiantes con los que se vinculan. Pero también como referentes para imaginar
a futuro el ingreso a la formación superior, generando nuevas perspectivas de inclusión social y
cultural, cuestión que aparece en la siguiente expresión: ‘a partir de mi proyecto del PIBID, entendí
que hay que seguir formándose y quiero continuar con un master, quiero saber más y también ver
otra inserción laboral’. (EG-6).
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Resumen
Este texto propone una mirada extranjera sobre el impacto del PIBID en la Universidad Federal
Fluminense de Niterio, durante el año 2017. Tal instancia surge en el marco del proyecto “Misiones
para el fortalecimiento de lazos institucionales y de cooperación entre universidades argentinas y
brasileñas” (resolución nº RSPU 5246/15) financiado por el Ministerio de Educación Argentino, a
través de la Secretaría de Políticas Publicas que permitió llevar adelante una serie de acciones de
recolección de información in situ para su posterior análisis y devolución a las instituciones
participantes. Como consecuencia concluimos que dichas políticas publicas promueven
transformaciones de los sistemas educativos en general y en particular de la formación docente inicial y
continua en contextos de practicas profesionalizantes al mismo tiempo que resultan las practicas
profesionalizantes instancias para la generación de nuevos conocimientos científico y tecnológico que
fortalecen a las instituciones de formación superior interesadas por las mejoras en la docencia. Pero
también, permiten ampliar los marcos interpretativos sobre la docencia y la formación docente
contemplando las particularidades disciplinares, contextuales y territoriales mediante la incorporación
de estrategias de cooperación y transferencias. Por ultimo, resaltamos como potencialidad de este
trabajo, la participación de los sujetos implicados en el proyecto PIBID de la Universidad, como
informantes claves para la comprensión de los alcance y limitaciones del mismo, así como también para
visualizar tanto los elementos que favorecen los procesos de cambio y mejora de formación docente,
como los que lo impiden o limitan.
Palabras claves: Formación Docente - Políticas Publicas - Cooperación- TransferenciasConocimientos.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1078

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas

CONSTRUIR POLÍTICAS DE FORMAÇÃO
CONTINUADA DOCENTE DESDE A EDUCAÇÃO
BÁSICA
Geisi Nicolau – CREJA/SME-RJ
Daniel de Oliveira – CREJA/SME-RJ; FFP-UERJ
Mairce da Silva Araújo – FFP-UERJ
Isabele Cristina Fonseca Ramos – FFP-UERJ
DanusaTederiche Borges de Faria – FFP-UERJ
Alessandra da Costa Abreu – UERJ
Regina Aparecida Correia Trindade – FFP-UFRJ

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Há muito se discute sobre as políticas de formação continuada docente no Brasil. No cenário político
atual, essa discussão faz-se mais urgente e vital à Educação pública, gratuita, laica, socialmente
comprometida e criticamente referenciada. Este painel propõe contribuir para esse debate, a partir das
reflexões produzidas sobre três experiências de formação continuada docente, desde a Educação básica.
Essas, assumem as perspectivas da práxis educativa, das/os professoras(es)-pesquisadoras(es) e da relação
práticateoriaprática, concepções que são defendidas, no Brasil, principalmente, pelos intelectuais Paulo
Freire e Regina Leite Garcia. O primeiro artigo, apresenta reflexões sobre a experiência de formação
continuada docente, nos Centros de Estudos (CE), no Centro Municipal de Referência de Educação de
Jovens e Adultos (CREJA): o Seminário Interno de Estudos e Pesquisas. Os CE como espaçostempos
semanais de planejamento, avaliação e estudos para professores do PEJA, a EJA na rede municipal de
ensino do Rio de Janeiro, possibilitam o surgimento de diferentes iniciativas de formação continuada e
reflexão sobre políticas de formação. O segundo artigo, apresenta um recorte das investigações sobre a
formação docente na perspectiva dos diálogos entre redes e coletivos docentes latino-americanos.
Trata-se de uma pesquisa vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação: Processos
Formativos e Desigualdades Sociais, da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro e que se articula às ações realizadas pelo coletivo: Rede de Docentes que
Narram sobre Infância, Alfabetização, Leitura e Escrita (REDEALE). O terceiro artigo, a partir da
discussão sobre a produção cultural, do lugar de invisibilidade da juventude na sociedade capitalista e
por meio da crítica a constituição de um saber científico alheio ao processo formativo do sujeito,
problematiza, apoiado na dimensão experiência/sentido, alternativas na produção de conhecimentos
outros que possam promover reflexões sobre juventude e formação docente para atuação com esse
grupo social.
Palavras-chave: Formação continuada docente; Coletivos docentes; EJA; Infâncias; Juventude.
CENTRO DE ESTUDOS DO PEJAE A EXPERIÊNCIA COM O SEMINÁRIO INTERNO DO
CREJA: ESPAÇOSTEMPOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA
DOCENTE
Geisi Nicolau – CREJA/SME-RJ
Daniel de Oliveira –CREJA/SME-RJ; FFP-UERJ

INTRODUÇÃO
No município do Rio de Janeiro, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação (SME-RJ),
a Educação de Jovens e Adultos, denominada Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA),
possui em sua estrutura a organização dos Centros de Estudos dos professores. São espaçostempos1
(GARCIA; ALVES, 2012) de planejamento e avaliação pedagógica e de formação continuada
docente.

Com a opção pela escrita junta de espaçotempo, com base em Garcia e Alves (2012), assumimos que buscamos
superar a dicotomia causada entre esses termos, assim como ao tratar o pensar e o fazer docente. Essa opção, também
segundo as autoras se expressa na escrita, procurando estabelecer uma coerência entre conteúdo e forma.
1
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Semanalmente, os professores possuem um dia específico para se reunirem: sextas-feiras,
para os professores Alfabetizadores, de Ciências, de Estudos da Sociedade: Geografia-História, de
Língua Portuguesa e de Matemática; quintas-feiras, para os professores de Educação Física2,
Língua Estrangeira e Linguagens Artísticas. Nesse dia, utilizam uma quantidade de horas
proporcional à sua carga horária semanal: para o grupo de sexta-feira, que leciona de segunda à
quinta-feira, são quatro horas por semana de Centro de Estudos, e o grupo de quinta-feira, que
leciona às sextas-feiras, possui carga horária menor.
Nos Centros de Estudos, os professores se dedicam, na escola, ao planejamento pedagógico,
à avaliação contínua do trabalho e dos estudantes (pois, no PEJA possui um caráter de Conselho de
Classe permanente com relação à avaliação dos estudantes) e à formação continuada docente.
Observamos que essa forma de organizar os grupos que lecionam de segunda a quinta-feira,
fazendo o Centro de Estudos na sexta-feira, e os grupos que lecionam às sextas-feiras, fazendo o
Centro de Estudos na quinta-feira, possibilita ainda que os estudantes sejam atendidos com aula
cinco dias por semana, de segunda a sexta-feira3.
Essas três dimensões dos Centros de Estudos não acontecem geralmente no mesmo dia. Há
uma dinâmica organizada pela Coordenação Pedagógica e pelos Professores Orientadores do PEJA
de cada escola, administrando as ações de cada encontro. A Gerência de Educação de Jovens e
Adultos (GEJA), instância responsável pela EJA na SME-RJ, também propõe encontros de
formação continuada docente, que organiza em datas de Centros de Estudos do PEJA.
Nesse artigo, interessa especialmente abordar uma experiência da formação continuada
docente, nos Centros de Estudos no Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e
Adultos (CREJA). Uma parte de suas atribuições, como veremos mais adiante, é colaborar com a
GEJA na formação continuada docente, compartilhar sua experiência e refletir sobre ela se torna
relevante na medida em que contribui para pensarmos e problematizarmos o papel dos Centros de
Estudos na formação de professores do PEJA.
Uma pesquisa traz muitas questões e procuramos centrar a nossa pergunta em: como o
Seminário Interno de Estudos e Pesquisas do CREJA contribui para a formação continuada docente
dos professores nessa instituição?
A Educação Física foi incluída na matriz curricular da EJA Rio (PEJA, CREJA e CEJA) como componente curricular
obrigatório em 2019, a parir da Resolução SME nº 115, de 25 de janeiro de 2019. De 2008 a 2018 foi um projeto piloto.
2

Nesse caso, nos referimos ao PEJA II, que corresponde aos anos finais do Ensino Fundamental. O PEJA I, que
corresponde aos anos iniciais do Ensino Fundamental, na estrutura do PEJA na SME-RJ, possui aulas de segunda a
quinta-feira e na sexta-feira realiza fora da escola uma atividade dirigida, organizada por seu/sua professor(a).
3
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Para responder a essa questão central, nos propusemos a: mapear as ações de formação
continuada docente que ocorreram nos Centros de Estudos do CREJA ao longo do ano de 2019;
identificar no seu Projeto Político-Pedagógico (PPP) a presença do Centro de Estudos; e investigar
as contribuições do Seminário Interno, dentre outras iniciativas, para a formação dos professores do
CREJA.
Além das observações em campo sobre o Seminário Interno de 2019, utilizamos como
fontes o PPP 2017-2021 do CREJA e os relatórios de gestão da coordenação pedagógica de 2019.
OS CENTROS DE ESTUDOS
Antes de prosseguir sobre os CE, pensamos ser importante situar o CREJA, espaço
pesquisado e sobre o qual escrevemos. O Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e
Adultos (CREJA) é um espaço educativo da rede pública municipal de ensino do Rio de Janeiro,
inaugurado em 2004 e localizado no Centro da Cidade. Diretamente articulado à Gerência de
Educação de Jovens e Adultos (GEJA), que é a responsável pela EJA na SME, o CREJA possui
uma escola exclusiva de EJA como uma de suas principais atribuições e, como Centro de
Referência, suas atribuições estão relacionadas principalmente à pesquisa ao estudo e formação
docente.
Estabelecemos no CREJA um diálogo constante entre teoria e prática nos diferentes setores
de atuação buscando constituir o espaço escolar como lócus de formação, trazendo as práticas
profissionais para o lugar da reflexão e da formação. Assim, os Centros de Estudos compõem o
espaço para a ação-reflexão sobre as práticas pedagógicas na construção de uma cultura formativa
onde os pares se formam entre si, construindo suas identidades cotidianas. Deste modo, com base
na MULTIEDUCAÇÃO (1996),
Pode-se dizer que a identidade é um conceito que se define na prática, no cotidiano
vivido. Ela vai se constituindo à medida em que a criança, o jovem, o adulto tem a
possibilidade de se ver como uma pessoa que participa de um grupo com
características próprias que, através de trocas, a partir da atividade intra e interpessoal
define sua singularidade (RIO DE JANEIRO, 1996, p. 135).

Deste modo, dispor dos Centros de Estudos para, dentre outras atribuições, a ação-reflexão
acerca das práticas pedagógicas tem por objetivos contribuir com a constituição da identidade dos
professores, a autonomia do pensamento e a construção coletiva do conhecimento dos professores
do CREJA.
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Retomando o ponto dos CE, o Parecer CME n° 03/99, ao aprovar o Projeto de Educação
Juvenil (PEJ), antecessor do PEJA, recomendava a “capacitação continuada dos profissionais que
atuam no Projeto” (RIO DE JANEIRO, 1999). Posteriormente, o Parecer CME n° 06/2005, que
aprova alterações no PEJ, inclusive adequando a nomenclatura de PEJ para PEJA, recomendava a
manutenção das ações de estudos e pesquisas que orientavam o trabalho desenvolvido na EJA, no
município do Rio de Janeiro.
Assim, a partir da estrutura do PEJA e de suas matrizes curriculares, foram organizados
esses espaçostempos do CE para que os professores pudessem se dedicar ao planejamento e à
avaliação do trabalho pedagógico, bem como à avaliação processual dos estudantes, e aos estudos e
formação continuada. Quando nos referimos à formação continuada docente, compreendemos que,
tanto o planejamento, quanto a avaliação, são compreendidas em si como ações formativas, com
base na indissociabilidade entre o fazer pedagógico e o pensar sobre esse fazer, que conhecemos
por práxis (FREIRE, 2014). Ainda assim, é importante considerar a necessidade de ações mais
especificas de formação e, nesse sentido, tanto a GEJA (no âmbito municipal), como o CREJA têm
investido em ações com essa finalidade que ocorrem nos CE.
No Projeto Político Pedagógico do CREJA, o Centro de Estudos é apontado em sua
relevância para o aperfeiçoamento da ação pedagógica:
Buscamos o aperfeiçoamento constante e acreditamos que os cursos de formação
continuada oferecidos pela Gerência de Educação de Jovens e Adultos e aqueles
organizados pelo próprio CREJA têm contribuído consideravelmente nesse sentido.
Podemos ainda aproveitar os talentos individuais dos nossos colegas, compartilhados
nos centros de estudos e nos seminários internos realizados a cada semestre (CREJA,
2017, p. 74).

Cabe ressaltar como relevância desses investimentos em formação que construir e cuidar da
manutenção dessa cultura do estudo e da pesquisa além de fortalecer o próprio trabalho pedagógico
também fortalece o campo de estudos da EJA. Como exemplo disso, no evento acadêmico 3°
SELIEJA/ UFRJ, houve a participação de dez professores do CREJA apresentando comunicações
individualmente ou em duplas sobre suas experiências e pesquisas.
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AS AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE NOS CENTROS DE ESTUDOS DO
CREJA
A seguir, apresentamos um mapeamento das ações de formação continuada docente que
ocorreram nos Centros de Estudos do CREJA ao longo do ano de 2019, organizadas por sua equipe
gestora-pedagógica, e que foram registradas no relatório de gestão da coordenação pedagógica do
mesmo ano, cujo conteúdo é transcrito em síntese.
a) Seminário Interno de Estudos e Pesquisa do CREJA
Teve por objetivo compartilhar entre pares as pesquisas, estudos, experiências
produzidos/vividos pelos docentes do CREJA. Possui regularidade bianual, sendo realizadas a 6ª e
7ª edições, respectivamente em julho e dezembro de 2019.
b) I Seminário de Educação Museal na Educação de Jovens e Adultos
Organizado pelo CREJA em parceira com o Museu da Imagem do Som (MIS), teve por
objetivo articular a educação museal ao processo de formação continuada docente da EJA, para
integrá-la aos processos formativos escolares de Jovens e Adultos. A partir do compartilhamento de
experiências de ações educativas em espaços museais, buscou refletir, estimular, ampliar e
qualificar a participação dos professores como agentes atuantes nesses locais.
O seminário teve como público alvo os professores do CREJA e CEJA Maré, como projeto
piloto em avaliação com a possibilidade para expansão para o PEJA na nossa rede municipal. Foi
realizado no CREJA, em novembro/ 2019.
c) V Seminário Municipal das Escolas Exclusivas de Educação de Jovens e Adultos (SMEEEJA)
Teve por objetivo refletir sobre temáticas que atravessam os cotidianos das Escolas
Exclusivas de EJA e, também, sobre suas questões estruturais e metodológicas. Possui regularidade
anual e sua 5ª edição, com o tema Relações entre trabalho e EJA nas Escolas Exclusivas de EJA do
município do Rio de Janeiro, ocorreu em novembro de 2019, dentro da programação da Semana do
PEJA organizada pela GEJA.
d) Formação de Alfabetizadores para Educação de Jovens e Adultos
Essa formação, organizada e coordenada pela GEJA, foi desenvolvida em parceria entre
com o CREJA, por meio de 04 (quatro) encontros, planejados entre GEJA e CREJA e dinamizados
por professores do CREJA para formar professores “multiplicadores” que, por sua vez, realizaram
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outros 04 (quatro) encontros para professores em suas respectivas CRE com os temas de formação
propostos.
Os encontros tiveram por objetivo conhecer, problematizar e refletir criticamente sobre os
fundamentos e as práticas pedagógicas na Educação de Jovens e Adultos, como forma de
contribuição para a compreensão sobre a modalidade EJA e orientação de uma ação pedagógica
crítica, reflexiva e transformadora diante do cotidiano e suas demandas atuais.
e) Grupo de Estudos em EJA
Seu objetivo foi problematizar e estudar questões contemporâneas sobre a EJA. O grupo
originou-se do desdobramento de uma roda de conversas durante o aniversário de 15 anos do
CREJA. Foram realizados inicialmente 05 (cinco) encontros, com periodicidade mensal, de julho
novembro de 2019, às sextas-feiras, no turno da tarde.
Os encontros abordaram: a CONFINTEA VI; o Parecer CNE/CEB n° 11/2000,
especialmente fundamentos e funções da EJA; e relação entre Trabalho e EJA. O público alvo foi
definido para a participação dos professores do CREJA, professores e estudantes das universidades,
interessados nas temáticas relacionadas à Educação de Jovens e Adultos.
O SEMINÁRIO INTERNO DE ESTUDOS E PESQUISA DO CREJA
Pensar a formação docente continuada, em um Centro de Referência de EJA, no horário
semanal destinado ao Centro de Estudos da escola exclusiva, é um desafio cotidiano que merece o
engajamento da gestão pedagógica no processo de formação de professores, sobretudo para uma
formação de professores construída dentro da profissão (NÓVOA, 2009). Ter garantido na matriz
curricular espaçostempos onde há a possibilidade de planejar as aulas de modo individual e
coletivo, analisar situações de caso do cotidiano, efetivar os registros relevantes para consolidação
das práticas e fomentar momentos de formação permanente dentro da escola, se configura como
relevante ação formativa sobretudo quando focamos em uma formação desenvolvida entre os pares.
Neste sentido, o I Seminário Interno de Formação Continuada Docente do CREJA
aconteceu em 2016, tendo sido planejado a partir do desejo dos professores de, entre seus pares,
compartilhar o que foi desenvolvido em sala de aula e suas experiências nesse cotidiano. Também
foi idealizado como forma de compartilhar os seus estudos e pesquisas em cursos de pós-graduação,
participação em congressos e seminários acadêmicos, ou nas ações de formação continuada docente

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1085

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

que participaram ou planejaram. A partir de então, o Seminário Interno de Estudos e Pesquisa,
como mencionado anteriormente, acontece bianualmente.
No ano de 2019, o CREJA desenvolveu seus projetos pedagógicos trimestrais com base no
tema central “CREJA, o ponto que nos une: espaços, histórias, memórias, identidades que se
entrecruzam”, fundamentado em três eixos: culturas, trabalho e ambiente. A 6ª edição, realizada no
referido ano, focalizou suas discussões na revisitação das orientações curriculares do PEJA uma vez
que oito professores do CREJA participavam por representatividade desse processo. Nesse
encontro, foram feitas trocas das experiências vivenciadas por esse grupo de professores que
compunham a representação junto à GEJA com os demais professores que atuam no CREJA. A 7ª
edição teve como tema “Reflexões sobre Experiências Curriculares Cotidianas” e foi desenvolvido
o formato de Roda de Conversas para as apresentações, com um dinamizador, cujo objetivo central
é que a proposta de formação fosse desenvolvida por meio do diálogo entre os pares oportunizando
assim as trocas de experiências pedagógicas e formativas vivenciadas nesse ano.
O planejamento do Seminário Interno também oferta a possibilidade da participação dos
estudantes na composição das discussões. Considerando a qualificação de vida para jovens, adultos
e idosos a todo o momento, a presença do protagonismo discente tem por objetivos propiciar aos
estudantes da EJA a atualização dos conhecimentos, a demonstração de habilidades e a troca de
experiências.
A presença dos estudantes no Seminário Interno possibilita ainda auxiliar na construção do
conhecimento de que as aulas não se dão somente no espaço restrito da sala de aula, visão bastante
comum entre os estudantes da EJA. Organizar espaçostempos onde os estudantes são mediadores
no processo de construção do conhecimento aponta uma relevante reflexão sobre possibilidades de
formar cidadãos críticos, reflexivos e participativos na sociedade.
CONCLUSÕES
Considerando as ações formativas desenvolvidas no CREJA, a partir dos Centros de
Estudos, durante todo o ano, observamos que o Seminário Interno de Estudos e Pesquisas se
constitui como lócus privilegiado, não somente para pensar e discutir as questões vivenciadas no
cotidiano, mas, também, como oportunidade para perceber novos caminhos possíveis para ações
com/para/na EJA. Deste modo, inferimos que esses espaçostempos constituem as diferentes
identidades dos sujeitos envolvidos visto que sua organização propicia uma relação dialógica de
formação entre os pares.
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Percebemos que o Seminário Interno contribui para a formação continuada na medida em
que os professores, ao apresentarem suas experiências vivenciadas e/ou pesquisadas, estabelecem
diálogo acerca da teoria e prática de suas ações pedagógicas no CREJA. Assim, ao relacionar suas
práticas com as teorias observadas nas pesquisas, o espaço escolar se constitui como um espaço
voltado para a formação dos professores que se desenvolve dentro do espaço escolar, da profissão
professor.
Os espaçostempos utilizado para essas discussões proporcionam o compartilhamento das
pesquisas, estudos e experiências vivenciadas entre os pares de modo que a troca das experiências
pedagógicas explicitadas se tornam experiências formativas para os professores do CREJA. No
formato de Roda de Conversas, a troca entre os colegas é imediata o que permite maior interação
entre o grupo, sobretudo se considerarmos professores que trabalham em turnos distintos e utilizam
o espaço do Seminário Interno para aproximar suas práticas cotidianas.
Cabe ressaltar que o Seminário Interno enquanto espaço destinado ao protagonismo discente
aponta caminhos de fortalecimento das ações desenvolvidas pelos estudantes. A escolha do assunto
a ser apresentado e a preparação do material que será utilizado se configuram em momentos de
aprendizagens e de pesquisas, autônomas e/ou com suporte do professor, que permitem ao estudante
trazer as questões que desenvolve no seu cotidiano, sobretudo profissional, para partilhar entre os
estudantes e professores. Fortalecer as ações onde o estudante desenvolva autonomia de pesquisa,
expresse suas habilidades e possibilite a troca de experiências contribui para a formação continuada
no CREJA.
Sendo assim, compreendemos que o Seminário Interno de Estudos e Pesquisa do CREJA, a
cada edição, caminha no sentido de contribuir para uma formação de docentes e discentes que se
configure na troca de experiências ancoradas nas teorias propostas para a EJA de modo que a
relação dialógica entre os pares possui papel central na construção dessa formação.
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DIÁLOGOS ENTRE COLETIVOS E REDES DE DOCENTES NA AMÉRICA LATINA
Mairce da Silva Araújo – FFP-UERJ
Isabele Cristina Fonseca Ramos – FFP-UERJ
DanusaTederiche Borges de Faria – FFP-UERJ

INTRODUÇÃO
Pertencer a um coletivo docente representa um processo em que se pode caminhar
acompanhado.
(Jacqueline Morais).

Iniciamos este texto com uma citação conhecida por nós enquanto integrantes do coletivo:
Rede de Docentes que Narram sobre Infância, Alfabetização, Leitura e Escrita - REDEALE e que
muito tem nos inspirado em nossas interlocuções docentes, pois acreditamos junto com Morais
(2012) que “caminhar acompanhado” potencializa nossas práticas pedagógicas na escola e nos
espaços educativos que constituímos.
Desde 2015 realizamos estudos e pesquisas com redes e coletivos docentes latinoamericanos, acreditando na potencialidade formativa do compartilhamento de práticas pedagógicas
entre pares, que envolvem professoras e professores de distintos países da América Latina. Para este
painel traremos algumas sínteses dos percursos históricos e metodológicos encontrados nas
investigações que realizamos sobre as conexões que ocorrem entre as redes e coletivos docentes na
América Latina, bem como compartilhar como tem ocorrido nossa participação nos movimentos
que conectam redes e coletivos latino-americanos e como nossas ações investigativas no coletivo
REDEALE tem contribuído para a construção de processos formativos na FFP – UERJ.
Nossas investigações, além de estarem articuladas ao coletivo REDEALE, estão também
vinculadas ao Programa de Pós-Graduação: Processos Formativos e Desigualdades Sociais da
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Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP – UERJ)
onde atualmente, a partir da escrita de duas dissertações, orientadas pela mesma professora, temos
nos debruçado com mais intensidade nas pesquisas sobre a formação de professores/as entre redes e
coletivos latino-americanos.
Neste texto, apresentaremos parte dos percursos vividos nos tecimentos do coletivo
REDEALE e como vem ocorrendo nossa conexão com outras redes e coletivos docentes, sobretudo
com a Red Desenredando Nudos- REDENU, constituída por professoras e professores do Peru.
ENCONTROS ENTRE REDES E COLETIVOS DOCENTES NA AMÉRICA LATINA
As conexões entre redes e coletivos docentes, que fazem investigação e inovação a partir da
escola e da comunidade, na América Latina é um movimento que vem acontecendo, a partir de
encontros nacionais e internacionais entre as redes de distintas regiões de países latino-americanos.
Os encontros internacionais ocorrem trienalmente em encontros ibero-americanos que congregam
professoras e professores, educadoras e educadores de distintos países latino-americanos.
Nos encontros Ibero-americanos as redes e coletivos docentes se reúnem para formar uma só
rede denominada: “Red Iberoamericana de Redes y Colectivos de Maestras, Maestros, Educadoras
e Educadores que hacen investigación e innovación para la ‘emancipación’”, sendo seu nome
abreviado no site de divulgação4como “Red Iberoamericana”.
A história da “Red Iberoamericana” tem registros que começam em 1992, primeiro
“Encontro Iberoamericano”, que ocorreu na Espanha e continua, com o segundo sediado no México
em 1999. Desde então, a periodicidade dos encontros acontece a cada três anos: Colômbia (2002),
Brasil (2005), Venezuela (2008), Argentina (2011), Peru (2014), México (2017) e sendo o próximo
a ser realizado na Colômbia em 2020. É importante registrar que cada encontro recupera os debates,
as propostas e as ações dos encontros anteriores.
As redes de docentes latino-americanas, segundo Suarez e Argani (2011) se constituem
como uma forma de intervenção político pedagógica que se contrapõe às práticas educativas
neoliberais. São coletivos organizados desde a década de 1980, cujos docentes, frente à política e os
discursos hegemônicos, vêm construindo “alternativas de investigação, formação e produção de
saber pedagógico” (p. 44).
Documento de convocatória disponível em: <http://www.idep.edu.co/?q=content/ix-encuentro-iberoamericano-decolectivos-y-redes-demaestros-maestras-educadores-y> Acesso em 30 de set. de 2018.
4
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Suarez e Argani (2011) destacam dois movimentos pioneiros no que tange a formação de
redes de docentes: “Centro de Autoformación Docente em Peru, La Expedición Pedagógica
Nacional” e “El Movimiento Pedagógico Nacional”. Este último, foi organizado e implementado
pela Federación Colombiana de Trabajadores de laEducación na década de 1980. Desde seus
primórdios o “Movimento Pedagógico Nacional da Colômbia” pretendia reivindicar não só a
melhoria salarial, mas também lutava por políticas educacionais libertadoras e emancipadoras. O
movimento ao longo do tempo foi sendo protagonizado por coletivos docentes autônomos
articulados em redes e vinculados às suas comunidades locais com o apoio da Universidade
Pedagógica Nacional.
No documento de convocatória5para o próximo Encontro Ibero-americano que será sediado
na Colombia, em 2020, há a demarcação de algumas premissas da “RedIberoamericana de
Colectivos Escolares y Redes de Maestros que hacen Investigación desde suEscuela”, dentre elas
destacamos a integração de maneira democrática e horizontal entre as diversas redes e coletivos de
professoras e professores, educadoras e educadores dos diferentes países; o rompimento com
formas de organização verticais impulsionadas por governos neoliberais; a abertura de espaços
dialógicos nos quais se escutam as vozes dos protagonistas de práticas pedagógicas “inovadoras” e
investigativas que permitem construir as bases de uma pedagogia própria de caráter decolonial, anti
hegemônico e emancipador, concebendo os coletivos e redes como espaços de relações fraternas,
autônomas, democráticas, participativas e includentes; a organização coletiva como fundamento
para exercer o direito de decidir sobre o público.
No documento de convocatória para o “IX Encuentro Iberoamericano” os princípios
apontados para direcionar o evento são: a construção de uma postura crítica, divergente e
propositiva frente às políticas e práticas educativas domesticadoras em que “a técnica se converte
na escrita de uma verdade”; a atuação de professoras e professores, educadoras e educadores como
sujeitos políticos, investigadores de suas práticas pedagógicas, produtores de saber que buscam
romper com a dicotomia entre quem constrói teorias e quem as executam e com a concepção de
escola como um espaço neutro, a construção de ações de mobilização social e pedagógica da
população latino-americana e espanhola, frente às políticas públicas de educação que vem sendo
implementadas na América Latina.

http://www.idep.edu.co/sites/default/files/ConvocatoriaDefinitiva.IX%20Encuentro%20%28%20para%20difundir%29
.pdf
5
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Nos Encontros Iberoamericanos também há o envio de trabalhos acadêmicos que
sistematizam as práticas pedagógicas realizadas pelos/as docentes que participam do evento. Estes
trabalhos se apresentam de forma escrita ou audiovisual, onde os docentes que submetem as
propostas para os debates, precisam apresentar caráter investigativo, inovador em suas aulas,
escolas, redes, coletivos, territórios, as problemáticas que buscam transformar, demonstrando o
contexto e as tensões conceituais de acordo com a proposta apresentada, sempre com relação a
aposta de emancipação humana.
A integração e conexão entre docentes latino-americanos organizados em rede possuem um
histórico que articula concepções que foram sendo consolidadas na medida em que os encontros
regionais, nacionais e ibero-americanos aconteciam.
En este sentido, se tensiona y redefine laidentidad docente al posicionarse como
productor y portador de saberes pedagógicos, enunprocesocolectivo de producción de
conocimientos y de desarrollo de otros modos de organización, orientados a
lademocratización de laescuela. Por otro lado, eltrabajoenred favorece diversas formas
y vías de encuentro y participación, yaseanpresenciales o virtuales (de lectura entre
pares,

reuniones

de

coordinación,

publicacionescolectivas,

intercambio

de

experiencias o desarrollo de actividades conjuntas) que permitenlacirculación y
laproduccióncolectivadel saber pedagógico (SUÁREZ e ARGANI, 2011, p. 47).

A construção da identidade docente e o trabalho coletivo fazem parte de ações que apostam
na formação de professores/as éticos/as com o compromisso político, social e cultural. Para Suárez
e Argani (2011), trabalhar em rede é apostar na formação de docentes que buscam possibilitar a
vivência da profissão não só como uma obrigação que se precisa cumprir para receber um salário,
mas também como um projeto pessoal e profissional, onde se descobre ajudando a reconhecer as
capacidades e habilidades para a vida. Uma formação que se educa e se humaniza, trazendo um
sentido amplo para o que é ser professora, ser professor.
Algumas ações da “RedIberoamericana” antecedem os Encontros Iberoamericanos, por ela
realizadas, dentre as que estão descritas no documento de convocatória do “IX Encuentro
Iberoamericano”, destacamos: a leitura entre pares que se configura na organização dos/as
professores/as em grupos de até quatro pessoas de distintos países, redes ou coletivos para a troca
de seus trabalhos uns/umas com os/as outros/as. A intenção é promover o fortalecimento da rede na
medida em que os/as docentes ao mesmo tempo em que se dispõe a leitura atenta de produções de
outros/as integrantes da rede, também precisam se submeter à escuta das sugestões e apontamentos
de outros docentes sobre seu texto. Com isso, todos/as ganham a oportunidade de conhecer ao
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menos um texto de um de seus/suas “colegas” e também conseguem ter o seu próprio texto lido por
alguém. Ou seja, não existe uma “comissão científica” preparada para ler e “aprovar” os trabalhos
realizados e submetidos para a apresentação nos encontros, pois todas e todos são leitores/as e
avaliadores/as. Neste processo, os coletivos e as redes docentes se entrelaçam e as produções
escritas podem ser consideradas como mais um ponto de intercessão que tecem as conexões entre
professoras e professores.
O coletivo: Rede de Docentes que Narram sobre Infância, Alfabetização, Leitura e Escrita REDEALE teve a oportunidade de participar não só de alguns encontros Ibero-americanos, mas
também de encontros nacionais em alguns países latino-americanos. A seguir compartilharemos
parte de nossos percursos vividos e como estamos nos tecendo enquanto coletivo REDEALE.
REDEALE: NASCE UM COLETIVO DE DOCENTES, REDES COMEÇAM A SER TECIDAS
Pensar as redes de docentes na América Latina nos provoca a compreender seu papel
político nas reformas educacionais, como também a importância de sua formação nos diversos
países latino-americanos. Nesse sentido, é importante ressaltar que a proposta da criação de redes
de docentes surge a partir da influência do Movimento Pedagógico que se iniciam na década de
oitenta, mais precisamente em 1982, na Colômbia.
Este esfuerzo por incidir enlas políticas públicas educativas estuvo presente desde
cuando, en 1982, se lanzó em Movimiento Pedagógico enelCongreso de
Bucaramanga; animólarealizacióndelCongreso Pedagógico de 1987 y tomó forma
enlapromulgación de laLey 115 de 1994 o Ley General de Educación y en sus
decretos reglamentarios, instrumentos que contaronconel aval y laparticipación de los
maestros, e importantes sectores de la academia y de la sociedade.
...elMovimiento Pedagógico se constituyóenun verdadeiro movimiento alternativo por
lademocratización de laeducaciónenun sentido amplio y profundo (CHÁVEZ, 2008,
p.26).

Conforme consta nos documentos da Federação Colombiana de Educadores - FECODE6, o
Movimento Pedagógico organizou durante a década de oitenta e parte de noventa a mobilização de

FECODE es una organización de segundo grado formada por sindicatos de educadores, de profesores universitarios,
con personería jurídica, de acuerdo con la Constitución Política Nacional y las disposiciones legales sobre la Materia
FECODE(2001). La Federación Nacional de Educadores, que después adoptaría el nombre deFederación Colombiana
de Educadores –FECODE- se fundó el 24 marzo de 1959, em el marco del Primer Congreso Nacional de Educadores
realizado en el Aula Máxima dela Universidad de América e instalado por el entonces primer presidente del Frente
6
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ações, dentro de uma estrutura sindical, com proposta política cultural que reivindicassem a luta por
novas condições de trabalho dos/as professores/as, melhores salários, reconhecimento de seu saberfazer pedagógico e, sobretudo com a necessidade de criar uma proposta nacional de educação em
diálogo com os professores/as.
O coletivo REDEALE foi constituído em 2015, na Faculdade de Formação de Professores
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP/UERJ) e atualmente é coordenado pela
professora Mairce da Silva Araújo. Antes de seu reconhecimento enquanto coletivo as professoras
Mairce Araújo e Jacqueline Morais, já vinham se integrando aos movimentos de formação docente
na América Latina desde 2010, ou seja, já se registrava a participação das mesmas em encontros
nacionais e Iberoamericanos.
O primeiro deles foi o “I Encuentro Internacional de Lenguaje por laTransformación de
laescuela y laComunidad: por uma pedagogia por proyectos” que aconteceu Oaxaca- México em
2010, onde a professora Jacqueline Morais esteve presente. Após este encontro as professoras
Jacqueline Morais e Mairce Araújo participaram de outros, tanto nacionais quanto Iberoamericanos
que foram fundamentais para a motivação e efetivação da rede em São Gonçalo e para interlocução
e parceria com outras redes na América Latina como nos explicam Morais e Araújo:
Uma importante interlocução se deu com a “RedLatinoamericana de maestros que
hacen investigación desde la escuela” durante a participação das coordenadoras no
“VI Encuentro Iberoamericano de Colectivos escolares y Redes de Maestras y
Maestros”, na cidade de Huerta Grande, Córdoba, Argentina, no período de 17 a 22 de
Julho de 2011.
No ano seguinte, a experiência vivida com a “Expedición pedagógica y encuentro:
Voces sobre educación. Prácticas educativas de Venezuela, Brasil y Argentina.
Relatos compartidos”, que aconteceu en Centenário, província de Neuquén, Argentina,
de 16 de à 21 de maio de 2012, ampliou diálogos, colocando novas possibilidades de
intercâmbio.
Em 2013 nova experiência com grupos de coletivos e redes de professores ocorreu,
desta vez no Brasil. Participamos do VIII Congresso latino-americano: pedagogia,
linguagem e democracia, em Rio Claro.

Nacional, Alberto Lleras Camargo: (López y Turriago, 1959).En la historia de FECODE se pueden distinguir varias
etapas: “formación; “izquierdización radical; “sindicalismo patronal”; “sindicalismo classista”; por último incluyen
leinfluencia del Movimiento Pedagógico que se desarrolla a partir de 1980 y quemodifica profundamente el quehacer
sindical docente y su perspectiva política, impulsado por los sectores de la llamada “izquierda democrática”.
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Ainda em 2013, tivemos a oportunidade de participar do II Encuentro Internacional de
Lenguaje y por la construcción del movimiento pedagógico.” Este evento ocorreu em
Oaxaca, no México.
Ainda em 2014, em Buenos Aires, Argentina, a participação no 7º Encuentro Nacional
del Coletivo Argentino de Educadoras y Educadores que haceninvestigación desde
laescuela” veio confirmar a importância das ações de formação quando ocorrem de
modo coletivo entre docentes.
O “VII EncuentroIberoamericano de Coletivos e redes de Maestros y Maestras que
HacenInvestigacion e Innovación desde suEscuela y Comunidad”, que aconteceu na
cidade de Cajamarca, Peru, de 20 a 25 de julho de 2014 reafirmou nosso desejo em
organizar um coletivo na cidade de São Gonçalo. Tal encontro reuniu professores/as
de sete países: Espanha, Venezuela, Colômbia, Argentina, Peru, México e Brasil. Teve
como eixo central o compartilhamento de experiências educativas comprometidas com
a produção de uma sociedade mais igualitária. Nesta ocasião, quatro professoras
brasileiras, que atualmente integram a Redeale, estiveram presentes naquele país
apresentando seus trabalhos.
Finalmente,

em

2015,

a

participação

no

IX

TallerLatinoamericano

para

latransformación de laformación docente enLenguaje, em Bogotá, Colômbia, o
reencontro com companheiros e companheiras de diferentes coletivos, nos trouxe o
impulso que faltava para propor a formação de um coletivo em nossa cidade. A
experiência foi tão marcante e o desejo de continuar compartilhando experiências com
outros docentes tão forte que, após o retorno deste grupo ao Brasil, mesmo com todas
as dificuldades, foi fundado um coletivo docente. Assim, a primeira reunião da
Redeale aconteceu em 28 de abril de 2015 (2018, p. 57).

Diante desta breve síntese cronológica sobre como se constituiu o coletivo REDEALE,
percebemos o quanto nossa história enquanto grupo vem sendo articulada por encontros que geram
outros encontros e nos fazem continuar acreditando na potência da formação entre pares, sobretudo
na conexão entre redes e coletivos docentes latino-americanos.
INTERLOCUÇÕES ENTRE O COLETIVO REDEALE E A RED DESENREDANDO NUDOS
O “VII Encuentro Iberoamericano de colectivos y redes de maestros, maestras, educadores y
educadoras que hacen investigación, transformación e inovación desde suescuela y comunidad”
ocorreu no Peru, mais especificamente na cidade de Cajamarca em 2014 e contou também com a
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participação das professoras Mairce Araújo e Jacqueline Morais, bem como, com a primeira
participação da estudante de graduação em pedagogia, Luana Valeriano e da professora da escola
básica da rede municipal de São Gonçalo, Rose Mary Magdalena. Reafirmava-se então ali, o desejo
na organização de um coletivo na cidade de São Gonçalo (MORAIS e ARAÚJO, 2018, p. 18),
anunciava-se os primeiros movimentos de ação do coletivo REDEALE.
No Peru, há a organização da “Red Desenredando Nudos” que faz parte da rede
COOPREDIIEC7. Esta última reúne também outras redes e coletivos docentes peruanos: Red Norte
del Peru, com sede em Cajamarca, Red Centro delPerú, com sede em Junín e RedSurdelPerú com
sede em Cuzco, sendo organizada pela Asociación de Maestros EIB: “ChiqaqÑan” Canchis,
Asociación de Maestros EIB “ApuAusuangate” Canchis, Red Regional de Maestros e Maestras EIB
Cusco, Red de Maestro e Maestras y Maestras de Convencón. A partir do contato do coletivo
REDEALE com a Red Desenredando Nudos, no “VII Encuentro Iberoamericano” que ocorreu em
2014, foi nascendo uma conexão entre os docentes destes dois países que desde então se encontram
periodicamente em “encontros nacionais e iberoamericanos”8, por skype, se comunicam por email,
whatsapp com o intuito de desenvolverem práticas de pesquisa que permitam o diálogo e o
intercâmbio de experiências entre docentes latino-americanos.
As interlocuções entre a REDENU e a REDEALE foram se constituindo em práticas
pedagógicas que permitiram o compartilhamento de “experiências” (LARROSA, 2002) entre
ambas. Cabe ressaltar que a diferença da língua e a distância geográfica são alguns dos desafios
enfrentados. Entretanto, temos buscado caminhos metodológicos que nos permitam construir
processos de investigação-formação-ação (SUÁREZ, 2015). Ou seja, em nossos diálogos permeia a
lógica do compartilhamento de saberes, da formação entre pares, da co-formação entre docentes.
Estas modalidades de investigación-formación-acción docente, bastante diferentes
entre sí, tienen em común la expectativa de provocar procesos de reconfiguración de
“posiciones de sujeto” en una serie de sentidos articulados. Todas están empeñadas em
trastocarlas posiciones de sujeto de laformación, promoviendo figuras de docentes que
se auto y co-forman frente a la heteronomía que provocan algunos modos de
capacitación en la enseñanza elaborados por el saber experto. Todas pretenden,
CROPEDIIC – Colectivo Peruano de Redes de Maestros y Maestras que hacen Investigación e Innovación desde su
Escuela y Comunidad
7

O coletivo REDEALE e a Red Desenredando Nudos vem desenvolvendo um importante diálogo desde 2014 e já
estiveram pessoalmente em um encontro Iberoamericano que ocorreu em Cajamarca no Peru, em três encontros
nacionais peruanos, em 2016 que ocorreu em Huancayo, em 2018 que ocorreu Cajamarca e em 2019 que ocorreu em
Cuzco. O próximo encontro será o Iberoamericano que ocorrerá na Colômbia.
8
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además, reposicionar a los sujetos pedagógicos, involucrando a los docentes em
procesos de reconstrucción de la pedagogía como campo de saber/discurso/poder y
comprometiendo a sus enunciados y experiencias em la recreación del discurso y
saber pedagógicos. Todas quieren, asi mismo, con mover los emplazamientos relativos
de los sujetos de conocimiento, desplazando a los docentes desde posiciones pasivas y
receptivas, como “objeto” de intervenciones especializadas, hacia otras más activas
que los incorpore em procesos de producción, circulación y validación de
conocimientos pedagógicos (SUÁREZ, 2015, p. 2).

Nossas ações de pesquisa se configuram em distintas formas, pois, “não cremos que haja um
só caminho ou um só dispositivo adequado para pensar, explorar, inventar... conhecer”
(NAJMANOVICH, 2003, p. 34). Destacamos que durante o percurso, que por nós tem sido
trilhado, fomos elaborando questões que nos aproximaram e contribuíram significativamente para
que pudéssemos refletir sobre nossas práticas pedagógicas cotidianas e trazê-las para o campo
acadêmico como fonte de pesquisa.
Dessa forma, destacamos que nossos diálogos com os professores/as peruanos/as já
resultaram na publicação de artigos e de um livro denominado: Brasil-Peru: Experiências
Educativas a partir de uma Expedição Pedagógica”, organizado pelas professoras Jacqueline de
Fátima dos Santos Morais e Mairce da Silva Araújo. A obra é composta por uma coletânea de
artigos que registram a participação do coletivo REDEALE no “III Encuentro Nacional del
Colectivo Peruano” que aconteceu em 2016, na cidade de Huancayo, no Peru. Além dessas
publicações também contamos com duas pesquisas de mestrado articuladas ao Programa de PósGraduação Processos Formativos e Desigualdades Sociais que trazem como centralidade no tema
investigações que tem contribuído para o registro e sistematização de nossa história enquanto
REDEALE e de nossas interlocuções com outras redes e coletivos docentes.
CONCLUSÕES
Investigar a formação de professores/as na América Latina na perspectiva do diálogo entre
redes e coletivos docentes latino-americanos tem nos possibilitado, adentrar em temas de pesquisa
pouco explorados no Brasil, ou seja, temos percebido em nossas buscas por referências
bibliográficas que as experiências docentes latino-americanas, significativas para estudantes,
professoras e professores e para comunidade escolar ainda são pouco referenciadas como pesquisa
acadêmica no que tange ao tema: formação docente.
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Nossas pesquisas têm nos mostrado que a aproximação de professoras e professores latinoamericanos a partir da integração nas redes e coletivos docentes, bem como na formação da
RedIberoamericana potencializa e fortalece as lutas cotidianas dos sujeitos por uma educação
decolonial que se contraponha aos projetos neoliberais em curso, em toda a América Latina.
Destacamos que além das sínteses e ações do coletivo REDEALE que apresentamos neste
texto, também construímos outras práticas de pesquisa, ou seja, nossas discussões se ampliam e se
complementam coletivamente, onde nos fortalecemos enquanto coletivo docente e buscamos
contribuir com a tessitura da rede de redes (Red Iberoamericana) nos unindo a outros docentes
latino-americanos.
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Resumo
Este texto tem como centralidade apresentar algumas sínteses de nossas investigações sobre a formação
docente na perspectiva dos diálogos entre redes e coletivos de professoras e professores latinoamericanos, a partir de eventos, que originados na Colômbia, ocorrem em alguns países da América
Latina desde a década de 1980. Trata-se de pesquisas, de natureza qualitativa, vinculadas ao Programa
de Pós-Graduação: Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de
Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - FFP – UERJ e que se articulam às ações
realizadas pelo coletivo: Rede de Docentes que Narram sobre Infância, Alfabetização, Leitura e Escrita
– REDEALE. Desde 2015, o coletivo REDEALE vem desenvolvendo estudos e pesquisas com redes
e coletivos docentes latino-americanos e ao longo deste período, buscamos registrar e divulgar nossas
interlocuções com docentes de diferentes países latino-americanos, mais especificamente com
professoras e professores peruanos vinculados/as a Red Desenredando Nudos – REDENU. Para este
painel traremos algumas sínteses dos percursos históricos e metodológicos levantados nas investigações
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que realizamos sobre as conexões que ocorrem entre as redes e coletivos docentes na América Latina.
Além do levantamento bibliográfico, igualmente se constituiu como fonte de pesquisa para a escrita
deste texto, algumas experiências que vivemos no coletivo REDEALE, no que se refere aos caminhos
que temos percorrido para pensar sobre a formação docente entre redes na América Latina e mais
especificamente como tem ocorrido nossa integração a outras redes e coletivos latino-americanos, bem
como, de que maneiras nossas ações investigativas tem contribuído para a construção de espaços de
formação inicial e continuada de professoras e professores e de processos formativos na FFP – UERJ.
Palavras-chave: América Latina; Formação Docente; Coletivos e Redes de Docentes.
O QUE FALAM DOS JOVENS NÃO É SÉRIO: A EXPERIÊNCIA COMO CHAVE
COMPREENSIVA NA ATUAÇÃO COM JOVENS
Alessandra da Costa Abreu – UERJ
Regina Aparecida Correia Trindade – FFP-UFRJ

INTRODUÇÃO
Não é sério
Eu vejo na TV, o que eles falam sobre o jovem não é sério
O jovem no Brasil nunca é levado a sério
Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério, não é sério.
Sempre quis falar
Nunca tive chance
Tudo que eu queria
Estava fora do meu alcance
Sim, já faz um tempo
Mas eu gosto de lembrar
Cada um, cada um
Cada lugar, um lugar
Eu sei como é difícil
Eu sei como é difícil acreditar
Mas essa porra um dia vai mudar
Se não mudar, pra onde eu vou
Não, cansado de tentar de novo,
Passa a bola, eu jogo o jogo
Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério, não é sério (...)
A polícia diz que já causei muito distúrbio
O repórter quer saber por que eu me drogo
O que é que eu uso
Eu também senti a dor
E disso tudo eu fiz a rima
Agora tô por conta
Pode crer que eu tô no clima
Revolução na sua vida, você pode, você faz
Quem sabe mesmo é quem sabe mais (...)
Também sou remador, também sou da banca
Aperta um do forte que fica tudo a pampa
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O que eu consigo ver é só um terço do problema
É o sistema que tem que mudar.
Não se pode parar de lutar
Senão não muda
A juventude tem que estar a fim
Tem que se unir
O abuso do trabalho infantil, a ignorância
Só faz destruir a esperança
Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério
Deixa ele viver! É o que liga
(Charlie Brown Jr.).

“Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Deixa ele viver! É o que liga”. Pensar
em juventudes remete à compreensão do lugar de invisibilidade ocupado por muitos jovens para
grande parte da sociedade. Buscando dar visibilidade para eles e na tentativa de tornar visível o
quanto essa categoria vem produzindo culturalmente, subvertendo a ordem de que o termo
juventude está relacionado ao ócio e à falta de compromisso é que acreditamos que pesquisas que
divulguem a produção cultural das gerações mais jovens precisam ser realizadas e publicadas.
Nossa juventude adora o luxo, é mal-educada, caçoa das autoridades e não tem o
menor respeito pelos mais velhos”. Esta afirmação é do médico inglês Ronald Gibson
durante uma conferência e mostra as barreiras que se impuseram diante de gerações
distintas, em que uma e outra, devido ao distanciamento de opiniões e ideologias,
possuem empecilhos para enxergar-se como semelhantes. Mas há realmente uma
justificativa plausível para manter esse caráter conflitante entre as gerações? (Renata).

Nesse texto9 a estudante Renata, de 17 anos, traz o depoimento de um médico inglês para
contrapor à sua ideia de juventude e lança uma questão para nós: “Mas, há realmente uma
justificativa plausível para manter esse caráter conflitante entre as gerações?”. Walter Benjamin, em
seu texto “Experiência”, publicado em 1913, já discutia esta questão: “Mas vamos tentar agora
levantar essa máscara. O que esse adulto experimentou? O que ele nos quer provar? Antes de tudo,
um fato: também ele foi jovem um dia" (BENJAMIN, 2002, p. 21). Para ele, “a máscara da
juventude chama-se experiência” (p. 21). Muitas vezes pensamos e falamos da juventude como se
nunca tivéssemos sido jovens. Estudos de Boaventura de Sousa Santos (2002), sociólogo e
professor da Faculdade de Economia de Coimbra, discutem que certos preconceitos são
naturalizados na sociedade por tomarmos a compreensão da parte como se conhecêssemos o todo.

Esse texto é parte de uma redação cedida pela professora de Português da E. M. Paulo Reglus Neves Freire e
autorizada pela estudante, com o tema Juventude. A estudante autora da redação faz parte do grupo interessado em
discutir, conversar e conhecer o YouTube e que é colaborador desta pesquisa.
9
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Segundo ele, a experiência social é mais ampla e variada do que a tradição científica ou filosófica
ocidental conhece e considera importante; por isso, muitas riquezas sociais são desperdiçadas e
“para haver mudanças profundas na estruturação dos conhecimentos é necessário começar por
mudar a razão que preside tanto os acontecimentos como a estruturação deles” (SOUZA SANTOS,
2002, p. 241). Ele nomeia esse movimento de tomar a parte pelo todo de “razão metonímica”, que
seria a compreensão de certas expressões ou categorias que, por fatores ideológicos e/ou uma
arrogância social, passam a ser interpretadas como pertencente ao todo e por isso perdem a
diversidade. Souza Santos (2002), em seu texto “Para uma Sociologia das ausências e uma
sociologia das emergências”, descreve que esse desconforto foi sentido também por Walter
Benjamin ao mostrar a inconveniência de o adulto encarar como pobre a experiência do jovem, e
amplia essa discussão afirmando que Benjamin identificou o problema, mas não as suas causas, e
que essa crítica é necessária para recuperar a experiência desperdiçada.
A pobreza da experiência não é expressão de uma carência, mas antes a expressão de
uma arrogância, a arrogância de não se querer ver e muito menos valorizar a
experiência que nos cerca, apenas porque está fora da razão com que podemos
identificar e valorizar (SANTOS, 2002, p. 245).

Corroboro esse argumento de que a Ciência Social tal como conhecemos hoje em dia não
considera a enorme diversidade de experiências; pelo contrário, desqualifica muitas experiências
alternativas. Nesse caminho de interpretação para dar visibilidade às experiências desvalorizadas,
visibilizadas e desperdiçadas, Santos propõe uma crítica a essa razão metonímica, fazendo-a
coexistir com outras totalidades heterogêneas, entendendo que as partes que a compõem têm sua
singularidade e importância; para combater o desperdício da experiência, é importante tornar
visíveis práticas que são muitas vezes dadas como irrelevantes entre outras consideradas de maior
prestígio pela ciência e pelo senso comum.
Para esse sociólogo, para que haja mudança são fundamentais três fatores: 1º: O
entendimento de que a compreensão do mundo vai além da compreensão ocidental; 2º: Perceber
que essa compreensão e a forma que ela cria e legitima o poder social têm muito a ver com as
concepções do tempo e da temporalidade; 3º: A percepção de que a cultura ocidental opera em
práticas que visam contrair o presente e expandir o futuro, ou seja, colocam-se muitas expectativas
quanto ao futuro e pensa-se pouco no presente como lugar de projetos, mudança e criação.
As juventudes, de forma geral, enfrentam cotidianamente esse preconceito. Frases do tipo
“Os jovens são o futuro da nação”; “O progresso pertence aos jovens”; “Os jovens são os herdeiros
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do nosso país” servem de slogan para defender a ideia de que o investimento no jovem é necessário
para condições futuras e nunca como fator presente. Romper esses paradigmas sociais é um desafio
para as pesquisas acadêmicas de modo geral.
OS JOVENS E A LITERATURA
Se os textos da contemporaneidade vêm se modificando ao longo dos tempos, as
competências/capacidades de leitura e produção de textos exigidos para participar de práticas de
letramentos atuais também não podem ser as mesmas. O fato é que o contato com o texto vem se
modificando a partir das práticas digitais; o acesso à literatura também. As novas tecnologias vêm
permitindo aos sujeitos da periferia ampliar o contato com a literatura, antes restrita aos grupos de
poder. Michel de Certeau (2014) em A invenção do cotidiano: artes de fazer esclarece a dinâmica
social utilizando os conceitos de lugar (espaço controlado por relações de poder), de espaço (o lugar
praticado), de estratégia (artes dos fortes) e de tática (arte dos fracos). As táticas, concebida como a
arte dos fracos (que, nesse caso seriam os jovens das classes populares) atuam sempre em espaço
que lhes é alheio. Por mais que exista um lugar privilegiado pela escola para a literatura, os jovens
criam táticas e reinventam o cotidiano.
Segundo pesquisa divulgada no livro de Rojo (2009), Letramentos múltiplos, escola e
inclusão social, verificou que contrariamente ao propalado, o brasileiro lê, gosta de ler, quando
pode, para se distrair. Só não lê o que a cultura valorizada e a escola esperam que leia. De acordo
com esta autora 67% dos entrevistados de diferentes classes sociais, gêneros e escolaridade gostam
de ler, e há relação direta entre escolarização e gosto pela leitura. Quando foi pesquisar quais livros
as pessoas possuem e leem? Da amostra, 65% possuem dicionários. Surpreendentemente, 34% dos
analfabetos têm dicionário em casa, 29% possuem livros didáticos, 18% têm livros infantis e 35%,
enciclopédias.
Nesta pesquisa divulgada por Rojo, a literatura não foi um gênero citado como instrumento
de uso dos leitores brasileiros. No entanto, aproximadamente uma década depois, sobretudo com a
ampliação do acesso à internet e pela influência dos canais divulgados no YouTube, através do
número de inscritos nos canais no YouTube vem sendo possível perceber jovens interessados em
ler literatura, conhecer novos livros, manter-se informados sobre o que circula no mercado literário,
como também sobre o conteúdo de livros que ganham repercussão nos diferentes campos da cultura
e do marketing (acessórios, filmes e outros).
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Em rodas de conversas com os sujeitos da pesquisa, estudantes da E.M. Paulo Réglus Neves
Freire (da rede pública municipal de São Gonçalo/RJ), tem sido possível compreender que o que
facilita esse contato alteritário entre o jovem e o Youtuber é o anonimato oferecido pelo ambiente
online, pois contribui para que tenham coragem de fazer qualquer pergunta.
Como eu era uma criança muito agitada, nunca tive paciência nem estímulo para ler
um livro. Conforme os anos foram passando, a dificuldade na escrita foi gravemente
aumentando. Um amigo meu inclusive me alertou sobre a minha dificuldade para me
expressar com as palavras. Escrevo muito errado, nunca sei se é com s, z, x, muitas
são as dúvidas e por isso acabo desistindo de escrever, com medo de ser zuado geral.
Pra falar a verdade, ainda não gosto de ler, mas gosto de visualizar as resenhas nos
canais “Chiclete Violeta” e “Como respiro?” para conhecer livros e entender o
conteúdo das histórias, acho que é o fato de não ser reconhecido que me atrai a fazer
qualquer pergunta sem ter esse medo de ser zuado (Rogério, 16 anos).

Como nós professores podemos construir essa relação de entrosamento com essa juventude
que quer escrever, mas tem vergonha de fazer perguntas e se expor? Os relatos dos estudantes
participantes desta pesquisa nos mostram que as plataformas de resenhas de livros do YouTube têm
permitido construir essa relação entre o jovem estudante com outros jovens, professores, com
autores de livros e profissionais de diversas áreas interessados em literatura. Para Martín Barbero
(2015), a verdadeira proposta do processo de comunicação do meio não está na mensagem, mas nos
modos de interação, o que nos remete a pensar os processos de comunicação a partir da experiência
cultural dos sujeitos envolvidos.
Embora na sociedade de forma geral pareça que os jovens sejam dependentes da escola para
tornar-se letrados, através dos relatos dos jovens percebemos que as plataformas do YouTube
funcionam como uma “tática” (CERTEAU, 2014) para compreender literatura e ter mais acesso a
informação.
Observamos que os comentários no YouTube, como em qualquer outra rede social, parecem
ser muito espontâneos e nem sempre agradam aos participantes, o que não é um problema; apenas
reforça o caráter democrático desse espaço de produção de conhecimento. Conhecer dicas de
leituras, que há pouco tempo era lugar exclusivo da escola, hoje está nas redes sociais; o jovem
parece estar aprendendo, pela troca de conhecimento; a relação com o livro e contato com a
literatura também parece estar sendo ampliado, rompendo assim algumas concepções canônicas,
ainda tão valorizadas por nós, professores. Os comentários na página do canal: Cabine literária, nos
mostram que os jovens gostam bastante do conteúdo apresentado nestas plataformas, mas também
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discordam das propostas e apresentam as suas próprias opiniões para os temas propostos pelos
canais literários.
Nestas plataformas de resenhas de livros, o professor de Português, o jornalista, o literato e o
jovem estudante podem conversar no ambiente online, sobretudo nos canais do YouTube, sem
muita hierarquia social. Acreditamos que por isso a relação construída possa ser horizontal, de
modo que atinge o jovem de maneira mais eficiente que o discurso desses mesmos profissionais em
outros espaços como a edição do jornal, a escola, ou até mesmo em uma simples conversa
presencial. Como narra o jovem Felipe, “no ambiente online eu tenho coragem de fazer perguntas
que presencialmente eu teria medo de pagar mico”.
Assistir aos jovens que publicam resenhas de livros não significa concordar com tudo o que
eles dizem, foi notória a indignação dos jovens nos comentário da postagem do vídeo onde o
booktuber sugere fazer marcações nos livros durante a leitura (imagem 1 - anexo).
Além dos comentários na página do YouTube, outras narrativas também presentes na roda
de conversa com os estudantes na escola, evidenciam o quanto ésignificativo esse diálogo nestas
plataformas.
Na escola sempre fui considerado um aluno com dificuldades na leitura. Lembro das
inúmeras vezes em que minha mãe foi chamada na escola para ser orientada como me
ajudar a ler em casa e os encaminhamentos que trazia para que eu fosse encaminhado
para psicólogos, fono e outros médicos. Sempre quis aprender a ler, mas ler mesmo,
achava que isso iria me tornar cidadão de fato. Hoje compreendo que sei ler não os
textos da escola, mas os textos e livros apresentados na internet e que a internet pode
ajudar a me tornar um leitor a cada dia melhor (Cristian, 17 anos).

Esse depoimento é de um estudante da turma HV2 da E. M. Paulo Reglus Neves Freire, uma
turma composta por alunos que apresentam defasagem idade/série; frequentando essa turma, os
alunos podem cursar dois anos de escolaridade em apenas um ano letivo – é equivalente ao antigo
supletivo. A HV2 atende a estudantes do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental. Pelo depoimento do
Cristian percebemos que os textos e conteúdo publicados na rede parecem dialogar melhor com os
jovens do que os textos nos moldes canônicos. O Cristian diz que ler o faz tornar-se cidadão. A
palavra cidadão tem origem no latim civitas, que quer dizer: “aquele que habita a cidade”, ou seja,
implica um percurso. Nos dias de hoje, podemos dizer que a expressão cidadão nos interpela como
habitantes da cidade e cidadãos do mundo, exploradores de novos modos de vida. Nesse sentido,
quando as fronteiras entre o local e do global se misturam, cada vez mais estreitamente, as
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mudanças repercutem sobre a participação cidadã e reflete na experiência do jovem e na sua
participação na sociedade.
A EXPERIÊNCIA COMO CHAVE COMPREENSIVA NA ATUAÇÃO COM JOVENS.
Neste trabalho buscamos ressaltar a dimensão formativa do olhar para a experiência, em
especial, para educadores que atuam com jovens, e neste sentido, estabelecemos um diálogo com
Paulo Freire, que além de ser o nome da escola onde a pesquisa foi realizada, também é um dos
intelectuais que nos ajuda pensar sobre a trajetória docente e se constituir como professor nesse
processo, mesmo antes do conceito de experiência já estar elaborado.
Ninguém nasce feito. Vamos nos fazendo aos poucos, na prática social que tomamos
parte.
Não nasci professor ou marcado para sê-lo, embora minha infância e adolescência
tenham estado sempre cheias de “sonhos” em que rara vez me vi encarnando figura
que não fosse professor (FREIRE, 2018).

De acordo com Freire não nascemos prontos, feitos, vamos nos tornamos quem somos na
dimensão de nossa humanização, de nosso processo permanente de aprendizagem, trazendo o
humano e suas experimentações para o centro, para o foco de uma concepção formativa que não diz
apenas da formação acadêmica, e neste sentido, dialoga com os saberes muitas vezes acumulados,
trocados, permitidos e experimentados pelos jovens e outros espaços de atravessamentos de saberes
para além das fronteiras dos muros escolares. Deixemos que Freire nos fale novamente:
Às vezes, ou quase sempre, lamentavelmente, quando pensamos ou nos perguntamos
sobre a nossa trajetória profissional, o centro exclusivo das referências está nos cursos
realizados, na formação acadêmica e na experiência vivida na área da profissão. Fica
de fora como algo sem importância a nossa presença no mundo. É como se a
atividade profissional dos homens e das mulheres não tivesse nada que ver com suas
experiências de menino, de jovem, com seus desejos, com seus sonhos, com seu bem
querer ao mundo ou com seu desamor à vida (FREIRE, 2018) [grifos nossos].

reire nos convida, por meio de sua própria história, a ressignificar os nossos percursos e
nossas experiências. Consideramos que um dos caminhos deste processo, tão necessário aos
educadores que atuam com jovens, é olhar para sua própria juventude, é rememorar suas
experiências e buscar com este olhar, construir uma nova relação com os jovens na atualidade,
rompendo com a visão pejorativa, indicada anteriormente neste trabalho, rompendo também com
fronteiras, muros entre o conhecimento considerado válido, científico e legitimado, a escola e a
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sociedade. Lançamos a pergunta: e se os professores dos jovens participantes dos ambientes virtuais
que discutem literatura soubessem de suas participações nestes espaços? O que fariam? Manteriam
sua aula planejada da mesma forma ou buscariam dialogar com esta opção que se apresenta como
uma possibilidade outra de construção de saberes?
Na obra Vidas de Professores,Nóvoa (1992) nos fala sobre um movimento que nasce em
virtude de insatisfações com os saberes produzidos pelas ciências sociais onde o ensino era
estudado, e não o professor, em uma perspectiva racionalista. Um “bom professor” era definido pela
tentativa de encontrar o melhor método de ensino (p.14). Na visão técnica e positivista, a ciência e
os processos educativos se davam de forma neutra, positiva e alheia aos processos individuais,
subjetivos dos professores, que na visão tradicional do ensino eram o centro do saber transmitido.
Na dimensão (auto)biográfica os professores são recolocados no centro dos debates educativos e
das problemáticas da investigação (p.15). A identidade docente então passa a ser vista em sua
complexidade, em um processo de se perceber em um lugar de lutas e conflitos, um espaço de
construção de maneiras de ser e de estar na profissão. (p.16).
Considerando assim, a perspectiva formativa onde o humano é visto no centro do processo
formador educativo, podemos compreender cada experiência como única e reveladora de trajetórias,
escolhas, caminhos trilhados, que revelam pluralidades em dimensões individuais, mas também
aproximações e semelhanças em uma dimensão coletiva.
Nos afirma Bondía:
Atualmente, o conhecimento é essencialmente a ciência e a tecnologia, algo
essencialmente infinito, que somente pode crescer; algo universal e objetivo, de
alguma forma impessoal; algo que está aí, fora de nós, como algo de que podemos nos
apropriar e que podemos utilizar; e algo que tem que ver fundamentalmente com o útil
no seu sentido mais estreitamente pragmático, num sentido estritamente instrumental.
O conhecimento é basicamente mercadoria e, estritamente, dinheiro; tão neutro e
intercambiável, tão sujeito à rentabilidade e à circulação acelerada como o dinheiro.
Recordem-se as teorias do capital humano ou essas retóricas contemporâneas sobre a
sociedade do conhecimento, a sociedade da aprendizagem, ou a sociedade da
informação.

Bondía (2002) pensa o movimento da educação e a sua história trazendo algumas
dimensões: a ciência/técnica como uma perspectiva mecanicista reprodutivistada educação em uma
lógica onde o conhecimento é produzido pelos cientistas e especialistas detentores de um saber
operacional, cujos sujeitos são sujeitos técnicos, instrutores, executores de algo pensado fora deles;
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e a dimensão teoria/prática onde a educação é percebida em sua perspectiva reflexiva sobre a
própria prática e os sujeitos são sujeitos críticos produzem práticas pedagógicas concebidas em uma
percepção de discussão muitas vezes também política.
Entretanto, Bondía (2002), nos convida e pensar a relação educativa para além da dicotomia
e oposição entre estas dimensões – ciência/técnica e teoria/prática – nos convida a pensar na relação
da educação a partir do par experiência/sentido, compreendendo a experiência não como um
acontecimento, conforme nos afirma:
O acontecimento é comum, mas a experiência é para cada qual sua, singular e de
alguma maneira impossível de ser repetida. O saber da experiência é um saber que não
pode separar-se do indivíduo concreto em quem encarna. Não está, como o
conhecimento científico, fora de nós, mas somente tem sentido no modo como
configura uma personalidade, um caráter, uma sensibilidade ou, em definitivo, uma
forma humana singular de estar no mundo, que é por sua vez uma ética (um modo de
conduzir-se) e uma estética (um estilo). Por isso, também o saber da experiência não
pode beneficiar-se de qualquer alforria, quer dizer, ninguém pode aprender da
experiência de outro, a menos que essa experiência seja de algum modo revivida e
tornada própria (p.27).

A dimensão do conhecer, da produção de um conhecimento não pode ser percebida
desassociada do par experiência/sentido. Experimentar e sentir nos dão pistas de como perceber o
envolvimento individual e social para a abertura de conhecimentos outros, sobre nós mesmos e
sobre os que estão a nossa volta. Neste sentido, a atuação dos jovens em espaços virtuais que
possibilitem a interação, troca, e o estabelecimento de sentidos sobre obras literárias nos diz algo
sobre como estes jovens estão encontrando caminhos para atuarem no mundo com as ferramentas
disponíveis ao seu tempo. Pensar nesta relação da juventude com seu tempo histórico nos remete a
Freire, cuja relação foi construída a partir de sua própria história:
Na verdade, não me é possível separar o que há em mim de profissional do que venho
sendo como homem. Do que estava sendo como menino no Recife, nascido na década
de 20, em família de classe média, acossada pela crise de 29. Menino cedo desafiado
pelas injustiças sociais como cedo tomando-se de raiva contra preconceitos raciais e
de classe a que juntaria mais tarde outra raiva, a raiva dos preconceitos em torno do
sexo e da mulher (FREIRE, 2018).
Na verdade, não nasci marcado para ser um professor a esta maneira, mas me tornei
assim na experiência de minha infância, de minha adolescência, de minha juventude
(FREIRE, 2018).
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Assim como em Freire, acreditamos que é possível estabelecermos diálogos com jovens nos
espaços escolares, de forma que estes espaços sejam construídos com base na valorização da
experiência como forma de criação de conhecimento.
CONCLUSÕES
[...] Não é possível entender-me apenas como classe, ou como raça, ou como sexo, mas,
por outro lado, minha posição de classe, a cor da minha pele e o sexo com que cheguei
ao mundo não podem ser esquecidos na análise que faço, do que penso, do que digo.
Como pode ser esquecida a experiência social de que participo, minha
formação, minhas crenças, minha cultura, minha opção política, minha
esperança. (FREIRE, 2018) [grifos nossos].

Freire nos convida a olhar para nossas experiências dando sentido a elas em sua completude.
Abordamos aqui neste trabalho uma crítica a ciência moderna em seus pressupostos racionalistas,
positivistas, objetivos e neutros por entender que tais pressupostos não correspondem mais a forma
como podemos compreender e lidar com conhecimentos outros que trazem e dialogam com nossas
histórias e com a atuação e participação social dos jovens em nossa sociedade.
Neste sentido, falar de jovens e da importância de a escola produzir espaços para
reconhecer, valorizar também está relacionado a experiência destes educadores com suas
juventudes e com a forma como percebem a juventude nos tempos atuais. E neste sentido,
defendemos o rompimento do olhar pejorativo sobre a juventude como um lugar de ócio. A parceria
com os jovens nas rodas de conversas tem nos ajudado a compreender que a complexidade da
experiência moderna exige novos paradigmas para explicar o tempo presente. Quanto mais
complexa se torna a experiência cotidiana, maior a necessidade de construir formas mais
sofisticadas de investigação que levem em conta a crescente pluralidade de estilos, de
comportamentos e atitudes em meio a essa aceleração do tempo e das formas de se comunicar.
Portanto, esta pesquisa têm nos proporcionado conhecer a trajetória e a inserção de alguns
jovens na literatura e contribui para o entendimento de que nada sabemos sobre os jovens que estão
na escola e fora dela e que para conhecer é preciso mais do que ouvi-los; é preciso realmente
escutá-los para repensar alguns formatos institucionais que parecem estar consolidados na escola.
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ANEXOS
Imagem 1

Fonte: Página retirada da internet
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Resumo
“Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Deixa ele viver! É o que liga”. A partir do trecho
da música Não é sério, nos propomos discutir neste trabalho a produção cultural da juventude
problematizando o lugar de invisibilidade ocupado por muitos jovens para grande parte da sociedade,
sobretudo a sociedade capitalista, fundada em princípios de desigualdades. Subvertendo a ordem de que
o termo juventude está relacionado ao ócio e à falta de compromisso buscamos dar visibilidade para os
jovens e para pesquisas que divulguem a produção cultural das gerações mais jovens, entendendo que
estas precisam ser realizadas e publicadas. Como referencial teórico e metodológico os estudos de
Benjamin (2002) nos ajudam a pensar na dimensão da experiência com a literatura na construção de um
olhar para esta juventude e para a atuação do educador com estes jovens a partir da reflexão sobre seu
processo de juventude. Esta parceria com os jovens nas rodas de conversas tem nos ajudado a
compreender que a complexidade da experiência moderna exige novos paradigmas para explicar o
tempo presente e a construir formas mais sofisticadas de investigação que levem em conta a crescente
pluralidade de estilos, de comportamentos e atitudes em meio a essa aceleração do tempo e das formas
de se comunicar. Tendo como interlocutor Freire (2018), acreditamos que é possível estabelecermos
diálogos com jovens nos espaços escolares, de forma que estes espaços sejam construídos com base na
valorização da experiência como forma de criação de conhecimento. Enfim, por meio da crítica a
constituição de um saber científico alheio ao processo formativo do sujeito, nos apoiamos na dimensão
experiência/sentido, como alternativa na produção de conhecimentos outros.
Palavras-chave: Juventude; Experiência; Literatura; YouTube.
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CONTRIBUIÇÕES DO PNAIC PARA A PRÁTICA
PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES
ALFABETIZADORES EM PATU/RN
Iure Coutre Gurgel – UERN

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A educação brasileira passou ao longo dos anos por mudanças que consideramos essenciais
para se (re)pensar sobre o papel da escola, o processo de ensino-aprendizagem e a questão da
formação continuada do professor. Tais questões merecem destaque, tendo em vista os resultados
mostrados tanto por avaliações internas quanto externas.
No passado, ao saber ler, escrever e dominar conhecimentos matemáticos básicos, em
virtude da expansão das escolas brasileiras, muitos professores “assumiam” um emprego para atuar
no exercício do magistério. Assim, a educação foi impulsionada por muitos profissionais que não
possuíam o nível médio de ensino. Com isso,
Essa escola passou a ser criticada e responsabilizada pelo insucesso escolar, pelo
despreparo dos alunos ao término dos estudos, pela desvinculação dos conteúdos
ensinados em relação às novas demandas oriundas do mundo do trabalho assentado no
paradigma informacional. Da mesma forma, os professores passaram a sofrer
profundas críticas, e a ser, de certo modo, responsabilizados por esse “fracasso”
escolar. A formação desses profissionais passou a ser vista como muito “teórica”,
desvinculada de uma prática efetiva e afastada das demandas das escolas e da
sociedade. (Maués, 2003: 91)

Ressaltamos que as políticas públicas por anos, esforçaram-se para garantir programas de
formações continuadas para os educadores brasileiros com o propósito de contribuir com o processo
formativo docente e assim melhorar a qualidade da educação pública. Tanto Gatti (2008) quanto
Maués (2003) concordam que as políticas educacionais voltaram seus esforços para a formação de
professores, tanto para a inicial quanto para a continuada, a fim de qualificar um novo tipo de
sujeito e sua relação com o trabalho. A esse respeito,
Nos últimos anos do século XX, tornou-se forte, nos mais variados setores
profissionais e nos setores universitários, especialmente em países desenvolvidos, a
questão da imperiosidade de formação continuada como um requisito para o trabalho
(...) Ou seja, a educação continuada foi colocada como aprofundamento e avanço nas
formações dos profissionais. Incorporou-se essa necessidade também aos setores
profissionais da educação, o que exigiu o desenvolvimento de políticas nacionais ou
regionais em resposta a problemas característicos de nosso sistema educacional.
(GATTI, 2008:58)

Assim sendo, com a implementação das políticas voltadas a formação Docente, podemos
citar o PNAIC, no caso nosso objeto de estudo, que surgiu justamente para contribuir com a
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melhoria do processo formativo do educador, por meio de uma formação continuada e uma parceria
entre estado, municípios e universidades, com o objetivo de mobilizar esforços e recursos para a
valorização dos professores e das escolas especificamente apoiando pedagogicamente os sistemas
de ensino com materiais didáticos para as crianças do 1º ao 3º ano do ensino fundamental e na
formação de professores e gestores da escola pública.
Este trabalho consiste em apresentação dos resultados sobre a pesquisa desenvolvida pelo
Grupo de Pesquisa: Formação, Currículo e Ensino-FORMACE do Campus Avançado de Patu da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-CAP/UERN, que integra a linha: Formação de
professores, Estágio e Práxis Educativa, através da pesquisa: Aproximações e Distanciamentos da
Formação Continuada do PNAIC do Trabalho Pedagógico do Professor Alfabetizador.
O PNAIC disponibiliza um conjunto de materiais para instrumentalizar a prática docente,
esse material fundamenta-se nos direitos de aprendizagem e pretende nortear a organização do
trabalho pedagógico nas escolas.
A presente investigação consiste numa pesquisa bibliográfica e documental, cujo
procedimento fundamental se caracteriza pela leitura e análise do material produzido no âmbito do
PNAIC, considerados documentos oficiais e também por trabalhos acadêmicos cuja temática está
direta ou indiretamente relacionada com esse programa. Por meio da análise da configuração textual
dos cadernos do programa, investigamos quais são as concepções teórico-metodológicas que
norteiam a formação continuada de professores alfabetizadores para o ensino da leitura e escrita nas
turmas do 3º ano do ensino fundamental.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os desafios postos a sociedade contemporânea são inúmeros e exigem de nós indivíduos,
capacidades necessárias para viver em sociedade e lidar com a tecnologia. Assim, na área da
educação não é diferente. A necessidade de formação continuada para o educador tem se tornado
algo imprescindível para se melhorar a prática pedagógica e assim, contribuir com a melhoria do
processo de ensino-aprendizagem.
Nessa direção, destacamos as contribuições do Plano Nacional da Educação (PNE), Lei nº
13.005, de 25/06/2014, que tem por finalidade direcionar esforços e investimentos para a melhoria
da qualidade da educação no país, definindo diretrizes, dentre as quais se destacam a erradicação do
analfabetismo, a melhoria da qualidade da educação e a valorização dos profissionais da educação.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1112

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Estabelece como 5ª meta alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino
fundamental (BRASIL, 2014).
Nesse viés, reconhecemos que um dos caminhos necessários para se erradicar/diminuir o
analfabetismo, é por meio de investimentos na formação docente, como alternativa de se possibilitar
ao professor um (re)pensar contínuo sobre sua prática e assim, poder redimensioná-la. Falamos de
um professor pesquisador, reflexivo e que busca incansavelmente oportunizar aos educandos
situações diversificadas e enriquecedoras de aprendizagem. Assim, apoiamo-nos nas considerações
de Cunha (2000) sobre a constituição do ser professor:
Acreditamos que a produção do professor, no dia-a-dia da sala de aula, está
diretamente ligada à subjetividade da escola. Enquanto não levamos em consideração
os significados e as configurações particulares que se fazem presentes no cotidiano da
escola, não podemos apreender os sentidos particulares do trabalho de cada
profissional da escola, principalmente do professor. Sem levarmos em conta as
configurações subjetivas que se articulam na escola, torna-se fácil julgar o professor
de forma simplista, em termos de certo e errado apenas. O maior desafio que se
apresenta, nesse caso, é entender pensamentos, sentimentos e ações, enfim, o fazer do
professor, a partir do próprio sujeito; ou seja, o que se pretende é compreender como a
realidade engendra pessoas e grupos. (CUNHA, 2000, p.151).

Reconhecemos que a formação continuada de professores alfabetizadores é de suma
importância para seus processos formativos e profissional, pois é por meio dessas vivências
formativas que o educador (re)aprende, (re)descobre, (re)reconstrói seus conhecimentos à medida
que a prática pedagógica requer o uso desses saberes diversificados construídos a partir dessas
experiências.
A formação Continuada para Nóvoa (1999) é percebida como um processo permanente do
desenvolvimento profissional do professor, onde a escola será a instituição essencial como espaço
de formação. È neste espaço que ocorre a construção coletiva de conhecimentos, o processo de
reflexividade docente, bem como, a socialização de experiências desenvolvidas em sala de aula e
que contribuem para o processo formativo do educador.
Assim, o PNAIC tem como intenção “assegurar uma reflexão mais minuciosa sobre o
processo de alfabetização e sobre a prática docente garantindo que todas as crianças estejam
alfabetizadas até os oito anos de idade, no final do 3º ano do Ensino Fundamental (BRASIL, p.27,
2012).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
De acordo com os propósitos desse estudo qualitativo, optamos pela pesquisa bibliográfica e
documental por considerarmos essa modalidade como possibilidade para ampliar nosso olhar frente
às diferentes faces do objeto a ser investigado e por colocar em destaque a pesquisa documental,
uma vez que para a discussão metodológica é “pouco explorada não só na área da educação como
em outras áreas das ciências sociais” (LÜDKE e ANDRÉ, 2013: 44).
Assim, esta pesquisa se caracteriza pela leitura e análise do material produzido no âmbito do
PNAIC, considerados documentos oficiais e também por trabalhos acadêmicos cuja temática está
direta ou indiretamente relacionada com esse programa. Por meio da análise da configuração textual
dos cadernos do programa, investigamos quais são as concepções teórico-metodológicas que
norteiam a formação continuada de professores alfabetizadores para o ensino da leitura e escrita nas
turmas do 3º ano do ensino fundamental.
Como instrumentos utilizados optamos pela realização de uma entrevista semiestruturada
como meio de possibilitar um diálogo reflexivo e um olhar necessário por parte do professor
alfabetizador em relação a formação do PNAIC para a melhoria da prática pedagógica.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Pudemos perceber que o PNAIC está inserido em um contexto educacional onde o ensino
fundamental de nove anos foi implantando, o que significa a entrada de crianças com seis anos no
ensino fundamental. A partir dessa implementação houve vários estudos sobre a concepção de
ensino e aprendizagem da leitura e escrita para o trabalho com este nível.
Organizamos a nossa entrevista de modo a destacarmos a questão do trabalho docente com a
leitura/escrita e as contribuições da formação do PNAIC para a formação docente. A primeira
temática foi sobre com as docentes trabalhavam o ensino da leitura/escrita em sala de aula. Como
resultados as entrevistadas apontaram que trabalhavam com a diversidade textual (contos, fábulas,
poemas, textos não-verbais, HQs) enfim, as mesmas destacaram que a partir da formação do
PNAIC tiveram ainda mais cuidados em selecionar os gêneros a serem trabalhados, a questão de
inserir estes gêneros na rotina semanal, o que possibilitava aos alunos o contato com uma
diversidade textual, que certamente, contribuirá para a formação de alunos leitores.
Em se tratando do trabalho com a escrita, as docentes apontam que trabalham de forma
paralela Leitura/escrita, por meio de situações em que os alunos são desafiados a escreverem
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espontaneamente, a perceberem por meio se situações reais a função social da leitura e da escrita
em práticas cotidianas. As mesmas também relatam a questão de terem alunos que ainda não são
alfabetizados, e dessa forma, uma das docentes, enfatizou que e a escriba do seu aluno e em muitos
momentos em sala de aula, organiza as duplas, conforme o nível da psicogênese desses alunos, de
modo que um aluno ajude ao outro na realização das tarefas.
Prosseguindo nossa entrevista, indagamos as entrevistadas sobre qual a importância da
formação do PNAIC para a melhoria do trabalho docente. Como respostas, as mesmas deixaram
claro que a formação do PNAIC foi de grande relevância para elas, por proporcionar momentos
valiosos de estudos, debates, relatos da prática, as dificuldades que as professoras tinham no dia a
dia para alfabetizarem seus alunos na idade certa. As docentes também apontam que foi a partir da
formação do PNAIC que aprenderam a construir uma sequência didática, a trabalharem de forma
sistematizada com os projetos pedagógicos e também foram bem enfáticas na implementação da
leitura deleite como atividade permanente em sala de aula.
Nesse sentido, percebemos que “A formação no âmbito deste Programa é focada na prática
do professor, de modo que as singularidades do trabalho pedagógico são objeto de reflexão.
Refletir, estruturar e melhorar a ação docente é, portanto, o principal propósito da formação”.
(BRASIL, 2012, p. 28).
Assim sendo, o Programa de formação do PNAIC julga que os professores devem ser
preparados para pensar criticamente, problematizar e fundamentar para assim transformar as suas
práticas de alfabetização (BRASIL, 2012). Corroborando com essa ideia, Freire (1996, p.43-44)
afirma: “[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão
crítica sobre a prática. É pensando a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima
prática”. È por meio desse processo de reflexividade, que o educador poderá redimensionar o seu
trabalho buscando melhorá-lo e aperfeiçoá-lo. Assim,
A formação terá como base uma reflexão dos sujeitos sobre sua prática docente, de
modo a permitir que examinem suas teorias implícitas, seus esquemas de
funcionamento, suas atitudes etc., realizando um processo constante de autoavaliação
que oriente seu trabalho. A orientação para esse processo de reflexão exige uma
proposta crítica da intervenção educativa, uma análise da pratica do ponto de vista dos
pressupostos ideológicos e comportamentais subjacentes (IMBERNÓN, 2009 p.4849).
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Concordamos com os questionamentos postos por Imbernóm (2009), quando o mesmo
enfatiza a necessidade do processo constante do educador avaliar a sua prática. Sem dúvidas, este
processo é necessário e importante, para que dessa forma, o professor possa construir novos saberes
e também mobilizá-los a medida que precisa ressignificar o seu trabalho pedagógico.
CONCLUSÕES
O objetivo deste trabalho foi pesquisar as contribuições que o PNAIC promoveu na prática
pedagógica de professores de 3º ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública
localizada no município de Patu/RN.
Conforme ressaltamos ao longo desta pesquisa e mediante as análises documentais e
leituras, destacamos o quão necessária foi a formação continuada do PNAIC para o processo de
desenvolvimento profissional das docentes participantes da nossa pesquisa, por ter possibilitado as
mesmas a construção de novos saberes necessários ao exercício da docência, bem como, a reflexão
sobre a prática docente como um momento necessário para a mobilização de saberes e melhoria do
trabalho pedagógico.
Dessa forma, reconhecemos que a formação permanente torna-se

necessária para

exercemos à docência em qualquer espaço educativo, atendendo as possibilidades de atuação sobre
as transformações do processo educacional, da complexidade do processo de alfabetização, da
ampliação da sua área e do perfil profissional requerido nos dias de hoje.
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Resumo
O Pacto Nacional de Alfabetização pela Idade Certa-PNAIC tem como um dos seus objetivos
possibilitar ao professor alfabetização uma formação continuada visando a reflexão e melhoria do
trabalho pedagógico. Nesse viés, o presente texto socializa algumas reflexões referentes ao Projeto de
Pesquisa: Aproximações e Distanciamentos da Formação Continuada do PNAIC do Trabalho
Pedagógico do Professor Alfabetizador, do grupo de pesquisa: Formação, Currículo e EnsinoFORMACE do Campus Avançado de Patu da Universidade do Estado do Rio Grande do NorteCAP/UERN. Como objetivo, propomos pesquisar as contribuições que o programa promoveu na
prática pedagógica de professores de 3º ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública
localizada no município de Patu/RN. Como referencial teórico, nos respaldamos em: BRASIL (2012),
Cunha (2000), Gatti (2008), dentre outros. A metodologia que alicerça esta pesquisa é de abordagem
qualitativa, a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental, e tendo como instrumentos uma
entrevista semiestruturada aplicada com duas professoras alfabetizadoras da rede pública de Patu/RN.
Os resultados evidenciam uma melhoria significativa na prática pedagógica das professoras
participantes da nossa pesquisa, dentre essas melhorias, citamos: a implementação da leitura deleite
como uma atividade permanente e diária, bem como o trabalho com sequências didáticas. Assim,
reconhecemos a política de formação docente como algo necessário para a melhoria do processo de
ensino-aprendizagem, como também para o desenvolvimento profissional do educador
contemporâneo.
Palavras-chave: PNAIC. Prática pedagógica. Professor alfabetizador.
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Resumo
A formação de professores tem sido um tema bastante recorrente das políticas públicas educacionais e
objeto sempre presente nas pesquisas acadêmicas. Apesar de sua importância e até mesmo centralidade
na proposição de uma educação de qualidade no país, a sua configuração enquanto política pública no
Brasil nos últimos anos tem expressado múltiplas tensões e contradições que impactaram incisivamente
o cotidiano das escolas e seus profissionais que nela atuam. Nesse sentido, pretendemos com a
proposta deste painel trazer à baila a discussão das políticas públicas educacionais de formação inicial e
continuada de professores no Estado do Rio de Janeiro, a partir da realização de três experiências
promovidas por Universidades Públicas, que focalizam os processos formativos pelos quais
licenciandos e professores participam com o acompanhamento de professoras universitárias no campo
do ensino da História. A primeira comunicação trata da inserção dos licenciandos de História no
estágio supervisionado, considerado como um lugar privilegiado para a formação da identidade do
futuro professor, por meio da análise de relatórios de estágio produzidos por eles. A segunda
comunicação apresenta um diálogo reflexivo sobre a experiência de um professor residente de História,
egresso do Programa Residência Docente, e sua pesquisa no mestrado acadêmico em Educação. Por
fim, a experiência do Programa de Iniciação à Docência (PIBID), da UERJ, em São Gonçalo, com os
licenciandos de História e professoras do ensino fundamental, por meio da análise de registros
produzidos em reuniões de planejamento e avaliação é objeto de discussão da terceira comunicação.
Palavras-chave: formação de professores; estágio supervisionado; programas institucionais, residência
docente; PIBID.
TORNAR-SE PROFESSOR DE HISTÓRIA: O ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO CAMPO
PRIVILEGIADO PARA A FORMAÇÃO INICIAL
Warley da Costa – UFRJ

QUESTÕES INICIAIS PARA O DEBATE
Os debates em torno das reformas curriculares se avolumaram nos últimos anos. Os embates
em torno da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), determinando a implementação de um
currículo nacional que abranja todo o território nacional, fizeram reviver as discussões da década de
1990 em torno da criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96) e
dos próprios PCN (1997)neste mesmo período. O debate que se prolonga desde 2011 sobre a
formulação da BNCC deixou a mostra questões nevrálgicas para o campo do currículo tendo em
vista que a discussão sobre a matéria foi ampliada por meio digital para amplos setores das esferas
sócias tais como instituições representativas das comunidades epistêmicas, sindicatos e associações
de classe além do público em geral realizada através de consulta pública. No âmbito do ensino de
História as críticas sobre a primeira versão da proposta da BNCC em torno da organização do
currículo e o lugar das diferentes disciplinas ganharam destaque. Que conteúdos merecem ser
legitimados na escola do ensino básico? Qual seria a melhor forma de organização curricular da
proposta de História para um país multifacetado? Qual seria a intenção da criação de um currículo
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comum em tempos de avaliação em larga escala? No caso da elaboração de um documento que
privilegie as áreas de conhecimento, qual seria o lugar da História nas Ciências Humanas? Se a
proposta privilegia uma abordagem tomando como centro a História do Brasil, como incorporar a
História Antiga e Medieval? Essas e outras questões evidenciaram a luta política e as disputas nesta
arena de conflitos que é o campo do currículo (MACEDO, 2006) e, reavivaram os debates em torno
do modelo ideal de formação docente adequado para a formação deste novo profissional. Qual seria
o profissional qualificado para ministrar a disciplina de História nas escolas da educação básica
projetado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior em
andamento desde 2015?
Assim, embalados pelos embates em torno do currículo da escola básica e da formação de
nível superior a autonomia do professor foi questionada em propostas incorporadas por Projetos de
Lei como o “Escola sem Partido”(PL 867/2014) em que a crítica à doutrinação ideológica se fez
presente. Neste caso, o perfil ideológico e político do professor foi posto em xeque reverberando o
seu alcance fiscalizador sobre o uso dos livros didáticos, sobre as avaliações para o ingresso no
ensino superior, sobre as provas de concurso para o ingresso na carreira docente tanto na educação
básica como nas instituições de ensino superior. Desta forma, diante do contexto político atual,
apesar dos tempos “nebulosos” que vivenciamos, se faz necessário o desenvolvimento de pesquisas
que se debrucem sobre a formação inicial e continuada do professor do ensino básico visando, em
movimento contrário, restituir a valorização do saber docente. Perseguindo esse fim, o artigo em
tela investe na temática sobre a formação inicial e profissionalização dos professores e nas
discussões sobre o currículo e a didática dos cursos destinados à formação dos novos profissionais.
Para tal, traz como objeto de análise a atuação dos licenciandos no Estágio Supervisionado do curso
de Licenciatura em História da UFRJ, considerado aqui como um espaço de formação profissional
potencialmente fértil para a atuação do futuro professor de História. O Estágio Supervisionado se
configura como um espaço de transição e de consolidação para a identidade profissional docente.
Dessa forma o objetivo do trabalho é analisar a inserção do estudante nas escolas de estágio
considerando a produção de sua identidade como estudante/professor nessa etapa de sua formação.
O corpus empírico

privilegiado para esse estudo foi composto pelos relatórios de Estágio

Supervisionado dos estudantes de uma turma de 2016 da Prática de Ensino de História que atuaram
em escolas públicas do Rio de Janeiro. As análises dos dados foram realizadas à luz da literatura
especializada sobre a formação de professores (TARDIF, LESSARD, LAHAYE,1991;
MONTEIRO, 2002; PIMENTA, 2005; NOVOA, 1995) e sobre currículo (GABRIEL, 2003;
MACEDO, 2006). O texto está organizado em dois eixos principais, o primeiro discute o lugar da
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Licenciatura no curso de História e o lugar da Prática de Ensino na formação de professores
considerando o debate sobre a função social da História e do Ensino de História, o segundo versa
sobre a experiência do Estágio Supervisionado na formação do professor de História tomando como
foco os relatos de uma turma da disciplina. Nos dois eixos são valorizados os fragmentos dos
relatos dos estudantes, pois, ao mesmo tempo em que expõem suas percepções como estudantes/
professores de História, revelam um quadro geral sobre a formação dos profissionais que atuam nas
escolas.
O LUGAR DA LICENCIATURA NO CURSO DE HISTÓRIA E O LUGAR DA PRÁTICA DE
ENSINO NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES
Em sua coluna na Revista Ciência Hoje, “Historiadores Para quê?”, Keila Grimberg (2012)
discute a função social dos historiadores trazendo como contraponto as expectativas do pósgraduando em História no Brasil e a realidade que o profissional encontra depois de formado.
Segundo a autora, a expectativa do estudante desse nível de ensino é a de investir no trabalho de
pesquisa com vistas a um cargo de professor universitário. Em sua crítica aos cursos de pósgraduação a historiadora retoma a discussão sobre os cursos de graduação que investem na
formação do historiador apenas como pesquisador:
Enquanto isso, aqui, são pouquíssimos os cursos de graduação em História que têm
disciplinas como “Patrimônio” ou “Relações internacionais” em seus currículos.
Candidatos a historiadores pouco estagiam em museus ou em centros culturais.
Mesmo a área de ensino de história na educação básica é frequentemente
negligenciada. O resultado disso é que a maioria dos graduados na área foge das salas
de aula dos ensinos fundamental e médio e nenhum curso de pós-graduação se dedica
a formar professores para a educação básica.

Essa tendência repercute também nos Mestrados e Doutorados que, segundo a autora, dos
poucos existentes dedicados aos profissionais em serviço, nenhum deles até então, era devotado ao
Ensino de História.
Outro debate sobre o lugar atribuído ao professor de História é desenvolvido por Fonseca
(2005) em um capítulo do seu livro intitulado “Como nos tornamos professores de História: a
formação inicial e continuada”. A autora realiza crítica às Diretrizes Curriculares Nacionais dos
Cursos Superiores de História (2001) na qual constata que os cursos de História investem na
formação do historiador qualificado para o exercício da pesquisa e ainda relata a ausência do
significante professor em seu texto. O texto das Diretrizes em questão está direcionado, segundo a
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autora, prioritariamente à formação do historiador tanto ao definir o perfil do profissional, como
suas competências e habilidades básicas: “O graduado deve estar capacitado ao exercício do
trabalho do historiador em todas as suas dimensões, o que supõe pleno domínio da natureza do
conhecimento histórico e das práticas essenciais de sua produção e difusão.” (MEC/Sesu s.d., 2001,
p.4) As atividades de ensino estão inseridas no rol da formação complementar e interdisciplinar
uma vez que, de acordo com a redação do próprio documento, “a formação do profissional de
História se fundamenta no exercício da pesquisa” (idem).
Dessa forma, os debates tanto no que diz respeito à formação inicial como à formação
continuada nos cursos de graduação e pós-graduação, convergem para a valorização da pesquisa em
detrimento do ensino; os embates valorizam, nos dois níveis de ensino, a formação do
historiador/professor universitário no lugar do historiador/professor de história.
Na esteira dos embates sobre o lugar das licenciaturas nos cursos de História e sobre a
formação do profissional da História podemos situar o papel da Prática de Ensino e do Estágio
Supervisionado na formação do professor.
Como formadora de professores de História recebo os estudantes oriundos do curso de
Bacharelado em História da Universidade para a disciplina Didática Especial e Prática de Ensino de
História (incluindo o Estágio Supervisionado). Durante as aulas introdutórias percebo certo
afastamento e pouca identificação com o curso, pois alguns alunos argumentam que serão
historiadores/pesquisadores e que estão complementando o curso com as disciplinas pedagógicas
somente por segurança. Nessa etapa do curso o encaminhamento para as escolas de estágio soam
como um peso, as horas previstas para o estágio são consideradas intermináveis. Muitos alunos se
ocupam em estudar a forma como podem “facilitar” a sua conclusão, ou seja, complementando a
carga-horária com eventos, monitorias em colégios particulares, passeios culturais, monitorias,
entre outras estratégias. Alguns se admiram em saber que os professores de Prática de Ensino de
História são historiadores e que desenvolvem também pesquisas, e pesquisas em Ensino de História.
O conhecimento tardio das possibilidades de pesquisas na área de Ensino afastam os estudantes
(que já estão no 7º ou 8º período do curso) das pesquisas neste campo, pois a essa altura do curso já
estão inseridos em outras pesquisas da História. Reforça-se dessa forma a ideia de que a pesquisa
“científica” é objeto de trabalho dos historiadores e que o ensino compete aos professores alocados
na Faculdade de Educação ou nas escolas da educação básica.
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Essa visão hierarquizada sobre o papel do profissional é permeada por um modelo de
racionalidade técnica da qual se reforça o papel do professor como um mero transmissor de
conhecimentos. Monteiro advoga que:
De acordo com a concepção “tecnicista” que fundamentava esse modelo, o professor
era um técnico, facilitador, divulgador que, inclusive, era visto com suspeita pelos
pesquisadores acadêmicos e professores universitários por causa da ambigüidade
característica da atividade de ensinar a crianças e adolescentes: ao mesmo tempo que
divulga e dissemina os conhecimentos, os põe em risco através das distorções e
equívocos que podem surgir durante a realização do ensino. (MONTEIRO, 2007)

De uma forma geral, se por um lado, observadas as impressões iniciais dos estudantes sobre
o curso constatou-se a permanência do modelo tecnicista, por outro, notou-se nos últimos anoso
avanço dos debates em torno da valorização dos saberes docentes e o adensamento do volume de
pesquisas que se ocupam do ensino de História (MONTEIRO, 2007; TARDIF, LESSARD,
LAHAYE,1991; GABRIEL, 2003).

Esse deslocamento de olhares implica em mudança do

entendimento sobre os sentidos da Prática de Ensino na medida em que o estagiário/professor passa
a compreender as práticas da escola Estágio não como um modelo a ser seguido ou criticado, mas
como campo potente de reflexão sobre a escola e sobre a sua própria formação profissional.
A EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE
HISTÓRIA
O estágio supervisionado, como mencionado no início do texto, é um espaço potencialmente
fértil para a formação profissional docente, pois como lócus da prática contribui para fomentar
reflexões múltiplas substanciadas nas pesquisas e nos debates nas disciplinas do curso. Ele pode ser
considerado o ponto de convergência possível para amenizar o distanciamento entre teoria e prática
como nos informa o texto das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível
superior.
Considerando a identidade do profissional do magistério da educação básica proposta,
deverá ser garantida, ao longo do processo, efetiva e concomitante relação entre
teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos para o desenvolvimento dos
conhecimentos e habilidades necessários à docência. Importante apreender tais
processos e, sobretudo, situar a concepção e o entendimento do papel da prática como
componente curricular e do estágio supervisionado, resguardando a especificidade de
cada um e sua necessária articulação, bem como a necessária supervisão desses
momentos formativos, a caracterização dos mesmos como parte obrigatória da
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formação tal como delineado no Parecer CNE/CP nº 28/2001 e reforçado no Parecer
CNE/CES nº 15/2005. (Grifo meu) MEC/ Resolução 02 2015.

Assim essas duas matérias são consideradas como articuladoras deste movimento formativo,
pois “é no âmbito do processo educativo que mais íntima se afirma a relação entre a teoria e a
prática. Essencialmente a educação é uma prática, mas uma prática intencionada pela teoria”
(PIMENTA e LIMA, 2008). Na voz do próprio aluno estagiário “O estágio, tal qual o esperado, se
mostrou, portanto, um momento privilegiado para a união de teoria e prática”. (Gabriela)
Isto posto, passemos agora para a análise dos relatórios da Prática de Ensino/Estágio
Supervisionado elaborados pelos estudantes e selecionados como objeto de estudo para esta
pesquisa. O corpus empírico da pesquisa foi constituído por 27 relatórios finais de Estágio
Supervisionado da turma de Prática de Ensino do ano de 2016. A opção por essa turma se justifica
por ter sido a última turma concluinte do estágio até a realização dessa análise e por isso estariam
com questionamentos mais atualizados e conectados com os debates atuais. O estágio
supervisionado no curso de Licenciatura em História para a turma em questão era constituído por
300h (para o currículo novo implementado em 2019.2 são 400h) e realizado em uma única escola
ao longo de um ano letivo. A turma de 2016 foi distribuída entre 11 campos de estágio sendo que 8
deles eram colégios considerados de “excelência” da rede Federal de Ensino (Colégio Pedro II,
Colégio Brigadeiro Newton Braga, IFRJ Maracanã e Nilópolis, CEFET) e 3 deles das redes
estadual e municipal de ensino. Os alunos foram alocados em grupos nas escolas para que
realizassem coletivamente as atividades. O relatório foi elaborado considerando a introdução, na
qual o estudante apresenta de um modo geral o seu perfil, suas impressões sobre o estágio e a
organização do trabalho; a observação e investigação sobre vários aspectos da escola e seus sujeitos
(currículo de História, formação dos professores, perfil dos alunos, relação professor aluno etc.);
impressões sobre as atividades de cooperação, momento em que participam de alguma forma da
rotina escolar auxiliando o professor em algumas tarefas; impressões sobre a sua participação e
intervenções nas aulas propriamente ditas, momento em que atua efetivamente ministrando aulas e
pré-aulas; e por fim a avaliação do estágio de um modo geral; nesta última etapa avaliam tanto a sua
inserção na escola, como o próprio estágio em sua instituição formadora.
Nesta fase de sua formação e neste formato de curso, os estudantes em sua maioria
frequentam o 8º ou 9º período, estão finalizando o bacharelado e ao mesmo tempo, cursando as
disciplinas pedagógicas na Faculdade de Educação. É importante observar que, para concluírem o
curso de licenciatura, devem antes colar grau no curso de bacharelado. Dessa forma, o curso de
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licenciatura é mantido como algo complementar, sem identidade própria, cujo fim é a formação do
profissional da educação. Quanto aos estudantes da turma em questão, dos 27 apenas dois já tinham
experiência em sala de aula de história e três deles ministravam aulas de inglês em cursos de língua
estrangeira. Apesar de a Universidade possuir um Colégio de Aplicação, somente um aluno foi
alocado nesse campus. Percebemos que há entre os alunos, candidatos ao estágio, uma resistência
para serem encaminhados a esta instituição sob a argumentação que a localização do colégio é de
difícil acesso. Porém, suspeitamos que haja um preconceito quanto ao modelo de escola criado
originalmente nos moldes tecnicistas no qual o professor regente é visto como um modelo que deve
ser imitado.
Com base nos dados dos relatórios, podemos inferir que do total pesquisado, 8 alunos
expressaram

a preocupação em tecer críticas e elogios ao modelo de estágio oferecido pela

instituição. As críticas recaem sobre ao formato do estágio que permite a alocação do aluno em um
estágio de 300 na mesma unidade e no mesmo nível de escolaridade ao longo de um ano inteiro, o
que torna o tempo na escola um “tempo perdido” nas palavras dos próprios estudantes. Apontam
que a vivência com diferentes níveis de ensino poderia enriquecer a experiência como futuros
professores de História
A questão identitária do professor de história assim como o papel do estágio para a sua
formação inicial foram pontos também explorados pelos licenciandos. Para Pimenta e Lima (2008)
É nesse contexto complexo que se faz necessário ressignificar a identidade do
professor. O ensino, característica dele, é uma prática social complexa. Carregada de
conflitos de valor e que exige posturas éticas e políticas. Ser professor requer saberes e
conhecimentos científicos, pedagógicos, educacionais, sensibilidade, indagação
teórica e criatividade para encarar as situações ambíguas, incertas, conflituosas e, por
vezes violentas, presentes nos contextos escolares e não escolares.

Neste sentido, pensar no processo do ser ou tornar-se professor (como tratamos nesse
estudo) implica em se debruçar sobre as especificidades do trabalho de formação docente; pensar
neste processo ao tratar do ser ou tornar-se professor de História requer um trabalho mais refinado
sobre diferentes perspectivas de inteligibilidade desta disciplina. Como aponta Monteiro:
No que diz respeito à História, cabe lembrar que este é um conhecimento com uma
função social muito clara. Ele é criado para ser comunicado com os objetivos que
variam desde a cristalização ou legitimação de poderes constituídos e memória até à
crítica e à transformação do status quo, à formação cultural mais ampla. (2007, p. 114)
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Dentre os estudantes que expressaram positivamente suas impressões sobre os sentidos de
tornar-se professor de História podemos observar o impacto da experiência do estágio
supervisionado em sua formação profissional:
A Prática de Ensino proporcionada pelo estágio obrigatório seria uma oportunidade de
consolidar ou não o desejo de me tornar professor, ainda que ao decorrer das matérias
de licenciatura já tinha adquirido amplos conteúdos para fortalecer a minha profissão.”
(Pedro Luiz)

Neste excerto, o estudante sinaliza a importância de ter adquirido amplos conteúdos,
provavelmente nas disciplinas que cursou no bacharelado, que foram fortalecidos pela prática
vivenciada no estágio na escola. O estudante privilegia o momento da prática de ensino sem abrir
mão dos saberes mobilizados pelas disciplinas oferecidas no curso de bacharelado.
Em outros três depoimentos o estágio supervisionado é valorizado como experiência
definidora da profissão de seus narradores:
Considero a experiência bastante próspera e que apesar de não termos tido contato
com outras realidades, conseguiu nos mostrar o que é ser professor, o que é estar do
outro lado. (Beatriz)
Creio que esse momento do estágio se configura como um momento único de
formação, onde realmente percebemos como funciona a profissão de ser professor na
prática, eu realmente me descobri nesta profissão após a experiência do estágio,
depois de ter passado um longo período junto com o professor, dentro da rotina da
escola junto com os alunos, percebi que quero com clareza ser professora de História.
(Janete)
Confesso que não acreditava que o estágio faria a diferença, mas hoje sei que não teria
capacidade alguma para me tornar uma profissional de excelência, que desejo ser, caso
não tivesse tido essa experiência, fundamental para a minha formação enquanto
pesquisadora e docente. Se antes não havia pensado em exercer a docência, hoje sei
que hoje é a profissão que quero seguir.

Podemos observar que o estágio abriu portas para a compreensão do trabalho
dos bastidores do professor. Estar “do outro lado”, “na rotina da escola”,
segundo os depoimentos acima, foi definitivo para a definição da escolha da
profissão desses estudantes.
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À GUISA DE CONCLUSÃO
de um modo geral,posso destacar que, pelo que foi observado nas superfícies textuais em
análise, há uma compreensão dos estudantes da importância do Estágio supervisionado para a sua
formação profissional que enfatizam que este é um componente que contribui para favorecer a
consolidação de sua identidade docente; há um consenso que esse componente se coloca como
mediador e articulador entre teoria e prática: a experiência evoca uma reflexão sobre o lugar dos
sujeitos ora como estudantes, ora como professor; contribui para fomentar os debates em torno do
próprio modelo de curso de formação desejável. Assim, pensar o estágio e os modelos de cursos de
formação inicial nos instiga ao debate sobre as reformulações curriculares dos cursos superiores e
as reformas curriculares da educação básica. Enfim, vivemos em tempos em que o currículo de
história tem sido questionado em diferentes níveis de ensino, em que a autonomia do professor tem
sido colocada em xeque e que o entendimento do lugar do profissional da História tem sido
questionado. Diante das tensões vivenciadas no campo do currículo, em meio às mudanças da
atualidade, o olhar para as experiências da Prática de Ensino nos cursos de formação inicial de
professores de História deixam indícios do quanto é profícuo tal análise paraa construção de um
currículo mais crítico e que favoreça os diferentes grupos sociais formadores da sociedade
brasileira.
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Resumo
O presente artigo está inserido em meio aos debates travados na atualidade acerca da formação e
profissionalização dos professores assim como as discussões e pesquisas sobre o currículo e a didática
dos cursos destinados à formação dos novos profissionais. A Prática de Ensino e o Estágio
Supervisionado, considerados aqui como um espaço de formação profissional potencialmente fértil
para a atuação do licenciando, são privilegiados como objeto de análise nesse estudo. Consideramos
que este lugar se configura como um espaço de transição e de consolidação da identidade dos futuros
professores de História. Dessa forma o objetivo do trabalho é analisar a inserção do estudante nas
escolas de estágio considerando a formação de sua identidade como estudante/professor nessa etapa de
sua formação. O corpus empírico da pesquisa privilegiado para esse estudo foram os relatórios de
Estágio Supervisionado dos estudantes da turma de 2016 da Prática de Ensino da Faculdade de
Educação-UFRJ que atuaram em escolas públicas do Rio de Janeiro. As análises dos dados foram
balizadas por literatura especializada sobre a formação de professores (TARDIF, LESSARD,
LAHAYE,1991; MONTEIRO, 2002; PIMENTA e LIMA, 2005; NOVOA, 1995) e sobre currículo
(GABRIEL, 2003; MACEDO, 2006). Os resultados do estudo apontaram indícios importantes sobre a
formação profissional dos estudantes que tiveram como norte suas percepções sobre a escola de
estágio. Como desdobramento ainda da pesquisa consideramos que o debate fomentado possa
contribuir para a discussão sobre formação inicial em tempos de reformulação curricular.
Palavras-chave: Formação inicial; Estágio supervisionado; identidade profissional.
FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM CONSTRUÇÃO -ENTRE A VIVÊNCIA E A PESQUISA
NO PROGRAMA RESIDÊNCIA DOCENTE
Pedro Henrique Borges Augusto – SEMED Japeri
Patrícia Bastos de Azevedo – UFRRJ

INTRODUÇÃO
Segundo Tardif (2007) a construção da nossa trajetória do magistério perpassa pela história
da vida pessoal e profissional docente, em primeiro momento enquanto discente da educação
básica, até a concretização final do nosso ofício em tempos de aposentadoria, um palco é posto
nessa perspectiva como referência para a elaboração de conhecimentos por meio de lembranças,
experiências permeadas com acertos e erros no espaço coletivo escolar e acadêmico.
Em conexão com esse pensamento, relatamos nesse trabalho esta trajetória preenchida com
êxitos e tropeços, oriunda de uma experiência nascida da história de vida, ocorrida no Programa
Residência Docente, gerando posteriormente nossa pesquisa que estamos construindo no mestrado
acadêmico. O refletir, investigar e escrever constante do ato/ofício de formar-se, e ser professor. O
estado constante de ensinar, e aprender o qual nossa profissão nos exige.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1128

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Para tratar acerca da história de vida docente, é necessário abordar o ponto inicial deste
caminho, que se concretizou no primeiro passo dessa jornada, isto é, na escolha pela licenciatura em
História, e seu desdobramento, o ser professor de História.
Na experiência que se configurou nossa reflexão atual, podemos destacar os hiatos
existentes entre a História e a Educação, e seus conflitos experimentados no âmbito da formação
inicial. Estes conflitos experimentados nos geraram indagações sobre a formação inicial docente do
professor de História, e o contexto tradicionalmente existente de separações entre conhecimentos
específicos da disciplina, e conhecimentos pedagógicos, existente na formação da licenciatura, em
nosso caso em História.
Durante a graduação observamos uma discrepância entre a produção epistemológica oriunda
dos historiadores, profundamente focadas na História, e no conhecimento historiográfico produzido.
Diferenciando os debates compartilhados pelas disciplinas de Educação, os quais permitiam uma
reflexão sobre magistério, bem como a importância de diferentes saberes que compreendem o ofício
docente. Produzindo assim uma inquietação, e uma sensação de separação entre o ser historiador de
ofício, e o ser professor de História.
Na formação inicial, uma disciplina foi fundamental na construção de nossa compreensão
sobre o ofício docente. A disciplina de Ensino de História obteve importância para um
entendimento da relação entre a História e a Educação, procurando compreender os pontos
convergentes e divergentes. Nos fazendo pensar que a sala de aula, e a aula ministrada é uma
operação historiográfica (PENNA, 2014), tão importante e socialmente relevante como a produzida
na historiografia produzida.
O segundo passo que consideramos crucial em nossa continua formação foi o ingresso na
rede pública de ensino. Que podemos caracterizar como um teste para os conhecimentos adquiridos
na licenciatura, ao mesmo tempo, um local de questionamento do repertório teórico, confrontado
com as lições colocadas nos textos acadêmicos, e com o cotidiano escolar, desafio do saber e do
saber fazer, um ineditismo em ato, que construímos diariamente na operação existente na aula de
história, na produção de sentido sobre o passado no aluno que ensinamos (AZEVEDO, 2014).
Durante o desenvolvimento na residência, muitos embates emergiram, questões teóricas,
metodológicas e práticas, tais como: 1) Como compreender as diferenças existentes entre o universo
acadêmico e escolar?2) Como compreender as realidades sócio estruturais existentes entre as
diversas instituições de ensino? Estas indagações nos colocaram diante problemas investigativos
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que buscamos, e ainda estamos buscando compreender, tais como: a identidade profissional, a
importância do ofício, e o aperfeiçoamento da práxis docente.
A escola permeada de diferenças e desafios nos apresenta um campo reflexivo instigante, a
relação próxima entre gerações diferente de docentes é um elemento de inspiração e de
aprendizado. O jovem professor é desafiado pela tradição que ele enquanto aluno viveu, e, agora
como professor – novo papel social – é desafiado a enfrenta. Assim como o professor com sua
carreira consolidada é desassossegado pelo outro.
A inovação e a tradição em diálogo, este é um elemento que consideramos relevante em
nossa experiência enquanto residente e no processo que tecemos na construção de nossa trajetória
como pesquisadores.
Nosso relato de experiência dialoga com este caminho trilhado, que nos trouxe ao lugar que
estamos neste momento. Pretendemos assim apresentar como a experiência da Residência Docente
fomentou o professor pesquisador de agora, marcando nossa identidade profissional.
APRESENTANDO O PROGRAMA RESIDÊNCIA DOCENTE
O Programa Residência Docente nasce com um projeto piloto criado no Colégio Pedro II,
que é referência na educação básica brasileira. Somada isto à estrutura física e, formação acadêmica
de seu corpo docente. Um colégio público, laico, de qualidade e socialmente referenciado.
Por meio das diretrizes de incentivo à formação de professores, o projeto criado no Colégio
Pedro II ganha o fomento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes), tornando-se um programa de pós-graduação lato sensu, oferecendo o título de Especialista
em Docência no Ensino Básico na disciplina específica do professor residente, em nosso caso de
História.
O objetivo do programa é aprimorar os conhecimentos teóricos e práticos desenvolvidos nas
licenciaturas, além de refletir o cotidiano escolar, iniciado pelos primeiros anos de uma carreira
docente do recém-formado, por meio de atividades coletivas vivenciada no espaço do Colégio
Pedro II, e da escola de origem do professor residente, isto é, na sua rede pública de ensino, seja ela
municipal ou estadual.
O Programa Residência Docente possui uma lógica próxima a existente na residência
médica, transportada para a realidade do magistério, e possibilitando momentos de trocas e
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experiências ao professor recém-formado da rede pública de ensino, em um colégio de referência,
com profissionais de alta formação e titulação.
O primeiro instante, esses intercâmbios acontecem com outros residentes, e com os
professores do Colégio Pedro II, que são os supervisores. Os residentes mantem relação de
proximidade e de cooperação mútua. Com isso, este estudante de pós-graduação, o professor
formado e concursado, partilha com o professor do Colégio Pedro II, o ofício de ensinar-aprender.
De acordo com Costa, Mattos e Sant’Anna (2015) os participantes desse processo são os
Professores Residentes e Professores Supervisores. Os Professores Residentes são o público alvo da
residência, para se candidatar deveriam possuir o seguinte perfil - ser professor concursado da rede
pública de Educação Básica, que esteja em efetivo exercício da docência do 6º ano do Ensino
Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio.
Os Professores Supervisores são docentes do Colégio Pedro II, que atuavam na orientação,
supervisão, e avaliação das atividades realizadas pelos residentes dentro dos seus campi de origem,
isto é, no local que exercem o magistério. Com a função de orientar as atividades aplicadas pelos
Professores Residentes.
A fim de cumprir a carga horária pedida pelo programa – 420h, por demandas colocadas
pelo padrão da residência, e com orientação dos Professores Supervisores, os Professores
Residentes realizam três tipos de atividades, classificadas como: 1) atividades na área de docência;
2) atividades de formação continuada; 3) atividades em setores administrativos-pedagógicos.
As atividades na área de docência possuíam atuação dentro do Colégio Pedro II, com auxílio
do Professor Supervisor, bem como atividades referentes à construção do Produto Final, que
relataremos melhor a seguir neste texto.As atividades de formação continuada estavam ligadas à
formação docente, através da participação de oficinas e minicursos, desenvolvidas pelos Professores
Supervisores.
As atividades em setores administrativos-pedagógicos eram desenvolvidas através da
observação, e participação em diferentes setores do colégio, fornecendo ao Professor Residente uma
ideia orgânica e estrutural do espaço escolar como um todo.
Para registrar as atividades, dois instrumentos foram utilizados: 1) a construção do Produto
Final; 2) a elaboração de Memorial Circunstanciado.
O Produto Final consistia na elaboração de um produto pedagógico, escolhido pelo
Residente, e realizado em conjunto com os alunos da instituição de origem do Professor Residente
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1131

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

sob a orientação do Professor Supervisor, e tinha como elemento teórico-metodológico a pedagogia
de projetos.
O Memorial Circunstanciado se constitui como um conjunto escrito mnemônico, que se
materializou durante todo o seu processo da residência. Inicialmente colocando as memórias
pessoais da formação inicial até a chegada no Programa Residência Docente e o transcorrer do
percurso no projeto.
Neste memorial foram incluídas todas as descrições dos relatórios semestrais, os relatórios
das aulas, e as atividades realizadas no Colégio Pedro II, e na instituição de origem.
DIALOGANDO COM A TEORIA
Diante dos Memoriais Circunstanciados, e de todo potencial investigativo que este
documento produz, vislumbramos um campo investigativo potente, e que mostra a face de pessoas
que estão na labuta da sala de aula, fazendo a História ensinada se constituir na Educação Básica.
Pensar o processo da residência, e a produção escrita desta memória se configurou a
posteriori de nossa experiência no programa de Residência Docente. Foi essa inquietação que o ser
professor pesquisador que constituímos nos trouxe, e nos levou ao caminho que hoje estamos
trilhando.
Relatar esse processo é relevante para pensarmos como o lugar da docência também é o
lugar da pesquisa. Tudo junto e misturado, diferentes aspectos imbricados que nos formam nestas
duas frentes diferentes e complementares – o ser professor e o ser pesquisador.
Ao escrever o Memorial Circunstanciado que escrevemos nos colocamos a refletir sobre a
nossa, e a trajetórias realizadas por outros colegas. Neste sentido temos nestes documentos a
oportunidade de nos debruçar sobre breves histórias de vidas e reflexões construídas por diferentes
sujeitos professores.
A investigar seus conteúdos,é proporcionado para os pesquisadores uma descoberta de um
campo inédito. Nos reconhecemos, e conhecemos os residentes egressos não, somente pelos passos
semelhantes que demos, mas ao aprofundar a construção do ser, e fazer docente de professores de
História, que as narrativas individuais escritas produzem.
Para a realização da pesquisa, que se materializou de nossa reflexão sobre a experiência
vivida, existia a demanda de sustentação teórica, a fim de explorar o potencial no estudo sobre o
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ofício do magistério. Para isso o conceito de Formação Docente foi construído mediante as leituras
de dois teóricos sobre o assunto: Maurice Tardif (2007) e António Nóvoa (1999, 2017, 2019).
Entendemos a Formação Docente para essa pesquisa como conjunto de saberes com cunho
teórico e prático, desenvolvidos no âmbito escolar e acadêmico, que auxiliam a elaboração, a
reflexão e o aprimoramento do ofício docente.
A Profissionalização Docente é compreendida como o processo de construção referente à
conscientização de suas ações profissionais nos diversos contextos e cotidianos vividos pelos
professores.
Huberman (1999) colabora com o argumento desenvolvido neste texto sobre a história de
vida docente, em colaboração com a análise da Formação e Profissionalização Docente, conectando
os pontos pessoal e profissional, por meio o termo ciclo de vida profissional, demonstrando a
importância de considerarmos a mútua atuação das características pessoais e profissionais na
construção da totalidade do ser docente.
Narrar nossa experiência no Residência Docente é um momento de revisitar os passos que
nos levaram a esse momento atual, o de pesquisadores neste lugar de fronteira a Educação e a
História (MONTEIRO e PENNA, 2011).
É na ação seletiva da memória, vinda de uma disputa entre o registro oficial, e o registro
subjetivo, que essas lembranças são escolhidas,implementadas nos memoriais, e não somente em
documentos, mas marcadas pelos caminhos pessoais e profissionais dos Professores Residentes
egressos.
Um elemento que fomos desafiados a pensar ao olharmos nossa trajetória, e a presente em
outros memorias foi a questão da narrativa e seu conceito, sendo a mesma aplicada como estrutura
temporal derivada das naturezas epistemológica (produção de conhecimento) e axiológica (valores).
Essas naturezas possuem como base as relações entre o mundo do texto, o mundo do
escritor, o mundo do leitor, e o objeto de pesquisa histórica, isto é, os Memoriais Circunstanciados.
Documentos que nos apresentam aos professores e à história ensinada compreendida por cada
residente.
Nas narrativas construídas em nossos memoriais, relatamos todo conhecimento
desenvolvido durante o período da residência, expressando nossos valores enquanto pessoas,
profissionais adquiridos desde os tempos discentes na educação básica, até o momento da
materialização do ato de escrever, sistematizado pelas histórias de vida que construímos, promovida
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na relação entre o mundo que vivemos, com o mundo textual elaborado, constituindo um
documento impregnado de saberes, fazeres e disputas presentes no ensino da História.
INVESTIGANDO O VIVIDO, FAZENDO E SENDO MEMÓRIA
Diante desta realidade que se configurou a nossa experiência como residente, e o desafio
instigado no debate do grupo de pesquisa que fazemos parte, vislumbramos o potencial ao pensar na
experiência do Professor Residente e na escrita do Memorial Circunstanciado. Neste momento de
diálogo entre o então egresso do projeto da Residência Docente, e o grupo de pesquisa que
participamos, compreendemos a contribuição deste documento existente, vislumbrando o
movimento a seguir, isto é, compreender os Memoriais Circunstanciados como professor
pesquisador. Um lugar coletivo que o mestrado nos coloca – orientando e orientador.
Estávamos diante de dezenas de memoriais escritos por residentes, entre eles o que
escrevemos, que no exercício da escrita apresentávamos nossas experiências no projeto e nossas
compreensões e reflexões sobre ele. Os memoriais possibilitam nos debruçarmos sobre as dúvidas e
as certezas em relação ao ser professor no Rio de Janeiro.
Cada memorial é constituído de indícios, das marcas experienciadas pelos professores em
sua trajetória de tornar-se professor e ser professor de história no desafio da história ensinada, na
labuta do lecionar, com seus gozos e vicissitudes.
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Resumo
O trabalho a seguir é um diálogo reflexivo sobre a experiência de um professor residente de História,
egresso do Programa Residência Docente, e sua pesquisa no mestrado acadêmico em Educação.
Através de história de vida pessoal e profissional compreendemos o encontro, e definição dessa pósgraduação lato sensu, criada na parceria entre a Capes e o Colégio Pedro II, bem como sua
aplicabilidade em aprimorar a formação de jovens professores, recém-formados. Além da inicial
apresentação do universo da residência, e sua vivência colocada em palco mnemônico, a Formação e
Profissionalização Docente, em sua função de referenciais teóricos, apresentam recursos para melhor
aproveitar a análise dessa narrativa construída no mundo do texto, e derivado dos cenários encontrados
pelos residentes, a fim de ser lido, e ressignificado pelos seus pares. Assim compreendemos que nossas
reflexões possibilitam que fomentemos interpretações, estudos, e pesquisas sobre o tema. Dialogando
com a formação inicial e continuada, e possibilitando a ligação entre os espaços escolar, acadêmico e a
atividade de pesquisa. De forma prática, esse relato abordará o trabalho desenvolvido no Programa
Residência Docente, partindo do ponto de seleção dos professores residentes, o contato com seus
professores supervisores, as atividades desenvolvidas dentro do Colégio Pedro II com os discentes, os
colegas residentes, os professores e funcionários da instituição, além das iniciativas realizadas em suas
oriundas redes públicas de ensino, e como a experiência vivida se desdobrou no caminhar do professor
pesquisador. Concluímos as contribuições que esta etapa de formação continuada foi indutora de
indagações sobre a formação inicial, e a criação de novos questionamentos, os quais surgem como
pontos motivadores para novas pesquisas sobre o ofício docente, e novos rumos na caminhada.
Palavras-chave: Ensino de História; Formação Docente; Profissionalização Docente; Relato de
Experiência.
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A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE HISTÓRIA EM QUESTÃO: A EXPERIÊNCIA
DO PIBID ENTRE 2014 E 2016
Maria Aparecida da Silva Cabral–FFP/UERJ

INTRODUÇÃO
Sobre o fato de a educação no Brasil ser força vital para que o país venha a ocupar o
lugar que há tempos reivindica no cenário internacional não pairam dúvidas. Essa
convicção alia-se à certeza de que a educação de qualidade não é possível sem a
devida valorização do professor (...) (Lená Menezes, 2014)

O Programa Institucional de Iniciação à Docência da CAPES (PIBID/CAPES) foi criado em
2007 com o objetivo de valorizar a educação básica fomentando projetos relacionados à iniciação à
docência propostos pelas Universidades, como um desdobramento de políticas públicas voltadas à
formação de professores. Ao focalizar duas metas distintas como o aperfeiçoamento da formação de
docentes em nível superior e a melhoria de qualidade da educação básica pública brasileira almeja
construir ações que possibilitem a superação de problemas identificados no processo de ensino e
aprendizagem com a inserção de licenciandos nas escolas da rede pública de educação com a
supervisão de professores, que assume o papel de co-formadores na orientação e acompanhamento
dos bolsistas na instituição escolar.
Nesse desenho institucional pretende-se com esse programa não só estreitar a relação entre a
Universidade, que historicamente tem se responsabilizado pela formação do professor no Brasil, e a
educação básica com a viabilização de momentos que privilegiem a discussão e a problematização
da prática docente, mas valorizar a articulação entre teoria e prática tão necessárias e caras à
formação dos docentes. Tal formato permite ainda que os licenciandos reflitam sobre instrumentos,
saberes e peculiaridades do trabalho docente, a compreensão da cultura escolar.
Sabemos que os projetos ou programas de formação de professores no Brasil não são
recentes e se atrelam às configurações historicamente instituídas do sistema educacional brasileiro.
Entretanto, desde o início dos anos de 1990, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB 9.394/1996), as(os) mesmas(os) têm adquirido um caráter estratégico na
reformulação de políticas públicas ao se vincularem a ideia de melhoria da educação básica. Fato
esse que a transformou em um lugar de intensa disputa social entre os diversos grupos da sociedade.
Algumas experiências no campo da educação têm evidenciado que as políticas públicas de
formação de professores, que primaram por uma qualidade da educação, isto é, foram bem
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sucedidas, não desconsideraram as condições concretas de trabalho dos professores nas escolas
públicas desse país e que estes sujeitos são elementos centrais do processo de ensino e
aprendizagem.
Nessa direção entendemos que o PIBID/Capes tem se transformado em programa
fomentador de práticas interessantes no âmbito da escola pública e por esse critério o selecionamos
para esta análise. Trata-se de uma pesquisa realizada no ano de 2014 a partir dos materiais
produzidos nos encontros, reuniões, seminários e outras atividades com doze bolsistas de iniciação
à docência da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, da Licenciatura de História e duas
professoras da educação básica, atuantes em um colégio público estadual, há pelo menos cinco anos
na disciplina de História, em turmas do ensino fundamental. Estabelecemos por objetivo investigar
as potencialidades do processo formativo na modificação de comportamentos e práticas
pedagógicas em relação as situações específicas do ensinar e aprender História no ensino
fundamental tanto dos bolsistas de Iniciação à Docência quanto das professoras supervisoras, que se
desdobram em três questões de investigação: De que modo os autores instigaram-lhes a pensar o
ensino e a aprendizagem do conhecimento histórico escolar nos dias atuais? Quais as dificuldades
encontradas no processo de ensino e aprendizagem do conteúdo histórico à crianças e jovens?
Como relacionar as teorias educacionais e do campo da História aprendidas na Universidade à
situação vivenciada pelos professores cotidianamente no magistério?
SUBPROJETO HISTÓRIA DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UERJ:
PRODUÇÃO DE ATIVIDADES E IMERSÃO NO ESPAÇO ESCOLAR
Em setembro de 2013 participamos do edital nº 61/2013 (chamada pública) com a
proposição do subprojeto de História: As estratégias didáticas na aprendizagem do conhecimento
histórico escolar da Faculdade de Formação de Professores (FFP) integrante do projeto
institucional Saber Escolar e Formação Docente na Educação Básica da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (UERJ) ao Programa Institucional de Iniciação à Docência da Capesi.
Este projeto institucionalii visa o aprimoramento de experiências bem sucedidas no que às
práticas de formação inicial e continuada de professores para a Educação Básica e o subprojeto de
História focaliza as estratégias didáticas elaboradas pelos professores, durante o processo de
construção de suas aulas, com vistas a potencializar as práticas de leitura e escrita em ambientes
impressos e virtuais em textos de natureza histórica, pois uma das principais queixas dos
professores de História na atualidade é de que os estudantes apresentam dificuldades na
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aprendizagem do conhecimento histórico porque têm dificuldades na leitura e interpretação de
textos.
O subprojeto de História da FFP entre 2014 e 2016 contou com doze bolsistas de iniciação à
docência, licenciandos do segundo ao sexto período do curso de Licenciatura, que fica em São
Gonçalo (região metropolitana do Rio de Janeiro), além de duas professoras supervisoras que
atuavam em turmas do sexto ao nono ano do ensino fundamental em um grande colégio da rede
estadual de ensino situado também no mesmo município da Faculdade de Formação de Professores
da UERJiii.
Auxiliar as professoras em sala de aula, participar das reuniões de planejamento e avalição
de atividades, estar presente nos grupos de estudos com leitura e sistematização de textos, organizar
oficinas e confeccionar planos de aulas foram algumas das ações que os bolsistas de iniciação à
docência fizeram durante um ano de acompanhamento e observação da prática docente na escola
parceira. Nessas atividades as professoras supervisoras contribuíam com sugestões e proposições do
que poderia ser feito e como seria realizado no âmbito da sala de aula.
Para a professora Cristina:
esse projeto era muito produtivo porque ela não estava mais sozinha para lidar com os
desafios de prática docente. O fato de ela poder compartilhar ideias, sugerir caminhos
aos bolsistas de iniciação à docência e manter-se atualizada com a leitura de alguns
textos em circulação na Universidade a fazia repensar o seu fazer como professora.
(Trecho extraído de uma fala da professora supervisora em reunião de formação,
2014)

Sob essa ótica fica evidente a extrema relevância de momentos formativos que são
possibilitados pelas reuniões de trabalho, pois em muitas ocasiões os professores se sentem
sozinhos, como destaca a professora no trecho acima, diante das dificuldades dos seus alunos sem
ter com quem trocar experiências e compartilhar saberes, principalmente, ao valor que esta
professora atribui a este espaço de diálogo, portanto, de formação pessoal e profissional. Aponta
ainda para a necessidade de repensá-los como condições preliminares para a elaboração de um
planejamento significativo.
Durante o ano de 2014 os bolsistas de iniciação à docência tiveram a oportunidade de
planejarem duas atividades que mereceram destaque pela qualidade da proposição de temáticas,
bem como a capacidade de articulação com o currículo prescrito para os alunos do ensino
fundamentaliv. Nestas os licenciandos juntamente com as professoras tiveram a oportunidade de se
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debruçarem sobre a experiência de criação de atividades significativas ao cotidiano dos, além de
exercitarem o exercício da autoria. Certamente, ocorreram alguns bons encontros para que fosse
discutido quais seriam as atividades, como relacioná-las ao conteúdo definido para o ano de
escolaridade, o estabelecimento de objetivos, seleção de materiais didáticos e elaboração de
exercícios para os alunos do ensino fundamental.
Para a discussão deste texto foi trazida uma atividade elaborada no final de abril e realizada
em três turmas do nono ano de ensino fundamental em maio que teve por objetivo “conscientizar os
alunos a respeito das intolerâncias e perseguições a grupos durante o período entreguerras” já que
um dos temas determinados pelo documento Currículo Mínimov do Estado do Rio de Janeiro para
esse ano de escolaridade é o “Período entreguerras” com destaque as crises econômica e social e o
surgimento do nazifascismo.
Os bolsistas de iniciação à docência juntamente com as professoras almejaram compreender
como as experiências vivenciadas por esses alunos em seus ambientes familiares poderiam ser
transformadas em levantamento de impressões e representações acerca de certos temas. Naquela
ocasião problematizaram o que denominaram de as experiências desses alunos, traduzidas por meio
da categoria heranças familiares. Especificamente queriam problematizar, com os estudantes do
ensino fundamental, como as expressões atitudinais deles estavam permeadas de representações
sociais e, em muitas das vezes repletas de preconceitos acerca de determinados comportamentos
sociais. A partir de algumas preocupações do presente abordava-se o conteúdo histórico para a sala
de aula visando a construção de sentidos acerca do passadovi.
A forma como a atividade foi elaborada e a partir que quais preocupações aparecem
expostas na produção escrita dos bolsistas como o reproduzido em trecho abaixo:
A partir das discussões geradas em torno da publicação de tal #, surgiu a ideia de
conversarmos com os alunos sobre preconceitos, fazendo uma ponte entre o presente e
o passado. A partir daí, a proposta era a criação de #repudiando diversos tipos de
preconceito e a apoiando grupos vítimas de discriminação. Tivemos algumas reuniões
de planejamento entre os bolsistas, a professora supervisora e a coordenadora do
subprojeto. Nelas, dividimos as tarefas, e cada um ficou responsável pela elaboração
de uma parte da sequência didática. Propusemos, primeiramente, um exercício de
leitura e escrita baseado nos conteúdos sistematizados pelo livro didático adotado pela
escola.

Antes disto, a professora já havia introduzido os assuntos ‘Período

entreguerras’ e ‘Formação do Nazifascismo’ por meio de uma aula expositiva.
Algumas das questões elaboradas pelos bolsistas foram intensamente debatidas pelos
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alunos. (Fragmento extraído do texto produzido para a apresentação em congresso
acadêmico cientifico, 2014.)

A criação dessa atividade pode ser vista como um exemplo significativo de o quanto que os
bolsistas de iniciação à docência e as professoras supervisoras se empenharam na produção da
situação de ensino, que buscasse uma aprendizagem qualitativa aos estudantes. Apontam para a
relevância de pensar o ato da docência como uma tarefa que envolve leituras, tempo para a
preparação de atividades e, fundamentalmente, reflexão sobre o que foi feito, com qual finalidade e
como.
Nessa perspectiva algumas ações tornaram-se centrais para a implementação do subprojeto
no colégio parceiro, constituindo-se em eixos estruturantes da proposta de formação inicial e
continuada a qual submetemos à CAPES naquela ocasião. A primeira se deu com a estipulação
detalhada de situações, que deveriam acontecer com o estabelecimento de reuniões quinzenais com
as professoras supervisoras para análise dos registros de campo dos licenciandos bolsistas, com a
finalidade de problematizar as estratégias didáticas utilizadas no ensino de História. Essa etapa
promoveu ainda momentos reflexivos sobre os seus fazeres. Em relação à segunda, cabe mencionar
que a análise do currículo escolar prescrito, dos planos de ensino, dos materiais didáticos utilizados
pelos professores e dos processos avaliativos foi primordial para que todos os envolvidos nesse
processo chegassem a percepções compartilhadas acerca de que currículo se tem na escola de
educação básica e de que maneira podemos dialogar com ele.
A CONTRIBUIÇÃO DO PIBID NA RESSIGNIFICAÇÃO DA DOCÊNCIA
Atrelada às discussões das mudanças curriculares, a temática da formação do professores de
história desde a década de 1980 tem sido alvo de muitas controvérsias entre os pesquisadores da
área de ensino de História. Sobre essa questão a estudiosa Selva Guimarães Fonseca (2011) tem
afirmado que ao longo da história os temas da formação de professores e a profissionalização de
historiadores tem sido permeados por dilemas políticos e disputas teóricas, que envolvem os
processos formativos pelos quais esses dois profissionais passam no ensino superior, mas sobretudo
pela finalidade do conhecimento histórico para a sociedade e suas formas de transmissão. Para
Fonseca (2011, p. 60),
tornou-se um lugar comum afirmar que a formação do professor de história se
processa ao longo de toda sua vida pessoal e profissional, nos diversos tempos e
espaços socioeducativos. Entretanto, é sobretudo na formação inicial, nos cursos
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superiores de graduação que os saberes históricos são mobilizados, problematizados,
sistematizados e incorporados à experiência de construção do saber docente. Trata-se
de um importante momento de construção de maneiras de ser e estar na futura
profissão.

Este pequeno fragmento da autora traz à cena uma questão premente do campo da História
entre aqueles que formam professores e os que formam historiadores. O que se evidencia é o
combate a ideia muito partilhada de que para se ter bom professor de história é preciso antes se
formar um bom historiador. Chama à atenção, principalmente, para a importância de nesse
momento se investir em uma boa formação do professor de história, que necessariamente passa pelo
estudo e aprimoramento da teoria da história, seus métodos etc, mas são só por eles.
Recentemente com o fortalecimento do campo do ensino de História e sua pesquisavii, a
formação do professor de história nos cursos de licenciatura nos últimos anos deixou de ser objeto
de atenção somente dos professores que atuam com as práticas de ensino, os estágios
supervisionados, tradicionalmente vinculados às Faculdades de Educação e vem ganhando espaço e
visibilidade entre os historiadores. Contexto este que tem impulsionado na construção de novos
sentidos à prática do professor de educação básica nos cursos de licenciatura em História.
Os PIBIDs de História surgem nesse movimento de ressignificação da docência na educação
básica e tem possibilitado, que os estudantes licenciandos se perguntem sobre a validade ou não de
determinadas discussões nos cursos de História. Em uma reunião de análise de situações cotidianas
de sala de aula, Ricardo evidencia tal questão ao afirmar:
Professora essas leituras que faço, além do meu estágio na escola me fazem pensar
muito em nosso curso [História]! Quanto, mas quanto ele é teórico! Não consigo
visualizar diálogo com as demandas da sociedade. Digo isto, porque sinto falta de ter
mais aulas práticas, como, por exemplo, na Física, no Ensino de Ciências e, mesmo,
na Geografia, que faz muitos trabalhos de campos aqui na FFP. (Depoimento de um
bolsista de iniciação à docência em dezembro de 2014).

É perceptível que os estudantes da licenciatura que passaram pela a experiência de ser
pibidianos (como eles ficaram conhecidos nacionalmente) constroem percepções singulares da
prática docente, porque dispõem de oportunidades ímpares, que fazem a diferença na formação
deles, tais como: permanecer com as professoras, que já contam com um acúmulo de saberes acerca
da prática de ensino, por oito horas semanais, em sala de aula com os estudantes, realizar leituras
específicas sobre o ensino de História e educação, participar de reuniões semanais com as
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professoras e a coordenação de área, produzir relatórios e desenvolver reflexões por meio de
apresentações de trabalhos orais e escritos em Seminários, Encontros e Congressos Científicos.
Entretanto, para que eles nesse subprojeto de História aprimorassem as suas percepções a
respeito da escola, dos alunos e do trabalho que seria desenvolvido no ensino fundamental um
longo caminho precisou ser trilhado, pois o primeiro contato com as turmas do sexto ano sob
responsabilidade da professora supervisora Joana proporcionou a proliferação de muitos
sentimentos como a surpresa e o medo. Aos poucos sensações foram substituídas pela afetividade e
pela aprendizagem de como, onde e de que forma eles poderiam auxiliar essa professora e até
mesmo contribuir na elaboração das aulas.
Segundo Ana, Fernando e Patrícia (bolsistas de iniciação à docência) que acompanharam a
professora supervisora Joana:
O que tem se constatado é o fato de uma parcela significativa de estudantes de
licenciatura em História [eles falam principalmente por eles] ao primeiro contato em
sala de aula leva um choque de realidade, pois o ambiente escolar é muito adverso do
ambiente acadêmico. Bem, sabemos que o que prevalece em sala de aula não é apenas
o conhecimento histórico, é necessário do mesmo modo, que haja um conhecimento
pedagógico para que a história possa ser transmitida mais claramente para os alunos
da educação básica. (Fragmento extraído do texto produzido para a apresentação em
congresso acadêmico cientifico, 2014.)

Ao final do ano, a bolsista Patrícia que acompanhou as turmas dos sexto ano do ensino
fundamental (fez parte do grupo que iniciou a imersão na escola de forma muita apreensiva e
tímida) produziu uma síntese do que significou para ela fazer parte do PIBID, como mostramos a
seguir:
Em março de 2014 iniciei minhas atividades como bolsista do Pibid. Ao longo do ano
letivo foi possível observar de forma completa o cotidiano da sala de aula e a
importância desse contato, logo no início da minha formação [2º período]. Participei
do planejamento, aprimorarei meus conhecimentos e entendi que cada turma se
comporta de uma maneira diferente, através disso foi possível estimular a minha
criatividade e me fez buscar alternativas para ajudar a professora achar soluções para
algumas deficiências encontradas. Uma questão que é uma realidade nas escolas é a
dificuldades que os alunos encontram na leitura e na escrita. Tive o prazer de
acompanhar duas turmas de sexto ano onde foi possível notar essa deficiência. A
partir de um questionário foi possível traçar o perfil das turmas, e sendo assim
buscamos solucionar os problemas. De que forma? inserimos leituras de quadrinhos
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onde obtivemos ótimos resultados, inserimos também o teatro como forma de
estimular a parte cultural e a criatividade dos alunos. O PIBID me ajudou enriquecer
pessoalmente e profissionalmente. Além de estar inserida em sala que algo
fundamental para o licenciando, tive também experiência de participar de encontros
como o ENALIC e de alguns seminários internos que tem me dado oportunidades de
conhecimento em outros campos ligados também aeducação, como é o caso da
produção e apresentação de trabalhos. Essas experiências nos dão a oportunidade de
saber o que realmente queremos e nos ajudará ser melhores profissionais, hoje estou
convicta que realmente é isso que almejo para minha vida. (Texto produzido pela
bolsista de iniciação à docência para a confecção do relatório parcial em dezembro de
2014).

CONCLUSÕES
A realização do SubprojetoAs estratégias didáticas na aprendizagem do conhecimento
histórico escolardesenvolvido no âmbito da Faculdade de Formação de Professores da UERJ tem
proporcionado aos alunos da licenciatura a construção de um novo olhar acerca da realidade
educacional. A imersão dos licenciandos no ambiente escolar e o acompanhamento das professoras
supervisoras nesse processo têm se constituído em diferenciais na formação inicial; uma vez que
possibilitam a vivência de experiências significativas na elaboração de atividades, proposição de
planos de aulas e acompanhamento dos alunos do colégio parceiro nas mais variadas atividades
escolares.
Outra questão fundamental é a parceria que se constitui entre a Universidade e a Escola de
Educação Básica na construção e problematização do conhecimento escolar. Essa relação tem se
dado de forma bastante respeitosa, pois não se estabelece uma hierarquia de lugares e saberes. Por
fim, cabe destacar, que os alunos das turmas do sexto ano nono ano do ensino fundamental têm sido
beneficiados, pois podem contar com o auxílio dos bolsistas de iniciação à docência na realização
de suas atividades, contribuindo assim para a melhoria da qualidade da educação.
Nesse sentido, as reuniões de planejamento e avaliação entre licenciandos, professoras e
coordenadora de área, além do próprio acompanhamento diário das professoras, que nesse processo
se tornam supervisoras de campo, têm se configurado em estratégias produtivas de aproximação do
licenciando à realidade escolar. Além disso, a elaboração de atividades didáticas propicia momentos
de partilhas e de criações.
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Trata-se de um aprendizado para todos, pois se pode compartilhar ideias, modos de trabalhar
diversos, seja para os futuros professores (licenciandos), que têm a possibilidade de estar em
contato com a experiência prática da professora supervisora, tendo uma visão diferenciada, mais
profissional, seja para esta, que conta o olhar diferenciado dos estagiários, que conseguem captar os
pormenores que ocorrem na sala de aula. Durante esse ano podemos afirmar que a realização deste
Subprojeto possibilitou a compreensão acerca das novas formas de se pensar currículo e
metodologias, contribuindo para o entendimento da escola como um ambiente de inclusão e
respeito às mais diversas identidades, contando com o professor como o seu intermediador.
As produções dos bolsistas de iniciação à docência e das professoras são indícios de que o
investimento em momentos de planejamento situado, por que parte das condições concretas de
trabalho dos sujeitos envolvidos, e avaliação das etapas do processo de ensino e aprendizagem pode
contribuir decisivamente para uma formação de professor (inicial ou continuada) significativa e,
portanto, qualitativa. Talvez um dos caminhos possíveis para o repensar das práticas pedagógicas
no ensino de História nos dias atuais.
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Resumo
Apresentamos neste texto a experiência do subprojeto em História do Programa Institucional de Iniciação à
Docência – PIBID/Capes no âmbito da Faculdade de Formação de Professores da UERJ em parceria com
a escola pública da rede estadual participante deste projeto, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, entre 2014
a 2016. Focalizamos para esta discussão os processos formativos vivenciados pelos licenciandos, bolsistas
de iniciação à docência, e pelas professoras supervisoras, ocorridos em reuniões de planejamento,
sistematização e problematização das práticas docentes, registrados em relatórios elaborados por eles
durante o ano de 2014. Abordamos por meio desses registros o modo como tais licenciados e professores
posicionam-se diante de determinadas questões atinentes às situações de ensino e aprendizagem,
especificamente, das aulas de História no segundo segmento do ensino fundamental. Pressupõe-se que a
imersão dos licenciandos no universo escolar tem possibilitado a construção de novos olhares sobre as
práticas pedagógicas, o que potencializa o confronto dos saberes e fazeres docentes em ação às teorias às
quais os licenciandos têm acesso na universidade. Nessa mesma direção as professoras supervisoras
puderam, nesse tempo de projeto, refletir acerca dos seus fazeres em momentos de formação continuada,
ao passo que dispunham de momentos específicos para a problematização do ato de ensinar. Ressaltamos
que estas reuniões tornaram-se espaços singulares para a tematização da prática docente com a realização de
debates, pesquisas, estudos e experiências. Estas buscaram responder questões emergentes da educação
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brasileira e adquiram relevância em nossa pesquisa por se constituírem em momentos privilegiados de
formação iniciada e continuada de professores da educação básica da área de História.
Palavras-chave: Formação Inicial 1; História 2; PIBID 3; Processos Formativos 4; Saberes e Práticas

Notas de fim
i A UERJ, por meio da Sub-Reitoria de Graduação, participa do PIBID desde julho de 2011 com o projeto institucional
intitulado Saber Escolar e Formação Docente na Educação Básica.
ii O projeto institucional da UERJ entre os anos de 2014 e 2016 foi o segundo maior programa do estado do Rio de
Janeiro abarcando todas as licenciaturas dos campos externos e sua sede localizada no Maracanã. Por meio da SubReitoria de Graduação, participa do PIBID desde julho de 2011. Naquela ocasião o projeto institucional foi composto
de sete subprojetos, nas áreas de Química, Geografia, História, Letras, Pedagogia e Biologia. Sendo ampliado em 2012
para treze subprojetos, incluindo-se as áreas de Física, Matemática, Letras/Espanhol, Psicologia/Sociologia. Em 2013
houve mais uma ampliação passando a ter vinte e três subprojetos.
iii Os nomes atribuídos aos bolsistas de iniciação à docência e às professoras são fictícios no corpo do texto.
iv Algumas atividades desenvolvidas em turmas do oitavo e nono ano foram tema e objeto de comunicações orais em
encontros acadêmico-científicos, que resultaram na produção de textos escritos pelos bolsistas de iniciação à docência e
professoras supervisoras. A primeira delas foi apresentada em 2014 no XI Seminário de Iniciação à Docência/ V
Encontro Nacional das Licenciaturas/IV Encontro Nacional do PIBID: Professores em espaços de formação: mediações,
práxis e saberes docentes/XI Seminário de Iniciação à Docência/ V Encontro Nacional das Licenciaturas/IV Encontro
Nacional do PIBID: Professores em espaços de formação: mediações, práxis e saberes docentes intituladaEnsino de
História: currículo, interação e produção de conhecimento e a segunda A bagagem cultural e a experiência da reescrita
no ensino de História foi apresentada em 2015 no IX Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História/IV
Encontro Internacional do Ensino de História/IX Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História/IV Encontro
Internacional do Ensino de História.
v Desde o ano de 2012 o Estado do Rio de Janeiro tem adotado o Currículo Mínimo, que se caracteriza por uma
listagem de conteúdo, competências e habilidades que deve ser trabalhada pelos professores de cada disciplina
obrigatória
ao
longo
de
cada
ano
da
escolaridade.
Para
mais
informações
consultar:
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=843535. Acesso em 01/11/2014.
vi No momento em que os bolsistas de iniciação à docência elaboraram tal atividade estava em discussão na grande
imprensa brasileira o fato de o jogador de futebol ter sofrido preconceito em campo de futebol na Europa e ter se
posicionado com a #somostodosmacacos. Disponível em http://esportes.r7.com/futebol/divulgado-por-neymar-somostodo-macacos-e-criacao-de-agencia-de-publicidade-28042014. Acesso em 18/03/2016.
vii A vasta produção em circulação sobre a temática do Ensino de História tem como autoria os
professores/pesquisadores atuantes nos cursos de formação de professores desta área de conhecimento, que sensíveis às
questões de seus fazeres problematizam a formação de professores, os saberes e fazeres docentes na sala de aula, as
políticas educacionais, os currículos prescritos, a produção, circulação e usos do livro didático, o papel da avaliação no
ensino de História, o lugar da diversidade cultural e social, os usos de fontes históricas em sala de aula, as diferentes
metodologias, as novas linguagens e tecnologias etc.
É importante mencionar, todavia, que juntamente a esse processo de circulação e difusão de trabalhos acadêmicocientifico no campo do ensino de História tem-se a criação dos Laboratórios de Ensino de História nos cursos de
Licenciatura e Bacharelado em História nas diversas universidades brasileiras, que se configuraram como espaços
cativantes de experiências promissoras acerca do ensino da História, a exemplo, de orientações de iniciação cientifica,
oficinas para professores e alunos, constituição de grupos de pesquisa e linhas de investigação, revistas científicas,
projetos de estágio interno complementar e iniciação à docência, além de programas e ações de extensão, PIBID etc.
Certamente, essa multiplicidade de temas e enfoques associados aos investimentos em novos referenciais teóricos e
metodológicos têm contribuído para o fortalecimento e qualificação do campo do ensino de História no Brasil nas
últimas décadas.
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DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS INCLUSIVAS NO
ENSINO DE BIOLOGIA NO CONTEXTO DO PIBID
UFRJ MACAÉ
Teo Bueno de Abreu – UFRJ

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O presente trabalho pretende apresentar os resultados de uma iniciativa no campo de
formação inicial de professores e desenvolvimento de estratégias didáticas inclusivas para o Ensino
de biologia no âmbito da educação básica, no contexto do Ensino Médio regular.
Essa atividade foi desenvolvida a partir do trabalho do PIBID Biologia Macaé que conta
com uma equipe de 12 licenciandos, um coordenador de área e dois professores supervisores que
atuam em uma escola estadual no município de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para Mantoan (1998) os altos índices de repetência e evasão dos estudantes com
necessidades especiais se deve principalmente a situação do atendimento a eles oferecido. A autora
aponta para uma tendência em direção a integração dos alunos com necessidades especiais, ou seja,
a justaposição do ensino especial ao regular. No entanto, essa justaposição vem se mostrando falha
quanto a inclusão cognitiva do aluno. Em contrapartida, as propostas inclusivas questionam o
próprio conceito de integração. Enquanto o objetivo da integração é promover a inserção do aluno
no contexto escolar regular, o da inclusão, ao contrário, é o de não deixá-lo à margem do ensino
regular desde o começo da vida escolar, considerando as necessidades de todos os alunos e
estruturando as práticas pedagógicas em função dessas necessidades. Isso quer dizer, que em muitas
situações observadas, o aluno com necessidades especiais está integrado na escola, frequentando
uma sala de aula, mas não necessariamente incluído nas estratégias de ensino-aprendizagem ali
desenvolvidos. Essa não inclusão se dá seja porque as vezes essas estratégias são especificas para
esses alunos, deixando-os à parte do resto da turma, seja por não serem minimamente pensadas para
atender suas necessidades.
Dessa forma, um dos grandes desafios ao se pensar a inclusão de alunos com necessidades
especiais no ensino regular é propor atividades que de fato os incluam nos processos de ensinoaprendizagem e promovam a integração deles com os demais alunos da turma.
Uma estratégia interessante para dialogar com processos de ensino-aprendizagem inclusivos
é a exploração do uso de modelos didáticos. Sobre o uso de modelos, Orlando et al. (2009, p.13)
indica que quando os estudantes trabalham de forma interativa e participativa o rendimento
aumenta. Dessa forma, modelos didáticos são uma boa opção para tornar mais concreto certos
conceitos científicos que quando apresentados parecem ser um tanto quanto abstratos para os
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1147

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

alunos. Os modelos didáticos são representações, confeccionadas, a partir de material concreto, de
estruturas ou partes de processos biológicos (JUSTINA & PERLA, 2006). Sendo assim, em um
contexto de tentativa de inclusão de alunos com deficiência visual, os modelos podem ser
instrumentos extremamente úteis, por explorar o sentido do tato, por exemplo.
Um terceiro aporte teórico que nos orientou nesse trabalho foi o conceito de mediação
didática (JUNCKES, 2013) que se baseia em uma concepção Vigotskyana em que o processo de
aprendizagem é fortemente baseado pela interação humana, Nesse sentido, as atividades propostas
em sala não pode ser entendidas como recursos que espontaneamente “ensinam”, mas que exigem
por parte dos professores, alunos e licenciandos um ativo envolvimento na ressignificação e
internalização dos conhecimentos trabalhados em uma determinada atividade didática. Nesse
sentido, o papel dos licenciandos na atividade e fundamental para provocar os alunos em seus
processos de aprendizagem, seja explicando certos comandos solicitados, como também
provocando-os com perguntas e exemplos para envolve-los nesse processo de aquisição de
conceitos e habilidades.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Durante o ano de 2019, com base no diálogo com os professores supervisores do PIBID,
identificou-se a necessidade de desenvolvimento de abordagens inclusivas para lidar com a
presença de um aluno que não apresentava visão em uma turma de 2ºano do ensino médio. Esse
aluno, em função de uma doença degenerativa do sistema nervoso, foi gradativamente perdendo a
visão nos últimos anos e se encontrava no momento sem nenhuma capacidade visual. Apesar de não
contar com o sentido da visão, ele tinha plenas faculdades nos demais sentidos e uma capacidade
cognitiva perfeita, sendo inclusive considerado pelo professor regente como um excelente aluno do
ponto de vista acadêmico, apresentando sempre muito interesse e conhecimentos sobre Biologia.
Ele contava com o suporte de uma assistente em sala de aula que auxiliava em suas
atividades. O papel dessa assistente era ajuda-lo a redigir seus textos e ler enunciados de trabalhos
escritos como também descrever imagens e situações apresentadas em sala durante as aulas. Ele lia
e escrevia em braile, mas a escola não contava com uma impressora de braile tornando impossível a
elaboração de materiais escritos específicos para ele. Além disso, por ele já ter tido visão antes de se
encontrar nessa condição, ele tinha uma ampla memória visual como por exemplo de cores, letras,
formas e objetos do cotidiano.
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Ao longo das reuniões de planejamento com o professor regente, ele manifestou sua
insatisfação na forma como esse aluno era incluído em sua prática docente. Ele alegava que em
meio a tantas turmas e alunos era difícil elaborar propostas inclusivas especificas para esse aluno.
Dessa forma, ele sugeriu ao grupo do PIBID Biologia Macaé que buscasse desenvolver uma
atividade para explorar mais especificamente a inclusão desse aluno nas práticas de ensinoaprendizagem. Vislumbrando uma grande oportunidade de formação com essa experiência os
alunos prontamente se interessaram em desenvolver essa atividade.
A partir de uma análise do conteúdo programático previsto para aquele ano, se identificou
uma oportunidade interessante na elaboração de uma atividade para se trabalhar o tema Leis
Mendelianas e Hereditariedade. Esse tema especificamente, exige dos alunos uma capacidade de
visualizar a herança de caraterísticas hereditárias a partir do cruzamento de gametas de gerações
parentais, e a distribuição das possíveis combinações dessas características na prole. Além disso, a
relação entre fenótipo e genótipo, assim como a expressão de dominância entre genes dominantes e
recessivos se faz necessária para que o aluno realmente seja capaz de compreender tanto as leis
mendelianas como os processos de hereditariedade, podendo assim prever os resultados de
cruzamentos especificos de acordo com as características parentais apresentadas.
Diante disso, elaboramos um material didático que consistiu em um roteiro de prática e
produzimos cerca de 120 modelos de ervilhas em biscuit para que os alunos pudessem simular os
cruzamentos que levaram Gregor Mendel a elaborar a 1ª e a 2ª lei da hereditariedade. Tanto o
modelo das ervilhas quanto o roteiro foram adaptados com materiais acessíveis para que o aluno
com necessidades especiais pudesse trabalhar em conjunto com os demais alunos. Os modelos em
biscuit exploraram o sentido do tato para representar as características lisas e rugosas de cada
linhagem de ervilha. Além disso utilizamos marcas em relevo nas ervilhas para diferenciar suas
cores entre verde e amarela. Através desse modelo buscamos tornar mais clara e concreto a relação
entre fenótipo e genótipo, e promover uma discussão sobre o método científico e as possíveis
implicações das leis de Mendel, por meio da mediação dos licenciandos.
A pratica em si consistia na divisão da turma em pequenos grupos. Cada grupo tinha o
acompanhamento de um licenciando e recebia um kit com um conjunto de modelos de ervilha em
biscuit. A partir do manuseio dos modelos em biscuit, os licenciandos solicitavam que os alunos
montassem um diagrama de sucessivos cruzamentos de ervilhas com características dada. Eles
partiam do cruzamento de duas linhagens homozigóticas lisas sendo uma da cor verde e outra da
cor amarela. A partir do resultado do cruzamento dessas ervilhas, eles eram solicitados a realizar o
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1149

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

cruzamento entre indivíduos dessa primeira geração (F1) que no caso eram todos heterozigóticas.
A partir desses cruzamentos e com a mediação dos licenciandos os alunos iam discutindo e
deduzindo os elementos conceituais que sustentaram a elaboração da 1ª e 2ª lei de Mendel.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O objetivo dessa atividade foi tornar mais clara a relação entre fenótipo e genótipo,
promover uma discussão sobre o método científico e as possíveis implicações das leis de Mendel,
por meio da mediação dos licenciandos.
Após essa atividade ser aplicada na turma do aluno com deficiência visual, os professores
solicitaram que a atividade fosse também aplicada nas outras turmas da escola. Sendo assim no total
realizamos a atividade em seis turmas do primeiro ano da escola. E com isso pudemos ter uma
percepção da utilização dessa prática tanto no contexto com alunos com necessidades especiais,
como em turmas que não haviam essa situação. Um fato que nos chamou a atenção foi que em
ambos os cenários a prática e os modelos funcionaram de maneira bastante satisfatória. Uma das
evidências que sustenta essa afirmação foi o nível de envolvimento dos alunos com a atividade em
si e o retorno comportamental que eles deram durante a pratica. Em outras oportunidades que
estivemos com essas turmas, acompanhando aulas expositivas, elas apresentaram um perfil de uma
turma desinteressada e não muito participativa, com apenas alguns alunos se expressando durante as
aulas e a maioria dos alunos atuando de forma mais passiva ou até mesmo distraída. Entretanto, no
dia da atividade, notamos uma intensa participação dos alunos em todos os grupos e uma aumento
significativo na quantidade de alunos se expressando e verbalizando opiniões, comentários e
dúvidas durante a aula. Acreditamos que a mudança de dinâmica da aula e a própria natureza da
atividade favoreceu esse comportamento, uma vez que os alunos estavam trabalhando em grupos
menores e cada grupo tinha um licenciando dedicado à mediação da atividade, fomentando o debate
e estimulando a participação deles.
Buscamos construir uma proposta em que o estudante com deficiência visual pudesse
realizar a mesma atividade que os demais estudantes, e que todos eles a fizessem em grupos.
Buscamos com isso fomentar a cooperação e a troca horizontal de saberes entre eles. Isso foi obtido
no grupo desse aluno, mas também observamos que em todos os outros grupos essa interação
também foi potencializada onde os alunos entre si se auxiliavam no entendimento dos conceitos
apresentados. O ambiente de grupos menores e mais próximos, favoreceu que os alunos se
expressassem mais suas duvidas e também seus entendimentos sobre os conceitos trabalhados.
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Dentre os resultados que observamos e discutimos destacamos que sabendo que a leis de
Mendel são leis probabilísticas e que um grande número de alunos das turmas possuiam dificuldade
com conceitos matemáticos, a utilização de um modelo palpável agiu no sentido de facilitar a
compreensão de todos os alunos, tornando o conteúdo menos abstrato. Os alunos puderam
quantificar o conjunto de fenótipos encontrados em cada cruzamento mendeliano e com isso, ao
invés de simplesmente decorar proporções de distribuição genotípicas, eles puderam literalmente
visualizar e contar quantos genótipos são gerados em cada cruzamento e identificar visualmente
seus respectivos fenótipos. De uma perspectiva inclusiva, vimos que tal atividade possibilitou
interações positivas do aluno com necessidades especiais com seus colegas, além da sua inclusão
cognitiva de fato (SANTOS & MANGA, 2009).
CONCLUSÕES
Percebemos com essa experiência que os instrumentos de ensino inclusivo apresentaram
grande valor também para os alunos que possuíam visão, uma vez que os modelos de ervilhas
tornaram palpáveis e concretos para todos os alunos, com ou sem visão, conceitos que são bastante
abstratos quando apresentados apenas pela mediação textual nos livros didáticos ou até mesmo em
exposições orais desses conteúdos.
Além disso, do ponto de vista da integração do aluno sem visão com o resto da turma, a
pratica possibilitou uma maior interação dele com os demais alunos se compararmos por exemplo
com uma aula puramente expositiva.
Após discutirmos essa atividade em grupo notamos uma série de oportunidades para sua
melhoria. Entre elas, tornar os estudantes, principalmente o de inclusão, mais participativos no
processo de planejamento e construção da atividade, buscar formas mais especificas de avaliar
atividades como essas e de obter um feedback dos estudantes quanto a prática.
Do ponto de vista da formação inicial de professores a experiências se mostrou de extrema
importância para os licenciandos que obtiveram uma oportunidade de vivenciar o espaço escolar e
lidar com questões da educação inclusiva de maneira prática. No entanto, essa oportunidade prática
também proporcionou para esses licenciandos uma situação em que eles puderam investir na
exploração do campo de pesquisa em Educação e formação de professores tendo que mobilizar
textos, autores e conceitos para embasar a elaboração da proposta pedagógica aqui relatada. Nesse
sentido, foi possível estabelecer uma articulação entre teoria e prática que foi muito benéfica para a
formação dos licenciandos que puderam vislumbrar o a possibilidade de estabelecer respostas
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acadêmicas às demandas práticas do espaço escolar, dando sentido aos conhecimentos teóricos que
eles obtém no âmbito universitário e ao mesmo tempo o espaço escolar alimentando neles a vontade
de melhor se preparar para o enfrentamento dos desafios colocados à docência pelo espaço escolar
público. Todos os licenciandos envolvidos nesse trabalho saíram dele, ainda mais motivados com a
docência e realizados por sentirem que seus esforços acadêmicos se reverteram em contribuições
concretas aos estudantes daquela escola.
Além disso, os professores supervisores também saíram dessa experiência bastante
motivados e com uma sensação de que com o auxílio do PIBID é bastante viável a realização de
estratégias e propostas que eles sozinhos não se sentem seguros suficiente para tentar realizar. Com
isso, a experiência também se mostrou bastante valiosa para a formação deles.
Dessa forma, saímos dessa experiência com a certeza da importância que as ações
fomentadas no âmbito do PIBID tanto do ponto de vista da formação inicial e continuada de
professores, como no que se refere ao desenvolvimento de práticas e materiais didáticos é de
extremamente valor e contribuição para a Educação Básica. Reiteramos também o papel dialógico
entre o espaço escolar e universitário para o enfrentamento dos desafios da educação seja no
contexto da educação básica como no campo da formação docente.
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Resumo
O presente trabalho apresentar os resultados do PIBID Biologia Macaé de uma iniciativa no campo de
formação inicial de professores e desenvolvimento de estratégias didáticas inclusivas para o Ensino de
biologia no âmbito da educação básica, no contexto do Ensino Médio regular. Um dos grandes desafios
ao se pensar a inclusão de alunos com necessidades especiais no ensino regular é propor atividades que
de fato os incluam nos processos de ensino-aprendizagem e promovam a integração deles com os
demais alunos da turma. Uma estratégia interessante para dialogar com processos de ensinoaprendizagem inclusivos é a exploração do uso de modelos didáticos. A partir de uma análise do
conteúdo programático previsto para aquele ano, se identificou uma oportunidade interessante na
elaboração de uma atividade para se trabalhar o tema Leis Mendelianas e Hereditariedade. Diante disso,
elaboramos um material didático que consistiu em um roteiro de prática e produzimos cerca de 120
modelos de ervilhas em biscuit para que os alunos pudessem simular os cruzamentos que levaram
Gregor Mendel a elaborar a 1ª e a 2ª lei da hereditariedade. Buscamos construir uma proposta em que o
estudante com deficiência visual pudesse realizar a mesma atividade que os demais estudantes, e que
todos eles a fizessem em grupos. Buscamos com isso fomentar a cooperação e a troca horizontal de
saberes entre eles. Destacamos que sabendo que a leis de Mendel são leis probabilísticas e que um
grande número de alunos das turmas possuiam dificuldade com conceitos matemáticos, a utilização de
um modelo palpável agiu no sentido de facilitar a compreensão de todos os alunos, tornando o
conteúdo menos abstrato e se mostrando proveitoso tanto para alunos com necessidades especiais ou
não. Além disso a experiência se mostrou bastante valiosa para a formação inicial e continuada de
professores.
Palavras-chave: Ensino de Biologia, Educação Inclusiva, PIBID.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma reflexão teórico-prática sobre os
encontros formativos com bolsistas no Programa de Iniciação à Docência – PIBID, edital CAPES
Nº 08/2018, em uma IES pública cearense, contemplando dois subprojetos: Pedagogia e Ciências
Biológicas. Todos eles têm como ação prevista no cronograma a promoção de Encontros de
Formação Docente, com o objetivo de aprofundar e retomar o estudo teórico a respeito dos aspectos
que fundamentam o subprojeto; incentivar a leitura, interpretação e discussão de artigos científicos;
reforçar e estimular a compreensão teórico-prática de conceitos e temas na área de ensino do
subprojeto; conhecer os periódicos e as bases de dados das áreas de Educação e dos subprojetos;
possibilitar reflexão e troca de experiência da prática desenvolvida nas escolas; e integrar os
participantes do subprojeto, ou seja, proporcionar momentos de formação, socialização, reflexão e
planejamento das práticas vivenciadas nas escolas por cada bolsista. Esses encontros acontecem de
forma sistemática e são mediados pelo professor coordenador de área de cada subprojeto.
Cada subprojeto encaminha os encontros de acordo com a sua especificidade e seguindo
uma metodologia. A Pedagogia segue um roteiro didático composto de cinco momentos:
aquecimento, memória, vivência temática, sistematização reflexiva e avaliação. O compartilhar de
sentimentos é uma atividade transversal ao longo do processo. A denominação de roteiro didático é
por compreendê-lo como uma indicação de caminho, um itinerário e não como uma sequência
fechada a seguir.
Nos encontros, o momento do aquecimento é experimentado cirandas, músicas, poesias,
atividades que contribuem para a integração dos participantes. Os momentos da memória, em cada
encontro dois bolsistas ID’s ficavam responsáveis para registrar o que havia sido vivido e ler a
narrativa no encontro seguinte. Às vezes, o coordenador de área trazia algo dirigido, como por
exemplo elaborar manchete sobre o encontro anterior e outro colega escrevia o texto. Na vivência
temática se estudava temas pertinentes ao subprojeto ou a dinâmica do grupo e realizávamos a
socialização das atividades desenvolvidas nas escolas, sempre apontando de modo reflexivo as
possibilidades, os fatores limites e os desafios encontrados no cotidiano da escola. O encontro era
encerrado com uma avaliação informal, encaminhamentos e um abraço aconchegante de despedida
dado pela coordenação de área.
Os encontros formativos do subprojeto do curso de Ciências Biológicas ocorriam de forma
semanal e neles o coordenador de área dirigia as atividades sempre buscando trabalhar artigo
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científicos na área de ensino de ciências, de biologia e de formação docente visando estimular a
compreensão teórico-prática de conceitos e temas na área de ensino do subprojeto. Em outros
momentos, era promovido uma discussão sobre as ações que os bolsistas ID’s junto com o professor
supervisor estavam realizando nas escolas parceiras do programa destacando os aspectos positivos e
negativos de cada ação. Como forma de incentivar a leitura e consequentemente melhorar a escrita
dos bolsistas, uma ação proposta pela coordenação de área foi a leitura livre, ou seja, a cada dois
meses os bolsistas deveriam ler um livro de seu interesse, não era necessário que fosse na área de
biologia, e durante os encontros formativos os bolsistas deveriam socializar para todos a motivação
para a leitura daquele livro e narrar a história para todos.
Com base nessa contextualização, argumentamos que os encontros de estudo,
acompanhamento e planejamento realizados na universidade se transformam em experiências
formativas. Para tanto compreendemos formação como algo permanente, um continuo, uma ação
que requer uma intensa relação consigo e como outro. E experiência como algo que nos toca, nos
transpassa, deixa marcas. Essa compreensão levou-nos a indagar: A formação vivenciada no PIBID
pode ser percebida como uma experiência? Qual a sua contribuição para a formação profissional e
pessoal dos ID’s? E é sobre estas perguntas que vamos refletir no texto.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para compreendermos a formação desenvolvida na universidade com os bolsistas do PIBID
como experiência, é necessário iniciarmos refletindo sobre três categorias que nos servem de base
para esse estudo: o conceito de encontro, formação e experiência.
A denominação de Encontro de Formação Docente se justifica por considerarmos que os
bolsistas vinham para a universidade para se encontrarem consigo mesmo e com os outros, com os
diversos saberes e práticas, por meio da reflexão e troca de experiências. Freire (2005, p.93)
considera que esse lugar de encontro é o diálogo e que “[...] a fé nos homens é um dado a priori
do diálogo”. Concordamos com o autor porque uma das características desse momento era o
diálogo que se estabelecia entre todos, considerando que nesse encontro “[...] não há ignorantes
absolutos, nem sábios absolutos: há homens que, em comunhão, buscam saber mais”. (p.95)
Uma segunda categoria diz respeito ao termo formação. Defendemos o ponto de vista
segundo o qual o termo formação é composto de forma e ação, trazendo na sua essência algo de
permanente, uma forma e não uma fôrma; e algo dinâmico, que vai se transformando pelas várias
intercomunicações realizadas pelo professor ao longo da sua vida em um movimento reflexivo. Para
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tanto compreendemos formação como algo permanente, um continuo, uma ação que requer uma
intensa relação consigo e como outro. Freire (1998) corrobora com essas ideias ao defender a
formação como uma ação permanente que ocorre ao longo da vida, que tem por base o
entendimento e reconhecimento da vocação ontológica dos homens de inacabamento, que os
impelem à necessidade de busca pelo ser mais, “onde há vida, há inacabamento” (FREIRE, 1998, p.
55). A formação permanente se qualificada como algo constante, uma permanente busca do
aprender sobre si mesmo em constante mediação com os outros e com o meio social. Daí é possível
afirmar que a formação não é algo dado por aquele que forma, mas é uma elaboração interna e
externa, cíclica e linear de quem se forma ao formar. Porque
Como última categoria e ao buscarmos compreender os saberes da experiência,
apresentamos uma reflexão sobre esse conceito a partir das ideias de Larrosa (2014, p. 18), quando
afirma que “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, ou o que nos toca. Não o que se
passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passa muitas coisas, porém, ao mesmo
tempo, quase nada nos acontece”. Assim, podemos afirmar que prática não garante experiência, esta
exige condições de abertura sensível ao que está sendo vivido, de modo que a nossa compreensão e
sensibilidade sejam afetadas e venham a nos transformar. Viver uma experiência implica expor-se
ao não-sabido, tolerar a incerteza da experimentação, de um ensaio, um esboço, um rascunho... e
tudo isso não como obra incompleta ou defeituosa, mas reconhecendo que faz parte da
processualidade da vida.
Nessa perspectiva defendemos a formação vivenciada pelos bolsistas do PIBID como
experiência, como algo que passou por cada um, que aconteceu para cada um, que transpassou cada
um, no sentido de terem vivido a formação de corpo inteiro, pois como diz Macedo, Guerra,
Macedo (2019, p. 113) “aprendemos totalizados, ou seja, é o Ser na sua caminhada histórica,
composta de domínios, consensos, contradições, paradoxos e ambivalências que se move, se
mobiliza, se relaciona e, portanto, aprende”, levando a uma trans-forma-ação.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esse estudo tem como base uma abordagem qualitativa de pesquisa, uma vez que esta,
“trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes”
(MINAYO, 2001.p.24), apoiada na epistemologia da prática. Os dados foram produzidos com a
realização de uma pesquisa com os bolsistas dos subprojetos, por meio da pergunta: Qual a
contribuição dos encontros formativos para a sua formação pessoal e profissional?
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Os bolsistas responderam por escrito em pequenas tarjetas que foram categorizadas e
analisadas posteriormente, embasadas no Paradigma Indiciário, tal como proposto por Ginzburg
(2014) e explicado por Ferreira (2014, p. 203)
[...] este modo de olhar para a pesquisa se compõe de um procedimento de análise
próprio, fundamentado na ideia de que os instrumentos, por serem produtos da ação
humana, são elementos dinâmicos dotados de uma pluralidade de sentidos que podem
ser pelo indivíduo, atribuídos, permitindo ir além do que é percebido pelo pesquisador
ao olhar para os recursos friamente.

Ginzburg (2014) expressa à ideia de que assim como o médico produz diagnósticos
observando, investigando os sintomas, outros saberes indiciários, também operam um
conhecimento lendo e interpretando os sinais, as pistas e os indícios.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Com esta pesquisa foi possível identificar que para os bolsistas dos dois subprojetos,
Pedagogia e Ciências Biológicas, os encontros de formação docente contribuíram para a sua
formação pessoal e profissional, porque proporcionaram um diálogo reflexivo que contribuiu muito
seja para desenvolvimento profissional quanto social; incentivaram o gosto pela leitura por meio
dos encontros literários; permitiram a troca de experiência; tornaram os ID’s mais criativos;
aprimoraram metodologias para ação pedagógica; ajudaram a aceitar novas opiniões, melhorando a
interação entre os bolsistas e trouxeram informações norteadoras, como podemos perceber em
algumas falas dos ID’s.
A contribuição para a formação docente dos encontros pode ser citada pela forma
como aprendemos a lidar com a coletividade e o trabalho em grupo. Para o sentido
pessoal, posso dizer que a contribuição vai além do meio profissional, fornece uma
melhor forma de trabalhar em equipe, conhecer, entender e aceitar opiniões contraria
as minhas e expor de formas esclarecedoras a minha opinião e visão de mundo.
(Bolsista - Pedagogia)
Os encontros nos proporcionam a oportunidade de relatar nossas experiências, e
aprender a partir das experiências do outro. Assim, existe a troca de saberes. (Bolsista
- Pedagogia)
Sim, um exemplo disso se deu quando assistimos um documentário (Escolarizando o
mundo: o último fardo do homem branco) onde me fez pensar sobre a forma como o
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ensino tem acontecido atualmente nas escolas e como eu quero modificar essa
realidade (Bolsista – Ciências Biológicas)
Sim, pois através de vários seminários e eventos somos instigados a participar de
apresentações, comentários e isso promove um maior domínio da fala e da escrita,
como também nos faz ter mais segurança ao entrar na sala de aula. (Bolsista –
Ciências Biológicas)

Percebemos pelos indícios nas falas dos bolsistas a relevância dos Encontros de Formação
Docente para o seu desenvolvimento profissional e pessoal e podemos compreender a formação
como experiência, por que
Formar-se implica descobrir-se a si mesmo em termos de possibilidades específicas
para dar um sentido à vida, a partir do que se é enquanto sujeito e do que se vive
enquanto sujeito aprendente. É interrogar-se sobre a existência em vista de um projeto,
de outros projetos, sejam existenciais e/ou sócio-culturais, objetivando-se e
subjetivando-se criticamente, desde as relações aprendentes consigo e com os outros,
com as instituições, com a sociedade. (MACEDO, GUERRA, MACEDO, 2019, p.6)

Nesta perspectiva os IDs refletiram nas falas sobre os Encontros de Formação como algo
que deixou marcas, que contribuiu para uma mudança de atitude, ou seja, um novo modo de pensar,
sentir e agir diante de si, dos outro, da escola, da sociedade.
CONCLUSÕES
Os encontros de formação docente dos dois subprojetos foram marcados por momentos de
diálogos e discussões que permitiram aos bolsistas ID’s aprimorarem sua formação, promoveu o
fortalecimento de trabalho em grupo ao mesmo tempo que desenvolveu em cada bolsista ID sua
autonomia, importante para a formação de sua identidade docente.
Nesse espaço das considerações finais reafirmamos a importância da sistemática de
encontros formativos, dando oportunidade para que os ID’s compartilhem a sua prática e reflitam
sobre ela, valorizando assim o saber da experiência, um saber que se constrói no contexto do vivido,
constituindo uma forma implicada de agir, transformando a si e a sua forma de ver e pensar o
mundo e a profissão.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma reflexão teórico-prática sobre os encontros
formativos com os bolsistas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID em
uma IES pública cearense, referente ao edital CAPES Nº 08/2018, contemplando três subprojetos
Pedagogia e Ciências Biológicas. Argumentamos que os encontros de estudo, acompanhamento e
planejamento realizados na universidade se transformam em experiências formativas. Para tanto
compreendemos formação como algo permanente, um continuo, uma ação que requer uma intensa
relação consigo e como outro. E experiência como algo que nos toca, nos transpassa, deixa marcas.
Assim surge a indagação: A formação pode ser percebida como uma experiência? Qual a sua
contribuição para a formação profissional e pessoal dos bolsistas de Iniciação à Docência (ID)? Esse
estudo tem como base uma abordagem qualitativa, apoiada na epistemologia da prática. Os dados
foram produzidos com a realização de uma pesquisa com os bolsistas dos subprojetos, por meio da
pergunta: Qual a contribuição dos encontros formativos para a sua formação pessoal e profissional?
Com aporte teórico nas ideias de Freire (1998), Larrosa (2014), Macedo (2019), dentre outros. Como
resultado foi percebido a relevância dos encontros formativos como experiência, uma vez que os
bolsistas refletem sobre esse tempo como algo que deixa marcas, que contribuiu para uma mudança de
atitude, ou seja, um novo modo de pensar, sentir e agir, levando a uma trans-forma-ação. Pode-se
concluir que no PIBID é importante a sistemática de encontros formativos, dando oportunidade para
que os ID’s compartilhem a sua prática e reflitam sobre ela, valorizando assim o saber da experiência,
um saber que se constrói no contexto do vivido, constituindo uma forma implicada de agir,
transformando a si e a sua forma de ver e pensar o mundo.
Palavras-chave: Formação Docente; Universidade; Educação Básica; Vivência; Diálogos.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A formação de professores, inicial e continuada, vem ganhando destaque nos debates
educacionais, atualmente, no Brasil, num contexto político no qual proliferam discursos que atacam
severamente as Universidades e escolas públicas, desvalorizam os saberes e práticas docentes e
defendem a privatização como alternativa para “resolver” as “mazelas” da Educação. Outros
discursos buscam defender a função social e política da Universidade pública na profissionalização
dos professores da Educação Básica, imprimindo sentidos distintos ao que se denomina “qualidade
de educação”. Estes sentidos, dentre outros, que se encontram em disputa na agenda da política
educacional brasileira, apontam para a relevância desta temática.
Discutir a formação de professores, hoje, implica, portanto, reconhecer as tensões existentes
nesta disputa de sentidos e situar esta temática no enfrentamento “das consequências da
comodificação da educação, da influência de organizações empresariais, da precarização do
trabalho e da inédita mercantilização da educação superior em curso no país” (GABRIEL &
LEHER, 2019, p.220). Nesta arena discursiva, diferentes sujeitos e grupos sociais buscam negociar,
articular, fixar e hegemonizar, mesmo que contingencialmente, determinados sentidos.
Desse modo, o Complexo de Formação de Professores (CFP) se configura como uma ação
universitária que, diante da constatação da necessidade de mudanças profundas internas na própria
UFRJ e em diálogo com a sociedade e outras instituições responsáveis pela formação docente,
assume um papel de resistência e proposição, no sentido de construir um novo olhar para a
formação docente, no qual o conhecimento profissional é concebido como fruto da práxis, da
construção coletiva, das interseções possíveis e de inúmeros desafios.
Criado com inspiração em reflexões trazidas a partir da atuação do professor António Nóvoa
na UFRJ (Nóvoa, 2017a), esta “casa comum”, como o autor nomeia esta rede formativa, tem por
objetivo central traduzir uma política institucional sistemática de formação de professores defendida
pelas Instituições e Redes que participam desta parceria, assumindo o compromisso e a
responsabilidade com a política integrada de formação inicial e continuada de professores, definida
a partir dos princípios da pluralidade, integração e horizontalidade.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para reafirmar o papel da Universidade na formação docente, Nóvoa (2017b) propõe uma
reflexão sobre como ela vem ocorrendo. Tomando como referência Zeichner, Payne e Brayko
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(2015), defende que, para enfrentar o “movimento para desmantelar o sistema universitário de
formação de professores, substituindo-o por um conjunto de programas empresariais que vão piorar
a já difícil situação das escolas públicas e do professorado”, é preciso, primeiramente, reconhecer a
necessidade de mudanças profundas na área de formação docente. Propõe a construção de um novo
lugar institucional, um terceiro espaço (ZEICHNER, 2010), um entre-lugar ou uma casa comum no
qual há uma troca dialógica de saberes entre universidade e escola, novos entrelaçamentos, que
possibilitam a construção de comunidades profissionais docentes, de aprendizagem e formação,
simultaneamente, considerando-se e resguardando-se as suas especificidades.
Para Cruz (2017, p. 1100) a didática “constitui um dos conhecimentos profissionais
decisivos para o exercício da função docente”, pois em torno dela se dá o “processo de mediação
entre o conhecimento a ser ensinado, o aprendente e a finalidade curricular”, assumindo dimensão
central na formação e na prática profissional docente. A autora também destaca outros aspectos
importantes para os debates nestes campos, tais como: (1) a posição estratégica dos cursos de
licenciatura na formação inicial, no sentido de favorecer as ligações entre os conhecimentos
produzidos no âmbito dos cursos de formação e da escola; (2) a importância do cotidiano da escola
como lócus privilegiado de formação, na qual a aprendizagem da profissão se potencializa por meio
das trocas entre professores iniciantes e iniciados, contribuindo significativamente para a indução,
inserção e desenvolvimento profissional pautada na reflexão sobre a ação e pesquisa.
Roldão (2017) reitera a importância da didática situada na formação de professores,
situando-a como o coração do conhecimento profissional, e da escola como lócus privilegiado da
formação inicial e continuada. Apoiada em Shulman (1987, 2004), Schön (1987) e outros autores
que investigam o conhecimento profissional docente, defende a práxis como um caminho possível
para a construção de um novo conhecimento profissional, construído, reflexivamente, a partir de
diferentes conhecimentos que se atualizam, constantemente, na ação. Para a autora, esta forma de
conceber a distinção profissional docente se opõe à tendência de dicotomizar teoria e prática e de
atribuir um caráter meramente técnico à atividade docente. Ao assinalar a reflexão sobre a prática
como a base da construção do saber profissional docente, aponta para a importância da integração
entre universidade e escola, como corresponsáveis pela formação inicial e continuada, pois é nessa
potente intercessão entre conhecimento teórico e o cotidiano escolar que se aprende a ser professor.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A Experiência Piloto se constitui como uma das ações de implantação do CFP, a partir da
parceria firmada entre Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Secretaria Municipal de
Educação da Cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2019.
O processo de construção da parceria entre UFRJ e SME foi sendo consolidado nos anos de
2017 e 2018, quando teve início o diálogo com as instituições convidadas a integrar o Complexo de
Formação de Professores, em reuniões regulares. Nesses encontros, foram delineados os três
princípios fundamentais que norteiam a articulação entre a universidade e as escolas, nesta política
de formação docente inicial e continuada: Horizontalidade-de responsabilidades e de saberes;
Pluralidade-de ações, de sujeitos e de espaços; Integração-de ações de formação.
Com base na definição dos princípios norteadores desta proposta, em 2018 foi feito um
plano de trabalho conjunto, entre a SME e UFRJ, tendo como principal objetivo selecionar um
grupo de escolas que seriam potenciais parceiras, a partir de critérios sugeridos pelas partes
envolvidas. Para a seleção das escolas que comporiam a rede parceira, foram propostos, pela UFRJ,
os seguintes critérios: histórico da relação com a UFRJ (parcerias historicamente construídas por
meio de estágios projetos de extensão, pesquisas, estágios, PIBID); escolas com mais de uma
equipe da UFRJ em atuação;

disposição das escolas em participar da rede do Complexo ;

facilidade de acesso para estudantes e professores; abrangência de diferentes níveis/modalidades
de atendimento à população escolarizada (educação infantil, séries iniciais, segundo segmento do
ensino fundamental, ensino médio, EJA), contemplando expectativas das Secretarias de Educação e
das instituições.
Também foram propostos critérios pela Secretaria Municipal de Educação, representada
pela Escola de Formação do Professor Carioca Paulo Freire, a saber: distribuir as escolas pelas onze
Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) com, ao menos, uma em cada uma delas e possuir
turno único e/ou professores 40 horas, posto que a participação envolve, como contrapartidas das
instituições, carga horária para o professor que atuará junto ao CFP. Da negociação em torno destes
critérios das instituições envolvidas, chegou-se a um denominador comum na escolha das 40
escolas indicadas.
Os critérios para a seleção das 40 escolas foram a base para a escolha das 6 escolas que
participam do Experiência Piloto do CFP, sendo considerados, prioritariamente, os seguintes
critérios: abranger níveis e modalidades distintas de ensino, abranger diferentes CREs e incluir,
pelo menos, uma escola vocacional.
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A Comissão de Implantação da Experiência Piloto ficou responsável pela elaboração do
“Projeto Complexo de Formação de Professores: a Escola como espaço de Formação-Experiência
Piloto”, em diálogo constante com os representantes indicados pela Secretaria Municipal de
Educação, no qual foram apresentadas as metas, objetivos e plano de ações desta parceria.
O referido projeto se configura como uma proposta de cooperação entre a Secretaria
Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro (SME-RJ) e a Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) para elaboração de um plano interinstitucional de trabalho no campo da formação
de professores, cujo principal objetivo é criar, no interior da UFRJ e nas escolas envolvidas,
condições teórico-práticas para a formação profissional de docentes (inicial e continuada) a partir de
um espaço comum, envolvendo diferentes ações e sujeitos. Para isso, as partes envolvidas se
propuseram a realizar, em parceria, ações formativas com vistas à valorização da profissão docente
e à superação dos desafios formativos no âmbito profissionalização docente, tendo em vista a
concretude da realidade da sociedade brasileira.
As atividades nele propostas se caracterizam como experiências formativas para todos os
sujeitos participantes, de forma que cada um possa contribuir com conhecimentos, saberes e
práticas, situados em diversos contextos. Desta maneira, as atividades articulam a formação inicial e
a formação continuada de professores. Dentre tais ações, incluem-se atividades de ensino, pesquisa
e extensão, tanto no âmbito da formação inicial como da formação continuada, podendo ser
realizadas em tempos e espaços diferenciados.
O objetivo geral da Experiência Piloto era implantar o trabalho, no período letivo de 2019,
se estabelecendo como lugar de referência de práticas formadoras compartilhadas, horizontais,
plurais e integradas. Foram estabelecidas como metas para este ano: integrar as diferentes
licenciaturas que formam professores para o Ensino Fundamental e Educação Infantil, as seis
unidades da rede municipal de Educação Básica que participariam do projeto, a Faculdade de
Educação, o Colégio de aplicação da UFRJ, desenvolvendo atividades formativas planejadas
conjuntamente; avançar na articulação entre as iniciativas existentes na graduação, na pósgraduação, na pesquisa e na extensão da UFRJ com a escola básica;
Para atingir estes objetivos e metas, foram realizadas diversas ações: 11 ações de extensão/
grupos de trabalho integrado com docentes da UFRJ e profissionais da parceiras, algumas delas em
mais de uma escola; visita de licenciandos do Instituto a uma das escolas; 1 ação de pesquisa, com
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desdobramentos práticos na escola; participação de profissionais das escolas em eventos formativos
na UFRJ; 1 curso de extensão co-coordenado pela UFRJ e profissionais de uma das escolas,
previsto para 2020; 2 seminários integrados, envolvendo equipe do CFP/UFRJ e profissionais das
seis escolas da EP, bem como representantes das demais escolas da SME-RJ que pretendem se
integrar ao CFP futuramente.
Os resultados da Experiência Piloto, ao longo do ano de 2019, indicam que a perspectiva de
uma rede de formação docente aponta para a reafirmação da importância do papel das Instituições
de Ensino Superior e das escolas de Educação Básica (EB), bem como para a relevância de se
pensar em propostas integradas e interinstitucionais. Neste sentido, merecem destaque como
potências deste novo modelo: a valorização da profissão docente; a intensificação e reconfiguração
de ações de extensão, nas quais a escola, além de ser lócus de ação formativa inicial e continuada,
se consolida como agente ativo de sua concepção e execução; a participação mais efetiva de
profissionais da EB nos programas de pós-graduação, seja por medidas que favoreçam seu ingresso
em cursos de especialização, mestrado ou doutorado, seja pela oferta de vagas para participação em
grupos de pesquisa e a perspectiva de uma troca mais efetiva entre sujeitos da pesquisa e
pesquisadores; a possibilidade de construir grupos de formação interinstitucionais (presenciais ou
virtuais) com o objetivo de compartilhar conhecimentos teórico-práticos sobre a profissão docente e
planejar ações integradas nas escolas e IES;
A EP também foi importante para evidenciar alguns desafios a serem enfrentados, daqui
para frente, tais como: a construção de estratégias que favoreçam a troca com os profissionais das
escolas, em diálogo com docentes das IES que já atuam ou pretendem atuar nas mesmas, bem como
o papel das/os articuladores nesta integração; a consolidação de um ambiente virtual, em processo
de construção, que torne visíveis e acessíveis aos licenciandos e profissionais das escolas as
diferentes ações promovidas pela UFRJ e/ou instituições parceiras; a ampliação da divulgação e
capilarização do CFP na UFRJ e nas instituições parceiras; a reflexão conjunta sobre o papel das
Práticas de Ensino/Estágios na formação profissional inicial/continuada e a necessidade de construir
modelos mais interativos, compartilhados, nos quais licenciandos, professores das IES e EBs atuem
de forma mais integrada e ativa; a análise das condições de trabalho dos sujeitos envolvidos, tendo
em vista a superação de obstáculos a uma participação mais efetiva, como a organização da carga
horária de profissionais da EB, garantindo tempos para a sua formação continuada e participação
em ações conjuntas de formação inicial, em parceria com docentes das IES.
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CONCLUSÕES
Freire (1997, p.25) propõe uma prática reflexiva na qual “quem ensina aprende ao ensinar e
quem aprende ensina ao aprender”. Nesta perspectiva, aprender a ser “professor” não dissocia teoria
da prática. A Experiência Piloto representou a possibilidade de vivenciar, em pequena escala, o CFP
em ação, em parceria com escolas de Educação Básica, e de enfrentar este desafio central.
Destacamos o compromisso da Universidade com a formação docente na implementação
desse terceiro espaço e acreditamos que a análise deste percurso pode indicar pistas significativas
para o desenvolvimento de possíveis caminhos e (re)orientações das ações desenvolvidas, que
repercutirão na formação inicial e continuada de professores.
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Resumo
O presente trabalho apresenta um relato de experiência do percurso de implementação da Experiência
Piloto do Complexo de Formação de Professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CFPUFRJ), que se delineia como um modelo interinstitucional diferenciado de organização da formação
inicial e continuada de professores e professoras, pautado na valorização da profissão e na aposta de
que o processo de profissionalização docente deve se dar em um lócus construído a partir da articulação
entre Instituições Públicas de Ensino Superior e escolas de Educação Básica, de forma dialógica e
horizontalizada, no qual a docência é entendida como uma atividade profissional cujos saberes e
práticas específicos da profissão são construídos dentro da própria profissão. Em diálogo com diversas
contribuições teóricas sobre a formação de professores, em particular com o campo da Didática, busca
reafirmar o papel da universidade e das escolas públicas no processo de profissionalização docente, em
um contexto no qual estão em jogo os discursos de mercantilização e responsabilização dos
professores, que tendem a desvalorizar estas instituições, assim como limitar e circunscrever os saberes
e práticas docentes às determinações das políticas educacionais. Inicialmente, analisa a conjuntura
político-educacional atual e as tensões existentes no campo de formação docente. Em seguida,
apresenta os passos percorridos para a implementação do Complexo de Formação de Professores,
especialmente a Experiência Piloto, realizada em seis escolas da rede municipal de ensino do Rio de
Janeiro, no ano de 2019. Finalmente, discute as potências desta política de formação docente e os
desafios que emergiram neste percurso, apontando caminhos possíveis para o seu aprimoramento.
Palavras-chave: Formação docente, Complexo de Formação de Professores, Educação Básica,
Profissionalização docente.
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INTRODUÇÃO
O Programa de Residência Pedagógica constitui ação integrante da política nacional de
formação de professores, tendo como objetivo “induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos
cursos de licenciaturas promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica”
conforme a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
O Edital CAPES 06/2018, objetivou selecionar Instituições de Ensino Superior (IES) para
implantação de projetos inovadores que estimulem articulação entre teoria e prática nos cursos de
licenciatura, em parceria com as redes públicas de educação básica. Edital este acolhido pela
Universidade Regional do Cariri – URCA e, após projeto aprovado, executado em 11 cursos de
licenciaturas do seu quadro, juntamente a escolas da rede pública de ensino básico em três, dos
vários municípios abrangidos pela IES referida.
Deslocar o debate de vivências centrado apenas nas dimensões acadêmicas para uma
perspectiva mais prática situada no terreno profissional parece ser o foco dos programas e políticas
nacionais da educação. A Residência Pedagógica surge como possibilidade de ampliar a formação
inicial promovendo experiência integrada e vivências articuladas dialogicamente com a formação
científico pedagógica, alargando o desenvolvimento profissional do residente, além de fomentar a
formação continuada do profissional que atua na educação básica e também é contemplado no
programa.
Faz-se necessário, porém refletir criticamente sobre o programa e suas implicações na
formação docente mediante contexto educacional vigente, onde se “veem os professores como um
grupo fundamental para difundir determinada ideologia com função de submissão e dependência
aos poderes estabelecidos”, como destaca Imbernón (2016, p.39).
Destarte, o trabalho delineia, através do olhar do preceptor, um recorte da experiência
vivenciada no Programa Residência Pedagógica da Universidade Regional do Cariri - URCA,
através do subprojeto do curso de Pedagogia, realizado em três escolas-campo localizadas no
município do Crato-CE.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O Programa de Residência Pedagógica se insere em meio as políticas de formação de
professores, principalmente no que se refere ao tempo de prática, buscando induzir a reformulação
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dos estágios supervisionados, bem como fomentar a relação entre IES e escola, promovendo
sinergia entre a entidade que forma e a que recebe o egresso da licenciatura. Assim o programa
propõe:
Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do
desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam o
licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional
docente, utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem
escolar, entre outras didáticas e metodologias. - (CAPES 06/2018. p.1)

Pimenta (1999) indica que repensar a formação inicial e continuada, a partir da análise das
práticas pedagógicas e docentes, tem se revelado uma demanda importante, destacando que ao
desenvolverem currículos formais com conteúdos e atividades distanciados da realidade e
verdadeira prática social de educar, os cursos pouco contribuem na construção da identidade do
profissional docente.
A ideia de formação, no campo da educação, está relacionada com a possibilidade da
capacitação e assimilação de competências, que tem natureza e conteúdos variados segundo o
momento histórico que se vive (CHARLOT, 2005), assim o tipo de formação que o professor
recebe, poderá refletir diretamente em suas ações pedagógicas, planejamentos e intervenção no
cotidiano escolar, moldados por um determinado ideário.
Entendemos que “a prática de formação extrapola a dimensão acadêmica porque a finalidade
da escola, em todos os níveis e áreas do conhecimento, não é apenas preparar um profissional, mas
um cidadão” (Gasparin 2012, p. 141), ainda nesse contexto Veiga afirma:
(...) a prática pedagógica é teórico-prática e, nesse sentido, deve ser reflexiva, crítica,
criativa e transformadora (...). A prática é a própria ação guiada e mediada pela teoria.
A prática tem que valer como compreensão teórica. Dessa forma, a teoria responde às
inquietações, indagações da prática. (...) A teoria e a prática pedagógicas devem ser
trabalhadas simultaneamente constituindo uma unidade indissolúvel. (Veiga apud
Gasparin 2012, p.141).

Destarte um olhar crítico e reflexivo acerca do proposto nas políticas educacionais é
essencial ao professor, devendo este, questionar o caráter meramente prático, de tecnólogo do
ensino que lhe é imputado, onde executa, mas desconhece os fundamentos do fazer como destaca
Veiga (2009) na perspectiva de Tardif.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As atividades da Residência Pedagógica na URCA totalizarão uma carga horária de 440
horas divididas em três etapas onde: 60 horas destinadas à ambientação na escola; 320 horas de
imersão, sendo 100 de regência; e 60 horas destinadas à elaboração de relatório final, avaliação e
socialização de atividades, etapas estas determinadas pela CAPES.
Assim como os residentes (alunos da IES), os preceptores (professores da rede pública
básica de ensino) também foram escolhidos mediante seleção, orientada pelo edital do programa. O
grupo do subprojeto-Pedagogia é composto de uma Coordenadora da IES, três preceptores ligados a
Secretaria Municipal de Educação do Crato - SME, 24 residentes e 4 voluntários, os quais
participaram de um encontro coletivo inicial a fim de apreender informações diversas acerca do
programa e planejamento de atividades a serem desenvolvidas.
A ambientação foi iniciada através de visita coletiva as escolas-campo onde os residentes
atuariam o que foi de grande valia, pois todos pudemos nos apropriar um pouco da realidade e
características de cada espaço, pontuadas pelos preceptores de cada unidade, construindo um
espírito colaborativo e dialógico que permeia o percurso do programa, uma vez que conhecer a
realidade do outro é essencial na percepção da educação como realidade ampla.
Ainda na ambientação realizou-se uma pesquisa de campo na qual os residentes visitaram
casas de alunos faltosos, objetivando dialogar com este e a família investigando o motivo das faltas
incentivando-o retornar a escola, configurando uma imersão bem significativa na realidade escolar,
conforme relato dos residentes e que gerou resultados positivos promovendo, em alguns casos, o
retorno do aluno a escola. Tal atividade foi desenvolvida pelos residentes das três escolas a fim de
que, além da parceria colaborativa, pudessem identificar as características dos grupos atendidos em
cada escola-campo.
Preceptores e coordenadora da IES realizam constantes encontros para planejamento e
avaliação das atividades angariando ideias e buscando parceiros que promovam palestras, oficinas e
estudos, junto ao grupo. Tais experiências servem como banco de ideias para os residentes uma vez
que as temáticas abordadas contemplaram ações convergentes ao nível de ensino que atuariam na
etapa da regência. Apesar das parcerias, indispensáveis a educação, muitas das atividades são
mediadas pelos próprios preceptores e coordenadora da IES, ampliando, também, a formação
destes.
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A imersão na escola possibilitou aos residentes a vivência e experimentação de situações do
cotidiano escolar para além da sala de aula. Deste modo puderam observar o ambiente, analisar
estrutura física e documentos que regem a instituição, observar e participação no contexto da gestão
escolar, integrar estudos e discussão de possibilidades didáticas, planejamento de oficinas, bem
como acompanhamento e planejamento para a efetiva prática docente, atividades estas realizadas
mediante acompanhamento sistemático de cada preceptor em sua unidade de ensino.
A socialização das atividades, realizada coletivamente em encontros periódicos, possibilita
apreensão de informações sobre a realidade das escolas, troca de experiências e reflexões acerca de
desafios e possibilidades. Duas das escolas campo tem funcionamento regular atendendo o ensino
fundamental I e II, onde em uma delas o fundamental II é tempo integral. Já a terceira atua no
sistema modular, é o Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA). Essa diversidade promove
um leque de diálogos acerca das diferenças práticas e funcionais entre elas. Os residentes
desenvolvem suas atividades na escola campo que integram e frequentemente participavam de
encontro geral na IES junto aos demais integrantes do subprojeto da pedagogia.
A etapa mais significativa e desafiadora foi a efetiva regência de sala. Os residentes, sempre
acompanhados do professor regente, elaboraram planos de aula, recursos pedagógicos,
experimentaram metodologias e pesquisaram possibilidades didáticas que promovessem uma
aprendizagem significativa dos alunos. Foram vivências que permitiu expandir não só a formação
do residente, mas também do professor regente, uma vez que este atua como um orientador
possibilitando assim uma reflexão acerca de sua própria prática, bem como acesso ao que vem
sendo abordado acerca da educação nas licenciaturas. Além da regência atividades de intervenção
também foram realizadas junto aos alunos nas escolas-campo, vivencias estas sugeridas, elaboradas
e desenvolvidas pelos alunos residentes com acompanhamento do preceptor.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A burocracia sempre é fator inquietante em qualquer projeto, e não é diferente na
Residência. Informações ou cobranças em cima da hora acabam por complicar um caminhar mais
estável, provocando inquietações que por vezes interferem em melhores orientações ou
desenvolvimentos.
O preceptor é o elo entre a escola-campo e a IES no acompanhamento do residente, porém
os demais professores da escola, o núcleo gestor e comunidade escolar como um todo, são
conhecedores do programa, sendo significativos contribuidores na acolhida e auxilio no
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desenvolvimento formativo dos residentes, apesar de em determinada escola a própria gestão
necessitou ser lembrada pela coordenadora da IES acerca da parceria junto a Secretaria Municipal
de Educação, pois estava dificultando as atividades na mesma.
A etapa mais desafiadora, em consenso residente e preceptor, é a regência de sala, mas
também nesta surgem os maiores aprendizados. Ambos relataram dificuldades em sequenciar os
planejamentos uma vez que se propôs experienciar as diversas áreas do conhecimento, gerando
dependência ao trabalho da professora regente, que não necessariamente é o preceptor, limitando e
dificultando a elaboração dos planos de aula pelos residentes. Assim uma regência conectada a um
projeto interdisciplinar que favoreça um maior aproveitamento da atividade deste, bem como uma
melhor parceria professor x residente surge como sugestão. Aqui também se relatou acerca das
problemáticas de indisciplina, precariedade, escassez de recurso, má ventilação de ambiente, salas
superlotadas, entre outros desafios da educação e que os residentes estão vivenciando tal realidade.
Além dos desafios, reconhecemos conquistas possibilitadas pelo programa, já que promove
uma interação significativa entre residentes e escola, gerando enriquecimento em sua formação
inicial e alargando sua experiência. O mesmo se aponta acerca dos preceptores, pois apesar de
pensado enquanto formação inicial o programa fomenta a formação continuada do professor já
atuante em sala de aula.
A última etapa é destinada a organizar relatos acerca do Programa e socializar/avaliar
coletivamente junto aos demais residentes atuantes em outras licenciaturas. Esta indicará através do
relato dos residentes e preceptores, limites e possibilidades do Programa de Residência Pedagógica,
pontuando sugestões de melhoria e superação de eventuais dificuldades.
CONCLUSÕES
O Programa de Residência Pedagógica pode configurar-se positivamente se houver
preocupação em estabelecer uma formação de professores em sua totalidade, compreendendo a
importância do papel da docência, capacitando-o a enfrentar questões fundamentais da escola como
instituição social, uma prática social que pressupõe as ideias de formação, reflexão e crítica. Onde
os que participam da educação devem beneficiar-se de um processo que se adapte as suas
necessidades profissionais em contextos sociais e profissionais concretos, e que acredite neles e em
sua autonomia.
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Para além de uma formação que busca apenas moldar o profissional defendemos aquela que
reconheça que a profissão professor abrange “um caráter mais relacional, mais cultural-contextual e
comunitário, onde adquire importância a interação entre colegas (...) ou as redes de intercâmbio”,
como discorre Imbernón (p.52).
Ao falarmos em formação docente, é possível almejar algum tipo de reflexão por parte dos
professores diante das propostas educacionais governamentais para além de uma assimilação
acrítica, reprodutivista, passiva ou dissimulada, uma vez que estes são pessoas que exercem sua
função em instituições formativas e como seres humanos, não absorvem e nem aplicam
automaticamente tudo que lhes é transmitido. Sofrem e exercem influência no meio em que estão
inseridos.
Assim a possibilidade de formação entre pares, experimentando uma vivencia escolar mais
significativa nos permite vislumbrar que esse profissional desenvolverá, para além de uma
reprodução, pedagogias humanistas, críticas e libertárias, promovendo o que de fato se espera da
educação, o pleno desenvolvimento do educando, um cidadão.
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Resumo
O presente trabalho delineia um relato de experiência a partir do olhar do professor preceptor acerca
das atividades desenvolvidas no Programa Residência Pedagógica da Universidade Regional do CaririURCA, subprojeto do curso de Pedagogia, realizado em parceria com três escolas da rede pública
básica de ensino localizadas no município do Crato-CE. O Programa em questão constitui ação
integrante da política nacional de formação de professores sendo coordenado pela CAPES e instituído
pela portaria nº 38, de 28 de fevereiro de 2018. O Edital CAPES 06/2018 selecionou Instituições de
Ensino Superior (IES) para implantação de projetos inovadores que estimulassem articulação entre
teoria e prática nos cursos de licenciatura em parceria com as redes públicas básicas de ensino. Assim, o
relato que segue configura a primeira atividade/experiência de Residência Pedagógica que vem sendo
desenvolvida pela IES referida. Portanto, considerando a docência como ação educativa e processo
pedagógico intencional que envolve conhecimentos específicos, científicos e culturais, permeado de
valores éticos, políticos e estéticos essenciais a socialização e construção de conhecimentos
objetivamos, utilizando como fundamentação teórica os estudos de Imbernon (2016), Pimenta (1999),
Veiga (2009), Charlot (2005), Gasparin (2012), relatar as experiências vivenciadas durante o andamento
do programa refletindo sobre os desafios e contribuições no tocante a formação de professores. As
atividades tiveram início em agosto de 2018 e contemplarão uma carga horária de 440 horas,
considerando período de orientação, ambientação e regências nas escolas, realizadas pelos bolsistas
residentes da IES e acompanhadas pelos preceptores. Os resultados possibilitam refletir sobre a
importância do processo de formação inicial, bem como continuada através da experiência da
residência pedagógica, permitindo uma visão mais unificada do contexto escola.
Palavras-chave: Formação de professores; Residência pedagógica; Políticas educacionais;
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FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA EM EDUCAÇÃO
FÍSICA: CONTRIBUIÇÕES DO PIBID
Marina Ferreira de Souza Antunes – UFU

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Um problema real que enfrenta o sistema nacional de educação no Brasil está na baixa
qualidade dos processos de ensino-aprendizagem que tem lugar na Educação Básica e, por isso
mesmo, na deficiente formação que estão recebendo muitos/as dos/as estudantes que cursam esse
nível de ensino. Os/as autores/as ocupados com o tema afirmam que isso se deve, entre muitas
outras razões, ao mau desempenho didático-pedagógico do corpo docente. A problemática da
formação nos cursos de licenciatura demonstra historicamente déficits e lacunas, que se refletem na
qualidade da prática pedagógica dos/as professores/as que atuam na Educação Básica. Os estudos
desenvolvidos por Gatti; Barretto (2009) e Gatti et al. (2019) apresentam esse panorama da
formação no Brasil. Apontando, em especial, para a descontinuidade das políticas educativas no
escopo da formação docente.
Com vistas à superação dessa problemática o Governo Federal lançou, dentre outras
medidas, o Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência (PIBID). O Pibid é, portanto,
uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC). O
primeiro edital foi divulgado em 2008, e, ao longo desses anos, o Programa sofreu várias
modificações. A última versão, materializada no edital de 2018, com vigência até janeiro de 2020,
colocou como objetivo do programa proporcionar aos discentes na primeira metade do curso de
licenciatura uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica e
com o contexto em que elas estão inseridas. Esse direcionamento aos/às discentes do início do curso
é uma novidade desse edital. O programa concede bolsas a estudantes de licenciatura participantes
de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por instituições de educação superior (IES) em
parceria com as redes de ensino.
Neste redesenho do Pibid, de acordo com o edital 07/2018
Os projetos institucionais podem contemplar diversos núcleos de iniciação à docência
composto de 24 a 30 discentes, 3 professores da escola e 1 professor da instituição de
educação superior. Os núcleos agrupam-se por subprojetos definidos segundo o
componente curricular da educação básica para o quais são formados os discentes.
(BRASIL, 2020, s/p)

O presente texto descreve o subprojeto Educação Física da Universidade Federal de
Uberlândia, no âmbito do edital Pibid 07/2018. O qual foi composto por 30 discentes de educação
física, 3 professoras da rede pública de ensino, estadual, municipal e federal. Abarcando desde a
educação infantil até o ensino médio.
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A formação de professores/as na Educação Física, para além da problemática que envolve a
formação docente, de maneira geral, tem enfrentado o desafio crescente de apontar para a superação
de uma concepção predominante nos cursos de graduação em educação física, a qual foi,
historicamente, assentada no viés biologicista (SOARES, 1994), orientado para a busca de
conhecimentos de áreas como a fisiologia, a biomecânica, dentre outras, em detrimento das ciências
sociais e humanas. Porém, a partir da aproximação com tais áreas, o espaço da Educação Física nos
currículos escolares vem sendo compreendido para além da mera aplicação de procedimentos
técnico-instrumentais visando unicamente o ensino de jogos e atividades esportivas.
Na área específica da educação física, a formação docente ainda está permeada por uma
cultura com forte influência do diagnóstico, da normatização e da objetividade (MOLINA NETO;
MOLINA, 2003). Onde os currículos, ancorados num paradigma técnico-linear, são marcados por
disciplinas com práticas voltadas para o conhecimento técnico-desportivo, em detrimento das
disciplinas da área do conhecimento humanista; sendo que estas últimas precedem as primeiras;
numa perspectiva de que a teoria precede, ou deve preceder a prática; contribuindo para a
perpetuação da dicotomia teoria X prática e, por conseguinte, pela fragmentação do conhecimento.
Entendemos que
[...] o professor não deve aplicar teoria na prática, e sim, (re)construir (reinventar) sua
prática com referência em ações/experiências e em reflexões/teorias. É fundamental
que esta apropriação de teorias se dê de forma autônoma e crítica, portanto, como ação
de um sujeito, de um autor. (CAPARRÓZ; BRACHT, 2007, p. 27).

Corroboramos com a ideia de que os cursos de licenciatura devem investir, prioritariamente
na formação de professores/as, (não de treinadores/as, instrutores/as ou recreadores/as), o que
implica, necessariamente, trazer o espaço escolar para o centro desta formação, de forma que os/as
futuros/as professores/as compreendam as possibilidades de intervenção na educação física como
componente curricular
Neste sentido, o desenvolvimento do subprojeto, dentro do Pibid, torna-se um instrumento
fundamental para que nossos/as estudantes tenham mais uma oportunidade, além da Prática como
Componente Curricular e dos Estágios Curriculares, de refletir sobre o cotidiano escolar em um
movimento de aproximação com a realidade, tendo a mediação, igualmente fundamental, do/a
professor/a da escola, que no escopo do Pibid é chamado de supervisor/a. Buscando, dessa forma,
superar o modelo que formação baseado no viés biologicista, que ainda é hegemônico na educação
física.
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A inserção dos/as bolsistas nas escolas buscou promover o aprofundamento da reflexão que
se faz nas disciplinas pedagógicas, tendo o cotidiano como a principal referência, de tal forma que
esse aprofundamento auxilie na revisão do que se faz no próprio curso, servindo de suporte para
todos/as os/as professores/as que trabalham com a licenciatura na Faculdade de Educação Física da
UFU, para os/as demais estudantes do curso e, ainda, para outros/as professores/as das escolas
públicas de Uberlândia.
O trabalho que foi desenvolvido pela equipe PIBID/Educação Física/UFU para planejar as
intervenções na escola partiu do modelo da Estratégia de Ensino, que é um planejamento de uma
sequência de aulas destinadas ao desenvolvimento de um determinado tema de ensino, explicitando
os princípios pedagógicos (na medida em que se decide como ensinar) e as relações dialética e
democrática com o conhecimento. (AMARAL; ANTUNES, 2011). De maneira a não fragmentar o
processo ensino-aprendizagem e, assim, superar a tendência de planejar o ensino com base no
modelo tecnicista. A elaboração, implementação e avaliação das Estratégias de Ensino possibilitou
relacionar o planejamento com o estudo sobre as dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar. De
acordo com Sartori (2011)
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, sem dúvida,
constitui-se numa das alternativas potenciais para fortalecer a formação inicial,
considerando as conexões entre os saberes que se constroem na universidade e os
saberes que cotidianamente são produzidos e se entrecruzam nas unidades escolares.
A experiência real do professor em exercício na educação básica é relevante por
enriquecer a formação inicial e profissional dos licenciandos, bolsistas do programa,
uma vez que estes entram em contato direto com a realidade vivenciada diariamente
pelos professores de ensino fundamental e de ensino médio. (p. 2).

Para o projeto desenvolvido entre agosto de 2018 e janeiro de 2020, elencamos os seguintes
objetivos a serem atingidos:
1. Ressignificar as práticas pedagógicas tratadas como tema de ensino nas aulas de
educação física.
2. Valorizar o componente curricular a partir da promoção do reconhecimento, pela
comunidade escolar, de sua contribuição na formação dos/as estudantes.
3. Reconhecer, por parte dos/as estudantes bolsistas, a necessidade da reflexão sobre a
prática pedagógica como exercício permanente que deve estar presente, tanto na
formação inicial, quanto na formação em serviço.
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4. Refletir sobre a realidade educacional buscando identificar o lugar da
Educação Física na Educação Escolar e sua contribuição para a elevação da
consciência crítica dos/as estudantes e professores/as.
5. Elaborar materiais curriculares para a educação física escolar. (ROTELLI, 2012)
6. Propiciar vivências que utilizam as Tecnologias Informacionais de Comunicação
(TICs) na Educação Física escolar.
7. Estimular o debate sobre temas da educação relacionando com a educação Física
escolar.
8. Aproximar a formação inicial de professores do cotidiano escolar, buscando
valorizar o exercício da docência e estabelecer um diálogo permanente entre
estudantes e professores/as.
9. Compreender o planejamento como constitutivo do trabalho docente identificando
suas dimensões macro e microcurriculares, bem como suas possibilidades de
materialização numa perspectiva crítica.
10. Orientar a reelaboração do currículo escolar.
11. Contribuir com a formação em serviço das professoras supervisoras.
12. Contribuir para a consolidação da autonomia e da autoria pedagógica das professoras
supervisoras nos diferentes espaços em que exercem a docência.
13. Elaborar um artigo que apresente a experiência e reflexões sobre as contribuições do
Pibid para a formação inicial e continuada e apresentar num evento científico.
Para a consecução dos objetivos traçados os/as bolsistas foram inseridos/as nas escolas
campo para, incialmente, terem conhecimento da realidade escolar, por meio da realização de um
diagnóstico das condições de trabalho na escola, onde foi feita uma identificação de espaços e
materiais para o desenvolvimento das atividades na escola. A partir disso foi elaborado e
apresentado um relatório descritivo da realidade escolar.
O diagnóstico propiciou a produção de materiais curriculares relacionados com temas de
ensino da educação física escolar selecionados a partir das necessidades das professores
supervisores. Os quais foram elaborados tendo como embasamento teórico a leitura de textos que
tratam do tema de ensino na literatura da área. Os/as bolsistas também confeccionaram materiais
curriculares que foram utilizados pelas professoras supervisoras e, também, apresentados nas
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reuniões coletivas, nas oficinas e nos minicursos oferecidos. Além disso, houve a criação e
desenvolvimento de recursos midiáticos/multimídia de acordo com os temas de ensino das
Estratégias de Ensino.
A elaboração de Estratégias de Ensino a partir da análise da realidade dos/as estudantes/as e
suas condições de aprendizagem ocorreu nas escolas campo, sob a responsabilidade da supervisora.
Foram realizadas leituras de textos sobre a elaboração de Estratégias de Ensino, visando a
apropriação desse conceito e também do modelo de planejamento, com vistas a elaborar Estratégias
de Ensino as quais foram desenvolvidas nas turmas acompanhadas pelos/as bolsistas.
A realização do diagnóstico permitiu que fossem identificadas algumas dificuldades, por
parte das professoras supervisoras em trabalhar determinados temas de ensino. Diante disso, foi
feito um levantamento de material e/ou bibliografia específica para a inclusão de novas práticas
corporais (dança, ginástica, lutas, outras) como temas de ensino nas aulas de educação física.
Sob a responsabilidade dos/as bolsistas e também das professoras supervisoras e com a
orientação da coordenadora de área, foram desenvolvidos projetos e realizados eventos
esportivo/recreativo envolvendo a comunidade interna e externa da escola. Como, por exemplo,
festival de ginástica circense, jogos escolares, festival de dança e disputas esportivas entre as
turmas.
O acompanhamento do Projeto se deu por meio de reuniões quinzenais para planejamento e
avaliação das atividades propostas e também reuniões de estudos temáticos com as professoras para
discussão sobre questões metodológicas relacionadas com o ensino de Educação Física. Atividade
essa que esteve à cargo tanto da coordenadora de área como das supervisoras. A socialização da
produção coletiva de cada escola também se deu nestas reuniões.
Nas reuniões que aconteciam na escola os/as bolsistas elaboram artigos que foram enviados
e apresentados em eventos científicos da área tais como: X Encontro Mineiro de Investigação na
Escola, XIV Seminário o Uno e o Diverso na Educação escolar, XII e XIII Semana Científica da
Educação Física e XII Encontro Internacional de Formação de Professores e Estágio Curricular
Supervisionado e VII Seminário Institucional do Pibid.
CONSIDERAÇÕES
A necessidade de recolocar a prática pedagógica como centro da reflexão nos processos de
formação de professores tem estimulado, cada vez mais, o investimento em parcerias
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Universidade/Escola, como é o caso deste programa. A fertilidade destas experiências tem
contribuído para aproximar estes dois espaços de produção de conhecimento, tornando possível o
diálogo entre pesquisadores/as da academia, professores/as - pesquisadores/as da Educação Básica e
estudantes-professores/as.
Quanto mais a universidade reconhecer os/as professores/as como autores/as de suas práticas
e não como aplicadores/as de conhecimentos elaborados longe deles/as, mais eles/elas serão
estimulados/as a se qualificarem. A troca de experiências entre profissionais e a melhoria da
qualidade da formação continuada dos/as professores/as se refletirá, certamente, na melhoria da
qualidade dos processos de ensino e aprendizagem na educação escolar básica.
O Pibid, portanto, tem cumprido sua função de melhoria da formação inicial de
professores/as, por meio da articulação entre teoria e prática, bem como contribuindo para que a
formação continuada também aconteça, por meio da inserção de estudantes nas escolas de educação
básica. O desenvolvimento de estratégias de ensino, como aconteceu nesse subprojeto, além de
possibilitar uma formação inicial arraigada no cotidiano escolar, oportunizou às professoras
supervisoras a formação continuada em serviço. Tendo o ambiente escolar como foco da formação.
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Resumo
A formação inicial em educação física ainda se encontra ancorada num paradigma técnico-esportivo,
com disciplinas voltadas aos aspectos do treinamento físico, mesmo na modalidade licenciatura.
Resultado de um processo histórico de formação embasado num viés biologista, que tem marcado a
educação física desde seus primórdios, como disciplina escolar. As iniciativas de superação deste
modelo de formação já estão presentes no âmbito das universidades desde o chamado “Movimento
Renovador” da educação física, entretanto, esse modelo ainda é hegemônico. Assim como a formação
docente, de maneira geral, a formação em educação física tem buscado modificações no sentido de
superar esse modelo, buscando, dessa forma, melhorar os indicativos de qualidade da educação básica.
O governo federal tem feito investimentos neste sentido, procurando melhorias na formação tanto
inicial, como continuada de docentes. O Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência
(PIBID) é um exemplo dessas iniciativas. Apresentamos neste texto o trabalho realizado pelo grupo
Pibid, subprojeto Educação Física, participante do Edital 08/2018, o qual foi composto por 30
discentes de educação física, 3 professoras da rede pública de ensino, estadual, municipal e federal.
Abarcando desde a educação infantil até o ensino médio. O objetivo do referido subprojeto foi
justamente refletir sobre o cotidiano escolar em um movimento de aproximação com a realidade, tendo
a mediação do/a professor/a das escolas campo, utilizando o modelo de estratégias de ensino para
elaboração de planejamentos de ensino nas aulas de educação física escolar. Ressaltamos a necessidade
de recolocar a prática pedagógica como centro da reflexão nos processos de formação de
professores/as tem estimulado, cada vez mais, o investimento em parcerias Universidade/Escola, como
é o caso deste programa.
Palavras-chave: Pibid; Formação docente; Educação física.
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MARCAS INICIAIS DO PERCURSO PIBIDIANO
O processo de formação está pensado, melhor dizendo, como uma aventura. E uma
aventura é, justamente, uma viagem aberta em que pode acontecer qualquer coisa, e
na qual não se sabe onde vai chegar, nem mesmo se vai chegar a algum lugar
(LARROSA, 2013, p. 53).

Uma palavra, que talvez se torne repetitiva ao longo deste artigo, descreve o que vivemos no
PIBID: experiência. Porém, não se trata apenas daquilo que o dicionário Michaelis traz como
definição, como por exemplo “conhecimento das coisas pela prática ou observação”1, e sim, algo
mais íntimo, que atravessa e deixa marcas na vida de quem a vivencia. Jorge Larrosa (2011, p. 5)
chamará essa experiência de “isso que me passa”.
E “isso que me passa” tem a ver com algo que descobrimos no PIBID, logo, foi no encontro
com algo fora de nós, fora do nosso ambiente, das nossas vivências e das nossas certezas e que nos
permitimos experimentar. Concordamos com Larrosa quando afirma:
“não há experiência, portanto, sem a aparição de alguém, ou de algo, ou de um isso, de
um acontecimento em definitivo, que é exterior a mim, estrangeiro a mim, estranho a
mim, que está fora de mim mesmo, que não pertence ao meu lugar, que não está no
lugar que eu lhe dou, que está fora do lugar.” (2011, p. 5).

Todos nós, de uma maneira ou de outra, alcançamos a ideia do que faz um professor em
turma. Provavelmente, as brincadeiras giravam em torno da troca de papéis: uma hora éramos
professoras, outra, alunas. Quantas vezes, nossas mães, irmãos e amigos nos auxiliaram em algum
exercício de casa?
Quando decidimos pelo curso de Licenciatura em de Pedagogia, tínhamos em mente um
saber-fazer da profissão, um conjunto de atividades e deveres que nos tornariam professoras. Pensar
em Educação Infantil, de alguma forma, nos remetia a cuidados também, afinal, desde os
primórdios das instituições pré-escolares, a assistência à criança era a proposta corrente
(KUHLMANN, 1991).
Aos poucos, fomos percebendo que Educação Infantil era muito mais do que simplesmente
assistir crianças pequenas ou um direito das mulheres trabalhadoras. As propostas para as creches
em sua fase inicial passaram por “concepções médico-higienistas” (KUHLMANN, p. 18), com
preocupações acerca da mortalidade infantil, da qualidade nas refeições, cuidados com o corpo. O

1

http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=experi%C3%AAncia.
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mesmo autor citando Maria Vittoria P. Civiletti a respeito da criação das creches dirá que “estas
teriam sido implantadas pelos médicos, que se aliaram às mulheres burguesas, nos interesses do
movimento higienista e visando ao atendimento às trabalhadoras domésticas.” (1991, p. 18). A
inserção da mulher no mercado de trabalho de maneira mais ativa e questões políticas envolvidas
nesse fenômeno tornaram possíveis maiores investimentos e reflexões acerca da qualidade da vida
infantil ao longo das décadas, desde o surgimento das creches.
A partir de tais reflexões, investimentos e lutas ao longo de décadas é que, como pibidianas,
podemos contemplar o encontro entre a Universidade e a educação básica, por exemplo, e de quão
importante é o papel de um professor especializado na educação infantil na vida acadêmica daquele
que dá seus passos iniciais nessa longa jornada que é a docência.
A partir do nosso ingresso ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência –
PIBID e nossa entrada nos Grupamentos III, IV e V do Centro de Referência em Educação Infantil
Realengo do Colégio Pedro II (CREIR), tudo o que imaginávamos acerca do que é ser professora
ruiu. E não somente o que pensávamos sobre ser professora, mas também sobre ser adulta. E isso
tem a ver com a experiência no escrito de LARROSA (2011): “na experiência, o sujeito faz a
experiência de algo, mas, sobretudo, faz a experiência de sua própria transformação. Daí que a
experiência me forma e me transforma”. E nós estávamos nos transformando no encontro com as
crianças cada vez que nos inseríamos mais no cotidiano delas.
Com o PIBID e o CREIR descobrimos as mais variadas faces da educação infantil: choros,
risadas, escutas, toques e sentimentos. Crianças choram e adultos também; ambos criam e revogam
regras nas brincadeiras, ambos correm, se sujam e fazem bolos de lama; contam histórias de terror,
encontram fadas e duendes pelos espaços da escola e vivenciam entre pares seus medos, frustrações
e inquietações. Descobrimos que somos iguais em afetos e sensibilidade. Também descobrimos a
importância da documentação pedagógica, dos portifólios, dos registros, diários de campos,
reuniões e conselhos de classe a fim de pensarmos nossa prática didática. Os adultos conduzem
essas dinâmicas, mas as crianças dão o tom e as cores necessárias.
PERCURSO QUE TRANSFORMA
O sujeito da experiência, esse sujeito que temos caracterizado como já aberto, vulnerável,
sensível e ex/posto, é também um sujeito singular que se abre à experiência desde sua própria
singularidade... É também, ele mesmo, inidentificável, irrepreensível, incompreensível, único,
singular. A possibilidade da experiência supõe, então, a suspensão de qualquer posição genérica
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desde a que se fala, desde a que se pensa, desde a que se sente, desde a que se vive. (LARROSA,
2011, p. 18).
Assim, descobrimos em nosso percurso pibidiano a linguagem da sensibilidade, de nos
colocarmos no lugar do outro. Nos colocamos nesse outro lugar quando uma criança não aceita as
regras de um determinado jogo coletivo e por isso quer interromper a brincadeira, ela precisa de um
tempo para lidar com as suas emoções, entender, com a mediação de outro que caminhe com ela,
que regras existem e, apenas após essa reflexão, retornar à brincadeira Assim como quando outra
criança precisava ser acolhida em sua tristeza porque o pai havia quebrado mais uma promessa de ir
vê-la ou quando um menino queria que alguém ouvisse suas histórias sobre peixes e dinossauros,
suas grandes paixões. Com a linguagem da sensibilidade, pudemos também compreender que há
momentos em que os adultos falam, combinam acordos e dão orientações, mediam.
Uma experiência que nos proporcionou vivenciar o afeto na sua forma mais humana, ou
seja, dentro do universo infantil foi sentar no chão da sala de aula, do pátio, do solário para dividir a
brincadeira, a audição, a fala. As próprias crianças nos ensinaram as narrativas e os caminhos que
deveríamos nos apropriar para que houvesse uma profunda conexão entre elas e nós. As expressões
corporais afetuosas decorrem livremente naquele espaço. Um abraço espontâneo, um sorriso, uma
confidência. Respeito à livre expressão da criança também no sentido de não querer abraçar, beijar
e se manter distante. Expressões validadas através da observação e diálogo quando necessário.
Formas funcionais de educação elaborada na troca em que o adulto não se coloca como o detentor
do conhecimento; seu papel é maior sem demonstrações bruscas ou precipitadas. É um amigo
sabido, pronto a acolher, a orientar, a se doar em busca do outro.
Dentro dessa acolhida tivemos como exemplo o SER PROFESSOR, sem desmerecer a
forma pedagógica. Podemos perceber que a metodologia do CREIR é um ato de resistência ao
respeito à educação, à criança e ao professor. É possível ter uma educação de qualidade, através da
audição à personagem principal, da interação e inserção da família dentro desse contexto, e ainda
assim mantermos as políticas pedagógicas da escola sem interferência.
Notamos como é fundamental para se trabalhar com criança, é ser também criança. A
educação baseada apenas na elaboração de planejamentos, pautas, currículos e práticas teóricas,
pode se aprimorar bem mais, através da escuta e percepção dos movimentos infantis. Sentar no
chão, criar histórias, ser mãe, fada, dinossauro, ouvir e relatar medos (reais ou não), dar asas ao fazde-conta, podem ser o grande alicerce para a construção de uma educação infantil promissora e
interessante.
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E diante dessas narrativas, uma pergunta vem à mente: Em que momento nós, adultos,
deixamos de nos relacionar como as crianças fazem? Nossos encontros precisam ser abastecidos das
relações infantis: olhares, risos, entrega, confiança. Nossos diálogos precisam ser sensíveis,
verdadeiros, autênticos. Nossa escuta precisa libertar-se do juízo e das preconcepções. Precisamos
ouvir as narrativas das crianças e com elas estabelecer relações de respeito e acolhimento. Elas têm
muito a oferecer. Como afirma Larrosa: “a experiência é um movimento de ida e volta” (1991, p.
6). Nos permitamos mergulhar nesse movimento.
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Resumo
O presente resumo decorre de nosso percurso formativo, proporcionado pelo PIBID (Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), realizado no Centro de Referência em Educação
Infantil Realengo, do Colégio Pedro II. Emerge da necessidade de relatar as surpresas, encantamentos e
tensões ocorridos neste movimento de formação a partir da relação teoria-prática que o PIBID
propiciou. A docência na educação infantil é como uma trama delicada, cujas costuras demandam
tempo para experimentação e cada detalhe importa na amplitude do tecido. Ser professor de crianças
pequenas é abraçar as perguntas e nem sempre saber as respostas. É compreender que interagir não é
interferir, que estar presente não é impor a presença. Nesse contexto, relacionar teoria e prática tornase essencial para a construção das subjetividades e nos coloca como mediadores-aprendizes. O
cotidiano da escola é quem dá o ritmo de nossa ação docente: os exemplos e modelos que nos regem,
que nos dão a real importância do papel daquele que interage com o mundo infantil e suas
potencialidades; os argumentos e práticas que fundamentamos através dos teóricos e das relações, no
contato prático de uma escola de educação infantil. Nesse contato, muito recebemos e muito demos.
Cada uma de nós foi tocada pelos gestos, pelas conversas, pela autoria das crianças e parceria dos
adultos. Nossa formação docente ganhou novos contornos e possibilidades a partir do PIBID, a partir
do chão onde costumávamos estar em nossos encontros semanais no CREIR, a partir da criança que
redescobrimos em nós mesmas no contato com as crianças dos Grupamentos III, IV e V (3, 4 e 5
anos). Descobrimos que, no PIBID, não somos apenas bolsistas, somos também professoras, assim
vistas, assim consideradas e assim convocadas a uma reflexão sobre o lugar do adulto entre e com as
crianças.
Palavras-chave: PIBID; Formação docente; Educação infantil; Afeto; Experiência.
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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa, situada na área da Linguística Aplicada (LA), no campo de formação
docente, desenvolvida no Programa Institucional de Iniciação à Docência (Pibid)- Letras/Inglês
(Edital n. 061/2013) teve por objetivo analisar respostas de seus participantes sobre suas motivações
iniciais para participarem do programa, bem como suas experiências significativas vivenciadas
nesse contexto. Nesse edital, no projeto de Letras-Inglês, tivemos um total de 22 alunos bolsistas de
graduação, quatro professores da educação básica, denominados supervisores e duas coordenadoras.
A atuação desse programa ocorreu em três escolas situadas na região central de Maringá/PR,
atendendo os seguintes níveis de ensino: fundamental, médio e Educação de Jovens e Adultos. O
Pibid é um dos contextos de investigação do projeto de pesquisa “Formação de professores de
línguas: aprendizagem e desenvolvimento da identidade docente”, o qual examina, de forma geral,
a visão de acadêmicos do curso de Letras sobre o processo de aprendizagem docente inicial e a sua
constituição identitária. Tendo como base teórica estudos sobre aprendizagem docente (LAVE;
WENGER, 1991; JOHNSON; FREEMAN, 2001; JOHNSON, 2006, GIMENEZ, 2013), fazemos
um recorte dos dados e, trazemos, neste texto, uma análise sucinta das principais experiências
desses alunos que contribuíram para sua aprendizagem como professor de língua inglesa (LI), além
de suas motivações iniciais para ingressarem no programa.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Nesta seção, serão analisadas as respostas dos pibidianos a questionários de cunho
dissertativo, aplicados nos anos de 2015, 2016 e 2017, das seguintes perguntas: i) Por que você
decidiu participar do Pibid-Letras/Inglês? ii) Quais experiências vivenciadas no Pibid foram
significativas para sua aprendizagem docente?
MOTIVAÇÕES INICIAIS
De modo mais marcado, a vivência no contexto público de ensino foi a motivação ressaltada
pela maioria dos respondentes. Tal motivação é somada a outras, tais quais: aprimoramento do
conhecimento teórico-prático no ensino-aprendizagem de LI, produção de material didático, a bolsa
em si, aprendizagem de postura em sala de aula, contribuição com estágio e conhecimento de LI.
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Em segundo lugar, experiências voltadas para a docência, como o contato com e atuação em
sala de aula, aprimoramento didático e conhecimento da carreira profissional, foram pontuadas
pelos pibidianos. A resposta de Elizabeth Queen, ao questionário aplicado em 2017, ilustra tal dado:
“Decidi entrar no Pibid para aprender a ser professor, isto é, a como me portar em sala
de aula, como falar com os alunos, de que forma ensinar as habilidades linguísticocomunicativas da língua inglesa de forma didática”.

Em terceiro plano aparece o desenvolvimento conjunto dos conhecimentos teórico-práticos:
experiência em sala de aula aliada ao acesso a teorias metodológicas com possibilidade de transpôlas; atuação em sala de aula antes da conclusão da graduação somada à aprendizagem teórica e
articulação de teorias estudadas e aprendidas com o contato de sala de aula.
Em seguida, a formação e o desenvolvimento profissional são pontuados como motivações
para a participação no programa. Além dessas, o fator financeiro (bolsa) foi mencionado em
conjunto com outros aspectos, como: o preparo para docência, a contribuição com ensino de LI na
escola pública, a experiência em sala de aula, o contato com veteranos do curso, a proximidade com
as coordenadoras, dentre outros.
Outra motivação declarada se refere à contribuição do Pibid para o desenvolvimento do
estágio supervisionado obrigatório, conforme expõe Frederico no questionário de 2016:
“Porque juntamente com o curso de licenciatura, eu queria ter a experiência em sala de
aula em escola regular pública antes mesmo de ter as disciplinas de estágio nos
terceiro e quarto anos e o Pibid foi um programa que tornou isso possível. Além disso,
eu queria descobrir se eu tinha escolhido o curso certo, até porque eu entrei no curso
de Letras Inglês/Tradução por causa do bacharelado em tradução”.

Ainda, o contato com o par mais experiente (colegas e professores) é fator motivador na
visão de alguns dos pibidianos. Esse contato é possibilitado pela “supervisão ativa”, nas palavras de
um deles, das professoras e coordenadoras da equipe.
Por fim, de modo menos marcado, temos: influência familiar, confirmação pela escolha da
profissão, contato com Pibid no ensino médio como aluna e a possibilidade de estar em sala de aula
da escola desde o início da graduação.
Como podemos notar pela sistematização e análise dos dados, a motivação maior é de cunho
contextual e prático, pois a possibilidade de vivenciar o sistema público de ensino e desenvolver
atividades voltadas para a docência foram os aspectos mais pontuados pelos informantes. Neste
sentido, observamos um foco no conhecimento docente e contextual, que possibilita uma
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aprendizagem situada e que toma a escola como um locus de aprendizagem para esses futuros
professores. No entanto, ao ressaltar essa motivação “prática” não significa que o conhecimento
teórico não é levado em conta. O conhecimento teórico dialoga com o prático, pois eles se tornam
mais contextualizados e, ao vivenciarem situações de sala de aula, os participantes conseguem fazer
sentido das teorias aprendidas e discutidas. Nesse sentido, destaca-se o posicionamento de Johnson
e Freeman (2001, p. 65):
Quando o conhecimento teórico é situado em contextos sociais nos quais eles
costumam ser utilizados, sua interconexão se torna evidente. Quando os professores de
línguas têm oportunidades múltiplas para situar e interpretar tal conhecimento em seu
trabalho, eles se engajam em um processo de fazer sentido que os empoderam para
justificar suas práticas em teorias que eles compreendem e podem agir de acordo em
suas salas de aula.

Isto posto, percebemos que o Pibid, como um programa e espaço voltado para a formação
docente inicial, especificamente, tem alcançado seus objetivos ao oportunizar a inserção de
graduandos das licenciaturas no contexto público da educação básica para que estes vivenciem a
prática profissional desde o início do curso. Tal objetivo vai ao encontro das motivações pontuadas
pelos sujeitos da pesquisa. Além disso, suas motivações demonstram que eles desenvolvem
conhecimentos teórico, prático e contextual, que são importantes e basilares para o
desenvolvimento pessoal e profissional do futuro professor.
EXPERIÊNCIAS SIGNIFICATIVAS VIVENCIADAS NO PIBID
Em relação às experiências significativas, os participantes elencaram vários momentos e/ou
espaços que consideraram relevantes para sua aprendizagem docente. Dentre eles, têm-se a sala de
aula (37 respostas), como sendo o espaço em que eles ressaltaram como sendo uma experiência
realmente importante, pois apreendemos que ela abarca diferentes vivências e práticas da profissão,
desde o domínio de conteúdo até mesmo o gerenciamento de sala e situações que possam extrapolar
ao que compete ao professor.
“A experiência de sala de aula com o auxílio das supervisoras foi de suma importância
para verificar e ter um retorno de pontos a melhorar a minha prática. Desse modo,
pude refletir sobre metodologias e estratégias de ensino para adequar ao contexto e ao
nível linguístico dos alunos". (Juliana, questionário 2015)

Momentos destinados à leitura e discussão teórica de textos também foram pontuados por
18 alunos. Isso significa que o acesso ao conhecimento teórico também é valorizado e reconhecido
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por eles como importantes para sua formação docente. A realização de planejamento/plano de aula
ocorreu em 16 respostas, o que demonstra que os alunos puderem perceber o quanto é
imprescindível a elaboração de planos de aulas, bem como de atividades para que o professor tenha
seus objetivos de ensino e aprendizagem planejados previamente à sua prática em sala de aula.
Outro aspecto mencionado por eles diz respeito ao contato com alunos (11 respostas). Esse
contato é relevante para que o futuro professor possa ter conhecimento discente, tendo acesso às
suas possíveis dificuldades, expectativas, facilidades, contribuindo para e facilitando o
planejamento de suas aulas ao pensar em objetivos de ensino que atendam às expectativas e
necessidades dos estudantes.
A

produção

de

material/elaboração

atividades

foi

citada

em

sete

respostas,

complementando o rol de aspectos significativos apontados pelos participantes. Esse tipo de
atividade possibilita que o futuro professor seja capaz de desenvolver sua autonomia, além de
perceber a necessidade de complementar as atividades propostas pelo livro didático e/ou decidir por
trocar algumas atividades.
A vivência nas oficinas ofertadas pelo Pibid também foi mencionada pelos participantes em
sete respostas. Uma das atividades propostas pelo projeto de inglês era a oferta de oficinas de LI no
contraturno, as quais tinham por objetivos oportunizar maior contato do aluno com a língua, o
desenvolvimento de conhecimento cultural, da habilidade oral, além de trabalhar as suas
dificuldades, dentre outros. Esse espaço também pode ser considerado de grande aprendizagem
pelos pibidianos, pois eles preparavam o material e ministravam as aulas em duplas, sem
necessariamente a supervisão presencial dos seus supervisores.
Outra vivência significativa informada foram as trocas de experiência /interação/trabalho
em grupo, totalizando cinco respostas. Durante as reuniões do Pibid vários foram os momentos em
que os pibidianos trabalharam em grupos, desenvolvendo atividades com pares mais e menos
experientes. Esses pares eram tanto os pibidianos quanto seus supervisores e coordenadores. O
acompanhamento do supervisor é mencionado por quatro alunos. Esse tipo de atividade
desenvolvida pelo pibidiano oportunizava a vivência de toda a rotina do professor na escola, seja na
hora-atividade, em reuniões pedagógicas, conselho de classe, planejamento de aulas/atividades,
correção de provas, dentre outras. Assim, esse acompanhamento contribuiu de modo significativo
para a aprendizagem contextual do futuro professor.
Outro aspecto elencado refere-se ao gerenciamento de sala/atuação em sala de aula (quatro
respostas). Essa vivência torna-se relevante para a aprendizagem docente do pibidiano ao aprender
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na prática sobre como lidar com o contexto de sala de aula, além de aprender sobre aspectos
intrínsecos a essa prática, a saber: tempo de duração das atividades; organização da aula
(início/meio/fim); problemas relacionados à indisciplina; etc.
No que tange à aprendizagem e contato com a vida acadêmica, três alunos pontuaram que a
escrita de textos acadêmicos também foi significativa. Essa atividade oportunizou que eles
realizassem pesquisas no contexto do Pibid, sendo possível a aprendizagem de escrita de resumos,
abstracts, artigos científicos e outros gêneros dessa esfera. Outras vivências, com menor ênfase,
também foram apontadas pelos pibidianos, a saber: acompanhamento dos alunos com dificuldades;
participação em eventos; observação da atuação dos pares nas reuniões na universidade; escrita e
organização de relatório; observação e vivência em vários contextos; confraternização de final de
ano.
Com base no exposto, ficam evidentes os vários momentos, espaços e oportunidades de
aprendizagem e formação vivenciados pelos pibidianos durante sua participação no programa. Tais
experiências significativas foram desenvolvidas tanto no âmbito acadêmico quanto no da docência.
Nesse, o rol de atividades elencadas por eles evidencia a importância de realização de diversas
práticas nesse contexto, onde cada uma pôde contribuir, de algum modo, com o processo de
aprender a ser professor, pois elas são consideradas intrínsecas e comuns à profissão docente
(planejamento/ preparação de atividades e materiais/gerenciamento de sala, por exemplo).
Ademais, ao observarmos as experiências significativas informadas pelos pibidianos,
podemos ressaltar novamente a relevância da articulação entre aspectos teóricos e práticos na
formação docente. Tal aspecto deixa evidente a indissociação deles, já que, de acordo com Pimenta
e Lima (2005, p. 9), “a prática pela prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão pode
reforçar a ilusão de que há uma prática sem teoria ou de uma teoria desvinculada da prática”.
CONCLUSÕES
Esse trabalho analisou respostas de acadêmicos participantes do Programa Institucional de
Iniciação à Docência (Pibid)- Letras/Inglês (Edital n. 061/2013) sobre suas motivações para
participação no referido programa, bem como suas experiências significativas vivenciadas nesse
contexto. De modo geral, observamos que as motivações iniciais se concretizaram nas atividades
desenvolvidas no programa. Isso evidencia que o Pibid é um contexto importante para aprender,
vivenciar e desenvolver atividades voltadas para docência, articulando os saberes teóricos e
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práticos da profissão. Além desses saberes, percebemos que outros conhecimentos puderam ser
mobilizados e aprendidos pelos seus participantes, a saber: contextual, discente, de conteúdo,
atitudinal, pedagógico, dentre outros (SHULMAN, 1986).
Com base na análise das experiências vivenciadas e das motivações para participação no
programa, podemos ressaltar a aprendizagem docente contextualizada, situada e marcada pela
interação com pares mais ou menos experientes. Nesse sentido, corroboramos as palavras de
Gimenez (2013), que afirmam que:
A chamada virada sócio-histórico-cultural toma o processo de formação de
professores como emergentes de práticas contextualizadas, mediadas por conceitos
reconhecidos e valorizados, e calcados na premissa de que os sujeitos constroem
conhecimento nas inter-relações com outros e na participação em atividades
constitutivas da profissão (GIMENEZ, 2013, p. 49).

Assim sendo, entendemos que o Pibid, sendo um programa voltado ao desenvolvimento do
saber docente, contribuindo para que o aluno-professor vivencie o contexto de sua atuação
profissional desde o início de seu curso de graduação, por meio de atividades contextualizadas e
específicas do seu campo de atuação, pôde oportunizar que a formação desses alunos fosse pautada
em uma concepção que considera aspectos contextuais e mediada pela relação com o outro.
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Resumo
O objetivo deste trabalho é analisar respostas de acadêmicos participantes do Programa Institucional de
Iniciação à Docência (Pibid)- Letras/Inglês (Edital n. 061/2013) sobre suas motivações para
participação no referido programa e as suas experiências significativas vivenciadas nesse contexto. Os
dados foram gerados pela aplicação de questionários dissertativos a esses pibidianos nos anos de 2015,
2016 e 2017. A presente investigação está inserida no projeto de pesquisa institucional “Formação de
professores de línguas: aprendizagem e desenvolvimento da identidade docente”, o qual tem como
objetivo “estudar e investigar a representação de oportunidades de aprendizagem docente e o
desenvolvimento da identidade profissional de acadêmicos do curso de Letras em atividades e/ou
espaços (extra)curriculares”. As discussões teóricas e analíticas estão pautadas nos estudos sobre
formação e aprendizagem docente (LAVE; WENGER, 1991; JOHNSON; FREEMAN, 2001;
JOHNSON, 2006, GIMENEZ, 2013, dentre outros) sob a ótica de perspectivas socioculturais. Os
resultados demonstram que a motivação maior é de cunho contextual e prático, pois a possibilidade de
vivenciar o sistema público de ensino e desenvolver atividades voltadas para a docência foram os
aspectos mais pontuados pelos informantes. Com relação às experiências significativas, ficaram
evidentes os vários momentos, espaços e oportunidades de aprendizagem e formação vivenciados
pelos pibidianos durante sua participação no programa, tais como: a atuação em sala de aula, o
planejamento de aula, materiais e atividades, as discussões teóricas, a vivência em oficinas, dentre
outras. Tais experiências foram desenvolvidas tanto no âmbito acadêmico quanto no da docência e
contribuíram com o processo de aprender a ser professor.
Palavras-chave: Programa Institucional de Iniciação à Docência; Letras-Inglês; Motivações;
Experiências significativas.
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Resumo
A organização deste painel surge a partir de resultados de uma investigação de pós-doutorado que teve
a proposta principal de divulgar a relevância de se oferecer apoio aos professores iniciantes para
diversos fins, tais como por exemplo, uma melhor atuação profissional, um meio de aumentar sua
motivação e diminuir o sentimento de abandono docente; além da necessidade de se ampliarem as
poucas experiências existentes nesta área no Brasil; a necessidade de se pesquisar sobre estas
experiências em âmbitos nacional e internacional, de forma contextualizada, para que se possam
analisar as melhores formas de se ampliar o oferecimento de apoio aos professores iniciantes do Brasil,
compartilhando os resultados da nossa pesquisa e propondo ações que revalorizem as existentes e
promovam a ampliação do número de ações, de beneficiados e de financiamento. Ampliando tais
objetivos para este painel, pretendemos que os conhecimentos históricos e reflexões atuais sejam
divulgados e estejam acessíveis não só a pesquisadores e estudantes destas temáticas, mas também aos
docentes em prática escolar da Educação Básica e demais interessados na temática e por isso participam
do painel para discutir as questões mais atuais sobre a temática um representante do Programa de
Residência Docente do Colégio Pedro II, além de outros docentes que participam e analisam
programas de indução profissional. Este painel convida pesquisadores de alta competência acadêmica
no campo de investigações e pretende sensibilizar ao debate pessoas preocupadas com o tema. Por tal
motivo, propomos reflexões que possam ir além das questões teórico-políticas, ampliando-se e
permitindo principalmente aos docentes, refletir sobre a sua situação profissional.
Palavras-chave: Formação de professores; indução profissional; profissão docente; residência docente.
O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DOCENTE DO COLÉGIO PEDRO II: HISTÓRICO E
PERSPECTIVAS
Jorge Marques – CPII

INTRODUÇÃO
É certo que, em 2 de dezembro de 1837, data de fundação do Colégio Pedro II, seria
inimaginável pensar que futuramente ele seria um pólo de formação continuada de docentes. Com
efeito, sucedâneo do antigo “Seminário de São Joaquim”, o Imperial Colégio de Pedro II nascia,
naqueles idos, para preencher uma lacuna de formação de excelência em solo brasileiro. O colégio
surgiu, portanto, como alternativa estratégica que permitiria às famílias abastadas da época a oferta
de educação de qualidade. A partir daquele momento, elas não necessitariam mais enviar seus
herdeiros aos centros de formação europeus, pois o Colégio Pedro II passaria a funcionar como o
grande catalisador de formação das elites nacionais.
Durante todo o período imperial e o início da República (quando o colégio recebeu
denominações diversas, como “Instituto Nacional de Instrução Secundária” e, logo depois, “Ginásio
Nacional”), o perfil da instituição manteve-se cristalizado. Metonímia de tal realidade é a ascensão
ao poder de dois ex-alunos da instituição, respectivamente os presidentes Washington Luís e
Hermes da Fonseca. Natural seria a expansão do Colégio, primeiramente nos anos 50 do século
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passado (época em que foram fundadas as “Seções” Norte e Sul, localizadas, respectivamente, nos
bairros do Engenho Novo e do Humaitá), seguida, na década de 80 do século XX, com a
implantação das séries iniciais do Ensino Fundamental. Já em anos recentes, entre 2004 e 2007, a
instituição sofreu um profundo investimento expansionista, chegando à zona oeste do Rio de
Janeiro e aos municípios vizinhos de Duque de Caxias e Niterói.
Com o acesso sendo democratizado através de sorteios públicos em séries diversas e a
implantação do sistema de cotas, nos dias de hoje o Colégio Pedro II atende ao povo brasileiro em
sua diversidade. Entretanto, os concursos de admissão ao colégio continuam a ser, ano após ano,
acirradamente disputados. Tal fato a confiança que a população continua a ter na qualidade da
formação oferecida pelo educandário. Não há dúvida ainda de que as constantes boas posições da
instituição em exames nacionais e internacionais e em Olimpíadas educativas diversas chamam a
atenção da sociedade para o excelente desempenho do estabelecimento.
Em 2011, o Colégio Pedro II tornou-se equiparado às Instituições Federais de Ensino (IFEs),
o que o levou a expandir suas ofertas além do ensino na Educação Básica. O organograma
institucional se reestruturou, e as antigas unidades de ensino passaram a ser chamadas de campi,
sendo instituída também a figura do reitor no lugar do antigo diretor-geral. Além disso, o Colégio
passou a ser alicerçado a partir do tripé Ensino – Pesquisa – Extensão. Nesse contexto, em 2012,
surgiu o Programa de Residência Docente: tendo em vista que o Colégio Pedro II é a única
instituição federal de ensino que abarca a Educação Básica, nada mais natural que o primeiro
esforço envolvendo a Pós-Graduação envolvesse todo o acúmulo de conhecimentos sedimentado a
partir de mais de um século formando os jovens da Nação. A Residência Docente teve, dessa
forma, um papel pioneiro na instituição, visto que abriu os caminhos para outras diversas
especializações e mestrados em curso atualmente na instituição.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O paradigma da Residência Docente existe, sob formas diversificadas, em vários países. A
denominação “residência”, a propósito, é extremamente feliz, pois decalca a ideia da residência
médica, já amplamente difundida no meio acadêmico. Ora, é de conhecimento geral que o médico
residente é o profissional recém-formado que frequenta um estabelecimento para, em um processo
de imersão, vivenciar todo o cotidiano hospitalar, devidamente orientado por um médico tutor. A
Residência Docente espelha-se nesse paradigma e, em princípio, seria voltada para o professor em
início de carreira que aperfeiçoaria os conhecimentos teóricos estabelecidos durante a Graduação.
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Em outras palavras, a Residência amenizaria o “choque de realidade” que frequentemente se
estabelece quando o jovem docente sai dos bancos universitários e ingressa em salas de aula da
Educação Básica, enfrentando problemas estruturais diversificados; seria uma espécie de
aclimatação ao “mundo real” da sala de aula, seus desafios, dificuldades e entraves.
Cabe nesse momento, então, diferenciar a Residência Docente da “residência pedagógica”.
Esta atende apenas profissionais ainda em formação e, portanto, formula-se como um
fortalecimento do estágio obrigatório, expandindo a experiência do graduando. A Residência
Docente, por outro lado, tem como objetivo central a formação continuada docente, aspecto ainda
tão relegado a plano secundário na Educação brasileira. Com efeito, o que se vê no país, com raras
exceções, é que, após a licenciatura, ao ingressar no mercado de trabalho, o professor encontra-se
envolvido por uma furiosa tormenta de aulas, escolas e planejamentos, necessária para manter a
subsistência, e age apenas como uma peça na engrenagem do sistema capitalista de ensino. “Dar
aulas” passa a ser, nesse sentido, uma corrida insana para sobreviver com dignidade. O natural é
que, nesse contexto, o profissional passe a funcionar como um autômato, apenas reproduzindo
estratégias e procedimentos ou, ainda, pautando sua prática escolar a partir de apostilas e livros
didáticos.
A ideia de que a capacitação continuada precisa ser incorporada à trajetória profissional
docente como necessidade inerente à profissão, e não como mera perfumaria, não foi ainda
sistematicamente assimilada pela diversidade dos sistemas educacionais brasileiros. Em tempos não
muito distantes, iniciativas bem-intencionadas, mas ainda incipientes e precárias, concebiam a
capacitação como processo descontínuo e isolado, o qual, não por acaso, era muito das vezes
denominado como “reciclagem”, ou seja, um acúmulo de conhecimentos breves e superficiais, na
maior parte das vezes elaborado e apresentado como um “receituário didático”. Acerca desse
assunto, Dudar, Cordeiro e Rengel (2019) perfazem a seguinte reflexão:
Se é um direito, a formação docente continuada consiste em um dever do Estado a ser
assegurado pelos sistemas de ensino, por meio de políticas públicas, e não uma
responsabilidade individual do professor. Isto significa que se a formação é um direito
adquirido pelo professor pela legislação, essa deverá ser oferecida a ele (mais do que
buscada, individualmente, por ele), pelas instâncias federais, distritais, estaduais e
municipais, que são responsáveis por garantir aos docentes a efetivação desse direito.
(p. 117)

A passagem acima constitui importante reflexão, visto que trata a formação continuada
como direito docente. Como pode ser facilmente constatado, entretanto, esse é somente mais um
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dos direitos sonegados ao profissional que atua em sala de aula. A Residência Docente tem como
um de seus objetivos precípuos, portanto, a construção de um perfil de professor-pesquisador, que
reflete sobre seus hábitos e práticas e, mais ainda, que sabe o papel que exerce dentro das
engrenagens do sistema educacional onde atua.
UM PROGRAMA EM CONSTANTE (RE)CONSTRUÇÃO
Em princípio, o Programa de Residência Docente, por conta de todas as suas características
já citadas, foi concebido e gestado para atender apenas os profissionais recém-egressos no
magistério. Entretanto, logo ele passou a receber afluxo significativo de docentes veteranos. A
significativa demanda advinda de um público que, em princípio, não era o aguardado pelo
programa, foi enriquecedora e, ao mesmo tempo, desafiante. O inesperado fenômeno explicitou a
carência de iniciativas como a do PRD, e motivou os gestores do programa a adaptarem os
propósitos e os princípios do programa à gama de professores que o procuravam.
O desvio de rota acima mencionado não foi o único vivido pelo Programa no decorrer dos
anos. Com efeito, o PRD – bem como toda a Educação no Brasil – não passou incólume por toda a
turbulência político-econômica vivida pela nação em tempos mais recentes.

Desse modo, o

financiamento que, em princípio, sustentava a iniciativa, com bolsas para professores supervisores,
coordenadores e residentes, foi, pouco a pouco, sendo retirado. Ainda que o Colégio Pedro II tenha
tomado a iniciativa de financiar, em parte, os custos do programa, a verdade é que, em determinado
momento, não houve mais condições de levar adiante a oferta de bolsas, em virtude da total
extinção da verba enviada pelo gestor federal. Nesse momento de impasse, a vontade política do
Colégio Pedro II falou mais alto: embora o Programa tenha ajustado sua dimensão, ele manteve-se
vivo e atuante. Por outro lado, essa nova realidade impactou significativamente na busca pelo
curso. Com efeito, a retirada da ajuda de custo foi, de certa forma, dramática para alguns
professores residentes, num momento histórico, em que, por exemplo, a rede pública estadual
passou por momentos agudos de total inadimplência para com seus servidores. Como levar adiante
uma formação continuada se, efetivamente, a subsistência familiar estava comprometida?
Evidentemente, a coordenação do curso teve de fazer esforços hercúleos para garantir a esses
profissionais o direito de darem continuidade ao seu curso, malgrado não pudesse intervir na dura
realidade concreta que assolava, na ocasião, o funcionalismo estadual.
No momento presente, o Programa de Residência Docente reestruturou-se sob bases
diversas das quais foi criado, ou seja, já existe a total convicção de que não se pode mais, nos dias
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de hoje, acreditar no retorno de uma verba que sustente o programa. Os docentes que atuam na
Residência, em contrapartida, podem incluir a sua atuação no PRD dentro de seu Plano de Trabalho
Docente. Há, além disso, um esforço contínuo do programa em oferecer aos residentes atividades
que se coadunem com a vida de um profissional que, muitas vezes, trabalha em diversas instituições
de ensino e está voluntariamente em busca do aperfeiçoamento docente.
Passados sete anos do início do Programa, já é possível notar a existência de temáticas
recorrentes dentro dos interesses de investigação dos Produtos Acadêmicos Finais: há muitos
trabalhos que abordam as questões etnicorraciais, bem como a área de Ensino para pessoas com
necessidades especiais. Recorrentes também são os trabalhos que versam sobre leitura/ letramento
e, ainda, estudos que lidam com as dificuldades na área de ensino de Matemática. Para ter acesso à
totalidade dos trabalhos, no momento ainda é preciso dirigir-se à biblioteca da Pós-Graduação do
Colégio Pedro II. De qualquer modo, o anuário 2012 – 2017 dá conta, pelo menos, dos resumos
dos produtos defendidos até então. Esse documento está disponível online e pode ser acessado
através do seguinte link:

https://www.cp2.g12.br/blog/prdcp2/files/2019/06/Anuario-PRD-2012-

2017-final.pdf
CONCLUSÕES
Um programa da natureza da Residência Docente é construído sob bases sólidas, mas que,
por outro lado, precisam se ajustar continuamente. Quando a formação continuada tiver, no Brasil,
uma tradição sistemática, que garanta aos docentes o aperfeiçoamento contínuo como algo inerente
à profissão, poder-se-á conceber um projeto que não precise ajustar-se a interferências externas.
Dentro do panorama e das perspectivas reais ainda hoje enfrentadas, é necessário encarar o PRD
como um processo continuamente em construção, que precisa ajustar-se e reinventar-se,
dependendo da conjuntura que o cerca. Nesse contexto, o Programa de Residência Docente precisa
ser reconhecido como um processo em construção, o que, por outro lado, não deixa de enriquecê-lo,
visto que precisa, de forma contínua, adaptar-se à vida pujante que cerca a escola e a torna tão
desafiadora e, ao mesmo tempo, tão rica.
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Resumo
Este trabalho pretende apresentar o Programa de Residência Docente (PRD), desenvolvido e
estruturado pelo Colégio Pedro II em sua Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Abordar a Residência
Docente é tratar também da questão da formação continuada, que permanece como uma das lacunas
mais evidenciadas nas políticas públicas da Educação Brasileira. Com efeito, pouco ainda se fala do
quão é necessário termos um professor que avalie e reflita sobre suas práticas pedagógicas e que encare
o magistério como um eterno “vir a ser”. Nesse sentido, o que busca a formação continuada e, em
última instância, o Programa de Residência Docente é a construção de um perfil de professorpesquisador, o qual, mais do que apenas investigar práticas e processos pedagógicos, avalia o contexto
sócio-educativo e se autoavalia dentro da dinâmica da engrenagem educacional. Em outras palavras, o
professor-pesquisador é aquele que sabe qual papel exerce dentro da estrutura do processo, além de,
obviamente, realizar trabalhos sistemáticos que levam à efetivação de práticas e produtos exitosos em
sua área de ensino. A Residência Docente, então, colabora para que se delineie este perfil de
profissional na construção de um processo educativo diferenciado. Dentro dos diversos aspectos do
Programa de Residência Docente neste texto, destacamos: (1) o histórico do Colégio Pedro II e sua
tradição na área de Pesquisa; (2) as motivações que levaram à criação e execução do PRD, no início da
década de 2010; (3) a presença do PRD no organograma institucional; (4) as modificações e
instabilidades histórico-políticas que impactaram no desenvolvimento do projeto; (5) as principais áreas
temáticas dos trabalhos desenvolvidos; (6) as perspectivas do Programa de Residência Docente.
Palavras-chave: Formação continuada; Programa de Residência Docente; Colégio Pedro II.
O APOIO AO DOCENTE EM INÍCIO DE CARREIRA: IMPACTOS NA INSERÇÃO
PROFISSIONAL DOCENTE DO PROGRAMA RESIDÊNCIA DOCENTE DO COLÉGIO
PEDRO II
Amanda Oliveira Rabelo – UFF
Ana Maria Ferreira da Costa Monteiro – UFRJ

INTRODUÇÃO
O objetivo desta pesquisa foi efetuar um estudo sobre uma ação de inserção profissional do
docente recém-formado, com foco no diálogo entre instituição de formação e escola, traçando
paralelos entre os resultados destas ações.
Para tal onde acompanhamos docentes que participam/participaram (no período de 2012 a
2018) de um programa que auxilia docentes dos anos iniciais do ensino fundamental e da educação
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infantil recém formados na sua inserção profissional por ações inovadoras, o programa residência
docente no Colégio Pedro II no Rio de Janeiro/Brasil, a fim de identificar o impacto deste programa
na sua inserção profissional, por meio de questionários no início da sua participação neste programa
e no final.
Neste sentido inquirimos, por meio de questionário, professores em início de carreira que
fizeram/fazem parte do programa residência docente do Colégio Pedro II de auxílio a professores
iniciantes sobre as dificuldades que encontram na sua prática pedagógica e sobre o auxílio que o
programa lhe dá na sua inserção profissional.
Também entrevistamos, professores em início de carreira que fizeram parte do programa
residência docente sobre as dificuldades que encontram na sua prática pedagógica, sobre a ajuda
que o programa lhe deu para sua inserção profissional e sobre o papel dos professores regentes
(escola básica) e dos supervisores docentes (ensino superior) no início da sua atuação profissional.
Por fim, compartilhamos os resultados propondo ações que revalorizem as existentes e
promovam a ampliação do número de ações, de beneficiados e de financiamento, a partir da
confirmação dos resultados das mesmas e da análise de outras propostas existentes.
METODOLOGIA
Nesta investigação implementamos como pressuposto metodológico os estudos quantitativos
e qualitativos, narrativos e comparativos. Tal estudo foi constituído por docentes dos anos iniciais
do ensino fundamental e da educação infantil, participantes do programa residência docente no
Colégio Pedro II no Rio de Janeiro/Brasil, que acompanha docentes recém-formados na sua
inserção profissional por ações inovadoras, a fim de identificar os impactos deste programa na sua
inserção profissional.
INSTRUMENTOS E ESTRATÉGIAS ELABORADOS E UTILIZADOS
Elaboramos e aplicamos um questionário aos docentes que finalizaram a sua participação no
programa e um questionário parcial aos docentes que iniciam a sua participação no programa,
enviando depois a segunda parte quando estes finalizam o programa (questionários com questões
objetivas e subjetivas) e, por fim, fizemos entrevistas narrativas sobre o impacto deste programa na
inserção e prática profissional dos docentes que finalizaram a sua participação e estão em exercício
docente.
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O universo de questionários aplicado foi a totalidade dos docentes dos anos iniciais do
ensino fundamental e da educação infantil participantes deste programa no período de 2012 a 2018.
De 2012 a 2016 foram enviados questionários a 55 professores dos anos iniciais do EF e 16 de
educação infantil, foram recebidos 26 questionários de professores dos anos iniciais e 11 de
educação infantil, totalizando 37 questionários. Em 2017 foram enviados questionários parciais
(somente no final do curso em 2018 será enviada a segunda parte do questionário) a 22 professores
dos anos iniciais do EF e 8 de educação infantil e recebidos 15 questionários de professores dos
anos iniciais e 5 de educação infantil, totalizando 20 questionários. No total foram enviados
questionários a 101 professores e recebidos 57 questionários.
O índice de resposta poderia ser maior se não tivéssemos alguns problemas com o envio do
questionário: alguns emails (e telefones) eram antigos e já tinham até encerrado o servidor do email;
alguns foram parar em caixa de spam; não conseguimos contatar todos os residentes por telefone;
ao conseguir contactar alguns residentes disseram já ter preenchido o questionário e verificamos
que o servidor do nosso questionário (google) não tinha gravado as respostas.
O questionário (veja anexo 2) foi elaborado com 7 eixos de questões/análise: 1- dados
pessoais; 2- motivação para escolha do programa; 3- problemas do cotidiano escolar antes da
entrada no programa; 4- experiência no programa; 5- dificuldades no programa; 6- auxílio do
programa nas dificuldades; 7- contribuição das atividades do programa com a prática docente.
O primeiro eixo contém questões sobre os dados pessoais, incluindo nível de ensino, tipo de
formação, tempo de formação e de serviço, bem como quando iniciou o programa, se concluiu ou
não e expectativas atuais pós-programa.
O segundo eixo contém as motivações para escolha do programa, onde os respondentes
devem responder em uma escala de likert de 1 a 5 onde 1 significa "nada importante" e 5 "muito
importante”. As motivações elenca-das foram divididas em: diploma, apoio para dificuldades,
conhecimentos, bolsa e outras. Elencamos tais motiva-ções a partir de entrevistas com as/os
coordenadores do programa.
O terceiro eixo “problemas do cotidiano escolar antes da entrada no programa” apresenta
descrições de di-versos problemas que surgem no cotidiano escolar docente, onde os respondentes
devem responder em uma esca-la de likert de 1 a 5 onde 1 significa "discordo totalmente" e 5
"concordo totalmente". Tais frases foram elaboradas a partir dos quatro tipos básicos de conflitos e
tensões dos professores iniciantes definida por Beach e Pearson (1998, p. 339-340): conflitos de
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currículo e instrução; conflitos de relacionamentos interpessoais; conflitos de auto-conceito ou
papel; conflitos contextuais e institucionais.
Com base nestas dimensões elaboramos frases que como professora da disciplina prática
pedagógica ouvia muito dos professores que estagiavam, tanto com relação aos seus pensamentos
como dos professores que os recebiam no estágio. Algumas destas frases também foram
provenientes de questões abertas analisados em pesquisa anterior.
Tal eixo se justifica porque praticamente todas as pesquisas sobre professores em início de
carreira apontam que eles sentem muitas dificuldades (HUBERMAN, 2000; ALARCÃO &
ROLDÃO, 2014; NÓVOA, 2017; PAPI & MARTINS, 2008; CORRÊA & PORTELLA, 2012;
MARCELO, 1999; FLORES, 1999; FLORES E FERREIRA, 2009; CARDOSO & FERREIRA,
2008; COCHRAN-SMITH, et al, 2012), o que traz a tona a necessidade de apoio ao professor nesta
fase da carreira.
O quarto eixo “experiência no programa” traz frases sobre a experiência do docente no
programa, o que o docente buscava nele e os conhecimentos que alcançou ou não, onde os
respondentes devem responder em uma escala de likert de 1 a 5 onde 1 significa "discordo
totalmente" e 5 "concordo totalmente”. Neste eixo relacionamos as dificuldades citadas no eixo
anterior com as experiências que os mesmos têm no programa, conforme entrevista realizada com
os coordenadores de curso.
O quinto eixo “dificuldades no programa” apresenta frases que justificam algumas
dificuldades que podem ter surgido no decorrer do programa, pessoais ou profissionais, onde os
respondentes devem responder em uma escala de likert de 1 a 5 onde 1 significa "discordo
totalmente" e 5 "concordo totalmente”. Tais dificuldades são descritas pela coordenadora do
programa de 2012 a 2016 Christine Sertã Costa no capítulo de livro (2017) que escreveu sobre o
programa, as mesmas também foram mencionadas em entrevistas com as coordenadoras de área do
programa.
O sexto eixo "auxílio do programa nas dificuldades” traz aspectos do cotidiano escolar onde
os respondentes devem marcar o nível de importância do programa residência docente no auxílio a
melhorar tais aspectos, as suas respostas correspondem a uma escala de likert de 1 a 5 onde 1
significa “O programa não ajudou nada" e 5 “o programa ajudou muito”. Relacionamos os
problemas descritos no nosso segundo eixo com a possibilidade do programa ter auxiliado na
superação do mesmo. Adaptamos alguns itens já descritos no questionário avaliativo do próprio
programa (questionário avaliatiavo PRD-2016).
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No sétimo eixo "contribuição das atividades do programa com a prática docente”,
colocamos todas as atividades do programa descritas no site do programa e solicitamos aos
respondentes que respondam em uma escala de likert de 1 a 5 onde 1 significa “não contribuiu
nada" e 5 “contribuiu muito”.
As entrevistas foram baseadas no guião de entrevistas que elaboramos com categorias afins
às do questionário.
As narrativas contidas nas entrevistas e nas questões abertas dos questionários possibilitam
situar as informações em vivências, analisando os significados presentes nelas e a sua relação com a
sociedade (assim como as suas instituições e os seus enunciados), o que se faz ainda mais
necessário nos estudos comparados. E os inquéritos visam validar, complementar e confirmar ainda
mais a análise da narrativa dos entrevistados.
Desta forma, socorreremo-nos destas duas técnicas (entrevistas e inquéritos por
questionário) para obter um maior cruzamento e complemento. Conforme Martins (1996, pp. 302303) afirma que:
Dada a complexidade dos fenómenos sociais, o uso de técnicas de recolha de
informação de profundidade (entrevista) e de extensividade (inquérito por
questionário), que se complementem, deverá ser preferido a fim de se obterem dados
que permitam análises mais qualitativas e generalizáveis.[...] Apresentam-se, assim,
como duas técnicas de recolha de dados com elevadas potencialidades quando
articuladas na obtenção de informação sobre um mesmo objecto de estudo.

Além disso, com esta conjugação ambicionamos abranger as potencialidades de cada uma
destas técnicas, principalmente a extensividade dos questionários, que permite algumas
comparações e extrapolações, e a profundidade das entrevistas, que permite maior apreensão de
certas questões e a captação de informações mais subjetivas, assim como e minimizar algumas
limitações das mesmas, como a aplicação de entrevistas ser restringida a poucos indivíduos (o que
produz pouca noção geral) e a superficialidade dos inquéritos por questionários que não nos permite
compreender as vivências subjetivas .
É necessário destacar que consideramos que as interpretações decorrentes do processo de
pesquisa são específicas e pertencentes ao universo investigado, desta forma não pretendemos que
se tornem universais, ainda que todo estudo contribua para o desvendamento das questões que são
pertinentes a um determinado campo de conhecimento. Ou seja, embora específicos e contextuais,
permitem que alcemos vôos teóricos para além deles.
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O PROGRAMA RESIDÊNCIA DOCENTE DO COLÉGIO PEDRO II
O Colégio Pedro II (CPII) foi o primeiro colégio de Instrução Secundária oficial do Brasil
(sua criação data de 1837). Criado para ser modelo da instrução pública secundária, até hoje
mantém esta tradição, buscando a atualidade do seu ensino e a excelência do seu corpo docente, por
meio de uma seleção rigorosa e concorrida. Em 2011 é criado no CPII o Programa de Residência
Docente (PRD), a pedido da CAPES (que fomentou o programa de 2012 a 2015), o primeiro
programa de pós-graduação da instituição, que é implantado em maio de 2012. O Programa:
visa aprimorar a formação do professor da Educação Básica por meio de um
projeto de formação continuada, desenvolvendo competências docentes que
complementem a formação recebida na Instituição de Ensino Superior (IES) de
origem, a partir da vivência em um ambiente escolar de reconhecida excelência.
A Residência Docente pareia professores recém-formados (aqui denominados
Residentes Docentes) com professores orientadores do Colégio Pedro II
(Professores Supervisores e Coordenadores de Área), de modo a dar ao novo
profissional uma formação complementar em questões de ensino-aprendizagem na
área/disciplina, assim como em aspectos da vida escolar. Além disso, pretende
possibilitar a aplicação de novas metodologias e estratégias pedagógicas na
instituição de atuação do Professor Residente, que venham a incrementar os resultados
de aprendizagem dos alunos da Educação Básica. (Site do CPII, grifos nossos).

O Público-alvo do programa é formado por professores da rede pública estadual e
municipal, estando em regência de turma, com diploma de Licenciatura Plena, que atuem nas
áreas/disciplinas da Educação Básica oferecidas pelo programa (Área I – Matemática e Desenho
Geométrico; Área II – Biologia, Física, Química; Área III – Português; Área IV – Espanhol, Inglês,
Francês; Área V – Geografia, História; Área VI – Filosofia, Sociologia; Área VII – Artes, Educação
Física, Música; Área VIII – Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Área IX – Educação Infantil;
Área Complementar – Educação Especial e Informática Educativa).
Após a conclusão do curso, os Residentes são certificados pelo CPII como Especialistas em
Educação Básica (Pós-graduação Lato-sensu).
Entretanto, a seleção dos residentes não é restrita aos professores recém-formados, somente
a classificação de uma das fases é realizada com base em critérios de ordem crescente de idade (do
professor de menor idade para o de maior idade) e menor tempo de conclusão do curso. Por isso
alguns docentes que realizam o curso não são recém-formados.
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Os residentes atualmente têm que cumprir uma carga horária de 360 horas 1, distribuídas
durante o período de um ano letivo entre atividades presenciais e à distância, bem como entre
atividades desenvolvidas no próprio contexto escolar em que o Residente atua, distribuídas da
seguinte forma: Atividades na área de docência – atividades didáticas desenvolvidas no CPII e na
unidade escolar do residente; Atividades em setores administrativo-pedagógicos do CPII;
Atividades em formação continuada – oficinas, congressos, etc.. Os residentes devem, ainda,
entregar algumas tarefas escritas, como relatórios, um memorial circunstanciado e um produto final
que articule o que ele vivenciou no CPII com o que ele vive na sua realidade de regente em outras
classes.
Além dos residentes as outras pessoas envolvidas no programa são: Professor Supervisor
(professores efetivos do CPII das diversas áreas que recebem e supervisionam os residentes em suas
salas de aula); os Coordenadores de Área (professores pós-graduados do CPII que, além de função
de coordenação da área do programa, acompanham e controlam as atividades de cada Residente em
sua escola de origem); Coordenação do Programa.
Os residentes precisam fazer uma carga horária didática de observação e participação (como
se fosse um estágio curricular) no CPII na sala de aula do Professor Supervisor, ou seja, o seu
mentor não é um professor da sua escola de trabalho, nem faz supervisão presencial na sua escola
de origem. O seu papel é mostrar as inovações realizadas no CPII, oferecendo a vivência das
residências em um ambiente escolar de reconhecida excelência.
Porém, normalmente como o professor dos anos iniciais do EF e da educação infantil (que
foram as áreas que investigamos) tem carga horária diária, muitos residentes têm dificuldade em
cumprir esta carga horária por colidir com o seu horário de trabalho. Isto ocasiona um dos
principais problemas apontados pelos coordenadores: a evasão de docentes. Na área que
pesquisamos dos anos iniciais do ensino fundamental e na educação infantil foi de 28,16% de 2013
a 2016. Tal evasão é ocasionada, na maioria das vezes, por um problema de conciliação de horários
entre os professores supervisores e os residentes docentes que também trabalham e não tem
dispensa dos seus trabalhos para cumprir a carga horária no CPII.

1

Nos anos de 2013 a 2015 a carga horária foi de 420 horas e no ano de 2012 foi de 500 horas.
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CONCLUSÕES
Em primeiro lugar, queremos destacar a importância do programa residência docente do
Colégio Pedro II, que analisamos, para o Brasil por ser o pioneiro nas ações de indução profissional
no país, além de que os resultados apresentados demonstram que as estratégias que o programa
utilizou trouxeram muitos benefícios aos docentes que realizaram o programa, podendo somente ser
aperfeiçoadas.
Com a aplicação dos questionários e entrevistas que realizamos podemos afirmar que os
docentes buscam este programa principalmente para obter conhecimentos e apoio para as
dificuldades, além da certificação dada pelo curso e do fato dele ser gratuito, ressaltando as suas
dificuldades anteriores à entrada no programa e a grande importância do curso para a atuação
profissional dos docentes que o realizaram, importância dada aos supervisores, à troca de
conhecimentos, a importância do Pedro II ser um colégio modelo com metodologias modernas, das
discussões práticas efetuadas no curso, o que representou mudanças significativas na atuação
profissional dos docentes.
Entretanto, alguns também apontaram alguns aspectos negativos e que causaram
dificuldades no programa, com destaque para a não liberação do trabalho para realizarem a parte
prática do curso (o que fez alguns desistirem do curso); o fato de ser um colégio modelo que não
tem a mesma estrutura do seu trabalho; do curso ser igual a um estágio; de às vezes faltar um
diálogo; da distância longa a ser percorrida entre trabalho e curso; do pouco conhecimento teórico
que o curso ofereceria para alguns; das dificuldades de orientação do trabalho final.
Os docentes também ofereceram sugestões para melhoria do curso, como que houvesse uma
declaração de dispensa para o trabalho; que houvesse maior relação com a escola; que o curso fosse
só para quem não tem experiência; outros que o curso fosse voltado também aos mais experientes;
que houvesse mais conhecimentos teóricos; que houvessem mais encontros na área específica das
professoras.
Como resultado, pretendemos, portanto, com esta pesquisa divulgar a necessidade de
expansão dos programas de indução profissional como apoio aos professores iniciantes para os
sistemas de ensino e para todas as instituições formadoras de professores, pois de acordo com o que
revelam os resultados do programa que investigamos, tal apoio promove uma melhor qualificação
dos professores e, consequentemente, melhora a qualidade do ensino, pois supre uma já
demonstrada carência de experiência dos professores recém formados no ambiente escolar, que
contariam com a supervisão dos docentes em atividade e das instituições de ensino superior e
formação de professores.
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Enfim, com nosso projeto podemos demonstrar: a) a importância de oferecer apoio aos
professores iniciantes; b) a necessidade de se ampliar as poucas experiências existentes nesta área
no Brasil; c) a necessidade de se ampliar as pesquisas sobre estas experiências no Brasil e no
mundo, de forma contextualizada, para que se possa analisar as melhores formas de se ampliar o
oferecimento de apoio aos professores iniciantes.
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Resumo
Esta pesquisa teve por objetivo fazer um estudo sobre uma ação de inserção profissional do docente
recém-formado, com foco no diálogo entre instituição de formação e escola, traçando paralelos entre
os resultados destas ações. Nesta investigação, implementamos como pressuposto metodológico os
estudos quantitativos e qualitativos e narrativos. Tal estudo foi constituído por docentes dos anos
iniciais do ensino fundamental e da educação infantil participantes de um programa que auxilia
docentes recém formados na sua inserção profissional por ações inovadoras, o programa residência
docente no Colégio Pedro II no Rio de Janeiro/Brasil, a fim de identificar o impacto deste programa na
sua inserção profissional por meio de questionários e entrevistas realizados no início e final da sua
participação neste programa com tais docentes, acompanhando-os neste processo. Nosso objetivo
também foi verificar o impacto deste programa na inserção profissional de tais docentes, entrevistando
os docentes que já finalizaram a sua participação neste programa e estão atuando profissionalmente
sobre as dificuldades que encontram na sua prática pedagógica, sobre o auxílio que o programa lhe deu
(ou não), sobre o papel dos professores regentes (da escola básica) e dos supervisores docentes no
início da sua atuação profissional. Por fim, destacamos a importância de oferecer apoio aos professores
iniciantes para uma melhor atuação profissional e até como forma de diminuir a desmotivação e o
abandono docente; a necessidade de se ampliar as poucas experiências existentes nesta área no Brasil; a
necessidade de se pesquisar sobre estas experiências no Brasil e no mundo, de forma contextualizada,
para que se possa analisar as melhores formas de se ampliar o oferecimento de apoio aos professores
iniciantes do Brasil, compartilhando os resultados da nossa pesquisa e propondo ações que revalorizem
as existentes e promovam a ampliação do número de ações, de beneficiados e de financiamento.
Palavras-chave: Formação de professores; indução profissional; profissão docente; residência docente.
ESCRITAS DE FORMAÇÃO NA ÁREA DOS ANOS INICIAIS DO PROGRAMA DE
RESIDÊNCIA DOCENTE DO COLÉGIO PEDRO II
Luisa Azevedo Guedes – CP2

INTRODUÇÃO
Apoiadas nos estudos sobre formação continuada de professores e, especificamente, sobre o
professor iniciante e sobre os saberes docentes e ainda na teoria da linguagem bakhtiniana,
pretendemos avaliar a construção de uma prática de formação docente teórico-prática que estivesse
inserida numa perspectiva dialógica, voltando o olhar para as experiências de formação
proporcionadas pelo Programa de Residência Docente (PRD) do Colégio Pedro II.
Considerando as possíveis contribuições de pensar a relação entre teoria e prática na
formação docente, de pensar essa formação numa perspectiva dialógica e de encontrar os sentidos
produzidos pela escrita docente, nossa preocupação central foi a de analisar uma prática de
formação de professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no PRD do Colégio Pedro II,
promovida do ano de 2015 e, ao mesmo tempo, desenvolver uma reflexão acerca dos caminhos
desta proposta de formação que, por ser recente, estaria também em formação.
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Analisamos os gêneros discursivos produzidos por seis professoras e um professor
residentes que cursaram o programa no ano de 2015, tendo o concluído e que, ao o iniciarem,
tinham até cinco anos de magistério.
Como recorte para este artigo, selecionamos as análises referentes aos seus discursos sobre
escrever presentes nos gêneros discursivos produzidos por eles e solicitados como pré-requisito
para conclusão do curso: o Memorial Circunstanciado e o Produto Final Acadêmico (PAF). Este
último trata-se de um trabalho teórico-prático desenvolvido junto aos alunos desses professores em
suas escolas de origem. É importante destacar que, diante da autonomia dispensada a nós,
coordenadores, para criar alterações que achássemos pertinentes ao modelo-base definido pelo
programa, tivemos, eu, as supervisoras e os professores residentes, uma liberdade relativa para
propor/realizar a escrita dos textos.
METODOLOGIA
Para Bakhtin (2011), os gêneros discursivos são diversos, uma vez que são diversos os
contextos de produções de linguagem. Apesar de diversos, são relativamente estáveis, uma vez que
se dão em um campo social comum de utilização da língua. Compreendidos como discurso que se
materializa em textos orais ou escritos, ocorrem em um dado contexto de enunciação e são,
portanto, sociais. Na esfera social, sua produção envolve três elementos indissociáveis, segundo o
autor: o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional. Isso significa dizer que escolhas
são feitas - o que diz do caráter também individual dos gêneros - de acordo com o contexto de
enunciação e que, portanto, as condições da sua produção precisam ser analisadas tanto quanto o
texto produzido. Dessa forma, buscamos relacionar contexto de criação e texto, no sentido de
perceber as significações de enunciados e as possibilidades de formação que a escrita docente
propiciou aos professores residentes-iniciantes pesquisados no sentido de (re)construção de um
discurso profissional. Para dar conta de tal relação, foram analisadas as propostas de escrita após a
escuta dos registros em áudio das aulas do minicurso “Teoria e Prática nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental” realizado no ano de 2015.
Um aspecto que consideramos importante de ser investigado diz respeito ao
reconhecimento, por parte dos professores residentes-iniciantes, do conteúdo da sua prática. O que
afirmam como prática e em que contexto teórico-discursivo se inscrevem ao fazerem suas escolhas?
Essa experiência de formação propiciou o reconhecimento dos seus saberes e a construção de novos
saberes, contribuindo para a sua prática profissional?

Tardif (2007) aponta ser decisiva a
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construção coletiva desses saberes, à medida que o seu trabalho é também coletivo. O que nos
aponta o autor vai ao encontro da perspectiva discursiva na qual nos apoiamos para olhar para os
sujeitos da pesquisa: sujeitos que se constituem professores a partir da alteridade.
Princípios constitutivos da pesquisa, traduzidos em alguns conceitos construídos a partir do
referencial teórico selecionado, orientaram o nosso olhar para o material de pesquisa e estão
relacionadas aos conceitos desenvolvidos pelos autores postos em diálogo. Autoria, estilo,
alteridade, consciência do conteúdo da prática, saber docente, relação entre teoria e prática, reflexão
e os deslocamentos possíveis provocados pela experiência de escrita proporcionados pelo PRD
foram aspectos analisados no material de pesquisa. Buscamos também perceber as recorrências e
exceções nos diferentes textos dos diferentes professores.
A análise dos discursos docentes buscou encontrar, nos textos, indícios do trabalho subjetivo
dos profissionais escreventes. Enquanto, na tese, apresentamos também alguns desses indícios a
partir do prisma teórico da formação docente, neste artigo, optamos por focalizar a escrita docente e
as formas de apropriação do ato de escrever, inscritas na prática escrevente.
ESCRITA DOCENTE, AUTORIA E FORMAÇÃO
Uma das contribuições que buscamos trazer diz respeito à reflexão quanto às possibilidades
de proposição de práticas de formação que cooperem para os processos de socialização do professor
iniciante, levando em conta a difícil relação entre teoria e prática percebida por esse professor em
suas primeiras experiências docentes.
Segundo Nóvoa (2006), a formação do professor estabelece-se “num continuum” entre a
formação inicial e a formação permanente, no que entende como um desenvolvimento profissional.
Para o autor, os primeiros anos de profissão são decisivos para o processo de socialização do
professor, para a criação da sua identidade e para o que chama de “um certo bem-estar
profissional”. À fase de transição entre a formação inicial e a profissão, o autor denomina indução
profissional, “isto é, a fase em que se inicia, se sugere, se introduz alguém na vida profissional”
(p.120). O autor ainda defende que programas de formação inicial e contínua se reorganizem em
função de questões que esse período da vida do professor suscita.
Acreditamos que uma das formas de o professor se tornar (ou se perceber) autor do seu
próprio trabalho é dizendo sobre ele, reconhecendo seus saberes, suas escolhas metodológicas,
associando-as a concepções teóricas e visões de mundo, construídas na história pessoal e
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profissional. Dizer algo implica ter um outro para escutar o que se tem a dizer. Os paradigmas do
professor-pesquisador e/ou do professor-reflexivo, que têm orientado estudos sobre a formação
docente, bem como políticas públicas de educação, nos fazem pensar que é necessário criar
condições nos espaços de formação inicial e continuada - incluindo as instituições educacionais que possibilitem aos professores refletir sobre suas práticas coletivamente. E que, além disso,
possibilitem elaborarem e publicizarem saberes produzidos a partir dessas práticas, diminuindo,
assim, a distância, no que diz respeito ao reconhecimento de legitimidade dos saberes tidos como
práticos e dos saberes relacionados às reflexões acadêmicas.
Tendo como foco da pesquisa a profissionalização do professor, nos detivemos sobre os
saberes e conhecimentos que este tem a respeito do ensino e da aprendizagem dos seus alunos e
também o que o professor diz e a forma como diz a respeito desses saberes e conhecimentos.
Buscar significados no seu discurso produzido permite-nos considerar um processo de autoria e
construção de identidade docente. A escrita docente da qual tratamos aqui é inscrita num processo
de formação, acreditando no seu potencial de promover a experiência de se constituir como
professor ao escrever.
A aposta feita foi na construção de uma escrita autoral como um caminho para que
professores encontrassem novas formas de dizer sobre o seu fazer docente, buscando recuperar
alguma modalidade da voz que lhes tem sido negada socialmente, conforme tantas pesquisas já têm
apontado. Como definir escrita autoral docente? Por que desejá-la? Para responder a esta questão,
recorremos à teoria da linguagem de Bakhtin e a autores que, tendo-o também como seu referencial,
têm se dedicado a desenvolver os conceitos de autoria e estilo na escrita de textos de diversos
gêneros do discurso.
Possenti (2002), por exemplo, muito nos auxiliou neste percurso investigativo. Ele propõe
que busquemos nos textos marcas, indícios, do que chama de autoria, como forma de dar alguma
objetividade a este conceito, buscando identificar a presença do autor nos textos e os textos com e
sem autoria. Tais indícios podem ser encontrados quando percebemos que alguém assume,
conscientemente ou não, as atitudes de dar voz a outros enunciadores e de manter distância em
relação ao seu próprio texto (Possenti, 2002). A primeira atitude trata de fazer uma avaliação e de se
posicionar em relação ao discurso citado, às outras vozes que constituem o seu próprio discurso. A
segunda atitude trata de marcar posição em relação ao que se diz e aos seus interlocutores. Nesse
segundo caso, o enunciador mantém um distanciamento do próprio texto explicitando o sentido,
resumindo, retomando, esclarecendo, “diante de alguma reação do outro, ��”
vel ou imaginária”
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(POSSENTI, 2002). Em se tratando de um texto escrito, uma aposta é feita a respeito de quem são
seus interlocutores, o que implica em escolhas do que dizer e de como dizer em determinado
cenário discursivo.
Dessa forma, autoria implica uma tomada de posição discursiva em relação a outros
discursos já enunciados e em relação aos interlocutores, implicando em uma avaliação ética, em
uma escolha do que enunciar. Um dizer de certo modo, que aponta a singularidade do enunciado e,
portanto, uma subjetividade e, ao mesmo tempo, uma identidade histórico-social, uma vez que, o
autor, inserido em determinado contexto, é também seu porta-voz. Nessa busca por indícios de
autoria, Possenti (2002) propõe que, através de instrumentos teóricos e metodológicos, captemos “o
modo peculiar de ser social, de enunciar e de enunciar de certa forma, por parte de um certo grupo
e, eventualmente, de um certo sujeito”.
Foi a partir desta proposta que nos debruçamos sobre os textos dos professores, procurando
perceber se o contexto profissional do professor em determinado tempo e espaço constitui uma
identidade histórico-social que produza gêneros discursivos e autorais que poderíamos chamar de
gêneros tipicamente docentes. Buscar indícios de autoria em tais enunciados, portanto, nos colocou
o desafio de analisar o “modo peculiar de ser social” de cada docente, sujeito da pesquisa, ao
escrever textos em um contexto de formação continuada e, mais especificamente ainda, em um
momento em que estão se constituindo como professores no início da carreira profissional.
Encontramos, nos textos dos professores, afirmações de suas convicções, ratificadas pelas
leituras realizadas para a conclusão do Produto Final Acadêmico, avaliando seu trabalho junto aos
alunos de acordo com os objetivos propostos e argumentando em favor da sua própria prática.
Ao escreverem, refletindo sobre o trabalho realizado com seus alunos, tiveram a
possibilidade de avaliá-lo, buscando os seus efeitos nos alunos, trazendo a oportunidade de
perceberem o que as escolhas feitas lhes provocaram. Dizer aquilo que foi feito intencionalmente
pode ser uma forma de se constituir autores, uma vez que estão afirmando as suas escolhas, o que
fizeram, do jeito que fizeram, dentre todas as possibilidades. Encontramos em seus textos relações
entre essas ações conscientes e motivações ou propósitos com o trabalho desenvolvido.
Consideramos igualmente necessário provocar um tipo de reflexão que os possibilite rever
aquilo que não chegaram a realizar, que se abstiveram de fazer ou que gostariam de ter feito (Clot,
1999, apud AMIGUES, 2004). O realizado e o não-realizado têm o mesmo valor para o autor. Ele
acredita que esse movimento provoca nos professores se inscreverem numa dinâmica em que se
colocam em perspectiva na medida em que se perguntam “como fazer o que não foi feito?; como
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retomar o que não funcionou? Etc.” (p. 40). Esse discurso também pode ser analisado nos textos dos
professores.
Ao analisar o trabalho de cada sujeito para apresentar sua prática, pudemos perceber, ainda,
o processo de construção da autoria caminhando junto com o processo de escrita. Como exemplo, o
texto que passa a ganhar força argumentativa conforme é desenvolvido, passando de uma lista de
atividades a justificativas por determinadas escolhas de modos de trabalhar. Assim, percebemos
uma professora que chega ao final de sua escrita mais fortalecida e autorizada a dizer de sua prática.
O ato de escrever nos coloca alguns desafios: o de refletir sobre o que queremos dizer com
aquele texto, o de escolher as melhores palavras para dizer o que queremos e o de tecê-las, dando
forma ao gênero do discurso que estamos elaborando. A presença de um leitor no horizonte da
escrita do nosso texto nos constitui escritores. É para ele que estamos escrevendo e a nossa intenção
de lhe dizer algo é um tear das nossas palavras. Nos memoriais, alguns dos professores relataram
seus processos de escrita no decorrer do programa. Eles contaram as dificuldades que tiveram na
elaboração dos seus textos e como esse processo os afetou. A escrita produzindo um efeito de lugar
de dizer, uma inquietação, a dificuldade de avaliar seu próprio trabalho, uma vez que para isto, era
necessário se perceber no processo de ensino e encontrar, através da escrita, as suas significações
sobre as suas práticas. Além de uma reflexão sobre o que se faz, o que se quer produzir nos alunos e
também sobre se encontrar nesse processo de ensino foram desafios contados ao escrever sobre a
sua prática. E, ainda, o enfrentamento desses desafios que fazem pensar o papel da escola como
“instituição formadora”.
CONCLUSÕES
Ao escreverem sobre seu trabalho, professoras e professores participam de um processo de
dizer que os constitui e é constituído por eles simultaneamente. Isso pôde ser verificado nesta
pesquisa. O processo de escrever produziu significados, para os professores, de forma que estes
puderam, não só reconhecer as suas práticas, mas reconstruí-las discursivamente.
A importância do outro para quem se escreve foi possível de ser percebida através das
análises realizadas. As implicações dos professores em seus textos, traduzidas no conteúdo e na
forma de dizer, puderam ser percebidas de formas distintas a depender de quem eram os seus
interlocutores.
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Professores assumem uma identidade social de professor e projetam a sua ideia de formação,
de educação, de tudo aquilo que é social e o atravessa, na formação de sujeitos. O processo de
formação é, portanto, um processo que é subjetivo, mas também é social e político. Ao tornarem-se
professores, tornam-se agentes políticos, tendo ou não consciência disso. Dessa forma, entendemos
a importância que tem a inscrição dos professores em determinados campos teóricos para que
possam ter maior clareza das concepções que estão em jogo no seu trabalho. A pesquisa do
professor contribui neste sentido porque, neste processo de investigação, reconhece, constrói e
reconstrói posicionamentos diante dos discursos existentes, o que os torna mais apropriados dos
seus próprios discursos. Dizer o que fazem, como fazem e por que fazem no seu trabalho é
necessário para que assumam seus lugares discursivos e reconheçam nas suas práticas os seus
posicionamentos, num trabalho que é de construção autoral. Assim, o processo de escrever sobre o
seu trabalho, que os coloca diante de todas as vozes que os constituem, tem o potencial de produzir
uma tomada de posição mais consciente dela.
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Resumo
Este artigo é fruto de uma tese de doutorado defendida no PPGE- UFRJ, no ano de 2018. A pesquisa teve
como objetivo investigar a experiência de formação continuada proporcionada pelo Programa de Residência
Docente do Colégio Pedro II (PRD) a sete professores iniciantes, residentes na área dos Anos Iniciais do
programa, da qual fui coordenadora no período investigado. Buscamos perceber os efeitos dessa formação
para o maior domínio de suas práticas, num sentido autoral, de reflexão e de criação, ambicionando
contribuir para encontrarem novas formas de dizer sobre seu fazer docente. Para tal, analisamos, nos textos
solicitados para a conclusão do PRD, os discursos dos professores residentes do programa. Como recorte
da pesquisa para este trabalho optamos por focalizar os processos produzidos pelo ato de escrever. A
escolha por nos debruçarmos sobre os textos escritos pelos professores, parte da concepção de que a
escrita, inscrita num processo de formação, tem o potencial de promover a experiência de se constituírem
como professores ao escrever. Os professores residentes puderam perceber que, ao refletir e escrever sobre
o que ensinaram e como ensinaram, em diálogo com novas teorias e discussões propiciadas pela formação,
produziram novas formas de fazer. Ao analisar os discursos nos textos dos professores, foi possível
perceber as marcas de subjetividade expressas nas escolhas por formas de enunciar e de determinados
conteúdos, em diálogo com o discurso de outros, bem como marcas de recorrência, possibilidades
propiciadas pela escrita dos gêneros discursivos da formação.
Palavras-chave: Linguagem; Formação do professor iniciante; Escrita Docente, Residência Docente;
Colégio Pedro II.
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INTRODUÇÃO
A educação bilíngue para surdos é mais intensamente estudada no Brasil a partir da década
de 1990, ganhando destaque essencialmente nos anos 2000 quando importantes normativas legais
são sancionadas, como a Lei n. 10.436, de 24 de Abril de 2002 e o Decreto n. 5.626, de 22 de
Dezembro de 2005, que dispõem sobre o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras),
seu ensino, uso e difusão no Brasil, e trazem importantes orientações quanto à educação bilíngue.
O artigo 22, do referido decreto, estabelece a garantia da comunicação em todos os níveis,
etapas e modalidades da educação, sempre tendo a Libras como língua de acesso ao currículo
(BRASIL, 2005). Na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, a educação deve
acontecer em salas em que a Libras seja a língua da mediação direta do professor com os alunos e,
desse modo, o professor deve ser fluente nessa língua. O acesso ao conhecimento acumulado pela
humanidade se dará por intermédio do uso de uma língua que lhe seja plenamente acessível para
esse público, a Libras, a ser socioconstruída pelos sujeitos em seus círculos sociais, tendo a escola
um papel preponderante nesse sentido.
A Libras, uma língua com circulação restrita em nossa sociedade, encontra na escola seu
principal espaço de uso, ensino e divulgação sobretudo entre crianças surdas uma vez que elas, em
geral, integram famílias cujos membros não têm fluência nessa língua, tendo uma oportunidade
mais efetiva para seu aprendizado na escola. Vemos, assim, relevada a necessidade do
fortalecimento de vivências que tenham a Libras como língua de interlocução nas trocas no
cotidiano da escola, sendo a organização de classes bilíngues para surdos importante condição nesse
sentido, tal como acontece no município de Guarulhos que a partir de 2017 organiza salas bilíngues
em 3 escolas-polo e, em 2019, sanciona a Lei n. 7.795 de criação de tais classes (GUARULHOS,
2019).
Com o objetivo de favorecer uma formação docente que considere particularidades da
atuação docente com alunos surdos, um dos grupos de licenciandos que integrou Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), núcleo de Pedagogia, da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp), desenvolveu suas atividades em duas turmas de alunos surdos, de
uma escola polo bilíngue de Guarulhos. A turma do período da manhã era formada por crianças
maiores, com idade variando entre 9 a 11 anos, e a turma do intermediário com crianças em idade
de 4 a 8 anos.
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PERCURSO DO PIBID COM ALUNOS SURDOS
O Núcleo Pedagogia, do Pibid/Unifesp, tinha o ensino de ciências, divulgação científica
especificamente, como foco da formação docente nas escolas da rede municipal de Guarulhos, e as
atividades do Pibid em duas salas de surdos da escola polo bilíngue que aconteceram no período de
três semestres consecutivos com tal ênfase se dividiam em propostas realizadas na Unifesp e na
escola-campo.
A equipe do Pibid que atuou na escola polo bilíngue era formada a cada semestre pelo
número aproximado de 10 licenciandos, a professora regente de uma das turmas, uma professora da
Unifesp e uma mestranda da Unifesp.
Os integrantes da equipe se reuniam dois dias por semana na Unifesp, com a duração de
1h30min a cada dia, com o propósito de realizar o planejamento das ações pedagógicas a serem
desenvolvidas com os alunos surdos na escola campo, estudos e discussões teórico-práticas e a
avaliação contínua do percurso do Pibid. Articuladamente, em um dia na semana, licenciandos
faziam observação participante nas duas turmas bilíngues.
No período do recorte de dados para este relato, primeiro e terceiro semestres, aconteceram
de dois a três dias de ações pedagógicas por semestre. No primeiro, as ações em ambas as turmas
integraram um projeto que objetivava conscientizar os educandos sobre as desigualdades que a má
distribuição de alimentos provoca e a importância do não desperdício de alimentos. No terceiro
semestre, a turma da manhã teve como conteúdo a fauna brasileira, e o intermediário, identidade da
criança surda.
O planejamento e o desenvolvimento das intervenções eram o grande desafio da equipe,
uma vez que a maioria dos estudantes do Pibid não tinha fluência na Libras.
Cada dia de ação pedagógica era iniciado com dramatizações em que todos os integrantes do
Pibid eram personagens, baseando-se em alguma história infantil que fosse o ponto de partida para
o início da aprendizagem. Essa estratégia permita a participação de todos os licenciandos nas
intervenções com vivências efetivas na Língua de Sinais, uma vez que estudavam tal língua a partir
dos papéis por ele exercidos nos teatros. As atividades seguintes como rodas de conversa e jogos
eram conduzidas pelos integrantes do Pibid, organizados em duplas, cada uma delas formada por
pessoas com minimamente conhecimento intermediário da Libras para se favorecer a explicação
nessa língua e, em situações de incompreensões por parte dos alunos surdos, contava-se também
com a orientação da supervisora.
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AS AÇÕES PEDAGÓGICAS COM ALUNOS SURDOS
Com vistas a proporcionar uma visualização de particularidades do desenvolvimento de
ações pedagógicas com as turmas bilíngues no início e no final do Pibid, serão analisados dois dias
de intervenção na turma do intermediário, uma delas aconteceu no primeiro semestre e a outra do
terceiro.
A primeira intervenção objetivou propiciar a vivência com o rabanete, legume não tão
comum na dieta alimentar das crianças, e explorar o senso de coletividade a partir da encenação “O
grande rabanete” (BELINKY, 1999). A narrativa é iniciada com uma cena em que um casal de
idosos prepara uma salada e, para tanto, vai colher um rabanete. O vovô puxa o rabanete da terra e,
não conseguindo apanhá-lo, outros personagens vão sendo convidados, um a um, a somar forças na
tarefa até que, ao final, o ratinho somando o esforço de todos, arranca o grande rabanete. As
atividades do dia tiveram continuidade com uma roda de conversa, a degustação do legume, a
brincadeira “o legume quente” e o reconto da história.
A segunda intervenção buscou favorecer experiências para os alunos se expressarem como
crianças surdas pela exploração do enredo de um clássico da literatura surda, “Um mistério a
resolver: o mundo das bocas mexedeiras” (OLIVEIRA, CARVALHO, OLIVEIRA; 2008). Nesse
enredo, Ana é uma criança surda que tenta compreender o que acontece com as pessoas de seu
entorno quando elas movimentam os lábios. Ana percebe que ações são desencadeadas pelo
movimento dos lábios que, não compreendidos por ela, geram profunda tristeza, sentimento esse
transformado quando se descobre surda no contato com utentes da Libras. Após a encenação, foram
as atividades seguintes: roda de conversa explorando fotos da encenação e os recursos rádio e fones
de ouvido, reconto da história e jogo “adivinhe quem é o coleguinha?”.
A imersão no universo das narrativas infantis era um dos aspectos priorizados nas ações do
Pibid, uma vez que as histórias, além de permitirem uma viagem pelo mundo da imaginação, são
um importante recurso para a abordagem de assuntos diversos. “O acesso à literatura infantil
constitui oportunidade para o favorecimento do mundo imaginário, da criação, do faz de conta, do
incremento da língua, do acesso ao mundo cultural que à criança deve ser apresentado desde a mais
tenra idade” (AUTOR(A) DESTE ESTUDO).
O fascínio pelas histórias infantis foi claramente identificado pelos integrantes do Pibid uma
vez que ao início de cada intervenção quando eles questionavam às crianças sobre as expectativas
para o dia recebiam como respostas comuns: “teatro” e “brincadeiras”, assim como observavam a

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1224

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

atenção com que cada criança adentrava no universo dos enredos encenados, como no caso de um
menino que esboçou muita tristeza ao ver o sofrimento da personagem surda em Oliveira, Carvalho
e Oliveira (2008). A motivação pelo universo da literatura infantil fazia-se aparente também nos
recontos, outra prática comum nas ações pedagógicas do Pibid. Após o término de cada encenação,
as falas das crianças pedindo o reconto eram acompanhadas da iniciativa de pegar os acessórios
utilizados por cada personagem.
Os recontos eram precedidos de rodas de conversa para maior significação dos enredos
tendo em vista os conteúdos que se pretendia desenvolver. Em tais rodas, eram apresentadas
imagens dos livros seguidas de questões direcionadas às crianças e explicações das cenas.
Os integrantes do Pibid eram orientados a analisar a atividade docente, isto é, o
planejamento, o desenvolvimento e a avaliação de cada ação pedagógica. Reconhecer e analisar os
processos culturais que faziam imergir e decorriam das propostas era uma dos desafios constantes.
De Candau (2013, p. 13), compartilhava-se um posicionamento comum: a diferença está no chão da
escola, mas precisa “ser identificada, revelada, valorizada. Trata-se de dilatar nossa capacidade de
assumi-la e trabalhá-la”.
As práticas da equipe eram continuamente alimentadas pela problematização das vivências,
de sua investigação e dos redirecionamentos que se mostravam necessários, exigindo, então, que se
assumisse uma postura crítico-reflexiva. André (2017, p. 19) esclarece que refletir criticamente
significa “se debruçar sobre o próprio trabalho para poder entender aquilo que está sendo feito,
ponderar sobre o que é bom, sobre os acertos e o que é preciso mudar para obter melhores
resultados”. A autora complementa que não é apenas identificar no trabalho o que precisa ser
modificado, mas realizar as mudanças para que a ação seja mais efetiva.
Das intervenções do primeiro ao terceiro semestre de atuação da equipe, os graduandos
avançaram em sua formação docente quando paulatinamente revelavam um olhar centrado no modo
como cada objetivo era contemplado, em uma observância atenta às respostas dos alunos.
Para ilustrar como esse olhar se compunha, trazemos dois momentos, as rodas de conversas,
das duas intervenções em análise.
Na primeira intervenção, a roda é organizada com o objetivo de levar as crianças a
identificarem a cor do rabanete e sinalizarem se havia algum personagem mais forte. As crianças
identificando diferentes cores para o que viam no rabanete externamente (“roxo”, “vermelho”,
“rosa”) não tiveram tal aspecto esclarecido e, ao serem indagadas se o ratinho era o personagem
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mais forte, a resposta afirmativa por algumas delas não foi seguida de uma dinâmica suficiente para
o esclarecimento da força somada pelos personagens ao puxarem o rabanete. Isto é, nos dois
objetivos definidos, os alunos não encontraram pistas suficientes para identificar os saberes
implícitos às questões.
Em dia seguinte ao da intervenção, foi a professora regente e supervisora do Pibid quem
forneceu condições para que as crianças compreendessem a mensagem central da narrativa e
integrantes do Pibid visualizassem uma estratégia de ensino possível. A professora, ao receber de
um dos meninos a indicação de que o ratinho era o personagem mais forte, convidou-o a puxar um
adulto com uma corda e, não obtendo sucesso na tarefa, cada colega foi sendo chamado um a um a
puxá-lo, até que conseguiram deslocá-lo de sua posição inicial.
A execução da ação de puxar um adulto com uma corda forneceu subsídios para a
compreensão pelas crianças do sentido de coletividade expresso na narrativa; a observação desse
momento por dois integrantes do Pibid que, problematizada junto a equipe, permitiu a compreensão
da estreita articulação entre o planejar, o agir e o avaliar docente.
Na segunda intervenção, as falas dos graduandos eram alimentadas pelas respostas das
crianças, questionadas uma a uma. Por exemplo, para duas meninas com 4 anos de idade, recém
ingressantes na turma e que não tinham contato com a Libras antes da matrícula na escola, a
conversa objetivava levá-las a relacionar os personagens das ilustrações com os integrantes do Pibid
presentes na roda, e com as crianças maiores eram feitas comparações no enredo com artefatos da
cultura surda. Os alunos eram questionados sobre como se comunicavam em suas casas e na escola,
o que representava a Libras na vida deles, eram levados a dizer o que percebiam das cenas e do que
era próprio da comunidade surda. Na sequência, para refletir sobre a cena em que os personagens
ouvintes utilizavam o rádio, todos puderam sentir a vibração do radio, quando previamente
revelaram não conhecer o recurso.
Os graduandos eram orientados em relação ao planejamento de aspectos não verbais na
docência. Taveira e Rosado (2013) pontuam que tal planejamento para alunos surdos deriva da
combinação das linguagens verbal e visual, dos aspectos culturais que contextualizam os saberes
envolvidos e da leitura crítica de todos esses elementos.
A cada reunião na Unifesp, os integrantes do Pibid eram levados a analisar a qualidade das
informações visuais apresentadas aos alunos, por exemplo, nos acessórios que caracterizavam os
personagens durante as encenações e na forma visuoespacial como incorporavam os personagens.
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A linguagem visual recebe destaque na educação de alunos surdos, uma vez que como Silva
e Favorito (2009, p. 31) referem: “são as imagens que ficam na memória”. A exploração de imagens
no cotidiano, ao que complementa Lebedeff (2017), insere-se no contexto do letramento visual, de
uma leitura e interpretação de tudo o que se vê, da linguagem visual, numa significação que se dá
no uso da linguagem verbal, no caso dos surdos, da Libras, tal como revela a docência de
professoras regentes em uma turma de crianças surdas, de uma escola para surdos da Mesorregião
Metropolitana de São Paulo, analisada em Moreira (2018), Nesse estudo, observou-se que, a cada
atividade, as professoras resgatavam os conhecimentos das crianças na Libras, aproveitando-se ao
máximo de pistas visuais e de outros sentidos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os licenciandos que integraram o PIBID puderam ao longo de três semestres consecutivos
se deparar cotidianamente com situações pedagógicas que os levaram a ter uma imersão na
realidade da educação de surdos, permitindo que identificassem a complexidade inerente à garantia
dos direitos de aprendizagem para alunos surdos, de maneira a atender especificidades que
ultrapassam a instrução em uma língua com circulação restrita em nossa sociedade.
O grupo pode ainda perceber a necessidade de se ter a Libras como a língua de interlocução
direta do professor com os alunos surdos na organização de ambientes educativos que objetivem
efetivamente a socioconstrução da linguagem e o acesso aos saberes da proposta curricular da rede
municipal, identificando importantes pistas sobre a forma como melhor apreendem o mundo, no
maior aproveitamento do uso das linguagens verbal e não verbal – visual prioritariamente.
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Resumo
Esta comunicação apresenta o relato da experiência de um grupo de licenciandos que integrou o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), núcleo de Pedagogia, da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que desenvolveu suas atividades com alunos surdos,
matriculados em uma escola polo bilíngue do município de Guarulhos. Era objetivo do grupo que os
pedagogos, em seu processo de formação inicial, compreendessem questões implícitas ao trabalho
docente direcionado a alunos surdos. Como forma de trabalho em três semestres consecutivos, a
equipe do Pibid, formada pelo número aproximado de 10 licenciandos, uma professora regente de uma
das turmas, uma professora da Unifesp e uma mestranda da Unifesp realizavam semanalmente duas
reuniões na universidade, observações contínuas nas turmas de alunos surdos e planejavam,
desenvolviam e avaliavam ações pedagógicas nas mesmas. Duas ações pedagógicas analisadas neste
relato indicaram que processualmente os graduandos puderam perceber a necessidade de se ter a
Língua Brasileira de Sinais (Libras) como língua da interlocução direta do professor com os alunos
surdos e de a atuação docente considerar tempos, percursos e saberes desse público no planejamento
de cada atividade, bem como do melhor aproveitamento de estratégias e recursos que potencializem a
visualidade.
Palavras-chave: Pibid; Pedagogia; Educação bilíngue; Libras.
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O LUGAR DA EXPERIÊNCIA E DA FORMAÇÃO NO
CENÁRIO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNEB,
CAMPUS VXI-IRECÊ-BA
Núbia Pereira Paiva – FACED/UFBA

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

O Programa Residência Pedagógica entra no cenário das políticas públicas educacionais
brasileiras em um momento de crise e conseqüente perda de direitos, numa complexa reinvenção da
democracia, palavra que nos parece cada vez mais esvaziada de sentido. Configura-se inicialmente
como uma tentativa de substituição ao PIBID, um remodelamento que nos pareceu um capricho do
governo em apresentar uma política própria, mas com características e objetivos análogos. Chega,
portanto, em meio às mobilizações dentro das Universidades com o chamado #ficapibid, num
contexto de desconfiança. Diante de um formato específico, com regras diferentes, mas com os
bolsistas sendo acompanhados em formações dentro das universidades e em atividades
compartilhadas de docência nas escolas, assim como o próprio PIBID.
Como política Educacional, o Programa Residência Pedagógica tem como objetivo principal
inserir os graduandos em cenários educativos que possibilitem a estes experiências que contribuam
para sua formação docente. Neste artigo procuro delinear um diálogo filosófico entre experiência e
formação e os sentidos contemplados por estes, no Programa Residência Pedagógica, a partir do
olhar dos residentes1 e preceptores2. Questiona-se neste cenário se a autonomia universitária junto à
capacidade de “tradução” 3e/ou “recontextualização”4 que se produzem naturalmente nos ambientes
formativos conseguem suprimir o caráter reducionista e limitador do texto que delineia o programa
a partir do edital.
Josso (2004) delimitando o objeto teórico formação, afirma que a “impermanência” do
nosso ser, “tomada de consciência mais primitiva do eu” (Josso, 2004. p. 198) coage o nosso ser a
mover-se constantemente e a aprender, a “fazer com” a “caminhar para si”.
Somos sujeitos em movimento constante. A formação nesse ínterim se estrutura, quando a
narramos, quando recorremos à nossa memória, temporal e organizadamente pensada em função de
conjuntos complexos de sabres selecionados. O que narram os residentes e preceptores sobre suas
experiências? Para refletirmos sobre como estas experiências tem se convertido em formação no
Programa Residência Pedagógica, foram realizadas entrevistas narrativas junto aos residentes e
preceptores para uma melhor compreensão do olhar deles sobre o processo formativo.

1

Graduandos do curso de pedagogia da Universidade do Estado da Bahia, Campus XVI – Irecê-BA.

2

Professores regentes que atuam junto ao programa.

Ball (1998, 2001, 2004) faz menção aos processos de recontextualização assentando a ideia de que a transferência de
textos e discursos de um contexto a outro potencializa a apropriação, interpretação e reinterpretação de sentidos,
constituindo híbridos culturais.
3

4

No centro da abordagem de Ball encontra-se a noção de recontextualização de Bernstein (1996, 1998).
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Gadamer (2007) para falar de “formação” remete-nos ao antigo conceito de “formação
natural”, referindo-se à aparência externa dos membros de um indivíduo, ou à formação dos
elementos naturais de forma geral. O equivalente latino para “formação” é “formatio”. Também no
alemão existem as derivações do conceito de forma (p. ex. formeiring e formation). A palavra
forma, com seu significado técnico, de acordo com Gadamer (2007) tem sido, desde o aristotelismo
da renascença superada pelo significado ampliado da palavra formação. Ainda de acordo com
Gadamer (1999 apud SÁ & FARTES 2010 p. 38) o termo formação, embora derive de forma,
triunfa sobre esse último não por acaso, mas “porque em ‘formação’ (Bildung) encontra a palavra
‘imagem’ (Bild).
Larrossa em Nietzsche e a educação, apresenta a idéia de formação também atrelada à idéia
de Bildung. Além da unidade de discurso filosófica, o termo alemão se articula à pedagogia,
“especialmente no discurso que se produz em torno do papel formativo das humanidades” (Larrosa,
2002. p. 50), e narrativamente em um subgênero de novela de formação no processo singular, onde
o indivíduo “viaja até si mesmo, até seu próprio ser, em um itinerário cheio de experiência”
(Larrosa, 2002. p. 51)
A “Bildung”, que, de acordo com esse autor seria a auto-formação e aperfeiçoamento
individual, representaria a forma peculiarmente alemã de compreender a construção histórica da
identidade do indivíduo ocidental. Idéia de formação, segundo Larrosa, é compreendida por
Gadamer como o maior pensamento do século XVIII e que constitui o que contemporaneamente
chamamos educação. Bildung poderia ser entendida como a idéia que subjaz ao relato do processo
temporal pelo qual um indivíduo singular alcança sua própria forma, constitui sua identidade,
configura sua particular humanidade ou, definitivamente, converte-se no que é. (Larrosa, 2002.
p.52)
Em que pessoas, em que professores essa experiência tem convertido nossos residentes?
Como percebem a formação que vem se estabelecendo nestes cenários educativos?
O programa proporciona diversos aprendizados para mim enquanto estudante, pois
tenho a oportunidade de vivenciar na pratica as diversas ações em sala de aula na
regência compartilhada. Alem disso, o contato direto com os alunos, o planejamento
das atividades me faz pensar em uma nova forma de se fazer educação, que vai muito
alem de ser o professor que detém todo o saber. Durante esse tempo pude perceber
que professor e aluno ambos compartilham conhecimentos, o professor aprende com
as experiências dos alunos e vice e versa. (Nuclécia Dourado-residente. Entrevista
concedida em 15 de Julho/2019)
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Dewey (2010) afirma que de início, a experiência envolve dois fatores – agente e situação –
agindo ao mesmo tempo um sobre o outro, e transformando mutuamente num processo contínuo.
Recorro a Josso (2002 p. 48) para reiterar que “a formação é experiencial ou então não é formação,
mas a sua incidência nas transformações da nossa subjetividade e das nossas identidades pode ser
mais ou menos significativa.”
Quando entramos em contato com cenários educativos distintos dos quais estamos
habituados, como no caso dos residentes, estamos modificando estes cenários e nos alterando?
Acredito ser esse um ponto crucial da subjetividade, que assistida pela autonomia universitária
empenhada em fazer educação, sobressai o processo formativo. As Políticas Educacionais estarão
sempre sob interesses de lado A ou lado B, são feitas de regras, e papel, mas experiência é feita de
identidades, de pessoas, de incertezas, rompimentos e continuidades “porque a vida não é uma
marcha ou um fluxo uniforme e ininterrupto. É feita de histórias, cada qual com seu enredo, seu
início e movimento para o seu fim, cada qual com seu movimento rítmico particular” (Dewey,
2010. p110)
Cada um com sua experiência não repetida e impossível de reprodução, mas passível de
espelho para outras experiências. Sá e Fartes (2010) acrescenta em nossa discussão sobre o conceito
de formação ou Bildung destacando que nesta encontra-se a palavra Bild, que duplamente significa
imagem/modelo. O que daria uma idéia de espelho, de imagem espelhada, ou de inspiração pela
realidade observada para a construção de uma identidade própria, como afirma Welton,
O Programa Residência Pedagógica apresenta diversas contribuições para a minha
formação docente, pois garante uma vivência concreta no dia a dia da realidade da
escola pública, por meio da observação da didática e método de ensino do professor
Preceptor. Além disso, possibilita a construção de uma identidade docente dentro de
uma perspectiva mais humanizada. (Welton Terrão - residente, entrevista concedida
01 de Julho/2019)

Compreendendo a experiência sob o ponto de vista de Larrosa (2002), de experiência como
“isso que me passa” o sujeito da experiência é um território de passagem, aberto ao risco ao
“perículum”, ao perigo, ao “ex/posto”. É superfície sensível, que se abre aos vestígios, às marcas, às
dores e sabores da experiência vivida. É, portanto, sempre única, cotidiana e transformadora. E será
sempre única a experiência de ter outro profissional mais experiente como espelho, porque esse
espelho é distorcido ao perpassar pela lente da individualidade. Para pensar assim é necessário
“separar experiência de experimento, descontaminar a palavra “experiência” de todas as aderências
empíricas e empiristas que tenham sido incorporadas nos últimos séculos” (Larrosa, 2011. p15).
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Não é, portanto, um experimento ao modo das ciências experimentais, mas um processo
transformador, regido sob a perspectiva do que Larrosa (2011) vai chamar “princípio da
subjetividade”, “princípio de reflexividade”, e “princípio de transformação”, e consequentemente a
conversão da experiência em formação. Contemporaneamente esta palavra tão recorrente em nossos
cenários educativos “formação” vem integrar o conceito de cultura, configurando “aperfeiçoamento
e de talentos” (Gadamer, 2007. p. 49), e neste caso também, um aperfeiçoamento da sensibilidade
enquanto educador, encarando o outro e a si mesmo numa tomada de consciência ao refletir e narrar
seu próprio itinerário formativo.
Voltando-se para si mesmo. Olhando para dentro, para o silêncio ou o barulho das falas
internas, encarando seu itinerário de vida, seu espelho como “auto-retrato” dinâmico que orientam
suas atividades e perfazem cotidianamente sua formação, “fazer o inventário de sua bagagem,
recordar os seus sonhos, contar as cicatrizes dos incidentes de percurso” (Josso, 2002, p.58) aí,
diante do espelho, vendo sua própria imagem se formar, tornado-se o que se é diariamente.
A Residência Pedagógica é um projeto que proporciona momentos deinteração entre a
universidade com a escola de educação básica, possibilitando aos envolvidos troca de
conhecimento, criando oportunidades de vivenciar o novo, de sentir o chão da sala de aula na
intenção de experienciar o real significado de ser professor, contribuindo significativamente na
formação da iniciação a docência. Foi
colaborar

ativamente

com

esse

projeto

que

tive

a

oportunidade

de

no planejamento da escola e estar presente nas atividades que foram

trabalhadas e discutidas durante esse processo. Sendo assim, criamos um projeto com o objetivo de
proporcionar momentos de dialogo, discussões e principalmente a criticidade dos envolvidos diante
de temas que fazem parte da realidade em que os estudantes estão inseridos É, portanto, a
experiência algo que pode se dar na natureza súbita e formativa dos aconteceres cotidianos ou
serem mesmo promovidas, como no programa, numa interação entre Escola e Universidade,
estreitando saberes e promovendo cenários formativos com experiências provocadas, planejadas
com mais ou menos força, alterando nossa subjetividade, como completa Jéssica,
É um projeto que proporciona momentos de interação entre a universidade com a
escola de educação básica, possibilitando aos envolvidos troca de conhecimento,
criando oportunidades de vivenciar o novo, de sentir o chão da sala de aula na
intenção de experienciar o real significado de ser professor, contribuindo
significativamente na formação da iniciação a docência. Foi com esse projeto que tive
a oportunidade de colaborar ativamente no planejamento da escola e estar presente nas
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atividades que foram trabalhadas e discutidas durante esse processo. (Jessica –
residente. Entrevista concedida em 01 de Julho/2019)

Em nossas tentativas de contemplar experiências, muitas vezes “pomos as mãos no arado e
viramos para trás; começamos e paramos não porque a experiência tenha atingido o fim em nome
do qual foi iniciada, mas por causa das interrupções internas ou letargia interna” (Dewey, 2010. p
109). Penso que talvez uma sensação de sentir-se adentrando na profissão segurando em três mãos:
o preceptor como espelho, os estudos e planejamento como suporte, e a realidade objetiva da escola
como cenário, conceda aos residentes um campo de continuidade. Laços reverberados no caminhar
pelo “chão da escola”, disponível e aberto à experiência, com propósito, com resguardo acolhedor
de alguém mais experiente, num fazer que tem princípio, subsistência cotidiana com conclusão de
etapas a serem rememoradas, debatidas, socializadas, tudo dentro de uma mesma finalidade que é
formar-se a si mesmo e contribuir com a formação de seus pares, da escola e das crianças. São laços
que transformam as experiências em singulares, “quando o material vivenciado faz seu percurso até
sua consecução” (Dewey, 2010. p. 109)
Larrosa (2011), afirma, contudo que a experiência não é o que eu faço, mas o que me passa.
Não se faz, se padece. Eis o princípio da paixão, portanto não é intencional, não depende das
intenções, pois “a experiência não está do lado da ação, ou da prática, ou da técnica, mas do lado da
paixão. Por isso a experiência é atenção, é escuta, abertura, disponibilidade, sensibilidade,
vulnerabilidade e ex/posição” (Larrosa, 2011. p 22). O que não significa dizer que a prática ou ação
não possam ser lugar de experiência, mas esse algo que “me passa” tem a ver com a suspensão da
racionalidade técnica e abertura para estar ex/posto a sentir organicamente na escola.
Essa soma de saberes e experiências preparam objetiva e subjetivamente os residentes para
outros acontecimentos como nos afirmam Marta e Milena
O programa tem sido essencial para minha formação docente, pois a inserção
antecipada em sala de aula possibilita adquirir experiência na prática docente podendo
servir para auxiliar nos estágios que são desenvolvidos no curso. Dessa forma, tenho
vivenciado momentos relevantes de bastante aprendizado sobre o que é ser professor
em sua prática com os desafios, os medos, e sobre tudo o prazer de partilhar
conhecimento entre os membros da comunidade educativa em um processo de
aprender com o outro. (Marta – residente. Entrevista concedida em 01 de Julho/2019)
Percebo as contribuições do programa na minha formação durante os encontros para
estudo pois é possível perceber como a prática experienciada no programa está ligada
a teoria que estamos estudando, desta forma a aprendizagem se torna muito mais
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significativa. Além disso, percebo que quando vamos para o estágio obrigatório
estamos muito mais preparados para a intervenção. (Milena Cedro – residente.
Entrevista concedida em 01 de Julho/2019)

A inserção de licenciandos no espectro escolar vem comumente acompanha da máxima de
“por em prática a teoria” estudada no âmbito acadêmico, e nesta cadência a fatídica conclusão de
que “na prática a teoria é outra”, “o mundo moderno criador das distintividades categóricas separou
coisas inseparáveis, e estamos diante de uma simplificação didática” (Carvalho, s/d p.02). Carvalho
nos desperta ainda para a ideia de que o saber científico de mãos dadas com o saber popular alerta
“que historicamente as teorias tornaram-se outras na prática como fruto da fragmentação moderna”.
A preceptora Thomásia complementa essa reflexão quando diz que,
Quando estamos em meio acadêmico a maioria das vezes nos focamos na parte teórica
(principalmente se não estiver atuando) é bastante complicado transpor algumas ideias
e muitas vezes acabamos por acreditar no jargão de que na prática é tudo muito
diferente, quando na verdade elas se complementam, onde acontece efetivamente a
práxis pedagógica.
A sala de aula sem dúvida é uma caixinha de surpresa com algumas brechinhas a qual
podemos espiar e pensar como podemos abrir. Neste trimestre o trabalho com a
temática dos super heróis foi muito gratificante. Esta foi uma temática que envolveu
muito a turma e os desafios foram um grande impulso nesse processo de
aprendizagem. (Thomásia Quiroga – preceptora. Entrevista concedia em 01 de
Julho/2019)

A peculiaridade singular de cada ator que age, modificando o lócus e alterando a si mesmo
nesse cenário formativo transpõe o pragmatismo expresso no edital do Programa, supera a tentativa
de indução a uma formação técnica, porque o sujeito da experiência não é o sujeito do papel, das
regras, da imposição, não é o sujeito do saber, do poder, do querer, senão o “sujeito da
transformação” (Larrosa, 2011), de forma singular, particular e própria. Dewey (2010, p.33)
compara essa transformação com a natureza onde “Os corpos não fazem questão de conservar o seu
caráter. O ferro não se esforça por continuar ferro: se entra em contato com a água, logo se
transforma em bióxido de ferro” e acrescenta que, “no plano humano, o agir e reagir ganham mais
larga amplitude, chegando não só à escolha, à preferência, à seleção, possíveis no plano puramente
biológico, como ainda à reflexão, ao conhecimento e à reconstrução da experiência” Dewey (2010,
p.34). Essa transformação apontada pelo fenômeno da experiência por Dewy (2010) e Larrosa
(2011) são evidenciadas nas falas dos residentes e preceptores como parte da natureza humana pelo
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qual o contato com o cotidiano da escola modifica nossos residentes, os transformam
paulatinamente em professores, e por conseguinte suas ações vão pouco a pouco transformando a
escola.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Políticas Públicas são responsabilidade do Estado, que, por meio de decisões específicas
mediadas por órgãos ligados à política implantada se responsabiliza pela implementação e
manutenção, mas a qualidade da experiência e do processo formativo de transformação das
subjetividades dos residentes é de responsabilidade dos pares diante do compromisso estabelecido
na parceria entre Universidade e Escola neste programa. Nesta conjuntura, reputando os diversos
atores dos cenários formativos, podemos considerar que apesar do caráter reducionista tanto
textualmente no que diz respeito ao discurso em torno da formação, quanto a regras que por vezes
ocasionam dificuldades no desenvolvimento do programa, é evidente os ganhos do Programa
Residência Pedagógica. Trata-se de uma conquista tanto no que se refere ao padrão de proteção
social implementado, atendendo ao princípio de redistribuição dos benefícios sociais quanto
concernente às experiências possibilitadas numa sensível relação com a escola. Relação
fomentadora de dispositivos de formação que vem transformando progressiva e singularmente
nossos residentes em professores, numa experiência de linguagem, numa experiência de
pensamento e reflexividade, em que está em jogo o formar-se e si mesmo, a escola e as crianças.
Resta-nos, enquanto Universidade comprometida com a formação docente continuarmos a lutar
para que a políticas restritivas de gastos não suprimam nossos sonhos, nossa educação, nosso povo.
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Resumo
Este artigo faz parte de uma pesquisa em andamento e tem como objetivo compreender, por meio de
uma Política de Formação docente, os conceitos de Experiência e de Formação em um debate mediado
pelas experiências de residentes e preceptores do Programa Residência Pedagógica do subprojeto O
Exercício da docência no ciclo da alfabetização: construindo saberes docentes interdisciplinares no
diálogo entre leitura, escrita e oralidade. Este subprojeto é sediado pela Universidade do Estado da
Bahia – UNEB, Campus XVI, desenvolvido em duas escolas do Município de Irecê-BA. A coleta de
dados foi realizada através de entrevistas narrativas, tendo por base teórica os estudos realizados por
Fritz Schütze (2011). A escolha da entrevista narrativa se deu por se tratar de um dispositivo de
produção e análise de dados consonante com a subjetividade discutida em torno da formação e
experiência e pelas aproximações com abordagens (auto) biográficas e autoformativas, que apesar de
não serem objetos de investigação sobressaem na forma dialogada em que esse texto se apresenta. O
subprojeto conta com 26 residentes, três professores preceptores, e um docente orientador.
Palavras-chave: Políticas Educacionais, Residência Pedagógica, Formação e Experiência.
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SOBRE O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO DOCENTE
Magna Melo Viana – EMVJFC
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Dentre os programas criados para intensificar a formação e prática docente nos cursos de
licenciatura, têm-se o Programa de Residência Pedagógica (PRP), criado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior (CAPES), por meio da Portaria nº 38/2018, “com a
finalidade de apoiar Instituições de Ensino Superior (IES) na implementação de projetos inovadores
que estimulem a articulação entre teoria e prática nos cursos de licenciatura, conduzidos em
parceria com as redes [...] de educação básica” (CAPES, 2018a, p. 1).
Enquanto preceptora (primeira autora deste trabalho), ou seja, professora da escola-campo
de educação básica da rede municipal de ensino de Guanambi, estado da Bahia, que acompanhou e
orientou as residentes participantes do subprojeto “Programa de Residência Pedagógica do Campus
XII/UNEB: Práticas de Pesquisa e Estágio no Contexto da Formação do Pedagogo” do Núcleo de
Residência Pedagógica (NPR) do curso de Pedagogia do Departamento de Educação de Guanambi,
Campus XII da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), considero este programa imprescindível
para a formação de professores e para a melhoria da qualidade do processo de ensino e
aprendizagem no âmbito escolar.
Na atuação como preceptora da Residência Pedagógica, no período de agosto de 2018 a
janeiro de 2020, pude perceber as contribuições desse programa para a aprendizagem da docência
de futuros professores que atuaram como residentes em salas de aulas das escolas-campo,
realizando a observação colaborativa e a intervenção pedagógica. Também proporcionou o
desenvolvimento profissional de professoras coformadoras por meio de reflexões sobre a prática
pedagógica compartilhada com as residentes que vivenciaram as atividades no espaço escolar numa
perspectiva colaborativa, colocando-se “como aprendizes, apreendendo com as experiências, os
conhecimentos, as reflexões, objetivos e organização cognitiva do outro” (IBIAPINA, 2008, p. 34).
Além disso, contribuiu para a aproximação entre a universidade e as escolas de educação
básica, participantes da Residência Pedagógica. Tal aproximação, segundo Passos (2016, p. 169),
“pode permitir que os professores e toda a equipe gestora se mobilizem e se integrem num processo
de reflexão que articule uma colaboração com vistas a melhorar tanto a situação de trabalho quanto
o conhecimento profissional”.
O Programa de Residência Pedagógica contribui para o aperfeiçoamento da formação
docente e para a melhoria da qualidade da educação básica, “conduzindo o licenciando a exercitar
de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional docente” (CAPES, 2019, p. 2). Nesse
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sentido, precisa ser reconhecido, ampliado e melhorado, visto que “valoriza a escola como local de
aprendizagem da docência, defende a articulação entre teoria e prática e aposta no trabalho
compartilhado entre os licenciandos e os professores das escolas para aprimorar a formação desses
licenciandos [...]” (ANDRÉ, 2016, p. 57).
Este artigo tem como objetivo analisar as contribuições do Programa de Residência
Pedagógica para as escolas-campo, na concepção de preceptoras e professoras coformadoras que
participaram dessa prática formativa.
O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO
DOCENTE
O Programa de Residência Pedagógica, recentemente implantado, foi instituído pela Portaria
CAPES 38/2018, por meio da Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica (DEB).
Oferece bolsas para estudantes dos cursos de licenciatura, para que desenvolvam as atividades
“numa escola pública de educação básica, denominada escola-campo” (CAPES, 2018b, p. 1).
Também há bolsas para professores da educação básica denominados preceptores, que
acompanham e orientam os residentes na escola-campo, e para os professores formadores da
universidade designados docentes orientadores, que elaboram e desenvolvem atividades do
subprojeto, acompanhando e orientando os preceptores e os residentes.
A Residência Pedagógica é uma atividade formativa que favorece a inserção à docência no
percurso formativo, proporcionando a constituição de parcerias entre a universidade e a escola de
educação básica, por meio da atribuição de um papel de formadores aos professores da educação
básica com seus pares, os professores universitários. A construção dessa parceria, conforme Nóvoa
(2017, p. 1124), “exige uma compreensão clara das distintas funções, mas sempre com igual
dignidade entre todos e uma capacidade real de participação, isto é, de decisão”.
Essa parceria foi firmada no desenvolvimento do subprojeto “Programa de Residência
Pedagógica do Campus XII/UNEB: Práticas de Pesquisa e Estágio no Contexto da Formação do
Pedagogo” do Núcleo de Residência Pedagógica (NPR) do curso de Pedagogia do Departamento de
Educação de Guanambi, Campus XII da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), submetido e
aprovado no Edital CAPES nº 06/2018, no primeiro semestre de 2018. Buscou-se estabelecer
parcerias entre o Campus XII/UNEB e as instituições da rede pública municipal de Guanambi,
participantes do PRP, por meio do compartilhamento de saberes, experiências e aprendizagens da
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formação e prática docente entre seus pares – residentes, docentes orientadoras, preceptoras e
professoras coformadoras das escolas-campo.
Esse subprojeto foi aprovado com o número de 24 residentes bolsistas/estudantes do curso
de Pedagogia, 6 residentes voluntários, 3 preceptoras/professoras da educação básica e 1 docente
orientadora/professora do Campus XII/UNEB, para atuarem nas instituições da educação básica
contempladas: Escola Municipal Maria Regina Freitas e Escola Municipal Vereador João Farias
Cotrim, localizadas no município de Guanambi.
Na organização do programa destaca-se a inserção de estudantes de cursos de licenciatura no
âmbito escolar, considerado um espaço privilegiado da práxis docente. Nesse ambiente formativo,
os bolsistas residentes atuam em consonância com o universo real da escola, com a colaboração dos
professores da educação básica que são coformadores desse processo, das preceptoras das escolascampo/professoras da educação básica e das docentes orientadoras da universidade.
De acordo com Martins e Slavez (2015, p. 31), “a socialização com outros profissionais
poderá proporcionar experiências exitosas para a constituição da prática pedagógica dos professores
em formação”. Nesse sentido, no contexto da formação docente, os professores coformadores
contribuem para a aprendizagem da docência dos futuros professores.
No percurso formativo dos licenciandos, consideramos a imersão numa escola-campo como
parte imprescindível da formação inicial, visto que o contato com a equipe escolar possibilita a
aprendizagem da docência, “a partir da construção de várias estratégias, cunhadas pelo grupo como
experiências de ensino e aprendizagem [...]” (MIZUKAMI et al., 2006, p. 116).
No percurso da formação inicial e contínua é imprescindível pensar e desenvolver propostas
pedagógicas que possibilitem aos licenciandos vivenciar mais a prática docente, colocando em
prática o que foi aprendido teoricamente.
METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO
A metodologia utilizada neste trabalho é qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994), partindo
da análise das entrevistas semiestruturadas realizadas no mês de novembro de 2019, com a
participação de quatro professoras coformadoras das escolas-campo do subprojeto “Programa de
Residência Pedagógica do Campus XII/UNEB: Práticas de Pesquisa e Estágio no Contexto da
Formação do Pedagogo”. Posteriormente, foram transcritas e analisadas pelas preceptoras.
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Utilizamos a entrevista reflexiva semiestruturada, em que “o entrevistador faz perguntas
específicas, mas também deixa que o entrevistado responda em seus próprios termos” (ALVESMAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004, p.168). A interação propiciada por esse tipo de
entrevista forneceu informações enriquecedoras para a análise dos dados que buscou analisar as
contribuições do Programa de Residência Pedagógica para as escolas-campo do subprojeto, na
concepção de professoras coformadoras que participaram dessa prática formativa.
As professoras coformadoras entrevistadas acompanharam e orientaram a atuação das
residentes nos momentos experienciados na observação colaborativa e na intervenção pedagógica,
no período de agosto de 2018 a dezembro de 2019. Esses procedimentos metodológicos
possibilitam “[...] pensar com os professores em formação sobre a prática pedagógica no próprio
contexto da aula” (IBIAPINA, 2008, p. 90).
Na realização das atividades na Residência Pedagógica nas escolas-campo, instaurou-se o
trabalho colaborativo, pois essas instituições observaram os problemas existentes no espaço escolar
e posterior, elaboraram propostas de soluções, a partir do desenvolvimento dos planos de ações
criados pelas residentes, acompanhados e orientados pelas preceptoras e docentes orientadoras em
diálogo com todos os profissionais da escola. Nesse processo de interação, pode-se construir novas
teorias e novas práticas a partir das vivências coletivas.
A UNIVERSIDADE E A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA: O OLHAR DE PROFESSORAS
DA EDUCAÇÃO BÁSICA SOBRE A RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
Ao escutar as quatro professoras coformadoras participantes do Programa de Residência
Pedagógica, foi possível identificar nas suas falas as contribuições do programa para as escolascampo. Elas mencionaram: “O apoio das residentes na sala de aula; a troca de conhecimentos
entre residentes e professoras; aulas mais dinamizadas e lúdicas com a parceria das residentes”.
Um dos problemas vivenciados no espaço escolar é a superlotação das salas de aula. Reflete
diretamente na qualidade de aprendizagem, uma vez que os alunos com dificuldades precisam de
constante intervenção e acompanhamento pessoal. Também impossibilita um trabalhado mais
individualizado e diferenciado. Na maioria das vezes, quando as salas são superlotadas não têm
monitores para auxiliar o professor. Esta lacuna, muitas vezes, é preenchida temporariamente por
estagiários.
Na entrevista, a Professora1 revela o apoio das residentes nas atividades desenvolvidas na
sala de aula.
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[...] Ajuda bastante. As meninas mesmo que têm educação infantil, que não tem uma
professora auxiliar, o trabalho das residentes é fundamental, principalmente nestes
casos aí. E como eu falei antes, ajuda o professor mesmo, tem dias que você tem uma
demanda grande para atender, e a residente estando na sala, fazendo o trabalho dela
também me ajuda muito, quando eu tenho alguma coisa para adiantar, alguma coisa e
eu também colaboro com ela né! [...] Não vamos dizer assim que as residentes são
amuletos para professor, de maneira nenhuma, mas é um apoio muito grande que a
gente sabe que o número de crianças que tem na sala, então quando você vai aplicar
uma avaliação, elas também dão suporte, acompanhando aquele aluno que precisava
de alguém para ler. Então, é de grande valia. (Professora1, escola-campo João Farias
Cotrim).

Todas as entrevistadas citaram o apoio das residentes em sala de aula, por meio do
atendimento individual aos alunos, organização de materiais usados pelas professoras coformadoras
e acompanhamento de alunos com dificuldade de aprendizagem. Além desta contribuição, o PRP
possibilitou relações de trocas entre residentes e professoras coformadoras, a partir do planejamento
das atividades, escuta de opiniões e sugestões de atividades, possibilitando o compartilhamento de
saberes, experiências e aprendizagens, confirmado na fala:
Para minha formação sim, pois as meninas trouxeram muitas coisas, né? que a gente
não conhecia, tem muita coisa também, que a gente já conhecia, e às vezes também a
gente acaba contribuindo com elas. Ah! na formação enquanto professor tem essa
importância e também na questão da formação de pessoas que eu acho que acaba não
parecendo, mas também é bom, essa interação, trabalhar em equipe, a gente está
trocando ideias. (Professora2, escola-campo João Farias Cotrim).

Outra professora menciona: “É uma experiência de troca, apoio e compartilhamento de
saberes, atitudes e práticas entre professor regente, residente e aluno” (Professora3, escola-campo
Maria Regina de Freitas).
As professoras das escolas-campo, ao receberem as residentes em sala de aula, têm a
oportunidade de aprender com elas, colaborando no processo formativo. O compartilhamento de
experiências e saberes consolidam espaços de formação mútua entre formador e formando
(NOVÓA, 1991). As professoras coformadoras estavam cientes de seu desenvolvimento
profissional, por meio das relações estabelecidas com as residentes. Percebiam a sua formação
como um processo inacabado, aprendendo com os pares.
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O inacabamento faz parte da experiência vital do ser humano. Não existe possibilidade de
existir, sem reconhecer a importância do outro na construção da própria vida. Essa consciência de
inconclusão o professor deve conhecer (FREIRE, 1996). Dessa forma, o PRP possibilita reflexões
sobre o inacabamento, conforme destaca a Professora:
[...] Porque esta questão da troca mesmo do que a residente traz, até a questão assim,
das dúvidas que a residente tem que você tem que buscar juntos né? A questão de
troca de experiências mesmo, sempre tem algo para aprender, nunca que você não tem
nada para ensinar né? (Professora4, escola-campo João Farias Cotrim).

A professora menciona que sempre o professor tem algo para ensinar e aprender. A
Residência Pedagógica oportuniza esse processo interativo de dois polos distintos: universidade e
escola, podendo os envolvidos trocarem experiências diversas e distintas.
Outra contribuição do programa para as escolas-campo, no olhar das professoras
coformadoras, foi o desenvolvimento de atividades lúdicas pelas residentes, como: oficinas, jogos,
brincadeiras e atividades com músicas. Sobre o trabalho lúdico das residentes, uma das professoras
salienta: “[...] elas trazem muita coisa lúdica, jogos, trazem novidades e trouxeram música, muita
música que os meninos gostaram bastante.

Uma forma que colaboram a aprendizagem.

(Professora2, escola-campo João Farias Cotrim).

A música como proposta didática foi bem

avaliada pela professora coformadora e alunos. Recurso utilizado, no intuito de possibilitar o ensino
e aprendizagem de forma divertida, despertando o imaginário e abrindo as portas para novas
aprendizagens.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho coletivo realizado na Residência Pedagógica mobilizou saberes importantes para
o desenvolvimento profissional docente, tanto questões teóricas como vivências práticas, mas
principalmente a formação de caráter, trabalha-se o ouvir, a ética e o respeito. Mobilizando não
somente o desenvolvimento profissional, mas também o pessoal.
A aproximação do espaço acadêmico com a escola possibilitou o convívio dos professores
da educação básica no ambiente da universidade e vice-versa. Com isso, puderam vivenciar e
retomar ao meio acadêmico. As docentes orientadoras conheceram as demandas e dificuldades
enfrentadas pelas escolas, a partir das idas a esses espaços durante o desenvolvimento das
atividades do programa, conhecendo também o espaço pelos relatos de vivências das residentes e
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preceptoras. As escolas passaram a ser vistas mais de perto por aqueles que estudam e investigam o
âmbito escolar, os professores do ensino superior.
Outra contribuição advinda do Programa de Residência Pedagógica foi o desenvolvimento
profissional das preceptoras. Ao ocuparem os espaços da universidade, passaram a conhecer as
discussões teóricas, participar de encontros formativos, grupos de discussões, organização de
seminários, participação em eventos, dentre outros. Essas inserções das preceptoras no mundo
acadêmico permitiram-nas conhecer algumas possibilidades para seu trabalho, adaptando as suas
realidades. E mais ainda, motivação para continuar seu processo formativo e longevidade
acadêmica.
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Resumo
Este artigo tem como objetivo analisar as contribuições do Programa de Residência Pedagógica para as
escolas-campo, na concepção de professoras coformadoras que participaram dessa prática formativa. A
Residência Pedagógica é uma atividade formativa que favorece a inserção à docência no percurso
formativo, proporcionando a constituição de parcerias entre a universidade e a escola de educação
básica, por meio da atribuição de um papel de formadores aos professores da educação básica com seus
pares, os professores universitários. Essa parceria foi firmada no desenvolvimento do subprojeto
“Programa de Residência Pedagógica do Campus XII/UNEB: Práticas de Pesquisa e Estágio no
Contexto da Formação do Pedagogo”, no período de agosto de 2018 a janeiro de 2020. Buscou-se
estabelecer parcerias entre o Campus XII/UNEB e as instituições da rede pública municipal de
Guanambi, participantes do PRP, por meio do compartilhamento de saberes, experiências e
aprendizagens da formação e prática docente entre seus pares – residentes, docentes orientadoras,
preceptoras e professoras coformadoras das escolas-campo. A metodologia utilizada neste trabalho é
qualitativa, partindo da análise das entrevistas semiestruturadas realizadas com a participação de quatro
professoras coformadoras das escolas-campo do subprojeto. A aproximação do espaço acadêmico com
a escola possibilitou o convívio dos professores da educação básica no ambiente da universidade e viceversa. Com isso, puderam vivenciar e retornar ao meio acadêmico. As docentes orientadoras
conheceram as demandas e dificuldades enfrentadas pelas escolas, a partir das idas a esses espaços
durante o desenvolvimento das atividades do programa. As escolas passaram a ser vistas mais de perto
por aqueles que estudam e investigam o âmbito escolar, os professores do ensino superior.
Palavras-chave: Residência Pedagógica; Formação e prática docente; Parceria; Universidade e
educação básica; Trabalho colaborativo.
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INTRODUÇÃO
A relação entre universidade e escola vem sendo destacada nas pesquisas sobre formação
inicial de professores, e seu impacto significativamente investigado ao longo dos últimos anos
(CORRÊA, 2017). A aproximação dos licenciandos com a realidade da escola, possibilita refletir
sobre as constantes transformações dos diversos contextos que envolvem o ambiente escolar, além
de proporcionar a oportunidade de captar conhecimentos que vão além das relações científicas e
técnicas da atuação profissional, os quais contribuem com a formação da identidade docente
(NÓVOA, 2009).
A Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES), através de uma
política de formação lançou, em 2007, o primeiro edital do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID). O PIBID tem sido objeto de investigação em todo território nacional.
É desenvolvido nos cursos de licenciatura no Brasil, objetivando aproximar os graduandos com a
escola, além de relacionar a produção do conhecimento científico, com a prática em sala de aula
(GATTI, et al., 2014).
O objetivo principal do Programa é aproximar os futuros professores da escola básica, por
meio de atividades que articulem teoria e prática, além do reconhecimento do espaço escolar, como
relevante para a formação dos licenciandos. Para Pimenta (2010), é durante o curso de formação de
professores, que o graduando adquire a oportunidade de refletir e analisar criticamente as
representações sociais da profissão, e conseguem se reconhecer, construir ou fortalecer sua
identidade profissional. Desta forma, o PIBID pode representar um espaço relevante para restringir
a carência entre a mediação pedagógica durante a formação inicial.
Considerando a docência como uma profissão complexa, a escola se torna um local de
referência para a aprendizagem e desenvolvimento docente. Assim, é preciso compreender, em que
medida, os Programas de estímulo à docência contribuem com o desenvolvimento profissional dos
licenciandos, frente as dificuldades que possam envolver o cotidiano escolar.
Diante do exposto e considerando a necessidade de avaliar o impacto do PIBID na formação
de professores de Ciências Naturais e Biologia, este trabalho tem como objetivos mapear e analisar
os trabalhos que relacionam o PIBID à formação inicial de licenciandos de Ciências Naturais e
Biologia, apresentados nas atas dos Encontros Nacionais de Pesquisa em Educação em Ciências
(ENPEC), no período de 2009 a 2019. A escolha do ENPEC justifica-se por ser um evento de
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grande impacto a área de Ciências, além de reunir profissionais de ensino superior, da educação
básica, bem como graduandos e pós graduandos.
O PIBID E O DESENVOLVIMENTO E IDENTIDADE DOCENTE
As mudanças ocorridas na sociedade brasileira, relacionadas às demandas políticas, culturais
e sociais, exigem do professor um aprendizado constante e requerem das instituições formadoras,
permanente análise (NÓVOA, 2009; TARDIF, 2012; PIMENTA, 2010). Assim, os cursos de
licenciatura precisam entender o processo de ensino em interação com a realidade e pensar na
formação dos futuros professores para que estejam preparados para refletir e atuar num cenário de
constantes mudanças e repleto de diversidades, como a escola.
Por entender que o curso de formação inicial proporciona saberes docentes fundamentais
para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, compreende-se a necessidade de
analisar os fatores associados que podem influenciar nesse processo. As instituições responsáveis
pela formação inicial possuem um papel fundamental no desenvolvimento profissional dos docentes
que irão atuar na Educação Básica (SANTOS et al., 2006; GATTI et al., 2014). A esse respeito,
Zeichner (2010) destaca que a falta de relação entre universidade e escola pode ser considerado
como um problema permanente no exercício da profissão. Nesse cenário de distanciamento entre
estas instituições, o PIBID tem papel relevante, pois além de contribuir para inserção do licenciando
na escola, colabora com a formação do professor supervisor.
As contribuições do PIBID para a formação inicial têm sido evidenciadas por muitas
pesquisas. Para Oliveira e Pechliye (2018), o PIBID proporciona aos licenciandos a aproximação
com a sala de aula, a relação entre teoria e prática, fundamental na construção da identidade
docente. Os autores destacam ainda, a efetividade do Programa para a formação continuada dos
atores envolvidos.
Além da formação inicial, alguns estudos (SOCZEK, 2011; HOLANDA e SILVA, 2013;
ROSA e MATTOS, 2013) têm revelado que as atividades desenvolvidas pelo PIBID, tem
possibilitado aos professores supervisores a ressignificação de sua prática, especialmente no que diz
respeito à utilização de estratégias didático-pedagógicas diferenciadas, elaboradas pelos pibidianos,
bem como pela leitura e discussão de textos nas reuniões realizadas nas universidades, como uma
das ações do Programa. Nesse sentido, não é possível desconsiderar as contribuições do PIBID para
a formação inicial e continuada de professores.
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Para Gatti (2014), o PIBID não é simplesmente um programa de bolsas, mas sim de
incentivo e valorização à docência, visando aprimorar o processo de formação de professores e
melhorar a qualidade da educação básica, além de proporcionar aos graduandos a oportunidade de
participar de pesquisas e atividades de extensão. Desta forma, entendemos que o PIBID pode
proporcionar aos bolsistas uma visão mais abrangente do seu espaço de atuação e da sua futura
profissão, pois vivenciam durante o período de atuação no programa, experiências profissionais
antes de concluírem o curso.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa e os dados foram coletados nas atas do ENPEC,
disponíveis no site da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC).
Quando o pesquisador opta pela análise de documentos para reunir informações sobre um
determinado tema, é possível a adoção de uma metodologia denominada “estado da arte” ou “estado
do conhecimento”, para reunir dados das fontes selecionadas, em um período de tempo específico.
Para Romanowski e Ens (2006), quando o estudo aborda apenas uma fonte sobre o tema estudado,
este levantamento é denominado de “estado do conhecimento”. Neste estudo, o levantamento
objetivou mapear e analisar os trabalhos que relacionam o PIBID à formação inicial de licenciandos
de Ciências Naturais e Biologia, apresentados nas atas do ENPEC, no período de 2009 a 2019.
Importante destacar que os trabalhos apresentados no ENPEC, englobam temas das áreas de
Ciências, Química, Física e Biologia. Como o objetivo de selecionar trabalhos que relacionassem o
PIBID ao campo das Ciências Biológicas, o levantamento foi realizado a partir dos descritores
PIBID, Ciências Naturais e Biologia, que poderiam estar presentes no título e/ou nos resumos.
A análise de conteúdo (BARDIN, 1977) foi escolhida como metodologia de análise de
dados. Na pré-análise, selecionamos os artigos relacionados aos objetivos da pesquisa. Na segunda
fase, a exploração do material, realizamos a leitura atenta de todos os artigos, destacando os
aspectos relevantes à questão da pesquisa e ao alcance dos objetivos definidos para este trabalho.
Finalmente, na terceira fase, identificamos as categorias de análise, que serão apresentadas na
próxima seção.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Utilizando os critérios acima descritos, identificamos vinte e sete artigos. A quantidade de
trabalhos relacionados à temática investigada foi 1,21%, em relação ao total de publicações no
período pesquisado. Convém salientar, que esse número diz respeito apenas às pesquisas voltadas
aos cursos de Ciências e Biologia, mas o evento divulga também pesquisas das áreas de Química e
Física.
Os vinte e sete trabalhos foram organizados nas seguintes categorias de análise:
fortalecimento do perfil profissional, integração universidade e escola, construção da identidade
docente, formação inicial e continuada de professores, desenvolvimento do interesse e motivação
para a docência e reflexão sobre a prática.
Na categoria intitulada fortalecimento do perfil profissional foram identificados seis
trabalhos, que destacam como a participação no PIBID contribuiu com os licenciandos para o
direcionamento da carreira. Em uma das produções relacionadas a esta categoria, os autores
destacam:
Nos seus discursos, os (as) bolsistas demonstraram que o período em que atuaram no
PIBID foi relevante para a sua formação, por direcionar seu interesse pela carreira de
Educadores, como futuros professores de Ciências da Educação Básica, colaborando
na construção do seu perfil profissional. (GONÇALVES; COMARÚ, 2017, p. 8).

A integração universidade e escola englobou dois trabalhos, que buscam identificar as
complexidades que permeiam o ambiente escolar, o aumento da interação entre licenciando,
professor universitário e professores da escola básica, e suas

contribuições com a construção de

saberes necessários para a formação do perfil profissional dos licenciandos.
A construção da identidade docente foi a terceira categoria identificada e agrega quatro
trabalhos. Para Pimenta (2012), a análise sistemática da própria atuação profissional, é um fator que
contribui com a formação da identidade do professor, pois permite a reflexão sobre sua prática. Em
um dos artigos analisados, os autores ressaltam:
Ao avaliar os resultados obtidos concluímos que o PIBID vem alcançando seus
objetivos, principalmente quando se refere a integrar as instituições de ensino superior
com as escolas de Educação Básica, [...]e auxiliando na profissionalização dos futuros
professores, potencializando a construção da Identidade Profissional Docente [...].
(SIQUEIRA; MASSENA; BRITO, 2013, p.7).
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A categoria formação inicial e continuada de professores, composta por seis trabalhos,
refere-se as contribuições do PIBID tanto na formação de licenciandos, quanto dos professores
supervisores de Ciências e Biologia.
[...] o PIBID vem cumprindo muito bem o papel de estimular a carreira docente nos
licenciandos[...] Isto porque o programa tem proporcionado ao acadêmico (chamado
de pibidiano) a possibilidade de vivenciar a pretensão profissional, sob orientação de
um professor supervisor na Escola [...]. Em contraponto, o docente (supervisor)
atualiza-se em sua metodologia, por meio de uma “educação continuada” propiciada
pela troca com os futuros docentes. (CAMARGO; CHAGAS; MARTINS, 2013, p.7).

A análise revelou ainda, que a participação no PIBID possibilitou aos bolsistas o
desenvolvimento do interesse e motivação para a docência. Esta categoria reuniu cinco trabalhos e
em um deles, os autores apontam:
Com essa investigação foi possível verificar, no caso desses estudantes inseridos no
PIBID,

que

eles

tiveram

o

interesse

pela

docência

desenvolvido.

Esse

desenvolvimento pode ser compreendido como o resultado das interações entre o
estudante, os coordenadores e supervisores e os saberes docentes. (MARTIN;
PASSOS; ARRUDA, 2019, p. 6).

A categoria intitulada reflexão sobre a prática, reuniu quatro trabalhos. Para Barros e
Rodrigues (2015, p. 8), os professores participantes “[...] tendem a ter uma postura mais reflexiva
como profissionais que são, visto que sua formação mais próxima da realidade escolar, potencializa
os questionamentos que ele poderá realizar sobre a sua própria prática.”
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise revelou que o PIBID contribui com a formação inicial de professores de Ciências e
Biologia, por possibilitar aos licenciandos, refletir sobre a atuação docente, e os desafios que
envolvem a prática na escola pública. Além disso, foi evidenciado que o Programa proporciona a
articulação entre a teoria e prática, diminuindo a distância existente entre essas duas dimensões, e
contribuindo com a construção da identidade profissional.
A pesquisa identificou ainda, que o PIBID possibilita aos professores supervisores a
ressignificação da prática, bem como o acesso às estratégias didáticas desenvolvidas pelos
pibidianos. Desta forma, o Programa tem se mostrado um importante espaço de formação inicial e
continuada de docentes.
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Resumo
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é um programa de bolsas para
alunos de licenciatura que possibilita a integração entre universidade e escola, com o intuito de
incentivar a carreira docente. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivos mapear e analisar as
tendências das pesquisas apresentadas nos anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de
Ciências (ENPEC), no período de 2009 a 2019. A pesquisa tem abordagem qualitativa, do tipo
“estado do conhecimento”. Foram investigadas as atas do ENPEC no período citado, disponíveis no
site da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências. Para tanto, usamos as ferramentas
de busca dos anais eletrônicos do ENPEC, utilizando os seguintes descritores: PIBID, Ciências
Naturais e Biologia. Os dados foram analisados a partir da análise de conteúdo e os resultados
apontaram para seis categorias de análise: fortalecimento do perfil profissional; integração universidade
e escola; construção da identidade docente; formação inicial e continuada de professores;
desenvolvimento do interesse e motivação para a docência e reflexão sobre a prática. Os significados
atribuídos pelos licenciandos a partir das pesquisas, apontam que o Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência tem contribuído com a integração universidade-escola, permitindo aos
licenciandos um melhor entendimento sobre a profissão, por meio da articulação teoria e prática. Os
resultados indicam ainda que as experiências proporcionadas pelo PIBID têm contribuído com a
formação inicial dos licenciandos, por agregar saberes que vão além dos didáticos e científicos
adquiridos na universidade, os quais são fundamentais para a construção da identidade docente.
Palavra-chave: PIBID; Identidade docente; Ciências Naturais; Biologia.
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Resumo
Os três trabalhos que compõem este painel foram desenvolvidos a partir da experiência do PIBID na
formação de professores da/na Educação Infantil. Trazem experiências e reflexões dos processos
formativos que envolvem duas universidades federais e uma escola também federal de Educação
Básica. Nos três artigos, estão relatadas as surpresas, interrogações e aprendizagens das especificidades
da docência na Educação Infantil. Tanto as professoras da Educação Básica, como as professoras da
Universidade discorrem e refletem a respeito dos processos vividos com os/as licenciandos/as,
destacando a experiência alteritária como marco na formação. Neste contexto, os artigos das
coordenadoras do projeto nas universidades, destacam a experiência com a brincadeira com os/as
licenciandos/as, enquanto caminho formativo; focalizam o resgate das experiências com a infância
dos/as licenciandos/as na compreensão da relação com as crianças na escola; enfatizam o fazer
coletivo, reflexivo e intencional como fundamental na construção da Pedagogia da Educação Infantil.
O artigo desenvolvido pelas professoras da Educação Básica enfatiza a dialogia como metodologia de
trabalho com os/as alunos/as da Pedagogia, na construção de sentidos sobre o vivido e possibilidade
de participação dos(as) estudantes no cotidiano da escola; discute o registro e o planejamento como
relevantes aprendizagens da docência, constituindo importantes saberes do fazer do professor de
Educação Infantil. Diários de campo, relatos reflexivos das experiências na escola, mini-histórias
construídas a partir da observação das interações entre as crianças constituem-se como fundamentais
estratégias formativas. Neste processo, a relação com as crianças apresenta-se como componente
fundamental da prática pedagógica e da experiência de formação, no contraponto das práticas
adultocentradas e disciplinadoras. De modo geral, os três artigos ressaltam o PIBID como importante
política de formação de professores.
Palavras-chave: PIBID; formação de professores; Educação Infantil
O PIBID NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL:
CAMINHOS E APRENDIZADOS ENTRE UFRJ E CREIR
Daniela de O. Guimarães – UFRJ
Deise Arenhart – UFRJ

INTRODUÇÃO
Este texto tem como propósito refletir a experiência formativa de licenciados(as) do curso de
Pedagogia por meio da inserção no PIBID / Pedagogia-Educação Infantil, na Universidade Federal
do Rio de Janeiro ao longo dos anos 2018 e 2019. Na discussão, destaca-se as estratégias formativas
desenvolvidas em parceria com as professoras supervisoras da escola básica, no caso, o CREIRCentro de Referência em Educação Infantil do Colégio Pedro II, de Realengo/RJ. A par disso,
refletimos os impactos dessa experiência na formação inicial das licenciandas para o exercício da
docência em Educação Infantil.
A concepção de formação que operamos no Pibid parte da prática docente como experiência
que deve ser valorizada e refletida, tensionada, alimentada e transformada à luz das reflexões
teóricas e dos múltiplos olhares produzidos entre os sujeitos que a ela se relacionam. De modo
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especial, a partir do diálogo com Nóvoa (2013), O Pibid permite considerar a presença da profissão
na formação, pela valorização do conhecimento docente e pelo reforço da educação numa dimensão
pública e coletiva.
Nessa direção, compreende-se a formação como experiência coletiva e alteritária. O projeto
possibilita um trabalho crítico e colegiado que envolve a interlocução entre professores da
universidade, da escola básica e licenciandas em formação. As estudantes observam, planejam e
coordenam ações pedagógicas no contexto escolar, experimentando-se ativamente na profissão e
discutindo com professoras supervisoras e coordenadoras os sentidos das experiências vividas.
Nestas relações, estudantes e professores se desafiam, se deslocam, tensionam perspectivas sobre as
práticas e produzem alterações entre si.
Assim, o movimento formativo acontece tendo em vista fortalecer a docência como
profissão. Esta perspectiva tem especial relevo no campo da Educação Infantil, tendo em vista que
na 1ª etapa da Educação Básica a criança é o centro do planejamento curricular e as interações e
brincadeiras são eixos do trabalho pedagógico (BRASIL, 2009). Ou seja, o trabalho cotidiano não
está centrado em conteúdos previamente estabelecidos, mas nas relações das crianças com os
adultos e delas entre si que geram experiências sociais e culturais a serem ampliadas e
desenvolvidas pela atuação dialógica do professor.
Kramer (2006) destaca conquistas e desafios no plano da formação inicial e continuada de
professores da Educação Infantil desde a promulgação da LDB de 1996, que institui a Educação
Infantil como 1ª etapa da Educação Básica, até as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Graduação em Pedagogia de 2006, que assumem dentro do curso de Pedagogia a formação do
professor das crianças de 0 a 6 anos. Para Kramer (2006) “é urgente a formação científica e cultural,
que tome a prática como ponto de partida e como ponto de chegada” (p.808). Trata-se de qualificar
a prática pedagógica com as crianças a partir da discussão dos fazeres cotidianos, dilatando a
compreensão da Educação Infantil como espaço de formação cultural.
Esses se configuram, portanto, princípios e desafios que foram, o tempo todo, inspirando e
sustentando o processo formativo construído por meio do projeto. A seguir, com base em registros
das licenciandas, passamos a narrar e refletir as estratégias formativas construídas e os sentidos
dessa formação para elas, na aprendizagem da docência na Educação Infantil.
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O PIBID NA UFRJ: ESTRATÉGIAS FORMATIVAS E APRENDIZADOS SOBRE A
DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O PIBID, no Curso de Licenciatura em Pedagogia da UFRJ, inicia-se no ano de 2011,
envolvendo os anos iniciais do Ensino Fundamental. Em 2014, a Educação Infantil passa a integrar
também o Programa, com 13 alunos licenciandos, quatro professores supervisores e uma
coordenadora. A partir de então, na UFRJ, o PIBID-Pedagogia integra experiências da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental.
Ao longo de quatro anos de vigência do Programa na Pedagogia/Educação Infantil (de 2014
até 2019), participaram cerca de 43 alunas licenciandas em Pedagogia e10 professoras supervisoras
em duas escolas federais, a Escola de Educação Infantil da UFRJ (EEI/UFRJ) e o Centro de
Referência em Educação Infantil Realengo – CREIR, do Colégio Pedro II.
Aqui, focalizamos a última experiência do projeto desenvolvida no CREIR Pedro II, entre
2018 e 2019, em que participaram 12 licenciandas e três professoras supervisoras, em quatro turmas
de crianças de 3 a 6 anos. As licenciandas são todas mulheres, estudantes de Pedagogia. As
professoras, também mulheres, são Pedagogas e especialistas em Educação Infantil1.
O edital do PIBID 2018 instituiu, pela primeira vez, o ingresso de estudantes cursando até o
terceiro período do curso. Ou seja, estaríamos formando um grupo com recém ingressos na
Pedagogia e pouco acúmulo de discussões no campo da Educação Infantil. Considerando esse novo
perfil das licenciandas, ao lado da discussão sobre as peculiaridades metodológicas e teóricas do
próprio Projeto/PIBID na Educação Infantil, já no primeiro encontro provocamos algumas
reflexões: como as licenciandas concebiam a infância e as crianças? Como entendiam as funções da
Educação Infantil? E o papel do professor na Educação Infantil? Essas foram provocações que
permearam nossos diálogos já nas primeiras reuniões, antes ainda da entrada delas no CREIR.
Contudo, a inserção na escola, impactou-as desde o começo, trazendo consistência para as
reflexões que eram produzidas nos encontros semanais. Assim, aquilo que nos parecia, no início,
uma lacuna na formação foi se mostrando potencial para novas aberturas, desconstruções,
deslocamentos, encontros com o Outro que foram conduzindo processos de espanto com as
aprendizagens. As alunas estavam muito abertas e se encantavam com o descortinar de realidades
O projeto aconteceu em duas turmas por semestre sob a supervisão de duas professoras, uma responsável por cada
turma. No entanto, uma das professoras supervisoras que permaneceu no projeto no decorrer de todo o semestre de
2018 ficou impossibilitada de continuar como supervisora e teve que ser substituída no início de 2019. Portanto, o
projeto aconteceu sob a supervisão de duas professoras, mas em seu decurso já participaram três professoras
supervisoras, mas não de forma concomitante.
1
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antes não vislumbradas por elas. Sobre as experiência na escola afirmavam: “parecia que estávamos
em outro planeta”, “as crianças podem pegar os brinquedos”, “são duas professoras na sala de aula,
tem massinha, dominó, dinheirinho, crianças em diferentes mesas, um adulto em cada mesa”, “eles
comem sozinhos e catam formiga no parque”.
Juntamente com as licenciandas e professoras supervisoras, fomos organizando o cotidiano
do processo formativo de modo que, uma vez por semana, no decorrer de um período de quatro
horas, as estudantes acompanhavam o cotidiano de uma turma do CREIR, sob a supervisão da
professora da turma, e outro dia da semana, realizávamos um encontro na própria UFRJ que
envolvia as coordenadoras do projeto, licenciandas e professoras supervisoras. Também na própria
escola, as licenciandas encontravam-se somente com as professoras, fora dos momentos da prática,
tendo em vista conversar e discutir diversos aspectos da realidade observada e vivida. Desse modo,
se alternavam os encontros com as crianças e os professores no CREIR com os encontros na
Faculdade de Educação, com o intuito de relatar, refletir, problematizar, justificar as práticas a
partir do diálogo e dos estudos teóricos.
Desde o início, os encontros na Universidade e com as professoras foram sendo preenchidos
por expressões de muitas surpresas. Eram encontros para dizer sobre os afetos, sobre aquilo que
reverberou nelas a partir do encontro com a prática.
Na medida em que as licenciandas foram se inserindo no universo das turmas, conhecendo
as crianças e o trabalho das professoras, o que mais aparecia nos relatos era o espanto com a
potência de crianças tão pequenas; admiravam-se com a autonomia das crianças, admiravam-se
com suas perguntas, admiravam-se com as saídas genuínas que apresentavam para problemas, com
suas invenções ao brincar, narrar, desenhar, pintar, construir, com as relações de empatia e
solidariedade que estabeleciam entre elas. Esse reconhecimento da potência das crianças, a partir da
relação alteritária, conduzia ao estranhamento sobre concepções primeiras, ainda pautadas na falta e
na heteronomia, que tinham antes de ingressar nesse contato. Estavam construindo, a partir do
encontro com as crianças, novas visões sobre a infância e, ao mesmo tempo, novas possibilidades
de pensar e fazer o trabalho com elas.
No dia 13 de novembro, enquanto as crianças brincavam no pátio, eu estava
acompanhando as crianças Carolina e Rute. Amarradas às barras do brinquedão, havia
uma novidade que fez sucesso entre as crianças, duas tranças enormes, feitas de TNT,
que lembravam as tranças da Rapunzel. O que chamou minha atenção foi a forma
como a Carolina estava tentando inventar novas formas de usar aquelas tranças.
Embora muitos de seus colegas estivessem usando-as como apoio para subir correndo
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pela rampa, ela preferiu usá-las de outra forma. Quando o brinquedão estava vazio, ela
pegou a ponta solta da trança e a amarrou na barra de ferro que fica do outro lado,
criando uma espécie de balanço. Ela se certificou de que a outra ponta estava bem
presa e também atentou para que o mesmo não arrastasse no chão, ficando de pé em
cima da trança, se apoiando nas laterais do brinquedo. Assim, ela constatou que o
balanço estava pronto para se sentar e se balançar. Ela fez questão de me dizer que
tinha feito o balanço, como se eu não estivesse ali, observando tudo que as meninas
faziam. Rute, que estava ao lado, sentada no escorrega, quis fazer o mesmo, mas ela
não conseguia amarrar a outra ponta do TNT. Carolina, prontamente, tentou ajudá-la,
empurrando a trança e enrolando-a no ferro para que ela ficasse bem presa. Após isso,
ela aproveitou para se deitar sobre os dois balanços, que estavam bem próximos, como
se estivesse sobre uma rede. Isso foi muito marcante, pois me mostrou o poder de
criação das crianças. Elas têm suas próprias ideias e são capazes de inventar seus
brinquedos e brincadeiras. Impor à uma criança a forma como ela deve brincar poda a
sua liberdade de imaginar e de se divertir da forma que mais lhe agrada. (Vanessa,
registro de novembro de 2018).
A principal marca na minha formação foi a mudança da minha visão de criança.
Foram vários os agentes nesse processo: o dia a dia na escola, as reuniões com as
coordenadoras e supervisoras, leituras, escritas, registros...todas as semanas me
permitiram uma quebra de paradigma. Mudei a minha forma de falar e conversar com
as crianças, superando pensamentos limitantes acerca da infância. Pude acompanhar
esse trabalho que acontece tão linda e justamente através da escuta, da fala, do
exemplo, do compromisso verdadeiro e parceria entre professoras, coordenação e,
principalmente, crianças. Estas são valorizadas como protagonistas do próprio
aprendizado. Tudo vem por elas e delas, cada assunto discutido, cada pesquisa,
passeio, música, dança, brincadeira, livro...tudo pensado e colocado em prática para a
alegria e fascínio das crianças. Fui impactada fortemente por essa dinâmica escolar,
pois foi diferente de tudo que já experienciei em escolas, inclusive dentro da educação
infantil. (Ana Clara, registro de dezembro de 2019).

A par do olhar sobre as crianças, as licenciandas também observavam e aprendiam sobre a
docência na Educação Infantil junto às professoras de cada grupo em que se inseriam. Como é ser
professor sem dar aula? Como é conhecer sem “fazer tarefa” o tempo todo? O que fazer com as
crianças se não tem um currículo com conteúdos pré-definidos? Como aproveitar as perguntas das
crianças para conduzir, a partir delas, um processo de aprendizagens significativas? Como mediar
situações de conflito entre as crianças, abrindo mão do castigo e provocando aprendizados sobre a
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vida em coletividade? Como favorecer o desenvolvimento da autonomia quando as crianças vivem
outro lugar na relação com o adulto no contexto familiar? Como incluir as crianças no planejamento
do cotidiano e dos projetos desenvolvidos com elas na Educação Infantil?
Essas e outras questões, da ordem do como fazer o trabalho, de como exercer a docência na
Educação Infantil, foram sendo construídas e apreendidas pelas licenciadas no encontro com as
professoras.
No dia 2 de outubro de 2018 a professora Aline fez uma experiência muito
interessante e aparentemente perigosa: usar o fogo para descobrir se ele derrete o gelo.
Essa atividade foi executada devido ao questionamento de Isabela: “O fogo derrete o
gelo”? Eu fiquei muito impressionada e preocupada. Confesso, em situações
inusitadas como essa sempre me pergunto: como os pais reagiriam a isso? Mas, ao
mesmo tempo, a curiosidade de saber o desdobramento dessa atividade me perturbava.
As luzes foram apagadas e as janelas fechadas e, assim, veio Aline com gelo e vela na
mão. As crianças estavam eufóricas e atentas. Então, ela acendeu a vela e deu início à
experiência. O pequeno gelo foi derretendo e empoçando a mesa, dessa forma, a
resposta já era explícita. Quando, de repente, surge outra pergunta: “E se o gelo for
maior?” Com isso, Aline traz uma forma de pudim preenchida por gelo e coloca no
meio um papel queimando com fogo. Logo, o fogo apaga. A conclusão da turma é que
se o gelo for grande tem a capacidade de apagar o fogo, já no caso de o gelo ser
menor, o fogo o derreterá. Essa atividade foi incrível porque respondeu, na prática, a
dúvida das crianças. Como adultos que possuem a resposta óbvia, ignorá-los ou dar a
resposta pronta seria muito fácil e menos empolgante. Entretanto, trazer a
possibilidade de eles compreenderem o processo do que acontece é, além de dar
importância e valorizar as percepções deles, explorar suas curiosidades e provar o que
ocorre. As crianças amaram, se impressionaram, e era gratificante notar o olhar atento,
curioso e maravilhado delas (Queila, registro de outubro de 2018).

O espanto, assim, não era somente com a potência das crianças, mas também com a
possibilidade de aprenderem com a prática de professoras que, no dia a dia da ação docente,
ensinam um outro modo de ser professor, muito diferente do que elas viveram como crianças na
escola ou mesmo em seus cursos de magistério. São professoras que ensinam uma docência baseada
no respeito às crianças e no compromisso de construir aprendizagens significativas naquele tempo e
espaço coletivo de educação; uma docência que aproveita as perguntas, pistas das crianças para
ampliar seus saberes e seu desejo de aprender; uma docência que organiza espaços e contextos e
favorece a aprendizagem pela interação e pela brincadeira, conforme as DCNEIs/2009; uma
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docência que ensina a aprendizagem da vida em coletividade apostando na capacidade das crianças
de desenvolverem empatia com o outro e se entendendo como pertencente a um espaço coletivo de
educação, diferente do ambiente familiar; uma docência que também se altera com a presença do
Outro, das crianças e das licenciandas e se abre para esses encontros com a clareza de seu lugar
como formadora e também aprendiz.
Podemos dizer que, de todos os processos até aqui experimentados, a possibilidade de
aprender a partir do encontro com as crianças e com as professoras, no decurso da própria vida
cotidiana no CREIR, foi o que mais marcadamente afetou a formação das licenciandas.
Compreender as supervisoras e as crianças em interações gerava interpretações, perguntas e
inquietações nas pibidianas, o que precisava ser acolhido e ter espaço para ser manifestado. Assim,
tanto ao final de uma jornada na escola, como em meio ao trabalho com as crianças e,
especialmente, nas reuniões semanais na Universidade, os sentidos construídos pelas licenciandas
nas observações eram discutidos, problematizados, dilatados. Quem narra a experiência de uma
situação tem como resposta a contrapalavra das colegas, supervisoras e coordenadoras, o que
expande as possibilidades de compreensão sobre o ocorrido.
Alexandra revela que uma das crianças declarou abertamente não gostar dela. Todas
nós, surpresas, perguntamos o que pode ter motivado isso. Ela responde que, certa
vez, abraçou de modo inesperado a criança em questão. Daniela (coordenadora)
imediatamente questiona: - Você faria isso com um adulto? O silêncio de Alexandra
respondeu a pergunta feita por Daniela e ensinou a todas que, como os adultos, as
crianças precisam ter sua confiança conquistada, precisam sentir que há respeito pelo
espaço que é dela. (Ata do dia 18/09/19).

Assim, os encontros semanais foram se construído como importantes espaços de troca na
construção de sentidos acerca da docência. A análise da experiência vivida foi sendo tecida,
também, pelo diálogo com estudos teóricos. Nesses diálogos, foi se desconstruindo visões acerca do
papel do professor ainda muito coladas às práticas conteudistas do ensino fundamental, para admitir
o professor num outro lugar, como aquele que oportuniza e encoraja às crianças em suas
descobertas; como aquele que organiza contextos que convidem as crianças a exploração; como
aquele que marca sua intencionalidade por meio da escuta atenta às crianças em todos os momentos
do cotidiano e do planejamento que emerge a partir dessa escuta; como aquele que documenta as
experiências vividas como possibilidade de socializar sentidos e registrar uma memória coletiva;
como aquele que partilha a vida junto com a criança, narra, brinca, dialoga, ensina a autonomia e a
democracia num espaço coletivo de educação (EDWARDS, 1999; BARBOSA, 2013).
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Esther me chamou para mostrar a vagem que tinha achado pelo pátio da escola. Ela
balançou, escutou um barulho e me perguntou: “o que tem aqui dentro?” eu respondi
que eram sementes e ela me convidou para procurar mais vagens com ela para depois
abrirmos e “desvendarmos o mistério das sementes”. Depois de catarmos várias,
começamos a abrir as vagens. Esther achou uma semente que estava seca e com
aspecto de mofo. Ela me perguntou o que tinha acontecido, e, além de falar sobre a
umidade do local que pode ter colaborado com o mofo, eu falei: “nossa, acho que essa
semente aí morreu...”. Ela ficou pensando e perguntou: “semente tem vida?” Eu disse
que sim, que ela guarda vida dentro dela e quando é colocada em situação favorável
nasce uma planta. Esther teve um estalo e toda feliz disse: “foi isso que aconteceu na
nossa horta! Eu plantei uma vida!” (Ana Clara, registro de novembro de 2019).
Com esse programa pude entender que a Educação Infantil é muito mais do que um
lugar para se guardar crianças enquanto os pais trabalham. É um lugar de aprendizado,
mas um aprendizado construído coletivamente. É um lugar de socialização, de criação,
de imaginação, de brincadeiras e emoções. É um lugar que valoriza a criança e a
entende enquanto um ser capaz de construir conhecimentos. (Marina, registro de
dezembro de 2019).
A Educação Infantil precisa ser um espaço que propicie e autonomia das crianças. Elas
devem ser vistas como o centro do currículo. É preciso ensinar as crianças a
problematizar, a construir sentidos, fantasiar, reconhecer o outro e a si mesmas. Assim
como qualquer sujeito, elas têm seu próprio tempo, que precisa ser respeitado. O
trabalho pedagógico deve ser baseado no cuidado, na escuta, no afeto (que também é
limite) e na promoção da construção das relações entre os indivíduos. (Vanessa,
registro de dezembro de 2019).

Na medida em que as licenciandas foram aprofundando o entendimento acerca da docência e
se tornando parte dos dois grupos, sentindo que tinham um lugar na relação que construíram com as
professoras e com as crianças, passaram também a planejar situações, juntamente com as
professoras, para que pudessem viver esse papel de assumir o protagonismo da ação docente. Desse
modo, puderam vivenciar a dinâmica que envolve a docência na Educação Infantil: a observação, o
planejamento, a proposição, o registro, a avaliação e o (re)planejamento (WEFFORT, 2011).
Dessa forma, os encontros coletivos na universidade e na escola também passaram a ser
espaços de planejamento das proposições e, posteriormente, de exposição das práticas coordenadas
por elas. Para socializar com o grupo essas práticas, as licenciandas elaboraram um powerpoint,
com base nos registros escritos e fotográficos produzidos por elas desses momentos. Nessa
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apresentação, discorreram sobre as etapas da experiência e os efeitos nelas e nas crianças. Também
justificaram teoricamente as escolhas e os caminhos seguidos. O momento de organizar o
powerpoint e falar das situações da prática provocou novas reflexões sobre as ações
experimentadas.
Do ponto de vista da fecundidade da experiência alteritária na formação, tanto na discussão
das observações, como na exposição de práticas oralmente ou por escrito, organizar o vivido para
apresentar ao outro fez com que as graduandas refletissem sobre os caminhos trilhados, dando a
eles novos contornos. Para comunicar a experiência, colocavam-se de forma exterior ao que
viveram na escola, experimentando o que Bakhtin (2003) identifica como exotopia, movimento de
olhar de fora a experiência e a partir do excedente de visão que essa situação provoca, construir
sentidos que só deste lugar são possíveis.
Assim, os momentos na escola, com as crianças, foram se constituindo como experiências
de empatia, na medida em que as estudantes experienciavam a ação docente, o que envolvia desde o
trabalho direto com as crianças, como as questões relativas ao planejamento, os desafios do trabalho
com as famílias, os eventos e questões coletivas da escola.
Já na Universidade e nas reuniões com as supervisoras, era possível experimentar-se num
espaço distanciado, com possibilidade de reflexão e produção de sentidos ou acabamentos sobre o
vivido, a partir das trocas de impressões, tendo em vista a palavra do outro e os estudos realizados.
As reuniões foram momentos em que podíamos discutir o que não conseguíamos no
tempo em que estávamos na escola. Dúvidas, curiosidades, inquietações e ideias de
planejamento são levantadas nas reuniões, proporcionando troca de experiências,
opiniões e conhecimentos entre todas nós. Ao conversar e expor o que pensamos e o
que vivemos, estamos refletindo e voltando a nossa atenção a prática. Os textos
teóricos que estudamos nos ajudaram e ter um embasamento sobre a experiência que
tivemos. Foram momentos semanais para reintegrar os acontecimentos e compartilhar
o que acontecia em cada turma, em cada grupo de pibidianas. (Marina, registro de
dezembro de 2019).

A constante reflexão sobre as práticas observadas e produzidas juntamente com as
professoras supervisoras e as crianças ganhou materialidade por meio da produção de diferentes
tipos de registros - escritos, fotográficos, fílmicos – e sistematizações – power points, pôsteres e
textos. Os registros também foram fazendo parte de um processo de aprendizado por parte das
licenciandas, que, aos poucos, foram aprendendo os sentidos desse como como memória,
instrumento de reflexão, sistematização do vivido, comunicação da experiência, pesquisa da prática
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(WEFFORT, 2011; OSTETTO, 2017). A experiência vivida, refletida e sistematizada por meio dos
registros foi dando suporte para que as licenciandas passassem a socializar a experiência formativa
com outros sujeitos e instâncias da universidade, de modo que passaram a apresentar trabalho em
diferentes eventos acadêmicos2, ministrar oficinas3 e publicar artigo em revista da área, juntamente
com as professoras supervisoras do CREIR4.
O que mais me marcou na universidade por meio do Pibid foi a escrita do artigo e a
apresentação na Siac. A escrita foi um retorno ao vivido, sendo construída
coletivamente. Foi um momento de troca para mim com a minha dupla, Júlia, em que
uma ajudou a outra na escrita, na avaliação e na revisão do que escrevemos. Uma
troca de ideias e sugestões intensa e uma reflexão intensa também, correlacionando o
Projeto Festa da Cuca com uma discussão teórica com o livro “As cem Linguagens da
Criança”. A Siac não foi diferente. Precisamos uma das outras para treinar, ensaiar a
apresentação, avaliar a fala de cada uma, avaliar o slide e modificá-lo. Sobretudo, foi
uma imensa troca de aprendizados. (Marina, registro de dezembro de 2019).
Ministrar a oficina foi uma experiência incrível de ressignificação, troca e reflexão.
Falamos sobre as práticas docentes na Educação Infantil e sobre educação para
liberdade. Foi maravilhoso ocupar um espaço tão importante para falar de educação,
falar do que me faz acreditar, do que me comove. (Ana Clara, registro de setembro de
2019).

Organizar, socializar e refletir os saberes, por meio do exercício da linguagem e numa ação
compartilhada com as colegas e professoras, se tornou um dispositivo bastante marcante na
experiência formativa das licenciandas, que puderam ocupar um lugar de protagonismo na própria
formação e perceber a legitimidade de seus saberes quando expostos a outros coletivos,
especialmente às colegas de curso.
A possibilidade de experimentar a docência como responsabilidade e ação coletiva, o que no
campo da Educação Infantil tem-se denominado como bidocência ou docência compartilhada,
também foi uma perspectiva bastante valorizada pelas licenciandas. Esta possibilidade se deu tanto

Foram apresentados trabalhos em forma de comunicação oral e pôster nos seguintes eventos: Conhecendo a UFRJ;
Seminário Pibid/UFRJ; Semana de Integração Acadêmica – SIAC.
2

No evento Conhecendo a UFRJ foi ministrada uma oficina juntamente com o grupo Pibid séries iniciais. NO evento
Semana da Pedagogia foram ministradas três oficinas específicas da Educação Infantil.
3

Estas duas experiências propositivas estão relatadas na Revista Práticas em Educação Infantil (v. 4, n. 5), nos
seguintes textos: “Pibid na Festa da Cuca: caminhos de construção da docência na Educação Infantil” e “Os habitantes
de Hareboobi: uma proposta pedagógica vivida junto com crianças no contexto do Pibid”.
4
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pela estrutura organizacional do CREIR que institui que cada turma seja assumida por duas
docentes, como pela organização das licenciandas nas turmas, que se deu em forma de trios.
Assim, em trios e juntamente com as professoras supervisoras, as licenciandas se
organizavam nas diferentes funções que se relacionam ao ofício da docência: o planejamento, o
enunciado das proposições, a organização dos materiais, a gestão do grupo, a produção dos
registros, a avaliação/reflexão sobre o vivido.
Nunca havia pensado muito sobre a docência compartilhada, visto que no âmbito
municipal, o qual tive mais contato, não é algo comum. Entretanto, percebi que essa
docência é muito rica e nos traz muitas vantagens. Em sala, percebi que conseguíamos
nos articular melhor, dividindo tarefas, fotografando, anotando, entre outras coisas.
Muitas vezes podíamos estar no mesmo local, observando a mesma cena e ter
percepções diferentes, o que enriquece o trabalho (Livia, registro de dezembro de
2019).
Ao trabalharmos em trios ou duplas, aprendi que o fazer docente parte de um
compartilhamento de saberes e que o trabalho na educação infantil pode e deveria ser
sempre feito pela bidocência. Para que os planejamentos ocorressem, para que o
projeto desse certo, era necessário conversar entre nós, divisão de tarefas,
compartilhamento de ideias, sugestões, críticas. (...) Cada uma de nós vive e interpreta
os acontecimentos no colégio de uma maneira diferentes da outra, a socialização
destas interpretações e vivências também faz parte desse processo de construir algo
junto com as crianças, pois para construirmos uma relação com a turma precisávamos
ter uma relação entre nós mesmas (Marina, registro de dezembro de 2019).

A perspectiva coletiva de viver a docência foi aqui experimentada e materializada não
somente pela organização interna das licenciandas nos grupos, mas também pela possibilidade de
essas observarem uma experiência institucional já em andamento que aposta no trabalho colegiado
como possibilidade de construção do professor coletivo (Nóvoa, 2013), no contraponto das
tradições individualistas e da tendência às ações com forte regulação externa. Nessa perspectiva, a
possibilidade de que o próprio espaço de trabalho se configure como instaurador de processos
formativos para os professores também se amplia, visto que as relações alteritárias que se produzem
na relação com o Outro carregam grande potencial de deslocamentos, aprendizados e mudança,
dimensões fortemente valorizadas pelas licenciadas ao longo do projeto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na experiência de integração entre Escola de Educação Básica e Universidade destaca-se a
aposta na formação como uma experiência de construção de um coletivo reflexivo, espaço
dialógico, no qual teoria e prática enlaçam-se, alteram-se e deslocam-se. A teoria é focalizada para
compreensão das práticas, que se modificam quando são narradas, questionadas, problematizadas.
A formação na prática coloca licenciandas e professores em relações de troca e
aprendizagem intensas. Os fazeres com as crianças, seus porquês e a fundamentação das escolhas
metodológicas cotidianas estão em jogo todo o tempo. Ou seja, as especificidades da docência na
Educação Infantil presentificam-se a todo o instante. Temas como o cuidado, a interação, a
brincadeira, a autonomia, assim como o planejamento centrado nas crianças, mobilizam perguntas,
estudos e compõem os caminhos da formação docente na Educação Infantil.
Enfim, sublinhamos a potência dessa experiência formativa quando todos os sujeitos
envolvidos no Programa, licenciandas, professoras, coordenadoras puderam se experimentar como
autoras, aprendendo e alterando-se a partir de seus diferentes lugares. Observar, registrar, planejar,
enunciar pontos de vista sobre as práticas e teorias constituem ações formativas que se
comprometem com a construção de um professor crítico, criador, autônomo, aberto à escuta e ao
diálogo com seus pares e com as crianças.
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Resumo
Este texto tem como objetivo narrar o percurso formativo de licenciados(as) do curso de Pedagogia
por meio da inserção no Programa de Iniciação à Docência - PIBID/ Pedagogia - Educação Infantil,
na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao longo dos anos 2018 e 2019. Com base em autores dos
campos da Formação de Professores e da Educação Infantil, tais como Nóvoa, Kramer, Barbosa, entre
outros, discutimos as estratégias formativas construídas na parceria entre universidade e professoras da
escola básica, no caso, o Centro de Referência em Educação Infantil (CREIR), do Colégio Pedro II,
Realengo/RJ. A par disso e, apoiando-nos em registros das licenciandas, refletimos os impactos dessa
experiência na aprendizagem da docência, sobretudo, os aspectos mais significativos destacados por
elas. Assim, na construção dos caminhos e das aprendizagens, destaca-se a potência da formação pelo
encontro com as práticas; os afetos produzidos na relação alteritária com as crianças e professoras; a
reflexão sistemática apoiada nos registros, diálogos e estudos teóricos; os aprendizados da docência a
partir dos movimentos de observar, planejar, propor, registrar, refletir e narrar o vivido. Mais
especificamente em relação aos saberes da Educação Infantil, destaca-se a desconstrução de
concepções sobre infância e educação infantil marcadas pela falta, heteronomia e em práticas
conteudistas e adultocentradas para reconhecer as crianças como centro do planejamento curricular; a
intencionalidade pedagógica do professor na organização de contextos educativos, de planejamento de
projetos, rotinas e na documentação pedagógica; a compreensão da docência compartilhada como
possibilidade de pensar o trabalho na educação infantil numa perspectiva mais coletiva e alteritária.
Palavras-chave: Educação Infantil; PIBID; Formação de Professores; UFRJ; CREIR.
NA BONITEZA E NA DECÊNCIA DE CONSTRUIR UMA DOCÊNCIA DA EDUCAÇÃO
INFANTIL A PARTIR DO PIBID: TRAVESSIAS ENTRE UNIRIO E CREIR
Débora de Lima do Carmo – UNIRIO

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem por objetivo compartilhar as experiências de formação a partir do
Programa de Iniciação à Docência (PIBID) no curso de Pedagogia da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) no período que compreende o edital 2018/2019 do programa na
parceria com o Centro de Referência em Educação Infantil Realengo do Colégio Pedro II(CREIR).
Tomamos escola e a universidade como espaços dialógicos, no compromisso de construir um
coletivo reflexivo, numa aposta na criticidade e autoria como caminhos de potencializar as ações
dos sujeitos envolvidos e tendo como ancoramento a articulação prática-teoria-prática. Buscamos
neste texto anunciar os percursos formativos traçados no próprio caminhar na parceria entre
supervisoras, bolsistas e coordenadora de área a partir da compreensão de que decência e boniteza
são atos políticos e imprescindíveis na construção da identidade docente.
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CONTEXTUALIZAÇÃO
O Programa de Iniciação a Docência na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro –
PIBID/UNIRIO a partir do edital 2018/2019 contou inicialmente com um grupo de vinte e quatro
bolsistas, cinco voluntários, seis supervisoras e uma coordenadora de área, a professora Adrianne
Ogêda. Voltado para a formação inicial de professores, o programa possibilitou ao discente uma
aproximação do cotidiano da escola, o que envolveu conhecer de perto os desafios referentes ao
planejamento das atividades, a relação com as crianças, a construção do projeto pedagógico, a
relação com as famílias, dentre outras tantas questões que fazem parte do cotidiano de uma
instituição educativa. Tratou-se de uma rica oportunidade de formação, em que foi possível articular
os conhecimentos oriundos da formação acadêmica, àqueles que se constroem no interior da escola.
Segundo os documentos legais desta nova edição do PIBID,
O programa visa possibilitar essa aproximação com o cotidiano escolar desde o início
da formação docente, por isso os bolsistas devem ser discentes que estão cursando a
primeira metade do curso de Pedagogia e disponibilizem de 32 horas mensais para as
atividades na escola e na IES - Instituição de Ensino Superior. (NEVES, 2018, s/n).

Neste edital o programa contou com a parceria do Centro de Referência em Educação
Infantil Realengo do Colégio Pedro II (CREIR) para receber os estudantes de Pedagogia da
universidade. O Centro de Referência, escola da rede pública federal, localizada no bairro de
Realengo da cidade do Rio de Janeiro, atende crianças de 3 a 6 anos.

A escola possui

especificidades no trabalho e na forma de organização que consideramos importante explicitar para
que a compreensão sobre as escolhas das ações de formação com os licenciandos possa ser
alcançada.
No CREIR trabalha-se com o princípio da bidocência em turma, o que significa que em
todos os momentos das crianças na escola dois professores as acompanham nas diferentes
propostas. A composição da bidocência não se restringe somente em ter como dupla em turma dois
professores de Educação Infantil, mas também um professor de Educação Infantil com um
professor de Educação Musical ou Artes Visuais ou Informática Educativa ou Educação Física,
linguagens que fazem parte do currículo da Educação Infantil na escola. O atendimento é
organizado por turno e é composto por seis turmas pela manhã e outras seis no turno da tarde
distribuídas em grupamento a partir das faixas etárias, sendo grupamento III composto por crianças
de 3 anos, grupamento IV composto por crianças de 4 anos e grupamento V por crianças de 5 anos.
O ingresso à escola acontece mediante sorteio público por edital para os grupamentos III e IV.
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De acordo com o Projeto Político Pedagógico do CREIR (2017) a criança é o centro do
planejamento pedagógico e as práticas pedagógicas da escola são orientadas pelos princípios da
escuta, cuidado e integração. Uma de suas estratégias didáticas que a escola se propõe é o trabalho
com projetos construídos a partir dos interesses das crianças e da observação dos professores nessa
relação, além da organização de cantos com propostas diversificadas.
O PROJETO E A METODOLOGIA
Partiu-se de perspectiva de uma metodologia que se constrói no caminhar, no fazer, nos
diálogos com os pares. Concordamos com Kramer e Nunes (2007, p.445) quando afirmam que: “Se
o processo de formação não está aberto à criação, à inovação e à participação dos atores, fica difícil
sustentar um conhecimento com sentido para os professores e para as crianças”. E para a produção
de sentidos, a escuta dos pibidianos, como chamávamos carinhosamente os licenciandos, e das
supervisoras foram essenciais para avaliar o desenho que se pretendia com o projeto.
As reuniões com os bolsistas, por exemplo, aconteciam uma vez por semana, às sextas
feiras, na Universidade junto à coordenação do projeto e tinham como objetivo trocar notícias do
cotidiano escolar, compartilhar narrativas que vinham carregadas de reflexões sobre a escola, a
criança, a docência, realizar fóruns de discussões a partir de algumas leituras teóricas e,
principalmente, possibilitar um encontro onde a diversidade de experiências fossem mobilizadoras
da construção de um percurso de formação. Nestas reuniões dedicava-se um tempo para
experiências estéticas, que envolviam a dimensão corporal, com práticas como consciência
corporal, danças circulares, relaxamento, meditação, dinâmicas de grupo e havia também um tempo
para encontros em subgrupos para discussão em torno de alguma temática (habitualmente surgida
das experiências em curso no CREIR) com posterior retorno ao grupão para trocas e
compartilhamentos.
Os estudantes podiam assim conversar entre eles, trazendo suas impressões, dúvidas,
curiosidades para debate com os colegas. Tais propostas dos encontros configuravam-se como
trabalho investido na construção do fazer docente “querendo dar a entender, com essa expressão,
que um professor não pode, apenas, ‘fazer o seu trabalho’, mas que deve engajar-se e investir a si
mesmo no que é como pessoa nesse trabalho” (TARDIF, 2014, p.268).
Também aconteciam, uma vez por mês, reuniões entre supervisoras e coordenação do
projeto dentro da escola, para conversar sobre as estratégias de cada professora formadora na
relação com seus bolsistas, de compartilhar dúvidas, fazer acordos em comum sobre a
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1270

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

responsabilidade dos bolsistas nesse espaço de atuação quanto a horários, da participação deles em
conselhos de classe e nas reuniões de responsáveis, da vinda aos eventos da escola e de alguns
impasses quanto a compreensão da proposta de trabalho da escola por parte dos pibidianos, das
incertezas em relação à própria atuação deles no receio de intervir na dinâmica das professoras,
entre outros pontos abordados.
As supervisoras, durante os momentos em que as crianças estavam em atividade com outros
professores, reuniam-se com os pibidianos e explicavam o que a turma havia desenvolvido ao longo
da semana, norteando-os do porquê estar havendo determinada proposta naquele dia ou naquele
período específico. Havia uma abertura para que os bolsistas pudessem tirar suas dúvidas sobre
determinados assuntos e, a partir desses questionamentos, elas os orientavam. Nos momentos de
atividades com as crianças, os pibidianos, orientados pelas professoras, auxiliavam as crianças no
que elas precisavam, bem como em outros contextos relacionais. Como afirma Tardif (2014 p.235),
“a interatividade caracteriza o principal objeto do trabalho do professor”, portanto, cuidar das
relações

de

interação

entre

os

diferentes

sujeitos

envolvidos,

supervisoras/crianças,

crianças/pibidianas, supervisoras/pibidianas, constituiu-se como importante espaço de formação da
docência.
Pensar a inserção no sentido freireano do termo, onde se altera e se é alterado pelo espaço
que se adentra, foi um dos primeiros movimentos do projeto para pensar a participação dos vinte e
quatro pibidianos na escola e mais os voluntários (FREIRE, 1997). Foi preciso alinhar combinados
e pensar estratégias em conjunto para que as crianças recebessem outros adultos em suas salas.
Estávamos no período delicado de acolhimento no início do ano letivo onde crianças estão
conhecendo seu novo grupo de professores, crianças e adultos conhecendo e reconhecendo
amizades, aprendendo a se entender enquanto grupo.
Para tanto, realizamos uma primeira reunião entre supervisoras e coordenação no CREIR
para pensar nas minúcias que abarcavam a entrada dos pibidianos nas turmas de 4 e 5 anos, e
principalmente, nas turmas de 3 anos. Assim, a entrada dos pibidianos se deu alguns dias depois do
primeiro dia letivo nas turmas. A cada um dia da semana dois pibidianos estavam em sala para
começar uma relação com as crianças, estreitar vínculos, para tanto, combinávamos que o dia de
cada dupla fosse fixo na semana para que as supervisoras pudessem incluí-los nos planejamentos e
as crianças, por conseguinte, fossem entendendo a regularidade da presença deles em turma.
Ainda no movimento de pensar a inserção, estudamos maneiras de apresentar a escola aos
pibidianos, ouvir suas expectativas e receios, aproximações entre eles e as supervisoras. Nesse
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1271

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

sentido, as primeiras reuniões entre pibidianos e coordenadora de área às sextas na UNIRIO tiveram
como objetivo apresentar a escola a eles, lendo junto o projeto político pedagógico do CREIR,
conversando sobre as experiências escolares desses sujeitos, sobre concepção de infância e de
escola.
Nesse movimento de entrar no espaço escolar a prática do registro também se mostrou como
estratégia de aproximação. Através de relatórios mensais escrito pelos pibidianos, contava-se sobre
seu olhar para o cotidiano escolar e sua relação com este. Bem como, os estudos e reflexões sobre
concepções de infância, intercâmbio narrativo, todas foram ações de formação que também
contribuíram para o sentido de ser coletivo na construção desse lugar que habita o estudante de
pedagogia.
Após algum tempo na turma, fez parte da dinâmica do projeto que os pibidianos
conduzissem alguma atividade com as crianças tendo o auxílio das supervisoras e da coordenadora
de área, tanto para o planejamento da mesma, quanto para sua realização e posterior avaliação.
FORMAÇÃO DOCENTE NA DECÊNCIA E BONITEZA
A experiência do programa na UNIRIO tem nos mobilizado a pensar sobre a formação
docente e os distintos caminhos em que ela transcorre. Como nos tornamos professores? Quais
experiências nos ajudam a apropriarmo-nos dos recursos/habilidades requeridos para essa
profissão? Como lidar com os responsáveis? Como compartilhar as divergências? Como dialogar
com os interesses e as demandas das crianças? O que é especificamente ser professor na Educação
Infantil? Essas foram algumas das tantas questões que nos atravessaram e que fizeram parte de
nossas reflexões e desafios nesse projeto (OGÊDA; GUIMARÃES;ARENHART, 2019).
Mas vamos começar do começo dessas reflexões: “O que é ser professor?” Em um ponto de
vista crítico, o professor precisa ter sensibilidade para perceber em que contexto social as crianças
estão inseridas, quais os seus saberes e suas culturas. Fetzner e Souza (2012, p.318) apontam que “a
interculturalidade (…) se constitui num movimento de recuperar saberes, experiências, linguagens
(…) na busca de uma compreensão mais plural da realidade”. Nesta perspectiva, ser professor é ser
plural, intercultural, transcultural, um ator social, procurando abranger diferentes saberes prévios e,
a partir deles, construir novos. Esses conceitos são importantes para pensarmos como o PIBID
refletiu na formação docente de forma crítica, ampliando a nossa visão para um fazer docente que
abrange um olhar sensível e que possibilita a construção de diferentes caminhos metodológicos a
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partir da demanda que cada turma apresentou. Isso pôde ser observado na prática cotidiana das
supervisoras que participaram do projeto e como atuavam com seus grupos de crianças.
No percurso de construir a docência na Educação Infantil investimos (supervisoras e
coordenação) num percurso brincante, de se colocar no chão, de sentir a grama, de ser tocado pelas
crianças, aproximar-se de um choro, correr, ser convidado para ser cachorro e latir bem alto, tomar
banho de mangueira, mediar conflitos, dizer “não sei” para as crianças, correr para jogar bola, sentir
a própria respiração, sair do automatismo da ação, afetar-se pelas infâncias. Experimentar esse lugar
requer coragem, brincar mobiliza os sentidos, nos faz rememorar, nos coloca diante de alguns
enfrentamentos em relação ao nosso saber, ao que somos.
Tardif (2002) defende que os saberes docentes são construídos durante a vida inteira, o saber
do professor está intimamente relacionado com a pessoa e identidade dele, e a sua trajetória pessoal,
experiências de vida e a relação que estabelece com estudantes, escola, funcionários, outros
professores e o contexto. “A individualidade do professor se relaciona com a coletividade na
escola” (p.36).
E na coletividade de uma escola brincante, cada individualidade pibidiana se relacionou com
esse brincar da forma que pôde, dentro de suas possibilidades. Destacamos um dos relatos de um
dos pibidianos ao final do programa que disse:
Centro de nosso aprendizado, as crianças nos proporcionam experiências incríveis,
nos dão chance de extravasar criatividade, invenções, nossas e das crianças, cooperar,
fazermos juntos nossos sonhos se realizarem (...) Fui um mistério, fui um unicórnio,
fui um CREIR, fui um Pedro II com todo meu coração e vontade nesses 18 meses
(Caderno de campo, 2019).

O relato do pibidiano conta de seus afetamentos nesse período em que esteve em uma turma
que se chamava “turma dos mistérios” e no ano seguinte, na “turma unicórnio” e o quanto permitiuse viver as experiências na relação com os grupamentos. Ele foi mistério, unicórnio, CREIR, Pedro
II, estudante, iniciante na docência, e será tantos outros quanto maior for sua abertura para os
deslocamentos que as crianças nos convidam viver. Os deslocamentos foram físicos, pois Realengo
não era um bairro próximo para boa parte dos pibidianos, mas também nos modos de pensar e nos
conhecimentos que se construíam.
O lugar da supervisão convidava as professoras para olharem para esse lugar tão familiar
com estranhamento. Os pibidianos, enquanto sujeitos estrangeiros, deslocavam a obviedade da ação
das professoras, buscando entendimento, num esforço de compreensão e, por conseguinte, fazia as
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supervisoras rememorem suas experiências de iniciantes na docência, de refletir sobre a própria
prática a partir do olhar de quem desejava entender esse lugar e de sustentar as argumentações na
defesa de determinadas práticas. Fazê-los ver na prática que a maneira de responder às demandas
das crianças comunicava nossas concepções de infância, de criança, de escola, de ser professor.
Como afirma Guimarães (2019, p.83):
O Pibid como política pública de formação de professores, no campo da educação
infantil, apresenta-se como caminho de problematização dos modelos transmissivos e
hierárquicos de formação. A experiência aqui relatada constitui-se na forte relação
entre formação inicial e formação continuada, permanente exercício de narrativa,
registro e reflexão sobre as práticas, o que permitia redimensioná-las constantemente.
A formação universitária acontece conectada com a escola, teoria e prática
redimensionam-se mutuamente, saberes sobre as crianças e sobre os modos de ser
professor estão em jogo, assim como a construção da identidade docente.

No exercício da autoria tão importante na profissão docente (GUIMARÃES, 2018;
OSTETTO, 2017) os pibidianos tiveram a oportunidade e o desafio da escrita de um artigo para um
volume dedicado ao PIBID na Revista Práticas em Educação Infantil, revista do Colégio Pedro II
que tem como intuito tornar visível as práticas pedagógicas da Educação Infantil no colégio. Neste
volume cada supervisora se dedicou na orientação da escrita de seu grupo de pibidianos, pensando
juntos as possibilidades temáticas e interlocutores. Para muitos deles, era o primeiro artigo de sua
vida acadêmica e envolvia aprender a escrever o que se vivia, o que se estudava, ou seja,
materializar a articulação teórico-prática. Esta não foi uma tarefa fácil, porém potente e
mobilizadora na implicação dos pibidianos com o fazer pedagógico, fazer reflexivo e consistente.
Ao mesmo tempo, a proposta se constituiu como um desafio formativo para as supervisoras
que nesse lugar de orientação do artigo precisaram cuidar desse tempo necessário para os estudantes
de graduação de encontrarem sua própria escrita, seus recursos de criação, refletir junto com eles
algumas frases contraditórias, confusões teóricas, partes constitutivas do aprendizado de uma escrita
de um artigo científico.
A escrita deste artigo foi o ponta pé para muitos dos estudantes de Pedagogia que faziam
parte do programa acreditarem na própria escrita e, principalmente ocupar os diversos espaços
acadêmicos através de submissão de trabalhos para Congressos e Seminários, entre outras
demandas previstas no edital quanto à divulgação do trabalho que reafirmavam o compromisso com
a própria formação.
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Outro momento marcante no percurso de pensar a docência nesse coletivo de pibidianos,
supervisoras e coordenadora de área foi a Jornada PIBID-UNIRIO/CREIR que aconteceu no
segundo semestre de 2019 no Museu de Arte do Rio (MAR). A Jornada, organizada na perspectiva
de materializar os princípios ético, estético e político do projeto, foi ganhando corpo à medida que a
pessoa da professora supervisora (NÓVOA, 2013) olhava para sua própria jornada de formação. A
partir desse olhar para seus saberes, as supervisoras ofereceram aulão de yoga, sarau de literatura
infantil com livros trazidos por elas e pelos pibidianos, contação de história, dança circular e ainda
tivemos a mediação da professora Monique Andries da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), para visita à exposição do artista Weiwei em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil no
Rio de Janeiro (CCBB).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi na decência e na boniteza (FREIRE, 2015), na ética e na estética, que os caminhos de
formação docente para os estudantes de Pedagogia da UNIRIO participantes do PIBID foram sendo
desenhados, numa aposta clara a essa política de formação de professores que afirma a
potencialidade da escola e da universidade pública. Andamos na contramão dos individualismos e
competitividades estimulados por uma lógica em que o conhecimento mais afastado que integra. A
experiência colaborativa que se configurou com o projeto possibilitou a construção de uma proposta
de formação alicerçada na compreensão de que os caminhos da docência implicam necessariamente
a existência de abertura e diálogo, de partilha e cooperação, rompendo com a hierarquização dos
saberes e favorecendo a construção de parcerias. Experiência em que os saberes construídos no
cotidiano com as crianças mobilizaram reflexões, estudos e desdobramentos para todos os
envolvidos. E, muito especialmente, fortaleceu a convicção que educar é da ordem do coletivo!
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Resumo
Este trabalho tem por objetivo compartilhar as experiências de formação a partir do Programa de
Iniciação à Docência (PIBID) no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (UNIRIO) no período que compreende o edital 2018/2019 do programa na parceria com o
Centro de Referência em Educação Infantil Realengo do Colégio Pedro II(CREIR). Tomamos escola e
a universidade como espaços dialógicos, no compromisso de construir um coletivo reflexivo, numa
aposta na criticidade e autoria como caminhos de potencializar as ações dos sujeitos envolvidos e tendo
como ancoramento a articulação prática-teoria-prática. Buscamos neste texto anunciar os percursos
formativos traçados no próprio caminhar na parceria entre supervisoras, bolsistas e coordenadora de
área. Para tanto, este trabalho dividiu-se em contextualizar o projeto destrinchando suas características
e especificidades institucionais, em seguida buscou-se narrar o desenho do projeto e sua metodologia
de trabalho sustentado por concepções teóricas que afirmam a docência enquanto profissão reflexiva e
sensível em sua dimensão humana, e por fim, ilustrar algumas das práticas de formação que
aconteceram ao longo do período do edital que deram concretude aos princípios que nortearam a
formação. No percurso de construir a docência na Educação Infantil investimos num percurso
brincante, do movimento de olhar para a própria infância, de construir relações outras com as
memórias escolares, de rir, chorar, estudar, e, principalmente, de compreender a seriedade do trabalho
com crianças pequenas no fazer reflexivo, intencional e consistente da prática pedagógica. O programa,
em seu caráter formativo e de incentivo à docência, destacou-se na sua relevância como política de
formação de professores e no compromisso com a escola e universidade pública, para o qual nos
dedicamos e apostamos na continuidade.
Palavras-chave: PIBID; Educação Infantil; formação de professores.
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FORMAR O PROFESSOR, FORMAR-SE: EXPERIÊNCIAS DOCENTES DA SUPERVISÃO NO
PIBID
Aline Buy dos Santos – Colégio Pedro II
Amanda Santos de Lima – Colégio Pedro II
Camila da Silva Perrotta – Colégio Pedro II
Liana Pereira Borba dos Santos – Colégio Pedro II

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo refletir acerca da formação de professores da Educação
Infantil e, de modo específico, discutir as especificidades da docência no contexto de atuação como
professoras supervisoras do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)
Pedagogia/Educação Infantil desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e
pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), em parceria com o Centro de
Referência em Educação Infantil Realengo (CREIR) do Colégio Pedro II.
O PIBID tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o
aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria de qualidade da
Educação Básica pública brasileira. De modo específico, configuram objetivos do PIBID:
I - Incentivar a formação de docentes em nível superior para a Educação Básica;
II - Contribuir para a valorização do magistério;
III - Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura,
promovendo a integração entre Educação Superior e Educação Básica;
IV - Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação,
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar
que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensinoaprendizagem;
V - Incentivar escolas públicas de Educação Básica, mobilizando seus professores
como coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de
formação inicial para o magistério;
VI - Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos
docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura
(BRASIL, 2010, art. 3º).
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Convém destacar, no excerto, a relevância conferida às escolas da rede pública de educação
como lócus privilegiado para a formação profissional pautada em experiências metodológicas,
tecnológicas e práticas e mobilizada pelos professores coformadores dos futuros docentes,
licenciandos participantes do programa. Sendo assim, os docentes das instituições públicas nas
quais atuam os licenciandos do PIBID são designados como professores supervisores, cuja atuação
consiste em acompanhar e supervisionar as atividades dos bolsistas, estabelecendo a relação entre
teoria e prática (BRASIL, 2018).
Conforme expressa Guimarães (2019), o PIBID como política pública de formação de
professores, no campo da educação infantil, requer a conexão entre a escola, teoria e prática e o
redimensionamento mútuo dos saberes sobre as crianças e sobre os modos de construção da
identidade docente.
Sendo assim, as experiências vivenciadas como professoras supervisoras fomentaram
indagações sobre a nossa efetiva atuação como profissional que relaciona teoria e prática: de que
modos a atuação como professoras supervisoras do PIBID contribuiu para a formação como
docentes de Educação Infantil? Como estabelecemos relações de docência-discência no âmbito
desse programa? Quais estratégias de planejamento, registro e formação em serviço foram
colocadas em ação neste trabalho? Atentas às reflexões e inquietações com que os licenciandos nos
presenteiam, no diálogo que também nos forma, apresentaremos a seguir relatos de experiências
pertinentes a nossa formação na ação no PIBID.
DIÁLOGO COMO EXPERIÊNCIA FORMATIVA
Nos caminhos que construímos, a potência da formação pelo encontro com as práticas se
tornou nossa base. Buscamos uma relação alteritária (BAKHTIN, 1997) que possibilita a reflexão
sistemática apoiada em registros, diálogos e estudos teóricos. Juntos, vivemos, aprendemos e
reaprendemos cada questão que envolve a docência a partir de observações, planejamentos,
proposições, registros e reflexões.
Algumas das estratégias e experiências formativas vivenciadas entre 2018 e 2019 entre
pibidianas(os) - nomenclatura que utilizamos para nos referirmos aos estudantes que participam do
programa - e professoras supervisoras do CREIR são narradas aqui como forma de evidenciar os
caminhos e as aprendizagens construídas.
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Buscamos que as(os) pibidianas(os) se experimentassem ativamente na profissão e
pudessem discutir conosco, professoras supervisoras, os sentidos das experiências vividas. Assim,
em cada turma em que eles estiveram inseridos, participaram de diferentes maneiras do cotidiano,
tanto em propostas com as crianças, quanto em momentos como os conselhos de classe, reuniões,
montagem de portfólios, escrita de relatórios, elaboração de planejamentos, entre tantas outras
atividades inerentes ao trabalho docente.
A partir dessa imersão, as(os) pibidianas(os) puderam se apropriar de uma prática que
privilegia as lógicas infantis, seu espaço de criação e brincadeiras. Cada professora supervisora
buscou, então, auxiliá-las(os) a desenvolver um olhar sensível para as ações infantis. Tendo as
relações como centro da proposta, foram orientados a observar o grupo de crianças, estando
presentes em cada vivência com olhares atentos às relações que as crianças estabeleciam umas com
as outras, conosco e com o ambiente.
Uma proposta vivenciada consistiu em instigá-los a refletir sobre a prática, elencando temas
marcantes que apareciam na rotina, e discutindo-os em reuniões periódicas. Temas que os
provocavam a partir da participação em variadas propostas junto às crianças, como as rodas de
conversa e as brincadeiras de faz de conta, foram abordados com foco no papel do professor de
Educação Infantil nos diferentes contextos. Pudemos discutir, por exemplo, porque fazemos rodas
de conversa, os assuntos que trazemos, os que as crianças trazem, os imprevistos, os desafios para
garantir que todos possam se expressar e também aprendam a ouvir o outro e dialogar. Estas
experiências contemplaram a observação de registros fotográficos da turma, leituras de textos sobre
os assuntos que emergiram do cotidiano e discussões permeadas pelos diferentes pontos de vista,
contando também com anotações das(os) pibidianas(os) sobre as vivências com as crianças.
Os planejamentos pedagógicos realizados semanalmente também se constituíram como um
importante elemento para a experiência formativa para as(os) pibidianas(os). É comum que
professores do CREIR registrem e organizem tais planejamentos online, em pastas compartilhadas
através de recursos como o Google Drive. Algumas professoras supervisoras compartilharam este
material com as(os) pibidianas(os), que podiam acessar os registros (mesmo sem estarem no
colégio) e sugerir ações a serem realizadas tanto nos dias em que estariam presentes, como também
em outros, além de acompanhar as atividades que eram desenvolvidas em sua ausência.
Uma experiência proposta pela professora supervisora Amanda, por exemplo, foi que cada
pibidiana(o) planejasse e conduzisse determinadas atividades com o grupo de crianças. Foi
solicitado que, individualmente ou em duplas, eles se colocassem no lugar de professores da turma
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nas seguintes atividades: uma roda de conversa, uma leitura ou contação de história, uma
brincadeira coletiva e uma proposta a ser realizada em minigrupo num momento de atividades
diversificadas simultâneas. Eles deveriam planejar cada uma das quatro propostas considerando os
contextos que a turma estava vivenciando e participarem ativamente das mesmas nos dias em que
frequentam o CREIR. Após estas experiências, o grupo de pibidianas(os) pôde se reunir e discutir o
vivido por cada um, desde o planejamento à execução, buscando refletir sobre os caminhos
escolhidos, as intercorrências e desdobramentos possíveis.
A presença nos momentos de discussão sobre o desenvolvimento de cada criança e sobre as
vivências do grupo como um todo foi fundamental para que as(os) pibidianas(os) pudessem se
envolver ativamente com o processo de avaliação destas, ouvindo relatos dos demais professores
das turmas em que estavam inseridas(os), num diálogo que contava com outros interlocutores além
dos professores supervisores, e contribuindo também com suas impressões. Neste sentido,
participaram de diferentes formatos de Conselhos de Classe - seja pautado em temas que emergiram
do cotidiano, seja com enfoque em cada crianças e suas especificidades -, como também de
reuniões com os responsáveis nas quais tiveram a oportunidade de compartilhar um pouco do que
vinham vivenciando junto à turma, explicitando assim suas formas de atuação através do programa.
Após um período acompanhando as turmas, cada pibidiana(o) se envolveu também na
produção de registros que fazem parte do processo de avaliação das crianças, como os relatórios e
portfólios - formas de documentação pedagógica adotadas no CREIR. As professoras supervisoras e
as(os) pibidianas(os) conversaram sobre estratégias de acompanhamento e registro do
desenvolvimento de cada criança e dos processos vividos pelo grupo, tendo acesso a diferentes tipos
de registro e refletindo juntos sobre as possibilidades que estes oferecem. Fotografias, gravações em
vídeo de vivências da turma, anotações feitas em cadernos ou até mesmo em pastas online, são
algumas das possibilidades de registrar o percurso pedagógico propiciando, por exemplo, que
possamos revisitar tais materiais ao escrever os relatórios. No processo de escrita dos relatórios
individuais de avaliação, algumas supervisoras convidaram as(os) pibidianas(os) a escrever um
parágrafo sobre crianças da turma que acompanhavam, revelando assim o que lhes chamou atenção
em cada uma e que compreensão e apropriação tiveram da escrita que este tipo de documento
requer.
Os portfólios individuais de cada criança também contaram com a participação das(os)
pibidianas(os). A professora supervisora Amanda propôs a leitura de um texto sobre o tema e
organizou um momento de discussão sobre este instrumento e sua utilização no CREIR, que
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também contou com a presença de outras professoras da turma. As professoras expuseram suas
ideias, ouviram sugestões das(os) pibidianas(os) e conversaram sobre a seleção e organização das
produções, bem como sobre a produção de textos e as possibilidades de outros registros como
fotografias que também podem fazer parte dos portfólios na Educação Infantil.
As discussões em reuniões, o olhar sensível às produções infantis, o contato com materiais
importantes para o trabalho pedagógico e a participação na produção destes, tornaram-se
diferenciais que marcaram essa experiência. Consideramos, portanto, que os espaços criados para
compartilhamento, troca e reflexão sobre o que é experienciado entre supervisores e pibidianos
foram fundamentais para “uma experiência de construção de um coletivo reflexivo, espaço
dialógico, no qual teoria e prática enlaçam-se, alteram-se e deslocam-se” (OGÊDA, GUIMARÃES
E ARENHART, 2019, p. 20).
INDAGAR, DOCUMENTAR E CRIAR
Fomos formados no mato – as palavras e eu. O que de terra a palavra se acrescentasse,
a gente se acrescentava de terra. O que de água a gente se encharcasse, a palavra se
encharcava de água. Porque nós íamos crescendo de em par (Manoel de Barros).

As palavras do poeta inspiram-nos a pensar sobre o processo de formação da experiência do
PIBID. Tal qual Manoel de Barros e as palavras no mato, nós, professoras supervisoras e as
estudantes bolsistas do programa, nos momentos de reflexão ou nos encontros do cotidiano, fomos
crescendo “de em par”. Abrimos as portas das salas e os diários de planejamento para compartilhar
as nossas práticas, com o propósito de contribuir na formação de novos professores, mas também
nos formamos nesse processo.
Nessa relação de alteridade, o outro tem um papel fundamental, interferindo nas nossas
formas de pensar e agir. A presença potente das(dos) pibidianas(os) na escola foi constituída,
sobretudo, pelas suas iniciativas e pelas suas perguntas. Questionamentos que nos fizeram
reencontrar com as nossas antigas inquietações, transportavam-nos, tantas vezes, para um outro
tempo, aquele em que nós pusemos, pela primeira vez, os pés num chão de escola, no lugar de
docentes. Perguntas que outras vezes nos fizeram refletir sobre as nossas formas de atuação.
Tais perguntas irrompiam no dia a dia, em meio aos acontecimentos, exigindo de nós uma
postura responsiva. Certa vez uma das estudantes quis saber sobre “que tipos de conhecimentos o
professor ‘trabalha’ quando convida as crianças a pintarem”. Nesse tipo de situação, como
supervisoras somos confrontadas de maneira direta, imediata, sem tempo para pensar. Ali, como em
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tantas outras situações, abrimos mão do lugar de detentoras de todas as respostas, convidando o
outro a pensar junto. “O que você acha”? Ao devolver-lhe a pergunta, a pibidiana respondeu: “Acho
que é um meio de expressão”.
O tempo do cotidiano e das relações com as crianças nem sempre permitia que os nossos
diálogos se estendessem. Para dar conta dessas demandas, sugerimos que as estudantes escrevessem
suas perguntas para que pudéssemos retomá-las em um espaço-tempo mais propício ao diálogo.
Assim, surgiu a proposta das reuniões quinzenais na própria escola, já que semanalmente tínhamos
agendadas reuniões de discussão e estudo no campus universitário, com as professoras
coordenadoras do programa. Nas reuniões no CREIR, a pauta era desenvolvida com a participação
delas. Tivemos encontros diversos onde pudemos escrever e compartilhar reflexões, inseguranças,
curiosidades sobre o campo e as questões que emergiram da prática. “Vocês já trabalharam com
bebês”?; “Quando a criança vira aluno”?; “O que vocês acham da nossa atuação? A gente está
fazendo certo”?; “As crianças tem que pedir desculpas”?
Também tivemos nesses encontros a oportunidade de avaliar nossos processos. Merece
ressalva que cada professora supervisora da UFRJ recebeu seis licenciandas, que se organizaram em
trios de atuação em dois dias da semana. Essa divisão por trios em dias diferentes foi apresentada
como uma dificuldade, quando se tratava de um grupo dar continuidade às propostas iniciadas pelo
outro.
Compreendemos que as práticas de registrar e documentar as experiências vivenciadas no
espaço-tempo da Educação Infantil configuram valiosa dimensão do processo de formação docente.
Contudo, no diálogo com as(os) estudantes, a prática do registro foi alvo de inquietação - “como, o
que e por que registrar”?
Apontamos, então, a possibilidade de convidar as crianças a compartilharem suas narrativas
sobre os acontecimentos e também colocamos em prática um caderno de registro do grupo, que
serviria como um diário de campo. Esse caderno, material de apoio para as produções acadêmicas
das estudantes e de reflexões sobre as experiências vividas foi o primeiro passo em direção ao tema
dos registros e da documentação pedagógica, que pudemos aprofundar com elas.
Na atividade proposta pela professora as crianças deveriam fazer arte no papel
utilizando folhas das árvores do campus como carimbo. E as crianças tinham a escolha
de aceitar ou não participar, e quem quisesse modificar o desenrolar da atividade tinha
liberdade para isso. Nesse momento senti o que é respeito pela subjetividade do outro,
o que é “dar asa” ou invés de “podá-las” (diário de campo, licencianda Queila)
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As professoras começam, assim, uma discussão sobre o que é interessante deixar na
sala. A seleção é baseada no retorno das entrevistas com os pais dos alunos, onde as
professoras identificaram alguns gostos pessoais que as crianças têm em comum e
também no que elas consideram importante para as crianças nesse primeiro momento.
Alguns exemplos são o espaço destinado a uma casinha aconchegante, com colchão e
almofadas, onde as crianças possam descansar caso sintam necessidade, além de um
expositor de livros convidativo e acessível. (diário de Campo, licencianda Vanessa).

A leitura desses relatos também tornava visível a nossa prática. Tornava evidente que as(os)
pibidianas(os) encontravam respostas, para além das nossas palavras, em nossas atitudes. Ser
supervisora implica estar sob olhares atentos, olhares sobre a nossa inteireza que só o outro é capaz
de nos dar. Nesse sentido, o conceito de exotopia nos ajuda a refletir sobre esse aspecto da
experiência formativa da supervisão.
Quando contemplo um homem situado fora de mim e à minha frente, nossos
horizontes concretos, tais como são efetivamente vividos por nós dois, não coincidem.
Por mais perto de mim que possa estar esse outro, sempre verei e saberei algo que ele
próprio, na posição que ocupa, e que o situa fora de mim e à minha frente, não pode
ver: as partes de seu corpo inacessíveis ao seu próprio olhar — a cabeça, o rosto, a
expressão do rosto —, o mundo ao qual ele dá as costas, toda uma série de objetos e
de relações que, em função da respectiva relação em que podemos situar-nos, são
acessíveis a mim e inacessíveis a ele (BAKHTIN, 1997, p.43).

Ao final do ano, em conversa de avaliação sobre a prática de registros das experiências no
caderno, obtivemos retornos a esse respeito, como de Juliana, que afirmou que “ter um caderno da
turma ajudou na troca entre os grupos de pibidianas”. Júlia, por sua vez, destacou a importância
dos registros de observações individuais de aspectos que chamaram atenção em determinadas
situações vividas. Já Ana Clara valorizou a possibilidade de troca entre as pessoas e a importância
da iniciativa de escrita e Rafaela pontuou a dimensão da memória e da comunicação indireta
possível por meio do caderno. Nesta análise, a comunicação entre os grupos e a perspectiva
memorialística prevaleceram no uso dessa estratégia de registro.
Experimentamos, ainda, o registro de vivências cotidianas no formato de mini-histórias
como outra estratégia de formação das licenciandas na prática da documentação pedagógica. A
mini-história é compreendida como instrumento de análise e de reflexão, com a finalidade de tornar
visível as aprendizagens das crianças.
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Construir mini-histórias tem relação com a escolha do adulto de suspender seu olhar e
confiar seu tempo para aprender com as crianças que observa (FOCHI, 2019). Trata-se de
acompanhar escolhas, interações, reflexões e aprendizagens de cada criança e do grupo, com o
objetivo de valorizar o modo ativo com que elas constroem significados para o mundo.
No contexto de atuação das professoras nas turmas, as mini-histórias também configuravam
um novo exercício de narrar o vivido, algo novo a se aprender. Sendo assim, por que não aprender
juntas? A partir dessas considerações, sugerimos a elaboração de mini-histórias para serem
apresentadas ao grupo em um encontro presencial.
Se todo cientista precisa registrar suas pesquisas em algum lugar, nossas crianças
cientistas não poderiam ficar de fora dessa! Os cadernos de registros dos trios foram
decorados pelos próprios trios com um experimento muito colorido. A turma Rei Leão
caçou folhas no entorno do CREIR. Eram folhas de diversos tamanhos e haviam
folhas de sobra. Como utilizamos? Separamos diversos tons de tinta guache,
colocamos na folha e pronto: feito o carimbo decorativo do caderno de registro da
nossa horta [...]. (Rafaela, mini-história Crianças são cientistas, 2019).
Que legal ter uma mini horta, não acham? Agora imagina preparar uma pizza com um
ingrediente fresquinho da nossa horta?! hummm!! A turma Rei Leão adora cuidar de
suas plantações, e hoje foi dia de fazer uma bela pizza de marguerita com um
ingrediente especial, fresquinho... sabe qual? Manjericão!! Que delícia é cozinhar sua
própria comida entre amigos! (Alexandra, mini-história Mãos à massa, 2019)

Quanta delicadeza e escuta transbordou das linhas dos registros apresentados! Aspectos
afetivos e construção de laços de amizade, lembranças de investigações e narrativas sobre receitas
culinárias realizadas com as crianças emergiram das mini-histórias. Vê-se, assim, que esse tipo de
registro dá visibilidade à escuta e ao diálogo, consistindo em estratégia de formação docente, tanto
das licenciandas quanto das professoras supervisoras, marcada pela sensibilidade, pela escuta, pela
troca e reflexão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O PIBID é afetividade. É afetar-se com choros, risos, ideias, abraços, laços que nos
unem e se desdobram em confiança mútua em conseguir demonstrar empatia com
todo trabalho feito por toda a equipe que a nós está sempre solicita e pronto para nos
deixar à vontade, como se fôssemos parte integrante de todo o CREIR. São os
professores que nos fazem parte integrante das turmas. E também não só por nossas
supervisoras, mas por suas parceiras de turma também. Fui um mistério, fui um
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unicórnio, fui um CREIR, fui um Pedro II com todo meu coração e vontade nesses 18
meses (Depoimento de Rodrigo, estudante do PIBID, 2019).

A formação docente é um caminho de transformações, de uma impermanência nos seus
confortos e desconfortos que ampliam as muitas formas de olhar e sentir a docência. Um caminho
que foi vivido de diferentes maneiras no PIBID em parceria com o CREIR, a partir dos passos de
cada um que chegava e que agregava às suas expectativas, de quem estava pela primeira vez na
escola como adulto na relação com as crianças, outras experiências vividas e memórias da infância.
Nos atravessamentos de Rodrigo, vemos laços estabelecidos com todo um contexto e um
movimento de afetar e também se deixar-tocar.
Neste trabalho, buscamos responder, à luz das experiências como docentes supervisoras do
PIBID, as questões e aos desafios que emergiram ao longo do caminho trilhado com as(os)
pibidianas (os). A relação docência-discência, estabelecida desde o primeiro contato com as(os)
estudantes de Pedagogia, desafiou-nos a fazer com que se aproximassem da compreensão de que se
inserir na rotina da Educação Infantil de forma ativa é, por si, conduzir um trabalho de cunho
fortemente pedagógico.
Além disso, estar no PIBID como professoras supervisoras foi uma oportunidade de
rememorar nossas trajetórias profissionais, estranhando o familiar na relação com o olhar dos que
chegavam e se aproximavam da realidade a qual já estávamos imersas. A surpresa quando uma das
pibidianas viu o professor de música no telhado vestido de Homem Vespa, cantando uma canção,
chamou a atenção das professoras que estavam próximas e já tinham vivido outras cenas parecidas.
Ela disse: “Uau, isso é real?” revelando sua emoção diante de um momento único e mágico que
afetou adultos e crianças.
A identidade do professor pode ser vista como um processo constante de descobrir-se nesse
lugar, desconstruindo estereótipos sobre o que é ser professor. Ser, que é alargado na relação de
alteridade com o outro, que aponta para novas possibilidades de experimentar a docência.
As palavras e partilhas possibilitadas em cada encontro atingiam, a cada um, de maneira
diversa, revelando o caráter singular da formação. A relação estabelecida com as crianças também
faz parte da formação deslocando dos lugares que são familiares. Através de perguntas cheias de
curiosidades, desenhos no diário de campo, toques no cabelo e nos óculos e hipóteses sobre o
mundo, as crianças trouxeram muitas reflexões para as(os) pidianas(os) e também para nós,
professoras supervisoras. Trata-se do reconhecimento da potência da infância e de suas formas de
comunicação, que possibilitam reflexões sobre os significados de dizeres carregados de sentidos.
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A título de considerações finais, ou antes, considerações urgentes, é imperativo reafirmar a
importância do PIBID para a qualidade da Educação Básica e para formação de novos e antigos
professores. É imperativo reafirmá-lo, especialmente na atual conjuntura política brasileira e, não
por acaso, à luz de intelectuais como Paulo Freire, que defendeu a tarefa docente no seu sentido
mais amplo, carregada de uma “necessária eticidade que conota expressivamente a natureza da
prática educativa, enquanto prática formadora” (FREIRE, 2002, p. 23).
Nas experiências do PIBID aqui narradas, formação consistiu em dar “forma a ação” que se
tornou objeto de estudo para docentes e futuros professores de Educação Infantil, na tentativa de
tornar visíveis as diferentes infâncias que ocupam e habitam escolas, universidades e cidades. Em
suma, o PIBID se tornou uma rede de grandes encontros e aproximações em constantes
(re)descobertas do caminho docente que é cheio de desafios e conquistas, (re)construções
inacabadas e que, por isso, transformam-se de forma ampla e potente.
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Resumo
Este trabalho tem por objetivo discutir a experiência formativa do Programa de Iniciação à Docência
(PIBID) - Pedagogia UFRJ/UNIRIO, a partir das especificidades da relação entre professoras
supervisoras e estudantes de Pedagogia no Centro de Referência em Educação Infantil Realengo
(CREIR) - escola parceira do referido programa. O PIBID como política pública de formação de
professores, no campo da educação infantil, requer a conexão entre a escola, teoria e prática e o
redimensionamento mútuo dos saberes sobre as crianças e sobre os modos de construção da identidade
docente (GUIMARÃES, 2019). Sendo assim, as experiências vivenciadas como professoras
supervisoras fomentaram algumas indagações: de que modos a atuação como professoras supervisoras
do PIBID contribuiu para a formação como docentes de Educação Infantil? Como estabelecemos
relações de docência-discência no âmbito desse programa? Quais estratégias de planejamento, registro e
formação em serviço foram colocadas em ação neste trabalho? Com vistas a responder tais
questionamentos, discute-se, em primeiro lugar, a importância do diálogo como espaço de construção
de sentido sobre o vivido e a possibilidade de participação das(os) estudantes no cotidiano da escola e
nos momentos de planejamento. Em seguida, as autoras apresentam reflexões sobre a alteridade
produzida nas relações diárias e nas indagações das(os) estudantes, bem como o papel fundamental dos
registros produzidos. Compreende-se que os diários de campo, os relatos que retratam o olhar do outro
sobre as práticas das professoras supervisoras e as mini-histórias elaboradas contribuíram para
tornaram visíveis os percursos construídos com as crianças. Nesse sentido, ganha destaque a relação
com as crianças como componente fundamental da experiência formativa e, sobremaneira, a potência
do PIBID como política pública de formação e como rede de encontros entre Universidade, Educação
Básica e os adultos e crianças que as constituem.
Palavras-chave: Educação Infantil; Formação de Professores; PIBID; Práticas pedagógicas.
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INTRODUÇÃO
Muito se discute acerca do processo de formação docente, sobre a importância que se deve
articular teoria à prática dentro do âmbito educacional. Em meio às demandas por formação
docente, no ano de 2018, o curso de Pedagogia do Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira –
Parnaíba concorreu a uma das vagas do Edital Capes 2018 abertos para o Programa Residência
Pedagógicos. O intitulado Programa Residência Pedagógica, faz parte das ações integradoras da
Política Nacional de Formação de Professores, tem por articuladora a Capes, onde prima pela
formação adequada do docente nos cursos de Licenciatura, visando à formação para um caráter
emancipador, colaborando com as vivencias e articulações entre a Universidade e as escolas,
fomentando a importância das relações no que se tange a interação do mundo acadêmico para com a
sociedade, salientando o aspecto que todas as produções feitas dentro da academia, possam ser
socializadas com a comunidade e de alguma forma colaborar para a melhoria da mesma.
O Projeto a qual o curso de pedagogia da UESPI concorreu intitulou-se: Residência
Pedagógica: a prática reflexiva e o desenvolvimento de competências e habilidades na formação
do pedagogo, o mesmo busca ampliar a parceria e discutir conhecimentos, formular questões e
buscar alternativas para responder aos desafios que surgem diariamente no contexto da formação e
da atuação docente. Alicerçada na perspectiva de melhorar a qualidade da proposta de formação
com base nas reflexões teoria-prática. Nesse contexto, a formação de acadêmicos/professores
também não deve acontecer com foco na teoria sem a prática e na prática sem a teoria.
Por isso, a formação inicial e a contínua, na perspectiva crítico-reflexiva, que parte da
aproximação entre os discursos gerais, da prática e teóricos, na tentativa de levantar possíveis
interpretações acerca da educação oferecida e daquela a oferecer. Recuperando o título do
subprojeto do Curso de Pedagogia: “Residência Pedagógica: a prática reflexiva e o
desenvolvimento de competências e habilidade na formação do pedagogo”, parece pertinente
investigar se, durante a vivência do programa RP, houve realmente um processo formativo pautado
na perspectiva reflexiva de formação, aspecto esse central no desenvolvimento da formação
docente.
O presente trabalho tem por objetivo, apresentar um recorte da pesquisa em andamento,
vinculada ao Programa Institucional de Bolsa de iniciação científica (PIBIC-UESPI).
A pesquisa investiga o processo formativo do programa Residência Pedagógica no Curso de
Pedagogia do Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira. Tem como objetivos específicos: a)
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1289

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

conhecer a história do Programa RP, em nível nacional e local b) verificar a presença/ou não da
Prática reflexiva e se esta esteve articulada com a Teoria no projeto do Programa Residência
Pedagógica do Curso de Pedagogia. No pôster, as discussões estão focadas no primeiro objetivo.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O curso de Pedagogia do Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira vem procurando
estimular os processos formativos da docência por meio das atividades que envolvem o fazer
pedagógico interativo, ativo e coletivo. Dentre as diferentes ações os acadêmicos participam de
propostas que oportunizam viver experiências de docência na universidade, em espaços escolares e
não-escolares ultrapassando as fronteiras da academia de acordo com as orientações do currículo do
curso.
Sabe-se que uma grande parcela dos programas de formação (contínua) oferecidas aos
professores são pautadas em uma epistemologia da prática, focada em desafios e tarefas de cunho
cotidiano, que pouco exige desses profissionais o desenvolvimento e aprofundamento de
conhecimentos de cunho teórico, distanciando-se de reflexões filosóficas, sociológicas e mesmo
psicológicas que ultrapassassem as grades do cotidiano das escolas. Quando se trata da formação
inicial, em geral, são focadas na teoria sem as devidas articulações com a prática e vida na escola.
O contexto que a nossa sociedade se encontra, podemos destacar os avanços na educação,
mas também alguns retrocessos, pontuando o fator social que a cada dia/ano tende a se melhorar.
Sabemos que em dias atuais, mas também em anos passados, o docente enfrenta diversas
dificuldades e percalços, no que se tange a conciliação da teoria e pratica dentro do Ensino e
Aprendizagem escolar, não só em uma modalidade especifica de ensino, mas desde a Educação
Básica até a Educação Superior. A busca pela ampliação e a parceria entre estas duas
palavras/ações, nos instiga buscar diversas alternativas. Desafios e práticas para compreender o
contexto elaborado e pesquisado dentro da intitulada Formação de Professores, elencando e
articulando as diversas formas para obter a reflexão teórico-prática dentro dos espaços escolares.
Segundo Pimenta (2000, p. 27-28) “[...] os saberes pedagógicos podem colaborar com a
prática, ao serem mobilizados a partir de problemas enfrentados na prática, e desse modo criar-se
interdependência entre os saberes teóricos e experienciais”.
Tenhamos o conhecimento e salientamos que o professor não é munido apenas pela prática,
mas o mesmo tem raízes e inervações assim ditas, dentro das teorias básicas que norteiam cada
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processo educacional vivido e escolhido pelo mesmo, tendo em vista que o docente deve primar
pela fundamentação teórica dos conhecimentos abordados acerca do assunto proposto, mas
correlacionando-os com a prática dos conhecimentos adquiridos, pois o docente antes de tudo deve
planejar suas ações propostas antes de pô-las a campo, para até mesmo ter êxito logrado.
Atrelando prática e teoria o educador mostra diversos horizontes diferentes que desta forma
possibilitam a investigação para novas práticas que facilitam tanto o processo de aprendizagem do
aluno, quanto o processo de conhecimento do próprio docente, que através destas novas concepções
acrescentará dentro da sua prática pedagógica, desta forma quebra o paradigma da teoria sem a
devida prática e a por consequência a prática sem o viés teórico.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Considerando o objeto da investigação que é a formação para o exercício da docência a
investigação, proposta, tem como abordagem principal a pesquisa qualitativa. Isto porque, o objeto
em discussão se trata de uma realidade específica que requer um olhar voltado para uma situação
subjetiva. Nessa direção, Silveira e Cordova (2009) afirmam que a “[...] pesquisa qualitativa
preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na
compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais”.
Quanto aos objetivos, a investigação será do tipo descritiva, haja vista, buscar descrever o
movimento formativo do Programa de RP entre os anos de 2018 e 2019. Com isso, espera-se
detalhar e explicitar o fenômeno investigado para oferecer o maior entendimento sobre os fatos que
geraram os resultaram. Sobre os procedimentos, a pesquisa bibliográfica e documental vem
norteando todo estudo. Para tanto, a investigação vem recorrendo a uma variedade considerável de
publicações em meios escritos e eletrônicos (livros, artigos de revistas científicas, dissertações e
teses) como material de busca de informações sobre o processo de formação inicial para o exercício
da docência. Especialmente, vem sendo dado um valor central a pesquisa documental. Isto porque,
os dados da investigação são produzidos a partir de documentos elaborados pela coordenação e
acadêmicos do subprojeto citado. Os documentos arquivados pela coordenação do subprojeto
durante a vigência e término do programa são: relatórios, diários, cadernos de observação,
fotografias, etc.
Faz parte desse universo da pesquisa os documentos produzidos, exclusivamente, nos anos
de 2018 e 2019.
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
Os primeiros resultados dos estudos bibliográficos revelam que o primeiro pensamento
sobre uma residência na parte da Educação foi em 2007 sobre uma proposta do Senado Federal,
idealizada pelo Senador Marco Maciel do Partido DEM/PE, em que se atribuiu a inspiração na
Residência Médica no Curso de Medicina, reconheceu que a medida foi um grande passo para uma
inovação por parte do Conselho Federal de Medicina.
De início o PLS 227/07 chamaria a ideia inicial de Residência Educacional, dito isso propôs
uma alteração no Artigo 65 da LDBEN/96, em que foi acrescido um parágrafo único. Seria bastante
pertinente para a capacitação dos professores da Educação Infantil e para os que atuam nos anos
Iniciais do Ensino Fundamental, porém tal projeto só foi devidamente analisado pelo comitê do
Senado, no ano de 2009. Entretanto não foi dado continuidade para o aceite no Congresso Nacional,
pois estabelecia uma base financiadora do custeio dos professores e também para as bolsas que
seriam destinadas aos beneficiários, proposta pelo Projeto de Lei, que o aceite do projeto também
implicaria em uma negociação maciça entre os entes Federativos da União até os Municípios.
A proposta do Projeto foi muito elogiada pela CNE, e pelo MEC, mas não se prosseguiu a
tão realizada Residência Educacional em âmbito Nacional. Novas Perspectivas acerca do Assunto
surgiram no ano de 2012 pelo Senador Blairo Maggi do PR/MT, onde pegou o projeto inicial do
PLS 227/07, reformulou o projeto de lei e obteve êxito, então PLS nº 284/12 alterou o nome do 1º
PLS, adequando para o nome Residência Pedagógica.
No contexto do Piauí analisando os dados gerais obtidos através da troca de informações
com a central institucional da Universidade Estadual do Piauí acerca da quantidade de núcleos e
cursos que submeteram seus projetos no Edital da Capes 2018, podemos observar que foram
inscritos 23 núcleos de pesquisa, contando com 11 cursos inscritos, desta forma foram distribuídas
cerca de 30 vagas para o preenchimento com os acadêmicos, dentro destas vagas, 24 delas são com
bolsas oriundas da Capes em parceria com a UESPI, e as seis restantes vagas são para acadêmicos
voluntários.
No Campus Alexandre Alves de Oliveira em Parnaíba, foi lançado o edital de abertura para
que os alunos pudessem fazer sua inscrição e levar a devida documentação, o processo deu-se inicio
em Agosto de 2018, participando alunos a partir do 5º período do Curso de Pedagogia, para a
seleção o requisito aplicado foi uma prova escrita, e a segunda fase foi feita a entrevista com os
candidatos. Passando-se umas semanas saiu a lista com os candidatos aptos para o Programa.
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Dito isso, as atividades do Programa Residência Pedagógica do Curso de Pedagogia da
Universidade Estadual do Piauí Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira, deu-se inicio em
Outubro de 2018 com alunos, os Professores Orientadores do Projeto e os professores preceptores
das escolas, onde recebiam os alunos para a realização das atividades propostas conforme explicitas
no edital de abertura e teve termino no mês de Janeiro de 2020.
CONCLUSÕES
A história inicial do programa mostra que a proposta nasceu de uma perspectiva relacionada
à ideia inspirada na Residência Médica, aproximando mais ainda a prática-teoria vivenciadas na
academia para com o ambiente ali inserido. O programa é capaz de desperta sentimento de que os
processos educativos são inacabados; que a formação contínua é imprescindível; que é preciso
pesquisar, planejar e adequar-se a teorias educacionais no contexto da prática escolar.
O programa, com base nos achados históricos, propõe o aperfeiçoamento do licenciando,
por imersão dentro das realidades escolares ali vividas, desenvolvendo projetos que possam
fortalecer a condução em campo da prática-teoria, utilizando dados sobre o ensino e aprendizado
escolar que o ambiente proporciona para o discente, que por sua vez fortaleça e amplie a interação
entre a escola e a academia.
A pesquisa, em andamento, vem procurando disseminar a riqueza propiciada pelo programa
Residência Pedagógica, em especial contando sua história e suas contribuições para a formação do
estudante do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da UESPI Campus Prof. Alexandre Alves
de Oliveira.
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Resumo
O presente trabalho tem por objetivo, apresentar um recorte da pesquisa em andamento, vinculada ao
Programa Institucional de Bolsa de iniciação científica (PIBIC-UESPI). A pesquisa investiga o processo
formativa do programa Residência Pedagógica no Curso de Pedagogia do Campus Prof. Alexandre
Alves de Oliveira. Tem como objetivos específicos: a) conhecer a história do Programa RP, em nível
nacional e local b) verificar a presença/ou não da Prática reflexiva e se esta esteve articulada com a
Teoria no projeto do Programa Residência Pedagógica do Curso de Pedagogia. No pôster, as
discussões estão focadas no primeiro objetivo. Considerando o objeto da investigação que é a formação
para o exercício da docência, a proposta, tem como abordagem metodológica principal a pesquisa
qualitativa. Com isso, espera-se detalhar e explicitar o fenômeno investigado para oferecer o maior
entendimento sobre os fatos que geraram os resultaram. Quanto aos procedimentos: as pesquisas
bibliográfica e documental. Dentre os documentos de pesquisa: os relatórios, diários, cadernos de
observação, fotografias arquivadas pela coordenação do subprojeto durante a vigência e termino do
projeto, Edital 2018. Faz parte desse universo da investigação os documentos produzidos,
exclusivamente, nos anos de 2018 e 2019. Sobre os resultados preliminares apresenta-se a história
inicial do Programa Residência Pedagógica no Brasil e a implementação na Universidade Estadual do
Piauí no curso de Pedagogia do Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira
Palavras-chave: Programa Residência Pedagógica. História do programa. Formação docente.
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Resumo
Este Painel tem como objetivo tematizar questões relativas à formação inicial e continuada de
professores suscitadas pela parceria Universidade-Escola através dos Programas PIBID e PNAIC.
Assim, apresenta construtos teórico-práticos apropriados e ressignificados pelos participantes dos
referidos Programas instituídos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES). A pesquisa de abordagem qualitativa orienta o percurso teórico-metodológico dos três
trabalhos, pautados pela teoria crítica, para a qual a construção do conhecimento científico está
vinculada a um conjunto de condições de produção e a um grupo de instituições específicas que
influenciam sua legitimação e, se constitui em uma possibilidade de compreensão e leitura do mundo
(MINAYO, 2000; 2015). Neste sentido, o primeiro trabalho analisa as contribuições do Programa de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) para a formação inicial de professores. O estudo é resultado de
uma pesquisa realizada com participantes do Subprojeto PIBID/PEDAGOGIA/UFRN/Caicó-RN
desenvolvido durante o ano de 2019; o segundo, discute sobre as contribuições do curso de Formação
continuada do Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) para a aprendizagem e a
prática de alfabetização dos professores. Trata-se de uma pesquisa realizada entre 2018-2019 pelo
Grupo de pesquisa Formação, Currículo e Ensino da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte/UERN. Uma investigação da própria prática docente é o que discute o último trabalho
apresentado, onde se analisa às contribuições do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC) para a formação profissional e para a prática docente quanto ao trabalho com a leitura, tendo
em vista a formação de alunos leitores. Os resultados evidenciam que os supracitados Programas
promovem com maior intensidade a parceria universidade-escola e, principalmente, estimula a reflexão,
a criticidade, a construção e ressignificação de saberes porque suas ações formativas criam possibilidade
de articulação entre teoria e prática.
Palavras-chave: Formação de Professores; Universidade-Escola; Saberes Docente.
O PIBID E AS CONTRIBUIÇÕES PARA A APRENDIZAGEM DA PRÁTICA DOCENTE
Jacicleide Ferreira Targino da Cruz Melo – UFRN

INTRODUÇÃO
O processo de formação de professores/as tem sofrido várias transformações nos últimos
anos, apesar de existirem diferentes concepções sobre as etapas do processo de formação de
professor, pode-se dizer que qualquer formação deve ser permanentemente e levar em consideração
a evolução dos saberes, das tecnologias e da sociedade em constante construção.
Assim sendo, a formação inicial não pressupõe apenas uma formação de carácter acadêmico
e disciplinar, mas deve partir de um modelo perspectivado no futuro que não desconsidere as
rápidas mudanças sociais que suscitam a necessidade do desenvolvimento integral dos indivíduos
para inserção no mundo do trabalho.
Considera-se aqui, que a formação inicial constitui o processo de iniciação da construção da
identidade do professor, uma vez que é nesse período que os futuros educadores entram em contato
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com os conhecimentos específicos da docência, ou seja, os conhecimentos pedagógicos
(IMBERNÓN, 2011). Neste sentido, a formação inicial “[...] é mais do que um lugar de aquisição
de técnicas de conhecimentos, mas se trata de um momento-chave da socialização e da
configuração profissional” (NÓVOA, 1995, p.18).
No entanto, para ser professor, em síntese, é necessário um conjunto de saberes específicos
que norteiam o trabalho do docente, visto que, são os conhecimentos pedagógicos a especificidade
da docência, fator responsável por diferenciar o professor dos demais profissionais. Nesse viés,
compreende-se que em um curso de licenciatura, os conhecimentos específicos da docência devem
ser priorizados, de modo que as propostas de formação apresentem estratégias formativas que
intervenham no processo de aprendizagem da docência de forma desafiadora e, em intercâmbio
com o campo profissional.
Ademais, observa-se que nos últimos anos tem-se avolumado discussões acerca da formação
inicial de professores, acompanhando esses debates têm surgido programas com o objetivo de
melhorar a formação de professores e, consequentemente, a Educação Básica. Nessa perspectiva,
surgiu o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), criado pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes através da Portaria
Normativa nº 122, de 16 de setembro de 2009 (BRASIL, 2009) que tem como um dos seus
objetivos incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica.
Sendo uma política voltada para a formação docente com objetivo de elevar a qualidade da
formação inicial de professores nos cursos de licenciatura através da integração entre educação
superior e educação básica, neste trabalho, busca-se apresentar os resultados de uma pesquisa
realizada durante o ano de 2019 sobre a contribuição que o subprojeto de Pedagogia, campus da
UFRN em Caicó-RN, para a formação dos licenciandos integrantes do PIBID. Assim, neste artigo,
o objetivo é analisar as contribuições do Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) para a
formação inicial de professores.
Para fins de organização do artigo, optou-se em desenvolver a seguinte sequência de
discussão: inicialmente será realizada uma apresentação do programa PIBID em âmbito nacional,
seus objetivos e sua organização; abordar-se-á o subprojeto de Pedagogia no campus da UFRN –
Caicó/RN apresentando ações desenvolvidas. Na sequência discorre sobre os procedimentos
metodológicos da pesquisa; a discussão dos resultados a partir dos excertos das entrevistas
realizadas com os bolsistas do Programa entremeados às discussões dos autores que abordam a
formação de professores e, por fim, serão tecidas as considerações finais acerca do tema abordado.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, é uma iniciativa da
CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, implantado, em nível
nacional, em novembro de 2007, com vistas a incentivar a opção pela carreira do magistério, o
aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica e promover a
integração das escolas públicas e as universidades que dele participam (BRASIL,2009).
Cabe assinalar que esse Programa pretende estabelecer um diálogo entre as escolas públicas
parceiras e a Universidade posicionando seus atores para em constante interação contribuírem
significativa e efetivamente para o incentivo e participação de professores da educação básica como
co-formadores dos estudantes universitários, os Pibidianos, que vão tornar-se professores, a fim de
desenvolverem nesses professores uma corresponsabilidade para com o PIBID.
Além disso, é importante ressaltar que nos objetivos do PIBID há uma intenção de que os
estudantes nele inseridos possam realizar experiências e práticas docentes que tenham em sua
essência um caráter inovador que se pauta pela interdisciplinaridade e que possibilite no decorrer da
execução dessas práticas pedagógicas a busca de solução para situações problemas identificadas no
processo de ensino–aprendizagem observados no contato com as escolas públicas.
Como se nota, o PIBID tem a pretensão de vincular o licenciando a uma formação que se
articulação de saberes ligados à docência, a representação social da identidade do professor, a
inserção dos alunos bolsistas no cotidiano escolar, a criação de metodologias de caráter inovador
para que de fato se busque, em conjunto com todos os atores da educação básica, soluções efetivas
para os problemas reais.
O Subprojeto Pedagogia UFRN – Caicó/RN (2019) contemplou a atuação dos bolsistas na
Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em duas escolas da rede municipal de
ensino - utilizando uma proposta de trabalho diversificada para instigar os alunos a interessar-se
pelo conhecimento, através da ludicidade. Nessa perspectiva, foram desenvolvidos o Projeto
Itinerante de Contação de Histórias; o Projeto Temas de Pesquisa e o Projeto Filosofia com
Crianças – sustentados em referências básicas como: Abramovich (1989); Freire (1983); Kramer
(1992); KOHAN (2003) e LIPMAN (1990).
Esse período de desenvolvimento dos referidos projetos foi antecedido por imersão dos
bolsistas no contexto escolar para observação das necessidades nas escolas parceiras do Programa e,
por conseguinte, estudos e planejamentos dos planos de intervenção. Desse modo, no decorrer do
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período de desenvolvimento dos projetos, os bolsistas de iniciação à docência socializaram com o
grande grupo, por meio de reuniões semanais as dificuldades/limitações/desafios e sucessos que
ocorreram.
Todo esse processo foi orientado e acompanhado pelos Professores Supervisores nas escolas
e pelo o Coordenador do Subprojeto PIBID Pedagogia UFRN-Caicó/RN, propiciando um espaço de
interação, de troca, de conflitos e tensões, de acordos e articulações e, ao mesmo tempo, de
produção do conhecimento. A partir das análises com esse grupo de Pibidianos pode-se afirmar que
a figura do Coordenador e do Supervisor tem a função basilar de orientar o grupo de professores,
desafiar, instigar, questionar, motivar, despertando neles o desejo, o prazer, o envolvimento com o
trabalho desenvolvido. Sendo sua ação atribuída a função de apoio e parceria com os bolsistas de
iniciação à docência.
Desse modo, analisa-se que toda a interação dos Pibidianos no contexto escolar requer do
Supervisor e do Coordenador uma mediação, bem como o conhecimento sobre quais são os níveis
de aprendizagem, quais são os fundamentos teóricos que sustentam o ensino e a aprendizagem na
escola e quais os princípios que norteiam a prática da escola em que os bolsistas irão atuar.
Outrossim, essas figuras do Supervisor e Coordenador no Programa deve compartilhar de suas
experiências de práticas pedagógicas, a fim de que todo o processo de planejamento e intervenção
dos bolsistas seja, de fato, significativo para eles e para as escolas parceiras do PIBID.
Destarte, o indivíduo epistêmico forma-se pela sua própria ação. Ele interage sobre o meio
objetivando alcançar suas necessidades. Essa atividade transforma o meio no qual ele vive. Ao
modificar esse meio, o sujeito é confrontado com as resistências do meio. (BECKER, 2003, p. 35).
Partindo dessa compreensão, todas atividades supracitadas, realizadas durante o desenvolvimento
do Subprojeto PIBID na UFRN em Caicó/RN se ancoraram no pressuposto de que o
desenvolvimento de aprendizagens/saberes ocorre por meio das interações e mediações que
acontecem com o ambiente e, essencialmente com o(s) outro(s).
Vygotsky, ao analisar os conceitos de “meios mediacionais” e de “ação mediada” enfatiza
que eles são essenciais para compreender o verdadeiro significado ou processo da aprendizagem.
Segundo este autor, se falarmos de meios, significa que o acesso do homem ou de sua mente ao
mundo não se dá de modo direto, mas por uma mediação que lhe permite um acesso indireto. Para
Vygotsky (2007) “a mente forma os conceitos pela mediação de signos, e a linguagem passa a ser o
meio ou o modo mais importante que os seres humanos possuem para formar conceitos e para
aprender, mas sempre no contexto da interação social”. (VYGOTSKY, 2007, p. 124).
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A esse respeito, também foi relevante, referenciar o subprojeto do PIBID refletindo sobre a
postura de Jacques Rancière, na obra O mestre ignorante (2002). Quando nos esclarece que a
mediação do professor preconizada não deve ser um tipo de mediação onde o aluno é conduzido a
recordar o saber que nele está, por meio de perguntas que lhe são feitas. O professor que se coloca
nessa postura parte de uma situação de desigualdade ou confirma a desigualdade existente no
contexto sociocultural.
O mestre ignorante difere dessa postura: começa negando as desigualdades e afirmando que
todos podem aprender e são iguais diante do conhecimento. A experiência narrada por Rancièr
propõe um método universal no qual o princípio fundamental é o de que todos têm uma inteligência
à serviço da vontade. O que o professor, o mediador, tem de fazer é despertar nos seus discípulos a
vontade de aprender. Quem quer aprender aprende, de um jeito ou de outro (RANCIÈRE, 2002, p.
60).
Não há dúvida de que a mediação é uma interatividade muito dinâmica que promove o
desenvolvimento de aprendizagens/saberes; nesta perspectiva, compreende-se que os espaços de
formação de professores são de interação social, constitutivos de cultura e historicidades, mediados
e, que ao interagir eles desenvolvem internamente seus próprios significados.
Nesta direção, as ações do Subprojeto PIBID Pedagogia UFRN-Caicó/RN também
considerou as ideias de Freire (2008) quando enfatiza que por meio das experiências é possível
obter uma maior bagagem pedagógica. Isso porque ensinar não é apenas uma transposição do
conhecimento, como nos lembra o autor: “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 2008, p. 47).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Dentre as metodologias que o conhecimento científico faz uso para captar a realidade,
optou-se pelo método histórico-dialético, numa abordagem qualitativa. Triviños (1987, p. 51)
esclarece que o materialismo histórico é “a ciência filosófica do marxismo que estuda as leis
sociológicas que caracterizam a vida da sociedade, de sua evolução histórica e da prática social dos
homens”.
Para operacionalização da pesquisa (construção dos dados) foi selecionando, como
instrumento, a técnica do Grupo Focal (GF), onde a entrevista encontra-se inserida, fez-se uso da
técnica do Grupo Focal, porque, no âmbito das abordagens qualitativas em pesquisa social e em
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educação ela vem sendo cada vez mais utilizada. Além disso, como destaca Minayo (2000), os
sujeitos participantes da pesquisa encontram no Grupo Focal liberdade de expressão, que é
favorecida pelo ambiente, levando a uma participação efetiva. No dizer de Gatti (2005, p. 9), ao se
fazer uso da técnica do Grupo Focal, “há interesse não somente no que as pessoas pensam e
expressam, mas também em como elas pensam e por que pensam”. Daí, a importância de utilizar
essa técnica na pesquisa.
Neste estudo, objetiva-se analisar as contribuições do Programa de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID) para a formação inicial de professores. Constitui-se do resultado de uma pesquisa
realizada com participantes do PIBID de Pedagogia do Subprojeto UFRN/Caicó-RN (Edital da
CAPES 7/2018) desenvolvido durante o ano de 2019 em duas escolas da rede municipal de ensino
de Caicó/RN. Os sujeitos foram 16 alunos do Curso de Pedagogia - Bolsistas de Iniciação à
Docência do referido Programa no ano de 2019. Contudo, neste trabalho, para a sessão apresentação
e discussão dos resultados foram selecionados os discursos de 4 Bolsistas que serão caracterizados
como B1, B2, B3 e B4.
A opção por selecionar as falas(discursos) de 4 participantes dos 16 Bolsistas que fizeram
parte do Grupo Focal, foi devido a pesquisa ter ocorrido em um largo espaço de tempo (01 ano) e as
sessões com o Grupo Focal ter um vasto material (discursos sobre a temática em tela), por
conseguinte, as normas de publicação do presente trabalho define uma extensão máxima de
caracteres escritos.
Os dados das entrevistas foram analisados a partir dos pressupostos da Análise do Discurso
de acordo com princípios da Análise do Discurso e dialogismo em Bakhtin (1988). Segundo esse
autor a concepção da linguagem é entendida como um diálogo universal, um fluxo generalizado e
inacabado de trocas verbais, composta de signos marcados irredutivelmente pela orientação
axiológica dos usuários, que respondem sempre a outros signos assim como são produzidos na
expectativa de uma resposta (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1988).
Para Bakhtin (1988), uma voz não produz diálogo - o que nos leva à necessidade de um
outro que produza conosco sentidos e formas de se compreender a experiência humana a partir da
linguagem. Assim, uma primeira referência que deve ser desenvolvida em relação à concepção de
diálogo em Bakhtin repousa na busca de sentido como ato de compreensão.
Deste modo, na análise dos dados de pesquisa construídos a partir das entrevistas (diálogo)
no Grupo Focal – o objetivo foi pinçar os sentidos dados pelos bolsistas de iniciação à docência à
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experiência de participação no PIBID. Os dados resultaram em duas categorias analíticas: a)
condições objetivas de trabalho; b) relação teoria-prática.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Esta sessão apresenta a análise dos dados e a discussão dos resultados a partir das categorias
analíticas que foram sistematizadas com base nos discursos dos participantes da pesquisa no Grupo
Focal. Neste sentido, as falas abaixo são substratos dos discursos de 4 bolsistas que participaram do
Subprojeto e no Grupo Focal se expressaram quanto a categoria analítica “condições objetivas de
trabalho”:
A dinâmica de trabalho em grupo que o PIBID possibilita, ao mesmo tempo que
integraliza o graduando no espaço escolar, oportuniza experiências e familiaridade
com o ambiente. Além disso, a aprendizagem orientada e acompanhada fortalece a
formação profissional e contribui para internalização de novos conhecimentos e
habilidades. (B1, Grupo Focal, Caicó-RN, ago. 2019). (Grifos nossos).
[...] considero que o coletivo que existe nas atividades do PIBID enriquece a
dinâmica do Programa, e, também as etapas de estudo, planejamento, orientação
torna mais harmonioso e mais fácil desenvolver as atividades que o Programa exige.
(B2, Grupo Focal, Caicó-RN, ago. 2019). (Grifos nossos).
Eu acredito que o trabalho em equipe [...] que a dinâmica do próprio Programa é um
diferencial. O Cronograma das atividades que vai desde os estudos ao
planejamento, execução das atividades e avaliação das ações faz toda a diferença.
(B3, Grupo Focal, Caicó-RN, ago. 2019). (Grifos nossos).
Considero que o PIBID tem uma dinâmica lúdica e prazerosa. [...] é muito rico
porque estudamos de maneira orientada, planejamos, executamos e analisamos
nossas intervenções. A dinâmica das ações está relacionada diretamente com as
escolas também faz todo o diferencial. (B4, Grupo Focal, Caicó-RN, ago. 2019).
(Grifos nossos).

As falas dos bolsistas demonstram como um dos aspectos positivos do PIBID - a dinâmica
de aprendizagem que o Programa propicia através do coletivo – das atividades realizadas em
equipe. Os relatos evidenciam que há uma troca mútua entre professor supervisor da escola básica,
o Coordenado do Subprojeto e entre os próprios bolsistas de iniciação à docência. Nessa troca de
experiências é notório o ganho de ambas as partes.

Verifica-se, por meio das falas desses
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pesquisados no Grupo Focal, que nas atividades coletivas que o Programa propicia há uma
formação em que os bolsistas atuam não somente como receptor e transmissor de informações, mas
como construtor do seu próprio conhecimento a partir de interações/mediações no decorrer das
atividades realizadas.
Neste sentido, a compreensão do conceito de mediação em Vygotsky (2007) é oportuna,
visto que, segundo o autor, quando a interação vem no propósito de aprendizagem, é chamada de
mediação. Assim, pode-se enfatizar que há aprendizagens significativas no PIBID porque ele
suscita interações e, por conseguinte, isso ocorre devido a boa qualidade das interações sociais, ou
seja, das experiências de aprendizagem mediada (interações ideais).
Vygotsky (2007, p. 73) esclarece que “a atividade mediada – muda, fundamentalmente,
todas as operações psicológicas”. Assim, numa perspectiva de abordagem sócio-histórica/cultural –
que entende que a aprendizagem de qualquer conhecimento novo parte do OUTRO, de padrões
interacionais interpessoais – pode-se aqui afirmar que os bolsistas de iniciação à docência (do
PIBID) aprendem saberes da docência porque nas atividades mediadas pontuadas pelos bolsistas
pesquisados (estudos, planejamentos, orientação e acompanhamento nas intervenções, além das
análises/avaliações de todo o processo) permitem que eles aprenda a aprender, transformando sua
estrutura interna (funções superiores) de modo a tornar-se progressivamente autônomo nos aspectos
que lhe foram possibilitados aprender.
No que diz respeito a categoria relação teoria-prática, os bolsistas evidenciam que as
experiências proporcionadas pelo PIBID têm garantido relevância significativa em relação esse
binômio e uma visão ampla das situações enfrentadas no dia a dia das salas de aula; do ser professor
e do seu lócus de atuação:
Para mim o PIBID apresenta-se enquanto uma oportunidade de confrontar os saberes
apreendidos na universidade com a prática em sala de aula. Também me faz refletir
acerca da profissão que vou atuar. (B1, Grupo Focal, Caicó-RN, set. 2019).
O PIBID nos dá oportunidade de testar estratégias metodológicas que aprendemos na
universidade. Com ele termos um contato real com a escola, temos proximidade com
os problemas e desafios encontrados no dia-a-dia do professor, isso é um diferencial.
(B2, Grupo Focal, Caicó-RN, set. 2019).
Na prática do PIBID, sempre é possível relacioná-la com a teoria de forma que eu
percebo o quanto ambas se diferem, mas que uma não acontece sem a outra. Com o
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PIBID eu estou refletindo mais sobre a profissão professor que será o que irei atuar no
futuro. (B3, Grupo Focal, Caicó-RN, set. 2019).
No PIBID sempre é muito interessante ver que o que eu já aprendi na sala de aula da
faculdade se concretiza nas intervenções na sala de aula da escola. O PIBID me faz
enxergar que era isso mesmo que eu queria, que apesar das dificuldades eu almejo a
docência. (B4, Grupo Focal, Caicó-RN, set. 2019).

Observa-se pelos dizeres dos Bolsistas, que a articulação entre “teoria-prática universidade-escola” é um dos diferenciais da proposta formativa do PIBID. Pelas falas dos
pesquisados pode-se inferir que para eles a teoria e a prática são componentes indissociáveis na
constituição do processo de formação do professor. Em consonância com Imbernón (2011) que
afirma ser componentes indissolúveis da práxis, definida como atividade teórico-prática que inclui
um lado ideal, teórico, e um lado material, propriamente prático, que só podem ser separados por
um processo de abstração.
Nessa perspectiva, analisa-se que o PIBID tem propiciado aos alunos de iniciação à
docência - ressignificar seus conceitos/saberes, possibilitando assim, maior compreensão do
contexto educacional, conduzindo-os a outras visões de ensino/educação a partir dos sucessos e
fracassos que envolvem o processo educativo. Considerando estes pressupostos, percebe-se que
somente a vivência teórica e prática ofertada no curso de licenciatura não consegue promover nos
futuros docentes uma formação profissional condizente com as necessidades da realidade escolar de
hoje.
Outro aspecto significativo, apontado pelos Bolsistas, refere-se à construção da identidade
profissional – pelas falas, nota-se que por meio das atividades do PIBID (interlocução entre os
saberes do espaço de formação institucional universitário e o campo de atuação profissional (a
escola)) eles têm lançado um olhar mais atento às singularidades da profissão professor. Há um
indicativo de que a partir das experiências no PIBID, a identidade do professor fica mais
evidenciada, principalmente, quanto ao ser professor, visto que, as aprendizagens ocorrem baseadas
em situações reais, que as escolas enfrentam em seu cotidiano.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo sobre as contribuições do Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)
para a formação inicial de professores, revela que o Programa gera experiências exitosas capazes de
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produzir uma formação docente mais completa para um futuro profissional da educação. Cabe
assinalar, pela experiência realizada no Grupo Focal, que as vivências no PIBID fazem emergir
novos conceitos, comportamentos e ações pessoais e profissionais. Ou seja, uma nova significação
social da profissão.
Os Bolsistas pesquisados, demonstram pelos seus discursos, que o PIBID é um campo fértil
para problematizar e construir conceitos/saberes em relação a idealização de uma identidade
docente porque aproxima universidade e escola, teoria e prática, colaborando para o
desenvolvimento de significados sobre o exercício da profissão docente. Desse modo, pode-se
inferir que o PIBID cumpre o papel de motivador do interesse pela profissão docente. Nesse
sentido, podemos refletir que parte das contribuições do PIBID se refere à possibilidade
instrumental sobre a inserção do estudante no seu campo de trabalho, visto que, o Programa o
capacita para atuar como professor da educação básica a partir de experiências/vivências que não
seriam possíveis somente no curso de graduação.
Sendo assim, as análises desenvolvidas neste estudo remetem ao entendimento de que o
PIBID é uma política pública muito importante para valorização do magistério, possibilitando aos
licenciandos atuação no seu campo de trabalho desde o início de sua formação. Por isso, este estudo
não esgota a temática abordada, ao contrário, permite abertura para pesquisas na área de formação
inicial de professores, no que concerne a construção e/ou a apropriação pelos licenciandos dos
conhecimentos pedagógicos necessários à prática docente.
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo analisar as contribuições do Programa de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID) para a formação inicial de professores. O estudo é resultado de uma pesquisa
realizada com participantes do PIBID de Pedagogia do Subprojeto UFRN/Caicó-RN (Edital da
CAPES 7/2018) desenvolvido durante o ano de 2019 em duas escolas da rede municipal de ensino na
cidade de Caicó/RN. Os sujeitos foram 16 alunos do Curso de Pedagogia - Bolsistas de Iniciação à
Docência do referido Programa no ano de 2019. Utilizou-se como arcabouço teórico-metodológico de
investigação a abordagem qualitativa de pesquisa a partir de aportes referentes ao materialismo
histórico-dialético (TRIVIÑOS 1987) - que tem como premissa trazer para o plano racional a dialética
do real, buscando a essência do fenômeno, aquilo que está por trás da aparência, ou seja, o caráter
conflitivo, dinâmico e histórico da realidade. Para construção dos dados foi selecionada como
instrumento a técnica de Grupo Focal onde a entrevista encontra-se inserida (MINAYO, 2000; GATTI
2005). Os resultados foram analisados com o auxílio da Análise do Discurso de acordo com princípios
do dialogismo de Bakhtin (1988), gerando as seguintes categorias de análise: a) condições objetivas de
trabalho; b) relação teoria-prática. Dentre as constatações do estudo evidencia-se que os bolsistas
reconhecem a importância do PIBID em sua formação profissional, e que o PIBID propicia
entendimento do que é a profissão professor. Há consonância dos pesquisados em reconhecer que o
PIBID possibilita maior articulação entre teoria e prática; promove reconhecimento mais aprofundado
do contexto escolar e, em especial, da sala de aula; e viabiliza a construção de saberes específicos para a
prática docente, com o protagonismo que o referido Programa permite aos bolsistas de iniciação à
docência.
Palavras-chave: PIBID; Formação Inicial; Prática Docente.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA NO PNAIC: CONTRIBUIÇÕES PARA A APRENDIZAGEM E
A PRÁTICA DOCENTE
Francisca Edilma Braga Soares Aureliano – UERN
Suenyra Nóbrega Soares – DIREC/SEE/RN

INTRODUÇÃO
A formação continuada tem, como função social, o desenvolvimento da aprendizagem
permanente do professor, onde as inovações educacionais e pedagógicas se dão em um processo de
reconstrução contínua dos saberes profissionais dentro de uma perspectiva crítico-reflexiva
contribuindo para a construção da identidade e da autonomia e a emancipação intelectual e coletiva
dos professores.
A formação continuada possibilita a aprendizagem de conhecimentos que instrumentalizam
a organização e reflexão da prática pedagógica que constituem a base para uma (re)construção de
significados e sentidos do professor em relação à sua atividade didática, podendo ajudá-lo a rever
criticamente os fundamentos que orientam suas ações e avançar em suas concepções e práticas,
percebendo seu papel – suas possibilidades e limites – nas aprendizagens dos alunos.
Neste sentido, a formação continuada contribui para o desenvolvimento profissional do
professor lhe permitindo avaliar a necessidade potencial e a qualidade da inovação que deve ser
introduzida em seu trabalho, pois desenvolve habilidades básicas no âmbito das estratégias de
ensino, no planejamento e na avaliação (IMBERNÓN, 2000). As propostas de formação precisam
levar em consideração que a aprendizagem docente envolve a (trans)formação de conceitos, e, por
isso, é necessário que proponha estratégias formativas que intervenham no processo de
aprendizagem conceitual dos professores de forma desafiadora, pois “a formação de conceitos surge
sempre no processo de solução de algum problema que se coloca para o pensamento”
(VYGOTSKY, 2009, p. 237).
Considerando que o processo formativo dos docentes envolve aprendizagem para o ensino,
entendo que essa aprendizagem pode repercutir na qualificação da prática pedagógica, o Ministério
de Educação instituiu em 2012 o Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa PNAIC que tem como um dos seus objetivos a formação continuada do professor alfabetizador para
o atendimento das demandas existentes quanto as fragilidades do nível de proficiência da leitura,
escrita e desempenho na matemática. Sendo uma política voltada para a formação docente com
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objetivo de melhorar essas fragilidades nos inquieta pesquisar suas contribuições para a
aprendizagem e a prática dos alfabetizadores.
Inicialmente, apresentamos uma discussão teórica sobre a formação continuada como
processo de desenvolvimento profissional; aprendizagem docente, e da alfabetização na perspectiva
do letramento. Dando sequência, abordamos os procedimentos metodológicos da pesquisa; a
discussão dos resultados e tecemos as considerações finais com a síntese críticas do estudo.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A partir da introdução de avaliações de larga escala no Brasil as estatísticas denotaram
índices negativos com relação a situação da alfabetização de crianças, jovens e adultos. Para
reverter essa situação, bem como do analfabetismo infantil, o governo lança cursos de formação
continuada de professores alfabetizadores, por compreender que docentes mais teriam mais
condições de promover a alfabetização dos seus educandos.
A partir dos anos 1990 o Ministério da Educação implementou alguns programas
formativos, dentre eles: Programa Parâmetros Curriculares em Ação - PCNs em Ação (1998),
Programa de Formação de Professores Alfabetizadores - PROFA (2001), Programa de Apoio a
Leitura e Escrita - PRALER (2004), Programa de Formação Continuada de Professores das Séries
Iniciais do Ensino Fundamental - Pró-letramento (2006), Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa - PNAIC (2012), sendo este último o nosso objeto de estudo.
A política de formação continuada do PNAIC, conforme está definida no caderno de
apresentação do programa é um compromisso formal assumido entre Governo Federal, Distrito
Federal, Estados, Municípios e sociedade visando a garantia da plena alfabetização das crianças até
os oito anos de idade, ao final do 3º (terceiro) ano do Ensino Fundamental (BRASIL, 2014). A
formação é ofertada em regime de colaboração entre as seguintes entidades: universidades públicas,
institutos federais, centros de formação de docentes regularmente instituídos e escolas
alfabetizadoras e de educação infantil.
Essa formação está organizada em torno de um conjunto de materiais com temas
relacionados ao processo de alfabetização de criança: os princípios fundamentais, as competências e
habilidades básicas do professor alfabetizador, bem como apresentam relatos de experiências
exitosas a partir do PNAIC e sugestões de atividades. Cada caderno corresponde a uma unidade que
era trabalhado ao longo de uma carga horária de 08 (oito) horas. (BRASIL, 2015). O programa
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formativo buscava potencializar estratégias didático-pedagógicas para assegurar os direitos de
aprendizagem das crianças e incentivar à perspectiva de alfabetizar letrando.
De acordo com Candau (1996) a formação continuada dos professores é um caminho para
implementar a renovação das práticas pedagógica nas escolas, desde que tenha fundamentação
crítica em seus conteúdos. Compreendemos que o professor constrói e reconstrói saberes ao longo
de sua trajetória formativa e profissional, e que para acompanhar as mudanças que ocorrem na
sociedade atual tem direito a uma formação profissional que valorize à pesquisa como estratégia
formativa, sendo esta, um meio de possibilitar à reflexão crítica sobre prática docente, em que a
formação continuada seja considerada como prioridade para desenvolvimento profissional dos
professores.
A construção do desenvolvimento profissional exige uma reflexão sobre à aprendizagem do
sujeito adulto que envolve processos mentais, visto que mesmo que os professores já tendo passado
por uma formação profissional para desenvolver o ofício de ensinar, ainda precisa continuar
aprendendo para um refazer constante de suas práticas no intuito de promover a aprendizagem dos
seus alunos. A aprendizagem do adulto trabalhador consiste em um desafio no cenário acadêmico,
visto que as teorizações da psicologia apresentam, tradicionalmente, predominância nos estudos da
criança e do adolescente e deixa uma lacuna nos processos de desenvolvimento e aprendizagem
específicos do adulto. Reconhecendo essa lacuna, estudos como os de Oliveira (2004) buscam
sistematizar princípios que fundamentem uma compreensão das especificidades dos processos de
aprendizagem do sujeito adulto. Seus estudos, com suas diferenças de foco e perspectivas de
abordagem, destaca-se uma compreensão que corrobora os estudos da psicologia dos ciclos de vida,
a partir dos quais têm sido ressignificadas as características evolutivas dos jovens e adultos como
sujeitos aprendizes.
Diferentemente das abordagens psicológicas segundo as quais a fase adulta é marcada pela
estabilização e posterior degeneração das funções mentais, a perspectiva dos ciclos vitais considera
que as etapas da vida humana após a adolescência também envolvem possibilidades de
transformações e surgimento de modos de funcionamento psíquicos novos, dependendo das
condições históricas, sociais, culturais, educacionais, ou seja, das práticas em que esses sujeitos se
envolvem em seu meio social.
De acordo com Tuviste (1999 apud OLIVEIRA, 2004, p. 216), os ciclos de vida não são
marcados apenas por fatores etários ou orgânicos, mas “pelos tipos de atividade em que os sujeitos
estão envolvidos e seus correspondentes instrumentos, signos e modos de pensar”. Esses estudos
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enfatizam, de modo específico, as condições diferenciadas do adulto, notadamente o trabalhador,
pelas atividades que já realiza e, especialmente, pelo modo como significa essas atividades e o que
se constitui em relação dialética com os modos como tais atividades são significadas nas práticas
sociais das quais participa. Desse modo, as interações no meio social e a linguagem – as
significações – são destacadas como determinantes dos processos de aprendizagem adulta, pondo-se
em relevo, as motivações, as necessidades, bem como as concepções, as estratégias e habilidades já
construídas pelos sujeitos e que movem suas ações e servem de base às novas aquisições.
Essas postulações se aproximam das proposições da abordagem histórico-cultural de
Vygotsky (2009) que vincula o desenvolvimento das funções psíquicas tipicamente humanas, às
condições históricas e socioculturais de vida de cada sujeito e à mediação social e simbólica. Isso
confere aos processos de desenvolvimento individual, tanto pluralidade, como singularidade em
suas formas de manifestação, em que os fatores externos se entrecruzam com os internos num
processo complexo de superação de dificuldades e de transformação.
Nesta perspectiva, compreendemos que os espaços de formação continuada são de interação
social dos docentes, constitutivos de cultura e historicidades, que ao interagir eles reconstroem
internamente seus próprios significados a partir das concepções de ensino e de aprendizagem
defendida pelos sujeitos mais experientes do grupo de trabalho. Ou seja, os professores são adultos
em aprendizagem com capacidades e experiências que se difere dos processos e desenvolvimentos
da aprendizagem infantil. Por isso, o que é ensinado de forma coletiva ao professor nos momentos
de formação é internalizado de forma individual e singular e nem sempre corresponde às intenções
de quem ensina, ou seja, o que é pertinente ou significativo ao sujeito que aprende, às vezes pode
ser impróprio ou impertinente àquele que ensina.
Em se tratando da formação do professore alfabetizador espera-se que ele tenha domínio
atualmente de alguns conceitos que envolve alfabetização na perspectiva do letramento. Essa
perspectiva foge da abordagem tradicionalista, que apostava que para a aquisição das práticas de ler
e escrever fosse necessário apenas a capacidade de decodificar e codificar as letras do alfabeto e
gradativamente ir decifrando sentenças de frases e textos curtos. oriundo do trabalho isolado “[...]
com ênfase na repetição e na memorização de letras, sílabas e palavras sem significados.”
(ALBUQUERQUE, 2007, p. 13). A discussão sobre a alfabetização na perspectiva do letramento
tem Soares (2006, p. 47, grifos da autora) com uma das principais estudiosas no Brasil que define:
[...] alfabetizar e letrar como duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao contrário:
o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e a escrever no contexto das
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práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo
tempo, alfabetizado e letrado.

Enfatizando as palavras da autora, a alfabetização correlacionada ao letramento, implica em
práticas de leitura e escrita com significados ao ser exploradas no trabalho pedagógico escolar com
os alunos, cujo conteúdo de ensino e aprendizagem: ler e escrever, desde que bem trabalhado
articule o estudo do sistema de escrita alfabética propriamente dito por meio da interação com os
diversos tipos de textos, provocando nas crianças a necessidade de se tornarem leitores e escritores
autônomos. (ALBUQUERQUE, 2007).
Nesta direção, considera-se alfabetizado o indivíduo que domina as capacidades de ler e
escrever; e letrado quando participa de maneira intencional ou não dos usos e funções sociais da
leitura e escrita ao serem mobilizadas nas relações em sociedade. Portanto, a alfabetização e o
letramento são ações inter-relacionadas, e por isso cobra ainda mais do professor alfabetizador
competência e outras habilidades para atender as demandas do educando que está em processo de
aprendizagem. Essas proposições têm fundamentado a formação continuada do PNAIC no intuito
de qualificar os docentes para garantir as crianças não só o acesso à leitura e a escrita, mas que se
tornem usuários competentes na vida social.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia da pesquisa utilizada é a qualitativa numa visão crítica que compreende que
a obtenção dos dados acontece quando o pesquisador entra em contato direto com o sujeito
pesquisado. Esse tipo de pesquisa é considerado como um conjunto de fenômenos humanos que faz
parte da realidade social, sendo que o ser humano se distingue dos outros seres pelo seu agir e por
pensar sobre esse agir e por interpretar suas ações e as dos seus semelhantes (MINAYO, 2015).
Neste estudo objetivamos analisar as contribuições do curso de Formação continuada do
Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa – PNAIC para a aprendizagem e a prática de
alfabetização dos professores. Constitui-se de um recorte de uma pesquisa realizada sobre: “A
formação continuada do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa e a aprendizagem dos
docentes cursistas”, desenvolvida entre 2018-2019 no Grupo de pesquisa Formação, Currículo e
Ensino – FORMACE da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN na Escola
Municipal Raimundo Rocha, localizada no município de Patu/RN. Os sujeitos foram duas
professoras que lecionam do 1º e 2º ano do ensino fundamental e que participaram da formação do
programa, as quais serão identificadas no texto por P1 e P2 respectivamente.
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Os dados das entrevistas foram organizados em categorias de conteúdos, seguindo os
procedimentos da Análise de Conteúdo proposta por Câmara (2013) que segue três etapas: préanálise, exploração do material e tratamento dos resultados e a inferência. Assim, esse modelo de
análise caracteriza-se como um método empírico que busca a partir dos elementos das
comunicações e dos materiais teóricos, interpretar o que se pretende alcançar como objetivo. Os
dados resultaram em duas categorias analíticas: alfabetizar letrando; e o processo de ensino e
aprendizagem da leitura e da escrita que foram entrecruzados com os conteúdos do PNAIC,
apresentados no caderno do Ano 2 e unidade 3 do PNAIC (BRASIL, 2012).
Apresentação e discussão dos resultados
Nesta sessão iremos apresentar a análise dos dados e a discussão dos resultados a partir dos
dados levantados nas entrevistas. No que diz respeito a primeira categoria de conteúdos que foi
alfabetizar letrando, as professoras expressam que é
Quase toda atividade a gente tem que fazer esse processo. Se eu vou trabalhar por
exemplo uma reportagem. Eu vou trabalhar a leitura da reportagem, mas eu vou
trabalhar a função. E aí levando pra o cotidiano das crianças. Se era coisa, se já
ouviram falar nesse... Sempre que a gente trabalha esse processozinho a gente procura
se voltar pra o cotidiano das crianças. Pra onde as crianças vivem. (P1. Entrevista,
Patu-RN, nov. 2018).
[...] pode identificar, por exemplo começando pelos crachás delas, cada um com as
suas fotozinha, vai trabalhar o nomezinho, o nome dela com as letras do alfabeto,
então ela tá identificando através da foto dela, do letramento e da palavrazinha, o
nome dela, identificando as letras do nome dela. (P2. Entrevista, Patu-RN, nov. 2018).

A professora P1 demonstra ter aprendido que alfabetizar letrando está relacionado a
trabalhar a funcionalidade dos textos, seus sentidos e significados, ou seja, relacioná-los a realidade
em que o aluno está inserido. A professora P2 acredita que somente o fato de trabalhar o nome da
criança por ser uma palavra com sentido para ela está alfabetizando e letrando. De acordo com
Soares (2006), alfabetizar letrando implica em orientar a criança para que aprenda a ler e a escrever
em meio a práticas reais de leitura e de escrita, substituindo a tradicional cartilha por material de
leitura que tem circulação na sociedade e na escola; bem como torna a produção textual como
necessária e significativa diante da sua funcionalidade na vida social dos alunos. Neste sentido,
percebemos que professoras demonstram que as aprendizagens construídas em relação a alfabetizar
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letrando ainda são superficiais, o que demonstra que aprendem ao longo da vida e não apenas em
um momento formativo (OLIVEIRA, 2004).
Mesmo que tenham participado da formação do PNAIC durante 3 anos, observamos nos
depoimentos das docentes que somente P1 demonstra entender a funcionalidade que envolve o
processo de letramento, mas não há profundidade na compreensão desse conceito. O caderno do
Ano 2 e unidade 3 do PNAIC (BRASIL, 2012) enfoca o letramento como o resultado da ação de
ensinar a ler e de escrever a partir dos estudos de Soares (2006) que identifica o indivíduo
alfabetizado como não sendo necessariamente letrado, pois alfabetizado é aquele ler e escreve; já o
letrado vive em estado de letramento, ou seja, não somente sabe ler e escrever, mas usa socialmente
a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais de
leitura e de escrita. Neste sentido, as professoras não conseguem expressar a necessidade dos
conhecimentos necessários a alfabetização, como o domínio do Sistema de Escrita Alfabética -SEA
e do sistema ortográfico que precisam estar articulados as práticas de letramento na escola.
No que diz respeito a categoria do processo de aprendizagem da leitura e da escrita as
professoras demonstraram maior apreensão dos conteúdos estudados na formação continuada do
PNAIC, pois quanto a forma de propor e intervir nas atividades que envolve a aprendizagem da
escrita elas dizem:
A gente acompanha a partir da hipótese da escrita através de ditados, né? A gente vai
fazendo o ditado e vai analisando qual a fase. Qual a hipótese da escrita que a criança
tá. Então, a gente vai analisando através dos... dos ditados e vamos diagnosticando que
fase a criança tá da escrita. (P1. Entrevista, Patu-RN, nov. 2018).
Eu acho que através... Ela vai rabiscando, porque geralmente quando a criança começa
ela não, ela não sabe as letrinhas direito, ela vai formando os pedacinhos, faltando
letras, faltando palavras, vai construindo as hipóteses. (P2. Entrevista, Patu-RN, nov.
2018).

A professora P1 demonstra ter conhecimentos das etapas evolutivas da aprendizagem da
escrita e ainda cria situações para diagnosticar o nível conceitual das hipóteses construtivas que
crianças apresentam em suas produções escritas. Mas por outro, lado não demonstra como intervém
nesse processo para que possa fazê-la avançar de uma hipótese quantitativa para uma hipótese
quantitativa como orienta Ferreiro e Teberosky (2004). A professora P2 também demonstra
conhecer os conceitos da Psicogênese da Língua Escrita quanto as hipóteses evolutivas que a
criança perpassa ao escrever quando cita a escrita “faltando de letras” o que podemos identificar
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que trata da hipótese silábica. Mas sua aprendizagem sobre esses conceitos está muito entrelaçada
com a alfabetização tradicional, pois fica evidente a preocupação com o ensino das sílabas
convencional quando se refere a “formando pedacinhos”.
A aprendizagem do professor nos processos formativos passa por um processo de
“internalização” de uma atividade externa que vivencia nos espaços experienciais de sua profissão e
que atribuem sentidos e significados. Essas aprendizagens vão sendo assimiladas pelas estruturas de
pensamento dos docentes em um movimento de reconstituição de condições internas e externas que
vivencias em seu meio profissional (VYGOTSKY, 2009). Percebemos que muitos conceitos
apresentados no PNAIC e que estão expressos nas falas das professoras estão em Zonas de
Desenvolvimento Proximal-ZDP e que são necessárias outras experiências formativas ou contato
com sujeitos mais experientes para que esses conhecimentos se tornem apropriações teóricas e
práticas na atuação alfabetizadora dessas professoras. Isso marca a importância da formação
continuada sempre ter por base as necessidades formativas dos docentes.
No que diz respeito ao processo de aprendizagem da leitura as professoras demonstram que
entendem que para ler é preciso
Ler é entender o que leu, interpretar o que leu, né? Saber inferir alguma coisa dentro
de um texto. A gente sabe que as vezes até em nível já bem mais elevado do ensino
têm pessoas que ler e não sabe o que leu, né? Então, eu acho que é... é uma coisa em
déficita demais. (P1. Entrevista, Patu-RN, nov. 2018).
Ele conhecer primeiro as letras, depois a formar as silabazinhas e ler as palavras. (P2.
Entrevista, Patu-RN, nov. 2018).

Os enunciados das professoras demonstram os aspectos puramente técnicos do ensino da
leitura, pois não há base teórica sobre a compreensão do SEA como primeiros conhecimentos
necessários a aprendizagem da leitura. A professora P1 as características de uma pessoa que tem
proficiência na leitura para ler, compreender e interpretar textos, mas o ensino da leitura exige
domínio por parte do professor das características do SEA para que possa intervir no processo de
alfabetização das crianças, pois para sistematizar a leitura e se apropriar de suas estratégias de
compreensão exige primeiramente que o sujeito esteja alfabetizado (ALBUQUERQUE, 2007). A
professora P2 apresenta em sua fala as etapas do método sintético/silábico de domínio das práticas
tradicionais de alfabetização que passa pela aprendizagem das letras isoladas, em seguida das
sílabas e, por último, das palavras, frases e textos.
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Constatamos que muitos os conhecimentos apresentados aos professores durante a formação
continuada ainda se encontram em movimento de idas e vindas em suas estruturas cognitivas, mas
que demonstram esforço em entender como as crianças aprendem a ler e escrever, e que realizar o
ensino dessas duas habilidades é um desafio constante para eles. O mais importante é entender que
o aprendizado da leitura e da escrita é um recurso de interação e de comunicação e que deve
acontecer a partir de vivências necessárias de situações de leitura e escrita.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo sobre as contribuições do PNAIC para a aprendizagem e a prática dos
professores alfabetizadores cursista nos revela que a aprendizagem dos professores segue seus
ciclos de vida e o processo de significação cultural que atribuem as suas práticas de ensino. Os
professores são colocados dentro de um modelo formativo que nem sempre corresponde as suas
necessidades formativas, pois segue um padrão repassado para todo o território brasileiro, e que na
maioria das vezes não consideram as aprendizagens e construção dos docentes ou as dificuldades
que enfrentam.
As professoras pesquisadas demonstram pelos seus discursos ora apropriações, ora
distanciamentos dos conceitos apresentados durante a formação do PNAIC o que dificulta uma
prática pautada na reflexividade dos conteúdos da formação. Alfabetizar na perspectiva do
letramento não se materializam de forma concreta em seus discursos sobre a prática alfabetizadora,
pois compreendem a funcionalidade da leitura na dimensão do letramento, mas omitem em suas
falas os conhecimentos específicos que envolve o Sistema de Escrita Alfabético – SEA que são de
fundamental importância ao processo de alfabetização. Alfabetizar letrando é algo que exige
conhecimento do professor sobre os processos de aprendizagem do aluno, de como eles constroem
suas hipóteses sobre a organização do SEA, e principalmente criatividade didática para intervir de
forma significativa na construção do conhecimento dos seus alunos.
Quanto ao processo de aprendizagem da leitura e da escrita, as professoras demonstram que
muitos dos conteúdos abordados na formação continuada encontram-se na Zona de
Desenvolvimento Proximal – ZDP e que necessitam de outras oportunidades formativas para
reconstruir com seus colegas ou profissional mais experiente os conceitos que se encontram em fase
de elaboração em suas estruturas cognitivas para que possam materializá-los em práticas. Elas
reconhecem que a escrita é construída pela criança e passa por etapas sucessivas, mas não destacam
a importância da intervenção docente. No que diz respeito a aprendizagem da leitura não destacam
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a importância da alfabetização que antecipa a formação leitora no aluno, mas demonstram
segurança no conhecimento sobre as melhores técnicas e estratégias para realizar a leitura, com
resquícios do método de alfabetização tradicional.
Este trabalho contribui para o universo acadêmico por fazer uma reflexão em relação à
formação continuada que precisa ser entendida como uma construção coletiva pelos docentes e
sistemas de ensino. Porém, na maioria das vezes, os promotores dos cursos de formação têm
deixado os professores na condição de expectadores e não de partícipes do seu processo formativo,
o que tem prejudicado a relação teoria-prática que exige aprendizagem dos docentes dos conteúdos
necessários a ação docente.
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo analisar as contribuições do curso de Formação continuada do Pacto
Nacional da Alfabetização na Idade Certa – PNAIC para a aprendizagem e a prática de alfabetização
dos professores. O estudo é um recorte da pesquisa realizada sobre: “A formação continuada do Pacto
Nacional de Alfabetização na Idade Certa e a aprendizagem dos docentes cursistas”, desenvolvida entre
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2018-2019 no Grupo de pesquisa Formação, Currículo e Ensino – FORMACE da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte - UERN. A investigação teve como lócus de estudos a Escola
Municipal Raimundo Rocha, localizada no município de Patu/RN. Os sujeitos foram duas professoras
que lecionam do 1º e 2º ano do ensino fundamental e que participaram da formação do programa.
Realizou-se entrevistas semiestruturadas que resultou na organizamos duas categorias analíticas:
orientações metodológicas para alfabetizar letrando; e o processo de ensino e aprendizagem da leitura e
da escrita. Utilizou-se da metodologia da pesquisa qualitativa numa visão crítica que compreende que a
obtenção dos dados acontece quando o pesquisador entra em contato direto com o sujeito pesquisado
(MINAYO, 2015). Os resultados do estudo atestam que as professoras alfabetizadoras reconhecem a
importância do programa formativo para a prática, mas percebe-se que alguns conceitos teóricos e
metodológicos orientados pelo PNAIC estão em processo de apropriação. Apesar dos estudos
possibilitarem uma perspectiva de alfabetização articulada ao letramento, as professoras ainda sentem
dificuldades em materializar esses conceitos em suas práticas, pois deixam transparecer que de vez em
quando retornam as práticas tradicionais para alfabetizar.
Palavras-chave: Alfabetizar letrando; Formação continuada; Prática docente.
PNAIC E FORMAÇÃO DE LEITORES: DISCUSSÕES E AÇÕES NA PRÁXIS EDUCATIVA
Carla Dutra Moura – E. E. Dr. Xavier Fernandes

INTRODUÇÃO
A alfabetização é um período muito importante na vida estudantil dos alunos, pois nele
adquire-se conhecimentos indispensáveis que serão utilizados nos demais anos escolares. Por este
motivo, é essencial que o profissional que esteja atuando no ciclo de alfabetização não se limite
apenas aos conhecimentos adquiridos na formação inicial e experienciais, mas aprimore com
formações continuada. Diante da necessidade de uma formação específica para os profissionais que
lecionam no ciclo de alfabetização, desperta a preocupação do poder público com a formação
continuada dos professores que atuam neste segmento, visto que esses profissionais são
responsáveis em promover a alfabetização que se caracteriza em sua sociedade grafo-fônica e
letrada como um instrumento de cidadania. O baixo nível de proficiência em leitura, escrita e
matemática revelados pelos indicadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas – INEP
(BRASIL, 2015) também foi outro motivo que contribuiu para o lançamento do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) pelo Governo Federal em 2012, visto como uma iniciativa
que integra à Formação Continuada de Professores Alfabetizadores, materiais e referências
curriculares e pedagógicas do MEC que contribuem para a alfabetização (BRASIL, 2012). O
programa foi finalizado em 2018 com a orientação de que os docentes dessem continuidade a sua
metodologia na sala de aula, mantendo o processo de reflexão sobre a prática.
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Os estudos e discussões acerca da formação de leitores foi o diferencial deste programa que
se estruturou como um compromisso assumido pelos governos: Federal, Estadual e Municipal, e seu
principal objetivo foram assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de
idade, ou seja, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental. Para atender a esse objetivo, a formação
foi pensada e estruturada em quatro eixos: formação; material didático; avaliação; gestão,
mobilização e controle social (BRASIL, 2015).
Este trabalho intitulado: “PNAIC e formação de leitores: discussões e ações na práxis
educativa” tem como objetivo analisar as contribuições do PNAIC na minha formação docente,
especificamente no trabalho com a leitura. O trabalho apresenta a seguinte estrutura: inicialmente
aborda a fundamentação teórica do estudo, em seguida os procedimentos metodológicos utilizados
para o desenvolvimento da pesquisa. Por último discute-se os resultados do estudo e as
considerações finais com a síntese dos conhecimentos construídos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Um dos maiores desafios para um docente é receber por parte do sistema de ensino a
responsabilidade de alfabetizar crianças. Diante deste desafio a formação continuada é uma
necessidade dos professores alfabetizadores para atender as especificidades que envolve o processo
de alfabetização das crianças. Os momentos formativos são de aprendizagem para os docentes,
como diz Nóvoa (1995, p. 25) “[...]o aprender contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a
própria pessoa como agente e a escola como lugar de crescimento profissional permanente”. Assim,
o conhecimento não está pronto e acabado, e nem é finito. Aprende-se sempre e de todas as formas,
mas quando este conhecimento é sistematizado e direcionado, ele é ainda melhor. Como no caso do
programa de formação já citado acima.
O PNAIC apresentou como norte da formação continuada a busca do atendimento aos
direitos de aprendizagem por parte dos professores, ou seja, definia o que o aluno deveria aprender
em cada série, e isso orientava o que deveria ser ensinado (BRASIL, 2012).
Além da formação que foi de suma importância para todos os cursistas que estavam atuando
na rede pública, o que o PNAIC apresentava o diferencial de possibilitar que a teoria discutida na
formação fosse posta em prática, bem como a implantação da biblioteca de sala de aula, os
cantinhos da leitura e da matemática e a diversidade de materiais que foram destinados para as
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escolas e utilizados pelos professores e alunos. Sendo assim, orientava-se o era preciso ensinar e
fornecia os recursos para fazer acontecer este ensino.
Assim, o programa promovia recursos e orientações significativas para o trabalho com a
leitura da literatura na sala de aula no intuito de contribuir o com desenvolvimento da proficiência
leitora dos alunos do ciclo de alfabetização.
O acesso a literatura infantil no período escolar é de suma importância para formação de
alunos leitores, em especial no ciclo de alfabetização, uma vez que possibilita o contato com obras
literárias, além de despertar o gosto pela leitura. Segundo Zilberman (1986, p. 17):
Assim como acontece na alfabetização, a escola pode ou não ficar no meio do
caminho, o que quer dizer: dar oportunidade para que sua tarefa se cumpra de modo
global, transformando então o indivíduo habilitado à leitura em um leitor, ou não, o
que pode reverter no seu contrário.

Por esse motivo, a instituição deve pensar o seu papel como formadora de leitores, levando
em consideração as possibilidades proporcionadas aos alunos dentro do espaço escolar. O trabalho
com literatura em sala de aula favorece a formação leitora, haja vista que os alunos já têm contato
com as práticas sociais de leitura e escrita, desde a mais tenra idade. Partindo desse pressuposto,
torna-se relevante o despertar de práticas prazerosas de leitura em sala de aula, especialmente no
ciclo de alfabetização.
A partir das práticas sociais de leitura do aluno, pode-se constituir em estratégias para o
ensino de leitura, e consequentemente numa atividade prazerosa e significativa. Para Solé (1998, p.
32):
Um dos múltiplos desafios a ser enfrentado pela escola é o de fazer com que os alunos
aprendam a ler corretamente. Isto é lógico, pois a aquisição da leitura é imprescindível
para agir com autonomia nas sociedades letradas, e ela provoca uma desvantagem
profunda nas pessoas que não conseguiram realizar essa aprendizagem.

Vale destacar que, para que isso se torne possível, é necessário que o professor seja um
leitor constante, que conheça diversas obras e que procure livros que se encaixam o público que ele
estar trabalhando, por isto a importância do professor buscar sempre formação continuada para lhe
possibilitar um aprimoramento profissional e como consequência, um melhor desempenho na sua
prática.
A leitura tem papel fundamental ao longo do processo de ensino aprendizagem, no entanto,
o trabalho com leitura deve ter início com o acesso da criança na escola e deve perdurar por toda
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vida escolar. Dessa forma, é impossível criar um leitor, sem que o seu mediador não seja encantado
com esse mundo, especialmente nos primeiros anos, que, muitas vezes, o único leitor proficiente em
sala de aula é o professor.
O prazer da leitura literária deve partir do professor e, para o auxílio desse despertar, ele
deve contar com estratégias para formação, que valorizem o processo de leitura. “Na maioria dos
casos, a Escola acaba sendo a única fonte de contato da criança com o livro e sendo assim, é
necessário estabelecer-se um compromisso maior com a qualidade e o aproveitamento da leitura
como fonte de prazer.” (MIGUEZ, 2000, p. 28).
Assim, para que se construa um ambiente adequado à aprendizagem da leitura, o professor
deve tomar cuidado em selecionar livros que tenham haver com o público, pois, esta atividade pode
ter efeito inverso: ao invés dele conquistar o aluno, pode afastá-lo dessa prática. Conforme afirma
Freire (2011, p. 27), sobre a qualidade da leitura: “A insistência na qualidade de leituras sem o
devido adentramento nos textos a serem compreendidos, e não mecanicamente memorizados, revela
uma visão mágica das palavras escritas”. Ler é compreender o mundo em que por hora, adentram. É
ir além da palavra escrita; é refletir, construir e desconstruir pensamentos. Por isso, a importância
da leitura tanto em sala de aula, como na instituição escolar, em especial a leitura literária.
A leitura deve ser vista como papel de destaque nas escolas, e além de construir
significados, deve ser pensada a partir de objetivos e práticas pedagógicas. Limitar a leitura escolar
apenas a simples diversão é não compreender a sua amplitude. Essa orientação está descrita na
proposta formativa do PNAIC para a formação de alunos leitores no ciclo de alfabetização
(BRASIL, 2015).
Por tanto, o trabalho com leitura literária deve ser pautado no encantamento, o professor
teve dar espaço para esta prática em sala de aula, seja com momentos de roda de leitura, no folhear
e escolha de livros pelos alunos, ou em qualquer momento que mostre a importância desta prática.
Nesse sentido, a leitura deve estar atrelada ao prazer. Um prazer com sentido e significado. Só nessa
perspectiva haverá formação de leitores críticos e conscientes.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa foi realizada na Escola Xavier Fernandes, localizada no Município de Patu-RN,
na turma de 2º Ano do Ensino Fundamental, a qual sou professora de 30 alunos no ano de 2019. O
estudo segue as orientações da metodologia da pesquisa da própria prática, fundamentada nos
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estudos de Pontes (2002) que define as seguintes razões para a realização desse tipo de estudo: 1)
possibilita ao (à) professor(a) assumir-se como protagonista do desenvolvimento curricular e
profissional; 2) potencializa o desenvolvimento profissional e age como transformador da cultura
escolar; 3) fornece elementos que levam à maior compreensão dos problemas educacionais e da
cultura profissional.
Essa perspectiva retira o professor de sua condição técnica de realizar o ensino e o coloca na
condição de profissionais que produzem teorias que o ajuda a tomar decisões no contexto de suas
práticas, denominando-o de professor-pesquisador.
O estudo partiu dos seguintes questionamentos: quais as contribuições do PNAIC no
trabalho com leitura dos professores cursistas? Qual a relevância da formação continuada para a
prática do professor no processo de alfabetização dos alunos?
Para atender essa problemática, definimos como objetivo deste estudo analisar às
contribuições do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC para minha formação
profissional e para a prática docente quanto ao trabalho com a leitura, tendo em vista a formação de
alunos leitores.
Como procedimento metodológico realizei a tarefa investigativa de estudar o acerca dos
passos para construção de um livro didático. Esta atividade desencadeou da “leitura deleite”,
perpassando por três momentos distintos. 1) introdução da tarefa; 2) desenvolvimento da tarefa; 3)
discussão/reflexão final (PONTES, 1997). O último momento é o mais importante, pois é a
manifestação da análise-crítica do professor-pesquisador sobre o desenvolvimento de sua prática.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os momentos de formação do PNAIC orientava as práticas de leitura por meio de rodas de
leituras diárias, que são denominadas de “leitura deleite”, uma espécie de contação de histórias que
ocorrer diariamente em sala de aula, e não necessariamente dever vir atrelado a conteúdos
gramaticais, ou seja, o principal objetivo seria o despertar do prazer pelo mundo da leitura.
Esta experiência refletiu na minha prática de forma positiva, pois os alunos começaram a
interagir com as histórias e com os livros paradidáticos com mais facilidade. E este contentamento
pela leitura foi o impulsionador de uma sequência didática, que trabalhamos a construção de um
livro coletivo.
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No primeiro momento de apresentação da tarefa, os alunos ouviram a história É um livro,
contada no momento da “leitura deleite”, em seguida discutimos sobre a importância do livro na
vida deles, para perceber como cada aluno vê o livro e qual o nível de acesso a obras literárias por
cada um, pois se sabe que muitas vezes o professor é o primeiro leitor proficiente e o único espaço
que eles têm acesso é na escola.
Na sequência, realizamos o momento do desenvolvimento da tarefa em que discutimos na
roda de conversa sobre a profissão de escritor, com as seguintes perguntas para nortear a discussão:
O que faz um escritor? É importante ter escritores? Você gostaria de ser um escritor? Vários
questionamentos foram surgindo e aguçando a curiosidade dos alunos.
A partir desta conversa, solicitamos que fizessem uma pesquisa sobre os escritores do nosso
município. Para que pudéssemos elencar algumas obras e refletir junto aos alunos. Eles ficaram
curiosos acerca das produções infantis, e descobrimos que quase não existe no nosso município
escritores que se destinem a este público.
E por fim, os alunos construíram um livro coletivo. Cada aluno fez a sua produção, passou
por uma revisão e reescrita e foi publicado em sala de aula. Um dos exemplares do livro foi
entregue a biblioteca da escola, para que a comunidade escolar pudesse conhecer e interagir com a
obra. Esta sequência didática foi intitulada: pequenos escritores e teve duração de 15 aulas, com os
seguintes eixos temáticos: leitura, escrita, letramento e oralidade. E com o objetivo de levá-los a
compreender os passos da construção de uma obra literária, para que eles pudessem valorizar o
trabalho dos escritores.
No momento da discussão/reflexão final da tarefa analiso que obtive resultados
significativos como a produção do livro que provocou a mudança da relação dos alunos com a
leitura, além da postura de zelo como os livros paradidáticos, que eles adquiriram a partir desta
atividade. Como também, a curiosidade de conhecer quem está por traz dos livros que são escritos;
qual a biografia do escritor e onde o livro foi escrito. Os alunos passaram a prestar mais atenção na
roda de leitura, dando à devida atenção as histórias que eram contadas e interagindo com elas.
Outro ponto que considero positivo foi à construção da autonomia. Eles passaram a buscar
seu próprio conhecimento, sem limitasse ao que era apresentado em sala de aula. Questionando e
refletindo acerca do conteúdo trabalhado.
Algo que trouxe uma maior autonomia para os alunos na escolha e manuseio dos livros, foi
à biblioteca de sala de aula, denominado pelo programa de “cantinho da leitura”, neste espaço, os
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alunos conquistaram o acesso a diversas obras literárias sem ter que sair da sala da aula e sem
restrições e indicações do que cada um deveria ler, ou seja, eles estavam livres para folhear entre ou
livros disponíveis em sala de aula e escolherem o que mais os agradavam.
Considero que os alunos passaram por um período de amadurecimento e o acesso aos livros
favoreceu o despertar pelo gosto em ler. Percebe-se que ao final do ciclo, os alunos que tiveram
acesso a obras literárias a partir do primeiro ano, têm uma frequência maior a biblioteca da escola.
Além de atrair a atenção com maior facilidade no momento da contação de história. Todos estes são
fatos que foram observados ao longo da minha experiência com o ciclo de alfabetização e que
demonstram os benefícios da formação do PNAIC na prática docente.
Assim o contato com as obras passava a ter mais significado para o leitor, como afirma
Abramovich (1997, p. 163), “Há tantos jeitos de a criança ler, de conviver com a literatura de modo
próximo, sem achar que é algo do outro mundo, remoto, enfadonho ou chato”. Então, mediar esse
processo de forma positiva, conhecendo o público e buscando atrelar o prazer no momento da
leitura, seria o primeiro passo para o trabalho com a leitura literária em sala de aula.
Com uma política de incentivo à leitura, o PNAIC possibilitou que os professores
percebessem o papel da leitura no processo de alfabetização, sendo que hoje ler é imprescindível na
formação do sujeito, pois estamos integrados em uma sociedade que estimula e preconiza nos
espaços sociais a linguagem escrita, e por meio dela, nos comunicamos efetivamente. Não podemos
esquecer que a leitura não está apenas nas palavras, ela vai bem mais além. Segundo Freire (1988):
“[...] a leitura de mundo precede a leitura de palavras”, ou seja, o educador deve perceber que
existem questões externas ao sujeito, que devem ser levadas em consideração no trabalho
pedagógico, especialmente na leitura em sala de aula.
E para minha prática considero que o programa trouxe maior qualificação para orientação do
trabalho com a leitura que visa a formação de leitores. Após os estudos e discussões nos encontros
do PNAIC comecei a valorizar o trabalho com obras literárias, que até então eu considerava perca
de tempo, ou para passar tempo com os alunos, bem como comecei a perceber que ninguém
adentrar ao espaço da leitura se não houver o encantamento. E que a leitura não serve apenas para
decodificação, mas sim, o aluno deve atribuir sentido ao que está lendo. Que a leitura possui um
espaço imprescindível no ciclo de alfabetização, por isto o professor deve buscar novos
conhecimentos sempre, para proporcionar o processo de ensino e aprendizagem de forma crítica e
reflexiva.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A formação continuada é essencial para o aperfeiçoamento profissional. Ela possibilita que a
reflexão da prática seja realizada em consonância com a teoria. Ou seja, discutimos a teoria diante
da prática. E esta aproximação estava presente na formação do PNAIC, pois diante das discussões
teóricas apresentadas nos materiais disponibilizadas pelo MEC, pude montar estratégias práticas e
para assim usar em sala de aula.
O programa contribuiu significativamente para minha formação, pois compreendi que a
teoria anda lado a lado com a prática, porém não é qualquer ação prática, mas sim, algo planejado,
refletido e analisado posteriormente. Considero que que as orientações do PNAIC para formação de
alunos leitores foram significativas, pois além das atividades que orientava ainda financiava livros
de literatura infantil que facilitaram a prática dos alfabetizadores.
Portanto, a formação teórica do PNAIC proporcionou subsidio para uma reflexão prática da
atuação docente. Pensar na ação e projetar as aulas foram duas coisas que se encontravam atreladas
a este curso. E refletir o trabalho pedagógico trouxe consequências no processo de ensino
aprendizagem dos alunos.
O curso de formação continuada do PNAIC possibilitou mudanças na minha prática
docente, tanto com relação aos conhecimentos teóricos que são estudados/discutidos e que está
atrelada a prática, quanto na forma de ver a leitura no espaço escolar por orientar atividades que
possibilitam formação de alunos leitores no intuito de melhorar os níveis de alfabetização e de
letramento.
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Resumo
Este artigo objetiva relatar uma investigação da própria prática docente que analisa às contribuições do
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC para a formação profissional e para a
prática docente quanto ao trabalho com a leitura, tendo em vista a formação de alunos leitores. Este
programa foi implementado em 2013 pelo Ministério da Educação em parceria com os estados e
municípios e apresentava como um dos seus eixos a formação continuada de professores com o
objetivo de qualificar os docentes do ciclo de alfabetização para o Ensino de Língua Portuguesa e
Matemática. A pesquisa segue a metodologia de pesquisa da própria prática (PONTES, 2002), em que a
docente é a professora-pesquisadora que analisa registros de atividades que desenvolveu em uma sala de
aula de 2º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Xavier Fernandes, localizada em Patu-RN
que são denominadas de Atividades Investigativas, e que foram orientadas durante os momentos
formativos do PNAIC para o trabalho com a leitura. Na pesquisa faremos a descrição de uma
sequência didática, que culminou na produção escrita de um livro coletivo pelos alunos. E que trouxe
benefícios em longo prazo em sala de aula, tanto na relação dos alunos com a leitura de obras literárias,
como no manuseio e preocupação de cuidar dos livros da escola. Portanto, esta atividade foi pensada a
partir das discussões do PNAIC, uma formação continuada que possibilitou mudanças na prática
docente, tanto com relação aos conhecimentos teóricos que foram estudados/discutidos, quanto na
forma de ver a leitura no espaço escolar.
Palavras-chave: Formação continuada; PNAIC; Leitura.
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PERSPECTIVAS DA FORMAÇÃO INICIAL NO
PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA PELA
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
Mirtes Ribeiro de Lira – UPE/MATA NORTE

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A formação inicial de docentes vem sendo constituída como um campo de estudo e debates
quanto às questões curriculares, teóricas, práticas e políticas. Essas discussões, de modo geral, têm
como base a baixa qualidade dos egressos dos cursos de licenciatura (IMBERNÓN, 2009).
Diante desse contexto, os cursos de formação docentes além de precisarem estar baseados
em práticas que desenvolvam habilidades, o currículo deve oferecer subsídios suficientes para a
construção de saberes específicos para a formação deste profissional.
Considerando que o principal objetivo do curso de formação inicial de docentes seja a
preparação adequada, deve-se, então, a partir de um efetivo estágio no interior da escola, investir
numa atuação que vincule teoria e prática, para que o graduando seja capaz de desenvolver um
trabalho de qualidade.
Os estágios nos cursos de formação de docentes, portanto, devem possibilitar espaços de
articulação entre a teoria e a prática, dos saberes e das ações específicas do exercício da profissão, e
oferecer condições para que essa articulação contribua para a constituição identitária do docente.
Para Nóvoa (2009) e Zeichner (2010) se faz necessário reformular a concepção de formação
inicial de docentes no que condiz a realização de estágios curriculares, para que as práticas e as
teorias convivam/coexistam de maneira mais articuladas e complementares.
Neste trabalho pesquisa, portanto, ressaltamos o Programa Residência Pedagógica
desenvolvido pela Universidade de Pernambuco, de modo a analisar a concepção dos orientadores,
preceptores e residentes quanto à realização do estágio como sua consolidação junto à escola e sua
contribuição para sua formação inicial.
CONTEXTO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DA UNIVERSIDADE DE
PERNAMBUCO
Integrado a Política Nacional de Formação de Professores, o Programa de Residência
Pedagógica é uma das ações da Capes e tem como objetivo proporcionar o aperfeiçoamento do
estágio curricular supervisionado nos cursos de licenciatura de todo o Brasil, promovendo a imersão
desses graduandos em escolas públicas de Educação Básica.
Nesse contexto, o Programa Residência Pedagógica (PRP) é um modelo de estágio
supervisionado a ser desenvolvida numa escola pública de Educação Básica, denominada EscolaXX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas
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campo, destinado a discentes regularmente matriculados em cursos de licenciaturas que se
encontram a partir do 5º período.
Como estágio supervisionado obrigatório, o Programa de Residência Pedagógica, tem como
proposta oferecer aos graduandos, chamados residentes, a possibilidade de conhecerem o modo
como ocorrem às práticas educativas escolares, participando ativamente das atividades e das
relações cotidianas da escola. Para Nóvoa (2009), ser professor:
É compreender os sentidos da instituição escolar, integrar-se numa profissão (...). É na
escola e no diálogo com outros professores que se aprende a profissão. O registro das
práticas, a reflexão sobre o trabalho e o exercício da avaliação são elementos centrais
para o aperfeiçoamento e a inovação (p. 30).

Assim, o PRP tem como finalidade implementar projetos inovadores que estimulem
articulação entre teoria e prática nos cursos de licenciaturas, conduzidos em parceria com as redes
públicas de educação básica. Para isso, foram propostos os seguintes objetivos: (a) aperfeiçoar a
formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do desenvolvimento de projetos que
fortaleçam o campo da prática e conduzam o licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre
teoria e prática profissional docente, utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a
aprendizagem escolar, entre outras didáticas e metodologias; (b) induzir a reformulação do estágio
supervisionado nos cursos de licenciatura, tendo por base a experiência da residência pedagógica;
(c) Fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES e a escola, promovendo sinergia entre a
entidade que forma e a que recebe o egresso da licenciatura e estimulando o protagonismo das redes
de ensino na formação de professores; e (d) promover a adequação dos currículos e propostas
pedagógicas dos cursos de formação inicial de professores da educação básica às orientações da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
É interessante que o estágio constitua um processo de reflexão que envolva observação,
problematização, investigação, análise e intervenção. Para isso, é preciso que envolva o exercício de
participação, de conquista e de negociação do lugar do estagiário na escola, pois a perspectiva de
estágio que se pretende é aquela em que possa ocorrer a troca de experiências e de conhecimentos
entre a universidade e a escola.
A intersecção entre a Universidade e a Escola possa efetivamente acontecer é necessário a
quebra da dicotomia entre teoria e a prática e que se quando se configuram em saberes acadêmicos
versus a prática em sala de aula.
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Para Pimenta e Lima (2012) quando se trata de estágio docente essa aproximação entre
universidade-escola só tem significado quando se pensa em aprofundar o conhecimento da
realidade da escola de maneira intencional e conceitual. E para isso faz necessário que todos os
docentes do Curso comunguem com a mesma idéia, apropriando-se desta realidade junto com seus
licenciandos, refletindo e questionando.
Assim, a Universidade de Pernambuco como uma instituição pública de ensino superior
presente em todas as regiões do Estado reconhece a importância do Programa Residência
Pedagógica para a formação inicial de professores e com isto consolida a relação da Instituição com
a Educação Básica.
A presença da instituição Universidade nas diferentes regiões e cidades desempenha um
papel crucial no desenvolvimento social e econômico em que se insere, gerando não só formação de
profissionais, como também a construção de conhecimentos e difusão articulada nas comunidades
através da articulação do ensino, pesquisa e extensão. Visto que sua missão é contribuir para o
desenvolvimento sustentável de Pernambuco através do ensino, da pesquisa e da extensão
universitária.
Em seu complexo multicampi, formado por 15 unidades de ensino e três grandes
hospitais, distribuídos no Recife e Região Metropolitana, em Nazaré da Mata, Caruaru, Garanhuns,
Arcoverde, Salgueiro, Petrolina, Serra Talhada e Palmares. Além das unidades de ensino e saúde,
integram também o complexo universitário da Universidade de Pernambuco, a Reitoria e quatro
escolas de Ensino Fundamental e Médio (Escola do Recife e Escolas de Aplicação).
Neste contexto, segue os Cursos de Licenciaturas, com seus respectivos campi que
participaram do Programa Residência Pedagógica: Geografia, História e Pedagogia pelo campus de
Garanhuns; Ciências Biológicas, Geografia, História, Letras/Português, Matemática e Pedagogia
pelo campus da Mata Norte; Geografia, História, Letras/Português e Pedagogia pelo campus de
Petrolina e Educação Física pelo campus Santo Amaro.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de um estudo descritivo tendo por ter a finalidade de levantar opiniões e atitudes de
determinada população sobre o conteúdo específico. A população selecionada para a realização do
estudo foi composta por 14 professores-orientadores, 40 preceptores e 308 residentes que fazem
parte do Programa Residência Pedagógica da Universidade de Pernambuco. Entretanto,
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responderam o questionário enviado 12 professores-orientadores, 27 preceptores e 184 residentes,
fazendo um total de 223 participantes. A justificativa do total apresentado é devido a questão do uso
da internet, onde muitos estudantes residem em áreas afastadas do município de Nazaré da Mata,
dificultando o acesso ao questionário on-line. Vale ressaltar que a referida pesquisa foi submetida e
aprovada pelo Comitê de ética obtendo o CAEE nº 23555619.8.0000.5207.
O instrumento de coleta de dados foi um questionário on-line contendo 08 questões, sendo
que 04 questões foram utilizadas uma escala de cinco pontos do tipo Likert de respostas possíveis.
A escala Likert requer que os participantes indiquem seu grau de concordância ou discordância com
declarações relativas à atitude que está sendo medida (BACKER, 2005).
Para este trabalho apresentaremos um recorte das análises dos dados referente à formação de
professor e estágio. Para isso foram selecionadas três questões: 01 relacionada à formação de
professor e três relacionadas a estágio. Contudo, temos duas questões comuns entre os participantes:
a questão 01 sobre a formação de professor e a questão 2 sobre estágio. As demais questões tratam
sobre estágios, porém a questão 04 é destinada aos residentes e a questão 07 é específica para os
orientadores e preceptores.
Para analisarmos os dados quantitativos das questões dos itens da escala Likert foi utilizado
o cálculo do Ranking Médio (RM) proposto por Oliveira (2005). Neste modelo as respostas de cada
questão são calculadas a média ponderada para cada item, baseando-se na freqüência das respostas.
A análise qualitativa dos dados realizada com o auxílio de algumas contribuições da Análise de
Conteúdo (BARDIN, 1977), na qual selecionamos duas grandes categorias de análise: formação e
estágio.
Desse modo, iniciaremos nossas análises com os dados das questões comuns entre os
participantes: Questão 1: O Programa Residência Pedagógica tem contribuído para a formação
docente dos/as residentes? E a questão 02: O Programa Residência Pedagógica integra a unidade
teoria-prática no desenvolvimento das atividades na Escola campo do estágio? Segue o gráfico das
respostas obtidas:
O resultado da questão 01 que trata sobre a contribuição do Programa Residência
Pedagógica para a formação docente nos mostra que ficaram bem próximo da pontuação 5 que
retrata “concordo plenamente”sobre a contribuição do Programa para a formação de professores.
Esses dados refletem nas justificativas dadas pelos participantes, como segue abaixo:
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Sim, na formação e orientação profissional, nas discussões sobre as metodologias e
práticas de ensino e sobre o saber histórico em sala de aula (Orientador:
História/Garanhuns).
O Programa da residência foi importantíssimo para a formação dos residentes, pois
permitiu que os mesmos vivenciassem de forma efetiva o universo da comunidade
escolar (Preceptor:Geografia/Mata Norte).
O programa tem ideia de continuidade, diferentemente dos comuns curriculares que
são fracionadas e não permite a vivencia de fato (Residente:Geografia/Mata Norte).

A questão 02 (para os orientadores e preceptores foi apresentada como questão 03) trata de
saber se o Programa Residência Pedagógica integra a unidade teoria-prática no desenvolvimento
das atividades na Escola-campo do estágio. Conforme, os dados acima o resultado ficou acima 4,5
numa pontuação que vai até 5,0.
Embora os dados mostrem que o grau de concordância entre os participantes estiveram
muito próximo ao nível 5 “concordo totalmente” foi identificado entre as pontuações dadas pelos
residentes os graus de “1 a 3” que está entre “concordo parcialmente” e “discordo totalmente”. Se
bem que, essas pontuações não sejam significativas podemos considerar relevantes para que
possamos identificar os pontos discordantes entre eles. Nesse sentido, apresentaremos alguns
extratos das justificativas dadas pelos residentes que pontuaram 1 e 3 :
Depende da abordagem do residente, se ele tiver a intenção de fazer essa união e for
possível na unidade em que ele está, pois faltam muitos recursos (Letras/Petrolina).
Sem dúvidas, a residência pedagógica ofereceu a possibilidade de saber como
funcionam algumas teorias aprendidas na graduação, porém, muitas destas teorias
foram desconstruídas, na medida em que, não foi possível trabalhá-las, colocá-las em
prática, pois determinadas situações problemáticas vivenciadas na escola, não
puderam ser resolvidas por meio das teorias (Letras/Mata Norte).
A prática acaba por ser prejudicada por falta de estrutura escolar (História/Garanhuns).

A questão 04 trata de saber se os componentes curriculares do Estágio Regular poderiam ser
substituído pelas atividades realizadas pelo Programa Residência Pedagógica. Essa questão foi
direcionada, especificamente aos residentes, e revendo essa opção poderíamos termos estendido ao
professores orientadores. Mesmo assim, a média das respostas dadas pelos residentes ficou em 4,58,
também bem próxima a nível máximo (5,0).
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Embora para a maioria dos residentes as atividades do estágio realizado pelo Programa
Residência Pedagógica podem ser substituídas pelos componentes do Estágio regular, porém
encontramos algumas ressalvas quanto a isso, como segue as justificativas abaixo:
Sim. A operacionalização e a sistematização do programa trazem eficácia tanto nas
IES quanto nas escolas de ensino regular. Uma dimensão em que o componente
curricular não atende de forma eficaz. Mas, porém, não podemos desmerecer o
componente no qual foi inserido na grade curricular das licenciaturas com grandes
lutas (Pedagogia/Mata Norte).
Não todos, pois o programa não abrange todas as categorias de ensino
(Pedagogia/Garanhuns).
Acredito que não precisem serem substituídos, apenas que se adéquem ao ensino
aprendizagem da escola, para assim alcançarem o objetivo e coeficiente necessário dos
alunos (Geografia/Mata Norte).
Poderia sim, fazendo as possíveis adaptações. Visto que o contato que temos com a
escola no programa, é diferente daquele tido no componente curricular do estágio
(Letras/Mata Norte).

Como cada Curso tem as suas especificidades quanto aos componentes curriculares ofertado
para a realização do Estágio curricular, esse aspecto ainda precisa ser discutido entre os
coordenadores como forma de adequar à proposta de estágio do Programa Residência Pedagógica.
A última questão foi direcionada aos professores orientadores e preceptores e trata de saber
se eles perceberam diferença na atuação dos residentes de outros estagiários. Enquanto, obtivemos
100% de concordância entre os professores-orientadores não obtivemos esse total entre os
preceptores que ficou em 68% concordaram e 24% afirmaram em parte e apenas 8% afirmaram que
não perceberam diferença, porém o não a maioria deles foi porque não ter tido experiência com
estagiários, apenas do Programa Residência Pedagógica. Segue “abaixo alguns extratos de
justificativas que foi percebida diferença entre eles:
A diferença se faz na participação integral dos residentes nas ações da escola campo.
Eles se sentem mais envolvidos, porque passam a viver a experiência da escola em
todos os setores da formação escolar, como gestão, ensino, infraestrutura da escola,
biblioteca, relação professor/aluno, relação aluno/aluno (Orientador-Letras/Mata
Norte).
Conforme expressei na questão 2 fatores como: presença e dedicação do
preceptor(remunerado), tempo para reuniões com o docente orientador e discussão
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com os demais residentes, passar os 18 meses imerso em uma realidade só contribuem
para que os residentes, em sua maioria, avancem no processo de formação quando
comparados ao estágio no formato tradicional (Orientador-Educação Física/ESEF).
Tem um diferencial na aplicação das atividades, a conquista dos estudantes na escola
(Preceptora-Geografia/Mata Norte).
Os estagiários desenvolvem superficialmente, visto que não participam das atividades
da escola integralmente. E os residentes participaram de praticamente de todo o
processo vivenciado na escola campo (Preceptor-Pedagogia/Garanhuns).

CONCLUSÕES
As análises permitem inferir que a realização do Programa Residência Pedagógica nos
cursos de Licenciaturas da Universidade de Pernambuco, contribuiu na formação do professor
demonstrando qualidade nas atividades de estágio realizadas pelos residentes.
Assim de modo geral, o presente estudo reforça que parcerias estabelecidas pela
universidade e a escola, por meio do Programa Residência Pedagógica, configuram-se como
contextos incentivadores para a prática pedagógica dos futuros professores.
Destacamos também que os participantes que integraram o Programa evidenciaram as
contribuições e sua importância para a formação inicial docente, em especial quanto a sua estrutura
e organização.
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ANEXOS
Gráfico 1. Média dos dados obtidos pela escala Likert das questões 1 e 2

Resumo
O Programa Residência Pedagógica é uma das ações da Capes e tem como objetivo proporcionar o
aperfeiçoamento do estágio curricular supervisionado nos cursos de licenciatura de todo o Brasil,
promovendo a imersão desses graduandos em escolas públicas de Educação Básica. Nesse contexto, o
Programa Residência Pedagógica (PRP) é um modelo de estágio supervisionado a ser desenvolvida
numa escola pública de Educação Básica, denominada Escola-campo, destinado a discentes
regularmente matriculados em cursos de licenciaturas que se encontram a partir do 5º período. Este
trabalho é um recorte de uma pesquisa intitulada “Articulações do Programa Residência Pedagógica
com a Universidade de Pernambuco”, e que o trabalho a ser relatado tem como objetivo investigar as
contribuições e a importância do Programa para a formação inicial dos professores, buscando
compreender os impactos do envolvimento de cada partícipe (orientadores, preceptores e residentes).
Participaram desta pesquisa 12 professores-orientadores, 27 preceptores e 184 residentes, fazendo um
total de 223 participantes. O instrumento de produção de dados foi o questionário on-line direcionado
a todos os participantes do Programa, contudo, para fins de análise, foram consideradas apenas quatro
questões do questionário relacionadas à formação de professores e estágio. Conforme o resultado
apresentado a partir das análises dos dados obtidos o presente estudo reforça que parcerias
estabelecidas pela universidade e a escola, por meio do Programa Residência Pedagógica, configuram-se
como contextos incentivadores para a prática pedagógica dos futuros professores. Outro aspecto a
ressaltar, a partir dos resultados, é de que devido as especificidades de cada Curso quanto aos
componentes curriculares ofertados para a realização do Estágio curricular, essa demanda ainda precisa
ser discutida entre os coordenadores como forma de adequar à proposta de estágio do Programa
Residência Pedagógica.
Palavras-chave: Programa Residência Pedagógica; Formação de professor; Estágio.
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Resumo
O painel articula três pesquisas sobre relatos de experiências pedagógicas adotando como contexto
investigativo o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID, financiado pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES. Os três trabalhos têm em
comum apresentar resultados de experiências pedagógicas desenvolvidas por licenciandos bolsistas
participantes do PIBID com a mediação dos professores supervisores dos programas, visando dessa
forma aproximar a Universidade da escola. O primeiro trabalho, discute sobre o fazer docente a partir
da experiência com sequências didáticas: uma experiência a partir do PIBID Pedagogia. O referido
trabalho tem como objetivo analisar os saberes discentes mobilizados pelos investigados no seu
cotidiano escolar, compreendendo quais estratégias de ensino-aprendizagem se baseiam para trabalhar
com sequências didáticas, relacionando-as com suas concepções de ensino. O segundo trabalho
apresenta alguns resultados sobre em que medida o PIBID contribui para a aprendizagem da docência
dos futuros professores participantes do subprojeto. Como foco investigativo, buscou-se fomentar o
debate ao apresentarmos e discutirmos as repercussões da contribuição do PIBID, por meio de
experiências formativas vivenciadas por alunos bolsistas integrantes do programa. O terceiro trabalho,
resulta da experiência com microaulas advindas do subprojeto “Formação docente na perspectiva do
letramento nos anos finais do ensino fundamental: uma proposta do PIBID de Língua Portuguesa,
mobilizando saberes necessários a construção da identidade docente por meio de experiências
significativas e compartilhadas durante a operacionalização do subprojeto. Com essa estrutura, o painel
articula a experiência por meio da iniciação à docência e de experiências construídas/vivenciadas
durante o desenvolvimento do Programa.
Palavras-chave: Formação docente. Experiências pedagógicas. Identidade docente. PIBID.
O FAZER DOCENTE A PARTIR DO TRABALHO COM SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS: UMA
EXPERIÊNCIA A PARTIR DO PIBID PEDAGOGIA
Midiã Ízlia Praxedes dos Santos – SEEC/RN

INTRODUÇÃO
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, é uma iniciativa do
governo Federal, como o propósito de contribuir com a melhoria da educação básica, por meio de
iniciativas que viabilizam a inserção de alunos das licenciaturas nas escolas da rede básica de
ensino como estratégia de valorização da docência e construção do processo de identidade docente
destes alunos. Como também, o referido programa tem como propósito:
melhorar o ensino nas escolas públicas em que o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) esteja abaixo da média nacional, de 4,4. [...] O IDEB
também é importante por ser condutor de política pública em prol da qualidade da
educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade do PDE para
a educação básica. O Plano de Desenvolvimento da Educação estabelece, como meta,
que em 2022 o IDEB do Brasil seja 6,0 – média que corresponde a um sistema
educacional de qualidade comparável a dos países desenvolvidos.
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Integrante do Plano Nacional de Formação de Professores (2009), o PIBID é um programa
brasileiro de iniciação à docência que visa a participação de licenciandos em atividades de ensinoaprendizagem desenvolvidas na escola pública que apresentem o IDEB abaixo da média nacional.
O programa é desenvolvido por meio da concessão de bolsas de iniciação à docência para
estudantes, bolsas de coordenação para professores coordenadores (Instituições de Ensino Superior)
e bolsas de supervisão para professores supervisores (Escola Básica).
Por conseguinte, o PIBID se configura como uma importante iniciativa de mudança nas
licenciaturas no que se refere a própria visão que os futuros professores têm da sua profissão, já que
encaram a realidade escolar com profundidade, elaborando materiais didáticos, acompanhando o
professor e analisando seu planejamento, conforme apontam as pesquisas e avaliações na área
(GATTI, 2013).
Este trabalho tem como objetivo analisar os saberes dos discentes do Campus Avançado de
Patu da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-CAP/UERN, participantes do Programa,
mobilizados pelos investigados no seu cotidiano escolar, compreendendo quais estratégias de
ensino-aprendizagem se baseiam para trabalhar com sequências didáticas, relacionando-as com suas
concepções de ensino.
Nesta perspectiva, enquanto professora alfabetizadora da rede básica e supervisora do PIBID
Pedagogia, destacamos o trabalho com as sequências didáticas como uma estratégia que promova à
aprendizagem aos indivíduos de forma mais significativa, que segundo Nery (2007, p. 114)
“pressupõem um trabalho pedagógico organizado em uma determinada sequência, durante um
determinado período estruturado pelo professor, criando assim, uma modalidade de aprendizagem
mais orgânica”
O TRABALHO PEDAGÓGICO DO PROFESSOR NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO:
TECENDO REFLEXÕES
A docência no ciclo de alfabetização (compreendido do 1º ao 3º ano do ensino
fundamental), requer do professor um planejamento voltado a desenvolver um trabalho que
possibilite atender as especificidades dos educandos, trabalho este, envolvendo: leitura, escrita,
oralidade, alfabetização matemática, dentre outros componentes, que contribua para a construção de
um currículo interdisciplinar.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1337

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Assim sendo, o desafio é integrar vários saberes para a compreensão da realidade
sociocultural e o aprofundamento de conhecimentos específicos através do letramento linguístico e
matemático, da sensibilização e vivência estética e da observação, registro e investigação dos
fenômenos naturais e sociais. Por isso, “é preciso repensar e reinventar um currículo a partir das
sensibilidades para com os educandos e na concepção de sujeitos de direito ao conhecimento” (SÁ;
LIMA, 2015, p. 29).
Nesse sentido, defendemos um currículo inclusivo e integrador (de conteúdos e de pessoas)
se constrói a partir da intencionalidade, sob o olhar docente e discente, onde “experiências
interdisciplinares, se conduzidas de modo dinâmico e desafiador, podem motivar as crianças a
participarem e construírem novos conhecimentos” (LIMA; LEAL; PESSOA, 2015, p. 64).
Para isso, torna-se necessário a escola, enquanto instituição formadora de cidadãos, precisa
pensar em um trabalho que contribua para a formação integral do educando, o trabalho
interdisciplinar para alfabetização e letramento envolve a “seleção, organização e distribuição de
conhecimentos relevantes” (BARROS-MENDES; GOMES; SILVA, 2015, p. 12) a partir dos
direitos de aprendizagem em cada componente curricular. Os conteúdos curriculares para
alfabetização e letramento, com base nos princípios da interdisciplinaridade.
No entanto, tal como consta nas Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental,
entendemos que:
A organização do trabalho pedagógico incluirá a mobilidade e a flexibilização dos
tempos e espaços escolares, a diversidade nos agrupamentos de alunos, as diversas
linguagens artísticas, a diversidade de materiais, os variados suportes literários, as
atividades de reforço, a articulação entre a escola e a comunidade e o acesso a espaços
de expressão cultural (BRASIL, 2013, p. 136).

Conforme apontam as DCN, é importante o professor pensar na construção de um trabalho
dialógico e interdisciplinar, a partir da mediação docente e oportunizando a todos os educandos o
envolvimento por meio de diferentes situações de aprendizagens, de reflexão e participação
coletiva.
Para tanto, devemos buscar uma relação dialógica com nossos alunos, transformando a sala
de aula em um tempo/espaço de interação, pois “a interação entre professor e aluno é essencial à
prática pedagógica, considerando a mediação como ação que possibilita a atividade desses dois
sujeitos, de forma ativa, nesse processo” (CORDEIRO et al., 2015, p. 27).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Metodologicamente, trabalhou-se, com uma pesquisa de abordagem qualitativa, através de
um estudo bibliográfico e com os recursos da entrevista semiestruturada visando compreender as
razões pelas quais os alunos integrantes do programa ensinam da forma que ensinam e da análise de
documentos, como fotos e registros de campo do ano de 2019.
Minayo (2005) defende que a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares.
Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou
seja, ela trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes,
que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.
Assim sendo, ao organizar a sequência didática, o professor poderá incluir atividades
diversas como: leitura, pesquisas individual ou coletiva, aula dialogada, produções textuais, aulas
práticas, etc., pois a sequência de atividades visa trabalhar um conteúdo específico, um tema ou um
gênero textual da exploração inicial até a formação de um conceito, uma ideia, uma elaboração
prática, uma produção escrita. (BRASIL, 2013, Unidade 6, p. 21).
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Inicialmente, ressaltamos a relevância pela escolha da temática: o trabalho com sequências
didáticas em uma turma de alfabetização a partir de uma experiência vivenciada pelos pibidianos do
curso de Pedagogia do CAP/UERN, pois enquanto professora supervisora do Programa e que
acompanha os alunos bolsistas, organizamos os planejamentos, estudos, discussões em conjunto
com o coordenador de área, e assim, reconhecemos que o trabalho no ciclo de alfabetização era
basicamente estruturado a partir do processo de leitura e escrita, sem o educador refletir sobre as
possibilidades viáveis para se (re) pensar estratégias envolvendo atividades diversificadas,
contextualizadas e planejadas com o propósito de contribuir de forma efetiva no processo de
ensino-aprendizagem.
Nesse pensar, este trabalho foi realizado por um grupo de alunos do curso de Pedagogia do
CAP/UERN, em uma instituição de ensino pública localizada no município de Patu/RN, em uma
turma de alfabetização, mas, precisamente, no terceiro ano do Ensino Fundamental.
Assim sendo, todas as atividades desenvolvidas pelos alunos bolsistas participantes do
programa PIBID, são planejadas juntamente com o professor supervisor, onde são discutidos, os
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objetivos, estratégias didáticas e recursos, afim de contribuir para a melhoria da aprendizagem dos
educandos.
Para isso, a escolha pelo trabalho com sequências didáticas, surgiu a partir de uma
necessidade vivenciada pela professora da turma do terceiro ano do ensino fundamental juntamente
com os bolsistas integrantes do projeto, por detectarem a necessidade de um trabalho que
conseguisse dialogar com diferentes áreas do currículo, permitindo aos educandos, refletirem,
opinarem, discutirem e assim, construírem seus conhecimentos a partir de experiências vivenciadas
no cotidiano. Para isso, observamos que o trabalho a partir das Sequências Didáticas, segue uma
proposta que possui características de como discernir o conteúdo prioritário, trabalhar o contínuo incluindo áreas e situações escolares diversificadas – e a reflexão sobre o papel das atividades
envolvidas, de forma a dar suporte tanto ao docente como ao discente (ZABALA, 1998).
Como objetivo destacado para o trabalho com a sequência didática, destacamos: analisar os
saberes discentes, no caso, dos alunos do PIBID, mobilizados pelos investigados no seu cotidiano
escolar, compreendendo quais estratégias de ensino-aprendizagem se baseiam para trabalhar com
sequências didáticas, relacionando-as com suas concepções de ensino.
Para isso, nos encontros de planejamentos, discutíamos sobre o que seria uma sequência
didática? Qual a importância de se trabalhar em sala de aula? Por quê trabalhar com sequências
didáticas em uma turma de alfabetização? Como respostas dos bolsistas, escutávamos, vários
depoimentos sobre a necessidade de se planejar um trabalho contextualizado e que tivesse
significado para os educandos que estariam em processo de alfabetização. Escutávamos também
narrativas que apontavam para a necessidade de se trabalhar o processo de alfabetizar na
perspectiva do letramento, em que as práticas sociais de leitura e escrita fizessem sentido para os
educandos. E, a partir daí, os pibidianos juntamente com as professoras supervisoras do programa,
foram organizar o trabalho a ser desenvolvido em sala de aula, para os educandos no ciclo de
alfabetização. Assim,
A leitura e a escrita são instrumentos eficazes de integração, fundamental também no
processo de troca de ideias e desenvolvem os componentes cognitivos do aluno. Por
isso aqueles que formam leitores: alfabetizadores, professores e bibliotecários,
desempenham um papel político que poderá estar ou não comprometido com a
transformação social. (SOARES, 2005, p.28).

Conforme destaca Soares, para formarmos alunos leitores é importante que o professor, seja
ele o alfabetizador, o bibliotecário ou outro profissional que atua na sala de leitura, planejem
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situações que visem o desenvolvimento cognitivo do educando, a partir de um trabalho
interdisciplinar e prazeroso. A necessidade do desenvolvimento da atividade surgiu do relato dos
pibidianos quanto a dificuldade na organização um trabalho em que a leitura e escrita fossem
trabalhadas de modo articulado.
Concomitantemente ao trabalho por meio das sequências didáticas, conforme nos relataram
os bolsistas, os mesmos foram a biblioteca da escola, elencar alguns livros literários que pudessem
conhece-los e assim, escolher qual poderia ser trabalhado em sala de aula, pensando na ideia de se
desenvolver estratégias pedagógicas por meio de um conjunto de atividades que possibilitassem a
construção de maneira significativa e prazerosa do conhecimento aos educandos, a partir do
trabalho com sequência didática utilizado o livro literário.
Corroboramos com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004 p.95-128), quando destacam que “as
sequências didáticas são conjuntos de atividades ligadas entre si, que desenvolvem-se nas escolas
de forma bem organizada, em torno de um gênero textual”. Por meio do gênero textual escolhido, o
professor fará uma espécie de sistematização dos saberes, propondo atividades diversificadas,
desafiadoras e com possibilidades de progressão, pois é certo que atividades diferenciadas
mobilizam diferentes conhecimentos e estimulam a aprendizagem.
Na experiência do PIBID, segundo as narrativas dos próprios alunos,

foi interessante

planejarem o trabalho pedagógico por meio da sequência didática, para que dessa forma,
escolhessem qual gênero textual seria trabalhado nesta proposta; conforme nos relataram os alunos,
os mesmos foram, pesquisar, conhecer melhor o gênero conto. A partir dai, sentaram para planejar
como seria desenvolvida a proposta de trabalho, e assim, elencarem os objetivos, metodologia,
recursos, como avaliariam os educandos, enfim, passaram para a construção da proposta didática
que seria desenvolvida em sala.
É importante ressaltar que a SD é uma ferramenta que se desenvolve por meio de um projeto
de comunicação claramente definido, motivando os alunos para o seu objetivo principal. Ainda
enfatiza Dolz, Noverraz e Schneuwly, (2004 p.95- 128), que “para elaboração de uma SD, é
necessário antes de tudo escolher um modelo de gênero que esteja relacionado aos objetivos que o
professor pretende atingir diante das necessidades dos alunos”
É interessante destacarmos nesta experiência que o trabalho a partir das sequências
didáticas, oportunizaram aos graduandos participantes do PIBID, construírem de maneira coletiva
um planejamento participativo e dialógico, onde elencavam quais estratégias poderiam realizar em
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sala, avaliar o trabalho desenvolvido, (re)ver o que não deu certo, quais objetivos não foram
alcançados, enfim, ressaltamos que a experiência vivenciada/construída em uma turma de
alfabetização, possibilitou a cada bolsista a refletir sobre a práxis docente e o fazer pedagógico em
sala de aula.
Após a operacionalização da proposta de trabalho desenvolvida pelos pibidianos, foi
organizado um momento de autoavaliação, como estratégia de se oportunizar a cada um de
relatarem os aprendizados bem como as dificuldades trabalhadas e assim, propiciar aos mesmos,
momentos reflexivos sobre a tríade: ação-reflexão-ação da prática docente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho com sequências didáticas torna-se importante por proporcionar que os
conhecimentos sejam construídos gradativamente, seguindo uma progressão das atividades
propostas, em etapas encadeadas, contextualizadas e significativas, promovendo a consolidação dos
conceitos e tornando-se mais eficiente o processo da aprendizagem.
Sabemos que práticas como esta, potencializam ainda mais experiências de alfabetização e
letramento, porém, entendemos que muito ainda deve ser feito para garantir esse direito a todos os
alunos, para que sejam inseridos no mundo do escrito e constituam participantes dele, cabendo a
todos nós, educadores e promotores do saber, essa tarefa árdua e produtiva.
Os aprendizados construídos ao longo da operacionalização do trabalho com a sequência
didática pelos alunos bolsistas do PIBID Pedagogia do CAP/UERN, foram sem dúvida alguma,
imprescindíveis para o processo formativo dos alunos/futuros professores, tendo em vista, a
importância de vivenciar práticas pedagógicas nos anos iniciais voltadas para o desenvolvimento do
processo de ensino-aprendizagem numa perspectiva interacionista, além de promover a reflexão
na/sob a prática, vivenciar o dia a dia na escola, os desafios, o (re)planejar a prática e assim,
procurar redimensioná-la, para que dessa forma, os objetivos elencados na proposta de trabalho
sejam atingidos.
Nesse contexto, conforme apontam os alunos participantes da nossa pesquisa, evidencia-se
que foram vários os aprendizados construídos por meio do trabalho apresentado pelos pibidianos,
bem como, a mobilização de saberes e a oportunidade de vivenciar na prática o desenvolvimento de
um trabalho pedagógico construído a partir de um planejamento coletivo, dialógico e reflexivo,
como instrumentos essenciais para o processo de construção da identidade profissional docente.
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Resumo
Este trabalho trata de uma experiência dos alunos do curso de Pedagogia do Campus Avançado de
Patu, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-CAP/UERN, participantes do Programa de
Iniciação à Docência-PIBID, por meio do subprojeto: Tessituras de Vida e Formação: Ler, escrever,
contar e encantar no sertão. O referido trabalho tem como objetivo analisar os saberes discentes
mobilizados pelos investigados no seu cotidiano escolar, compreendendo quais estratégias de ensinoaprendizagem se baseiam para trabalhar com sequências didáticas, relacionando-as com suas
concepções de ensino. Como referenciais teóricos, nos respaldamos em: BRASIL (2009), Gatti (2013),
Metodologicamente, trabalhou-se, com uma pesquisa de abordagem qualitativa, através de um estudo
bibliográfico e com os recursos da entrevista semiestruturada visando compreender as razões pelas
quais os alunos integrantes do programa ensinam da forma que ensinam e da análise de documentos,
como fotos e registros de campo do ano de 2019. Os resultados evidenciam que a participação dos
discentes no PIBID possibilitou uma visão mais ampla sobre a sala de aula, o planejamento pedagógico,
bem como sobre o processo de ensino-aprendizagem numa perspectiva interacionista. Assim,
acreditamos que o trabalho proporcionou uma maior segurança, aos pibidianos em sala de aula;
autonomia para buscar novos conhecimentos; estratégias de ensino-aprendizagem desenvolvidas em
parceria com os professores nas escolas; pensamento crítico sobre as concepções de ensino e, deste
modo, contribuiu para o processo de desenvolvimento profissional docente.
Palavras-chave: Formação docente. Ensino-aprendizagem. PIBID. Fazer docente.
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CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PEDAGOGIA PARA A FORMAÇÃO INICIAL DO
PEDAGOGO: O QUE NOS REVELAM OS ALUNOS BOLSISTAS DO CAP/UERN?
Iure Coutre Gurgel – UERN

INTRODUÇÃO
Com o advento da globalização e a pandemia das tecnologias que disseminaram- se
rapidamente nesse novo milênio, denominado inclusive como “sociedade da informação e do
conhecimento”, recaiu sobre a escola e os professores a missão de equacionar demandas típicas da
sociedade contemporânea, ocasionando a intensificação do trabalho educativo e colocando a
educação no topo das críticas sociais (Imbernón, 2009). Assim, em meio a esse contexto de
mudanças, em se tratando de prática pedagógica, merecem destaque palavras como formação
docente, profissionalização do educador, como caminhos que se possam contribuir com a melhoria
da educação pública.
Objetiva-se com o estudo compreender em que medida o PIBID contribui para a
aprendizagem da docência dos futuros professores. Desse modo, buscamos fomentar o debate ao
apresentarmos e discutirmos as repercussões da contribuição do PIBID, por meio de experiências
formativas vivenciadas por alunos bolsistas participantes do subprojeto do PIBID Pedagogia do
Campus Avançado de Patu da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-CAP/UERN,
intitulado por: Tessituras de Vida e Formação: Ler, Escrever, Contar e Encantar no Sertão.
Este estudo, portanto, é de cunho qualitativo, no qual teve como referencial teórico os
estudos de Imbernón (2009), Cunha (2001, 2004), Farias (2008), Pimenta e Anastasiou (2002),
dentre outros. Recorremos a entrevista semiestruturada como instrumento de coleta de dados. O
universo da pesquisa foi composto por (05) cinco discentes bolsistas do subprojeto do PIBID
Pedagogia do CAP/UERN, lócus do estudo, os quais têm em comum o seguinte perfil: são alunos
participantes do mesmo subprojeto (do início da operacionalização até o término do mesmo).
Diante de tal contexto, a relevância educacional em estudar essa temática se deve à atual
exigência em se ter uma formação por dentro da profissão, que articule teoria e prática. No curto
tempo de sua existência, podemos inferir que o PIBID tem conseguido, do ponto de vista social, dá
uma resposta a problemas crônicos presentes na formação de novos professores, demonstrando ser
um programa com forte potencial de contribuição para a melhoria da Educação Básica brasileira
(Deimling, Reali, 2015).
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Trazemos nesse texto, portanto, uma discussão sobre a compreensão desses bolsistas/futuros
professores atuantes em uma escola pública, em uma turma dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental da Educação Básica acerca da construção da identidade docente e da inovação
pedagógica como caminho para a melhoria da educação pública, tendo em vista a melhoria dos
modos de ensinar e de aprender.
UM CAMINHAR PELO PROGRAMA: TECENDO ALGUMAS INFORMAÇÕES
O debate sobre a formação inicial do professor é central para impulsionar a defesa e a luta
pela qualidade do ensino público brasileiro, visto que, é durante a formação inicial que são
oferecidos os conhecimentos básicos para a futura atuação do educador, que pode (e deve),
evidentemente, serem aprimorados ao longo de sua carreira, por meio da formação continuada e do
seu desenvolvimento enquanto profissional do ensino.
Acreditamos em uma formação continuada e inicial do educador que proporcione um refletir
contínuo de sua prática e viabilize a mobilização de saberes, no intuito de contribuir para que o
professor possa (re) dimensionar sua prática e assim, melhorá-la constantemente.
O PIBID tem, como sujeito principal, os licenciandos, bolsistas de iniciação à docência
(ID), e, ao objetivar promover uma melhoria na formação inicial desses sujeitos, propõe ações que
focalizam a aprendizagem docente, constituídas a partir das experiências vivenciadas em seu
âmbito.

Porém, o programa também se apresenta como um importante lócus de formação

continuada para os demais envolvidos na ação, professores supervisores da escola pública e também
os professores do Ensino Superior, visto que permite uma importante troca de saberes mútua entre
os sujeitos.
O referido programa, apoiado pela CAPES, teve sua primeira chamada pública lançada
através do Edital nº 6.316/2007, e institucionalizado pelo Decreto nº 7.219/10, abrangendo apenas
instituições e centro federais. Somente no ano de 2009, houve o lançamento de um segundo edital
com algumas alterações, mas que abrangeu um número maior de participantes do programa. Neste
Edital, o PIBID passou a receber propostas de projetos institucionais de iniciação à docência não
somente de instituições federais, mas também, de instituições estaduais, abrangendo, assim, todas as
etapas da Educação Básica (EDITAL CAPES/DEB Nº 02/2009 – PIBID). A partir desse edital de
2009, o PIBID apresenta, dentre outros objetivos:
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a) incentivar a formação de professores para a educação básica, contribuindo para a
elevação da qualidade da escola pública; [...] d) inserir os licenciandos no cotidiano de
escolas da rede pública de educação, promovendo a integração entre educação
superior e educação básica; e) proporcionar aos futuros professores participação em
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e
interdisciplinar e que busquem a superação de problemas identificados no processo de
ensino-aprendizagem, [...]; e f) incentivar escolas públicas de educação básica,
tornando-as protagonistas nos processos formativos dos estudantes das licenciaturas,
mobilizando seus professores como co-formadores dos futuros professores (EDITAL
CAPES/DEB Nº 02/2009 – PIBID, p. 3).

Observamos assim que, diante dos objetivos elencados pelo Programa que o mesmo visa
além de incentivar o processo de formação inicial dos graduandos, de possibilitar uma aproximação
da Universidade-Escola, com o objetivo de fortalecer esta relação por meio de vivências
significativas e experiências diversificadas a partir de contextos significativos de aprendizagens.
CONHECENDO O SUBPROJETO DO PIBID PEDAGOGIA DO CAP/UERN
O subprojeto Tessituras de Vida e Formação: Ler, Escrever, Contar e Encantar no Sertão
tem como objetivo geral fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da
formação de professores em nível superior e para a melhoria da qualidade da Educação Básica
pública do município de Patu/RN.
O curso de Pedagogia tem como uma das áreas de atuação o exercício da docência e deve
primar por um profissional capaz de contribuir com a transformação da realidade educacional,
mediante uma ação comprometida e eficaz na educação escolar, possibilitando a melhoria da
qualidade da escola pública e a construção de sua identidade profissional.
Nesse contexto, ressaltamos que a formação do pedagogo para o exercício da docência
envolve o estudo de áreas específicas para o ensino nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A
presente proposta trata do trabalho fundamentado nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática
através de uma proposta interdisciplinar, onde o fio condutor é contribuir com o processo de
alfabetização, Letramento e alfabetização matemática dos discentes do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental das escolas participantes do referido subprojeto.
Então, acreditamos que a referida proposta contribuirá tanto para a melhoria dos índices
educacionais como também, do processo de formação docente por meio de formações, estudos,
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rodas de conversas e planejamentos pedagógicos visando aperfeiçoar a formação do educador e
corroborando dessa forma com a construção da identidade docente dos alunos participantes deste
subprojeto.
A FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE COMO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO: A RELAÇÃO
TEORIA-PRÁTICA
A construção da docência passa por vários processos formativos. O futuro professor tem
essa oportunidade inicialmente de ir se construindo professor na universidade. É na academia que o
graduando vai estudando teorias que se tornam necessárias para o (re)pensar a construção da
identidade docente numa perspectiva reflexiva, por meio da construção de conhecimentos diversos.
Corroboramos com Nóvoa, quando defende que a formação de professores requer a
participação dos educadores também em processos reflexivos e não somente em processos
informativos, passando por processos diretamente articulados com as práticas educativas (Nóvoa,
1995).
Pimenta e Anastasiou (2002, p. 105) defendem que “a construção da identidade com base
numa profissão inicia-se no processo de efetivar a formação na área”. De acordo com Pimenta e
Lima (2004, p. 62), a identidade docente é construída ao longo da atividade profissional como
professor, mas é “no processo de sua formação que são consolidadas as opções e intenções da
profissão que o curso se propõe a legitimar”. Ou seja, as autoras evidenciam que o percurso
construtor da identidade docente é processual, por meio de inúmeras vivências/experiências que
são vivenciadas/ construídas ao longo do exercício da docência.
Embora sabemos que a formação profissional acadêmica é um fator relevante na construção
da identidade profissional docente, não podemos deixar de ressaltar a importância das suas
experiências pessoais. Comungamos com Farias et al (2008), ao destacar os diversos fatores que
contribuem para tal construção, reconhece a influência da história de vida como um dos elementos
identitários da docência
A identidade docente é uma construção para a qual contribuem diversos fatores, dentre
eles a história de vida do professor, a formação vivenciada em sua trajetória
profissional e o significado que cada professor confere á atividade docente no seu
cotidiano, com base em seus saberes, em suas angústias e anseios. Esses elementos
são constituidores das maneiras como ele se faz e refaz, dialeticamente, como
profissional. (Farias et al., 2008, p. 60).
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Desta forma, o professor em formação está em constante troca de saberes, em um processo
de contínuo de construção da identidade profissional docente, por meio de vivências, angústias,
reflexão da prática docente, troca de experiências com os pares, como apontou Farias (2008). Nos
fundamentamos em Nóvoa quando destaca que “[...] a troca de experiências e a partilha de saberes
consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar,
simultaneamente o papel de formador e de formando.” (Nóvoa, 1995, p.33). Ou seja, o professor
segue desempenhando papel de mediador e aprendiz, para que assim, a construção de sua formação
seja efetiva. Sendo assim, os pressupostos teóricos abordados pelos autores citados aproximam-se
da proposta do PIBID, que tem como um de seus objetivos oportunizar aos bolsistas o contato com
a prática, ou seja, incentivar a relação teoria-prática e a aproximação entre as escolas e as
instituições formadoras.
De acordo com a Gatti et al. (2014), o PIBID tem a finalidade de mudar a história da
educação Brasileira, com propostas de valorização do Ensino Básico e do Magistério, tanto quanto,
a interação e articulação da vivência teórica com a prática docente, aproximando escola e instituição
formadora, pois há
[...] a necessidade de repensar os atuais modelos de formação, estabelecendo um
diálogo mais estreito com a realidade e com as situações concretas do trabalho
docente. Alertam ainda para a urgência de que as instituições formadoras incorporem
ao discurso e às práticas formativas do ensino superior uma nova epistemologia na
formação de professores, mantendo uma relação mais próxima com as escolas e com
as situações concretas do trabalho docente. (Gatti et al., 2014, p. 14).

As articulações entre o espaço escolar e as instituições formadoras de acordo com Marcelo
(1999) permitem aos futuros professores aprenderem a compreender a escola como um organismo
em desenvolvimento, caracterizado por uma determinada cultura, clima organizacional, dotada de
algumas funções de gestão necessárias para garantir seu funcionamento.
A formação profissional, portanto, invoca vários desafios, pois a identidade docente
perpassa pela dimensão profissional (formação e prática pedagógica) e pela dimensão pessoal
(Farias, 2008, p. 60), portanto, não é formada apenas pelo exercício da docência, mas por todas as
experiências vivenciadas pelo (futuro) professor em toda a sua trajetória, seja ela de âmbito pessoal,
social, econômico, religioso, dentre outros. O professor, como ser humano, recebe constante
influência do mundo a sua volta. Nias apud Nóvoa (1992, p.7) afirma que o “professor é uma
pessoa: e uma parte importante da pessoa é professor”. Tal citação nos fez compreender que os
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docentes além de serem profissionais também são pessoas e nessas duas perspectivas estão
englobados vários outros fatores que constituem assim a identidade profissional.
A complexidade na docência, sob o olhar de Cunha (2004), surge da necessidade de uma
preparação cuidadosa, com singulares condições de exercício, distinguindo-a de várias outras
profissões. Assim, “ser professor não é tarefa que qualquer um faz, pois a multiplicidade de saberes
e conhecimentos que estão em jogo na sua formação exige uma dimensão de totalidade, que se
distancia da lógica das especialidades, tão cara a muitas outras profissões [...]” (p. 41)
Garcia (1999, p.119) ao discorrer sobre programas de iniciação a docência salienta que eles
“têm a finalidade específica de facilitar a adaptação e integração do novo professor na cultura
escolar existente”; isto significa oportunizar ao principiante: vivenciar o contexto educacional;
acompanhar um educador experiente em suas atividades diárias; conhecer o projeto político
pedagógico da escola; observar como o professor resolve os problemas do cotidiano; enfim, a
participação em programas de iniciação à docência aproxima o licenciando ao seu futuro ambiente
de trabalho
TRILHAR METODOLÓGICO DA PESQUISA
A metodologia que caracteriza esta pesquisa é de abordagem qualitativa, O estudo caminhou
nesta abordagem por nos ter proporcionado o contato direto com os sujeitos participantes da
pesquisa e o que os mesmos apontam sobre a temática do estudo, enriqueceu a nossa pesquisa e
possibilitou enxergarmos a relevância que o PIBID Pedagogia do CAP/UERN proporcionou aos
bolsistas participantes a construção de saberes necessários para a aprendizagem da docência.
O referido trabalho foi configurado como um estudo de caso, como destaca Stake (2007),
que o método de pesquisa estudo de caso caracteriza-se como um estudo aprofundado de uma
unidade em sua complexidade e em seu dinamismo próprio, fornecendo informações relevantes
para tomada de decisões. Nesse caso, por exemplo, a incorporação de uma política no cotidiano
escolar, uma vez que visa compreender em que medida o PIBID Pedagogia do CAP/UERN
contribui para a aprendizagem da docência dos futuros professores.
Para a coleta de dados, recorremos ao desenvolvimento de uma entrevista semiestruturada
com cinco licenciandos participantes do subprojeto, a fim de verificarmos as aprendizagens
construídas por meio da experiência de participação durante a operacionalização do subprojeto.
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A análise dos dados foi estruturada por meio da análise temática, por compreendermos que
esta “[...] consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõe uma comunicação, cuja presença
ou frequência signifiquem alguma coisa para o objeto analítico visado” (Minayo, 2010, p. 316).
Assim sendo, delimitamos as categorias, sendo elas: Experiências/vivências pedagógicas e
aprendizados da docência, para que dessa forma, nos ajudasse a alcançarmos o objetivo que foi
delimitado nesta pesquisa.
Recorremos também ao uso do procedimento de análise documental, momento no qual foi
realizada uma análise do Edital do PIBID, da Proposta Institucional da UERN e do Subprojeto de
Pedagogia do PIBID/CAP-UERN, denominado: Tessituras de Vida e Formação: Ler, Escrever,
Contar e Encantar no Sertão tendo como objetivo geral fomentar a iniciação à docência,
contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de professores em nível superior e para a
melhoria da qualidade da Educação Básica pública em duas escolas do município de Patu/RN
(Edital PIBID (n° 061/2018 - CAPES).
O PIBID PEDAGOGIA E AS CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO INICIAL DO
PEDAGOGO. O QUE NOS REVELAM OS ALUNOS BOLSISTAS DO CAP/UERN?
Na atualidade, o contexto educacional brasileiro vem passando por uma série de mudanças.
Transformações estas que afetam diretamente no processo formativo do educador. A esse respeito,
podemos citar a Política de Valorização dos Profissionais do Magistério da Educação Básica,
instituída através do Decreto (nº 6755/2009), em que por meio de um regime colaborativo entre os
estados federados, garantir-se-á a formação inicial e continuada de profissionais do magistério da
Educação Básica para as redes públicas de ensino.
Por meio dessa política, constatou-se a necessidade de uma ampliação da formação docente
como um elo articulado entre os cursos de licenciaturas com o lócus de trabalho do futuro educador:
a escola pública. É por meio desta questão que surge o Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência-PIBID como um caminho para se melhorar a formação inicial do licenciando
por meio de experiências/vivências construídas na escola a partir da colaboração do professor
supervisor que é o titular da sala de aula, onde o pibidiano atuará e por meio de um trabalho
pautado no planejamento, reflexão da prática e propostas interventivas para se melhorar o processo
de ensino-aprendizagem.
Neste trabalho o objetivo foi de compreender em que medida o PIBID contribui para a
aprendizagem da docência dos futuros professores. Assim, buscamos realizar uma entrevista com
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cinco bolsistas integrantes do subprojeto: Tessituras de Vida e Formação: Ler, Escrever, Contar e
Encantar no Sertão, que tem como objetivo geral fomentar a iniciação à docência, contribuindo
para o aperfeiçoamento da formação de professores em nível superior e para a melhoria da
qualidade da Educação Básica pública do município de Patu/RN.
Os entrevistados participantes desta pesquisa são alunos do curso de Pedagogia do Campus
Avançado de Patu da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-CAP/UERN, que atuam em
uma sala do terceiro ano do Ensino Fundamental, em uma escola da rede pública localizada em
Patu/RN.
No que concerne a primeira categoria denominada: Experiências/vivências pedagógicas que
forma construídas por meio do PIBID, os licenciandos destacam a relevância do trabalho com uma
metodologia diversificada com o propósito de atender as necessidades da turma. Os mesmos
enfatizam a aula expositiva-dialogada, as atividades em grupos, trabalhos de pesquisas como
estratégias que viabilizaram a melhoria da aprendizagem da turma.
Os alunos entrevistados destacam também, dentre as experiências mais significativas, as
atividades voltadas para a proposta de alfabetização na perspectiva do letramento, em que
realizaram, contações de histórias, produções de textos, piquenique literário, bingos de palavras,
produções de livros com as histórias construídas pelos próprios alunos, sob a mediação do professor
supervisor da sala e dos pibidianos.
Em se tratando da categoria “Aprendizagens da docência” vale ainda ressaltar conforme
relataram os entrevistados que a importância do diário de campo, contendo anotações que se
tornaram valiosas para se (re)pensar a prática, avaliar a aula e assim, buscar melhorá-la foram
essenciais no processo de formação docente para os bolsistas.
Outro ponto evidenciado pelos bolsistas foi a importância do planejamento para que
pudessem colocar em prática as atividades propostas. O planejar como destacaram os entrevistados
foi um instrumento imprescindível para se pensar: o que ensinar? Como ensinar? E para que
ensinar? Foi por meio do planejamento com os mesmos relataram que tiveram a oportunidade de
estabelecer a relação teoria-prática, por meio de diversos conteúdos estudados na academia e que
eram preciso trabalhar na turma atendida pelo programa.
Assim, percebemos conforme as colocações dos entrevistados que a experiência em irem à
escola de educação básica, conhecer sua realidade, o trabalho pedagógico do professor são
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elementos valiosos para a aprendizagem da docência. Nesse sentido, corroboramos com Farias
(2008) quando aponta que:
Vivenciar o ambiente multidimensional da escola requer conhecimentos peculiares ao
ofício de ser professor, sobretudo quando ele toma posse de sua sala, de seus alunos,
pela primeira vez. Processos que possibilitem a aproximação ao futuro contexto de
trabalho, a constituição e a consolidação desses conhecimentos são primordiais, a
exemplo do que é feito no PIBID, iniciativa que incentiva a inserção do licenciando na
escola no decurso de sua formação inicial.

Observamos conforme aponta Farias (2008) que para o futuro professor vivenciar o “espaço
vivo” da escola e toda sua complexidade é algo primordial para a construção da identidade docente
do futuro professor por lhe permitir conhecer o contexto de uma sala de aula e suas peculiaridades.
Consideramos pertinente também o procedimento de análise documental, momento no qual
foi realizada uma análise do Edital do PIBID (2018), da Proposta Institucional da UERN e do
Subprojeto de Pedagogia do PIBID/CAP-UERN, como meio de nos adentrarmos na proposta a ser
desenvolvida pelo subprojeto e assim, observarmos a relevância de se propiciar a relação
Universidade-Escola como caminho para a melhoria da formação inicial do licenciando.
Garcia (1999, p.119) ao discorrer sobre programas de iniciação a docência salienta que eles
“têm a finalidade específica de facilitar a adaptação e integração do novo professor na cultura
escolar existente”; isto significa oportunizar ao principiante: vivenciar o contexto educacional;
acompanhar um educador experiente em suas atividades diárias; conhecer o projeto político
pedagógico da escola; observar como o professor resolve os problemas do cotidiano; enfim, a
participação em programas de iniciação à docência aproxima o licenciando ao seu futuro ambiente
de trabalho, fator que pode contribuir para que o ingressante na docência esteja mais preparado para
atuar numa profissão tão complexa como a de professor.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo geral deste estudo foi compreender em que medida o PIBID contribui para a
aprendizagem da docência dos futuros professores. Desse modo, buscamos fomentar o debate ao
apresentarmos e discutirmos as repercussões da contribuição do programa, por meio de experiências
formativas vivenciadas por alunos bolsistas participantes do subprojeto do PIBID Pedagogia do
CAP/UERN, intitulado por: Tessituras de Vida e Formação: Ler, Escrever, Contar e Encantar no
Sertão.
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É importante destacarmos que a análise documental do edital do PIBID (2018) bem como a
proposta do Subprojeto: Tessituras de Vida e Formação: Ler, Escrever, Contar e Encantar no
Sertão, contribuiu para que observássemos a relevância dos mesmos no sentido de se estabelecer
uma aproximação entre a Universidade com a Escola de Educação Básica, oportunizando dessa
forma, a inserção dos bolsistas/futuros professores no ambiente escolar para que pudessem
vivenciar/construir experiências significativas e necessárias para a aprendizagem da docência.
Os achados desta investigação, colhidos através da entrevista, evidenciaram que o PIBID
realmente tem se constituído como um Programa que visa melhoria a formação inicial do futuro
professor. Então, acreditamos que as contribuições para os bolsistas que participam do referido
programa são múltiplas e necessárias para a construção do desenvolvimento profissional do
professor.
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Resumo
Este estudo apresenta uma discussão sobre as contribuições que o Programa de Iniciação à DocênciaPIBID Pedagogia do Campus Avançado de Patu da Universidade do Estado do Rio Grande do NorteCAP/UERN, para a aprendizagem da docência. Como objetivo elucidamos compreender em que
medida o PIBID contribui para a aprendizagem da docência dos futuros professores. Desse modo,
buscamos fomentar o debate ao apresentarmos e discutirmos as repercussões da contribuição do
programa, por meio de experiências formativas vivenciadas por alunos bolsistas participantes do
subprojeto: Tessituras de Vida e Formação: Ler, escrever, contar e encantar no sertão. Como
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referencial teórico, nos respaldamos nos estudos de Cunha (2001, 2004), Farias et al. (2008), Pimenta e
Anastasiou (2002). Trata-se de uma pesquisa empírica, qualitativa, configurando-se como um estudo de
caso do tipo instrumental. Os sujeitos da pesquisa foram cinco bolsistas de Iniciação à Docência
participantes do programa. Para a coleta de dados, recorremos a entrevistas semiestruturadas e a análise
de documentos que fazem parte do programa. Os resultados evidenciam que a participação dos
licenciandos no PIBID foi significante ao processo de aprendizagem docente e o fortalecimento dos
saberes docentes, evidenciando a importância do referido programa para uma melhor qualificação da
formação do professor e melhoria da qualidade da educação, articulando dessa forma, a parceria entre
Universidade e Escola.
Palavras-chave: Aprendizagem. Formação inicial do Pedagogo. PIBID.
FORMAÇÃO DOCENTE E PERSPECTIVAS DO LETRAMENTO A PARTIR DAS
MICROAULAS
Maria Ghisleny de Paiva Brasil – UFERSA

INTRODUÇÃO
Os processos formativos em situações de prática nele desenvolvidos possuem forte
influência na aprendizagem profissional da docência, em que as bases do conhecimento pedagógico
especializado são fornecidas pelas interações/mediações em contextos que possibilitam a relação
teoria-prática.
Nesse sentido, esse trabalho resulta da experiência com microaulas advindas do subprojeto
“Formação docente na perspectiva do letramento nos anos finais do ensino fundamental: uma
proposta do PIBID de Língua Portuguesa”. Entendemos o Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência/PIBID enquanto política de valorização da formação docente e qualificação
dos futuros professores da educação básica, bem como um espaço de letramentos do professor.
Lançamos mão da prática de microaulas como ferramenta no processo de formação do
aluno/professor que, não obstante estar num ambiente que lhe é próximo, a sua sala de aula,
constitui numa oportunidade de “construir” a futura profissão docente. Nesse sentido, nosso olhar
aproxima-se da perspectiva dos letramentos, pois compreendemos que se trata aqui não só do
domínio de artefatos da prática docente, mas de toda uma prática social, mediada por gêneros
discursivos mobilizados em função de um propósito. O trabalho está fundamentado nos trabalhos
que discutem e orientam a formação e prática do professor, como Libâneo (2013) e Pimenta (2006),
assim como nos pressupostos dos Estudos de Letramento, conforme define Kleiman (2006) .
Algumas categorias foram indicadas para se refletir e pensar sobre as microaulas como
ferramenta metodológica e como um evento de letramento. Tais pontos de análise constituem os
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parâmetros que foram utilizados para compor, realizar e avaliar a práxis do Aluno–Professor por
meio das microaulas. As categorias foram: elaboração do plano; exposição de conteúdo; abordagem
teórica e metodologia aplicativa.
Sendo assim, nosso objetivo é discutir como o uso das microaulas no processo formativo
contribui com os letramentos do professor, no âmbito do PIBID, tornando-se um instrumento
potencial de formação docente. O texto primeiramente aponta o PIBID como espaço de formação
docente e também de letramentos, em seguida enfatiza a experiência com as microaulas como uma
ferramenta de aprendizado do fazer docente. Os resultados do estudo apontam para a importância
da unidade teoria-prática como elemento fundamental para a formação do profissional docente.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Pensar a formação docente implica compreender os professores como sujeitos sociais e
históricos, que agindo espaço no institucional, constroem nessa atividade, sua vida e sua profissão.
Por outro lado, é necessário compreender que a base para o ofício do professor são os saberes da
docência os quais dependem não só da formação inicial, mas da história, da experiência
profissional, entre outros.
A finalidade do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID, segundo
a Portaria Normativa n. 16, de 23 de dezembro de 2009 seria “o fomento à iniciação à docência de
estudantes das instituições federais de educação superior, aprimorando-lhes a qualidade da
formação docente em curso presencial de licenciatura de graduação plena e contribuindo para a
elevação do padrão de qualidade da educação básica”. Essa exclusividade para as instituições
federais e para os cursos presenciais, não durou muito tempo. Em 2010, o Programa estendeu- -se
também para as Instituições de Ensino Superior (IES) comunitárias, às públicas municipais de
ensino superior e universidades e centros universitários comunitários, confessionais e filantrópicos.
Tal modificação na abrangência significou, primeiramente, uma rápida ampliação do número de
instituições participantes e de alunos bolsistas no programa, revelando uma grande aceitação junto
às IES e uma convergência da resposta às necessidades do campo da formação docente.
O PIBID vem, ao longo de quase doze anos de existência, contribuindo de forma efetiva
para a formação inicial de licenciandos em todo o Brasil. Por meio do referido Programa, o
estudante tem a oportunidade de conhecer/viver o cotidiano da sala de aula ao longo do seu curso de
graduação, o que possibilita o estabelecimento da relação teoria-prática. Os resultados desse
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processo de formação, que se dá no “chão da escola”, podem ser facilmente percebidos quando nos
deparamos com o desempenho diferenciado dos “pibidianos” em atividades como os Estágios
Supervisionados, e com o enriquecimento dos debates no interior das disciplinas acadêmicas.
Dentre os objetivos do PIBID, destacam-se aqueles voltados para a formação de professores,
qualificando do seguinte modo as ações acadêmicas a ela destinadas: fortalecer a escola pública
como espaço de formação, e promover a necessária articulação das universidades com as redes
públicas de ensino. É, assim, um Programa que tem como finalidade a formação inicial dos
licenciandos, proporcionando experiências pedagógico-formativas, articulando seu percurso
formativo na universidade com a realidade local das escolas.
É importante reconhecer também que a experiência do PIBID tem permitido o
desenvolvimento da formação docente, principalmente em dois importantes aspectos: no que se
refere à ampliação da relação entre o estudante de licenciatura e a escola e no despertar de grupos
de pesquisa e reflexões, gerando experiências singulares dos sujeitos envolvidos no interior das
universidades, provocando importantes debates e aprendizados para a área e o outro, em relação à
ampliação do contato do estudante com a escola, nesse sentido, faz-se necessário destacar não só a
elevação do tempo em que o estudante se dedica à escola, mas, sobretudo, a relação diferenciada
com acompanhamento sistemático, tanto no espaço acadêmico quanto no espaço escolar, um tipo de
acompanhamento que difere, em grande medida, das formas assumidas pelo estágio supervisionado,
visto que poderá proporcionar uma maior liberdade (autonomia) para o desenvolvimento de
atividades que envolvam ensino, pesquisa e extensão, podendo também promover uma atuação
mais significativa da escola através do trabalho do supervisor, que estreita suas relações com a
universidade e com a formação docente.
Vê-se, portanto que o PIBID tem tido um importante reconhecimento dos pesquisadores na
área da formação docente e, em certo sentido, tem se constituído como uma notável inovação ao
conjunto das iniciativas referentes à formação docente no Brasil. Os principais aspectos dessa
inovação podem ser observados em questões como: trata-se de uma ação voltada para os estudantes
de licenciaturas e não para os professores em serviço; envolve o governo federal na proposição e
execução da política de formação; permite ampliar o debate no interior das universidades sobre
formação docente; e permite o desenvolvimento de experiências singulares (de interação
teoria/prática e de longo prazo) na formação docente, contrapondo-se aos processos aligeirados e
reducionistas que se tornaram majoritários na experiência brasileira.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1356

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Os projetos desenvolvidos pelas diferentes áreas do PIBID propõem ações que vão além das
paredes das salas de aulas, tais sejam: planejamento e operacionalização de feiras e amostras
científicas e culturais; acompanhamento e monitoramento individualizado de alunos que
apresentam dificuldades em relação à aprendizagem e à adaptação ao contexto escolar; elaboração e
execução de atividades que envolvem escola e comunidade; planejamento, construção e aplicação
de materiais didáticos complementares; participação nas reuniões de planejamento escolar entre
outras – são alguns exemplos de ações que tornam o trabalho de iniciação à docência singular e
mais amplo que os desenvolvidos nas disciplinas de Estágio Supervisionado, que se limitam ao
planejamento e regência de aulas em turmas do Ensino Básico.
Entendemos, portanto, que um programa de tamanha dimensão não se limita a dominar
técnicas, mas antes, compreender que o fazer docente é uma prática social e, como tal, exige
mobilizar conhecimentos de diversas naturezas, relativas às habilidades e competências –
linguísticas inclusive – requeridas por tal prática. Desse modo, vemos o PIBID como um espaço de
letramentos do professor, noção que passamos a discutir.
Seguimos a concepção de letramento de Kleiman (2006, p. 19), para quem o letramento é
“um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto
tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos”. O letramento materializa-se ao
reconhecer que as nossas práticas de linguagem estão imbricadas às práticas sociais em que estamos
envolvidos. Logo, estudar os letramentos é debruçar-se sobre as diversas práticas sociais, as
demandas comunicativas que dela emergem e, consequentemente, os atos discursivos elaborados
em resposta a essas demandas. Construir uma identidade e um fazer docente é um processo de
letramento porque envolve essencialmente uma dimensão social, cultural e ideológica, capturadas
pelas práticas de letramento, conceito que explicamos em seguida.
A noção de práticas de letramento, parafraseando Street (1995, apud MARCUSCHI, 2001),
diz respeito aos significados construídos para a leitura, escrita e oralidade a partir dos usos culturais
que delas fazemos. Entendemos ainda que as práticas de letramento são todas as atividades sociais,
das mais diferentes esferas, que são estruturadas/mediadas, direta ou indiretamente, por meio da
leitura, da escrita e da oralidade. As práticas de letramento são culturalmente situadas, acontecem
enquanto manifestação das formas de viver de um dado lugar, embora algumas encontrem-se
latentes, isto é, ocultas e/ou pouco mobilizadas por um certo grupo.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1357

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

O professor é um profissional imerso em várias trajetórias de letramento. Podemos destacar
aqui o letramento acadêmico, que reúne as práticas de leitura e escrita desenvolvidas na/pela
academia. Destacamos, contudo, que há práticas outras demandadas pelo fazer docente como:
elaborar um plano de aula, organizar uma exposição oral, elaborar uma atividade, redigir um
relatório, avaliar uma prova escrita, etc. A iniciação à docência, aqui discutida no âmbito do PIBID,
possibilita discutir o uso da linguagem num espaço que é híbrido e encontra-se entre a formação
inicial, ou seja, um espaço de aprendizagem, mas que é também um espaço laboral. O termo
letramento do professor, conforme Kleiman (2006), reúne as práticas de leitura e escrita cujo
domínio o professor necessita para configurar-se como um agente de letramento.
Em um estudo que se volta ao letramento do professor, cumpre analisar a construção
identitária desse profissional pelo modo como ele desenvolve habilidades, práticas e representações
do seu próprio fazer, com o intuito de satisfazer suas necessidades profissionais. Segundo Matencio
(2009, p.8),
“se as práticas de letramento são situações em que um “artefato” escrito é essencial
para a interação, porque integra a própria natureza da interlocução e do processo de
produção de sentido, elas implicam tanto o que se faz quando se lê e se produz texto,
quanto as concepções que lhes são subjacentes e os modelos sócio-cognitivos que
subjazem a essas representações, dando-lhes significado.”

Diante do exposto, o letramento do professor refere-se ao conjunto de diferentes saberes e
práticas de leitura e escrita que integram o dia a dia do docente, diante das demandas de seu ofício,
que lhe possibilitam desenvolver estratégias e procedimentos de ensino, bem como
construir/desconstruir/ressignificar os elementos que são próprios do ambiente da docência
(TEMÓTEO, 2019).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho ancora-se inicialmente no paradigma qualitativo, uma vez que trabalha com
subjetividades, valores, representações, elementos intangíveis e não quantificáveis. Orientamo-nos,
na construção do texto, num raciocínio considerado indutivo tendo em vista as conclusões a que
chegamos serem fruto de um conjunto anterior de premissas, advindas da reflexão sobre a prática
desenvolvida. Observa-se ainda o caráter subjetivo das análises e o valor da experiência para a
construção do conhecimento, o que nos permite dizer que esta é uma pesquisa de vertente
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qualitativa. A natureza deste estudo é aplicada e quanto aos objetivos pode-se dizer que ele é de
cunho descritivo-explicativo.
Quanto aos procedimentos empregados, esta é uma pesquisa-ação. Thiollent (1988) define a
pesquisa-ação como um tipo de investigação onde pesquisadores e participantes envolvem-se
mutuamente na resolução de um problema de ordem empírica. O objeto da pesquisa-ação é uma
situação social. Esse tipo de pesquisa pressupõe a ação de sujeitos num determinado contexto,
considerando a observação participativa, a interação de pesquisadores e participantes com o
entorno, a atitude participativa e a reflexão crítica sobre o que foi construído no processo, trazendo
ganhos ao conhecimento do pesquisador que se refaz ao longo do processo.
Reconhece-se na pesquisa-ação modos de fazer muito próximos das ideias dos estudos de
letramento, uma vez que a escrita se imbrica, nessa perspectiva, às necessidades reais dos sujeitos,
num diálogo com as situações de interação cotidianas. A assunção das práticas de letramento exige
comprometimento com o contexto, intervenções planejadas nesse contexto e sobretudo um ciclo
contínuo de ação-reflexão-ação, em virtude das demandas que surgem no fazer e que reorientam as
produções de pesquisadores e participantes.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A qualidade do ensino reflete diretamente no envolvimento do aluno com a aprendizagem.
De acordo com a atuação em sala de aula há um tipo de organização do espaço pedagógico, de
interação cognitiva e afetiva, de referência de estrutura e de
aprendizagem (COLL, 1997). Bordenave e Pereira (2002) ressaltam a importância das
estratégias de ensino do professor para que o aluno tenha diversas formas de interação e construa o
conhecimento de acordo com suas experiências individuais para interpretar as informações,
experiências subjetivas e conhecimentos prévios. Nessa perpectiva, a sessão destaca a experiência
da estratégia de microaulas como uma ferramenta de aprendizado do fazer docente no PIBID de
Língua Portuguesa.
O planejamento está presente em quase todas as nossas ações, pois ele norteia a realização
das atividades. Portanto, o mesmo é essencial em diferentes setores da vida social, tornando-se
imprescindível também na atividade docente. De acordo com Libâneo (2013, p 45) “o planejamento
escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos de
organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no
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decorrer do processo de ensino”. Portanto, o planejamento de aula é um instrumento essencial para
o professor elaborar sua metodologia conforme o objetivo a ser alcançado, tendo que ser
criteriosamente adequado para as diferentes turmas, havendo flexibilidade caso necessite de
alterações.
É nessa perspectiva que se lançou mão da prática de microaulas como ferramenta no
processo de formação do aluno pibidiano que, não obstante estar num ambiente que lhe é próximo e
familiar, a sua sala de aula, constitui numa oportunidade de “ensaiar” ou “construir” a futura
profissão de professor. Nessa construção teórica e prática por parte dos coordenadores de área do
PIBID e dos alunos na realização das micro-aulas foi desenvolvida uma dinâmica em que o
exercício de ministrar aulas deixa de ser um “tormento” para os acadêmicos passando a constituir
em uma importante fase/etapa na formação didática e pedagógica do futuro docente. Para tanto,
algumas categorias foram indicadas para se refletir e pensar sobre essa ferramenta metodológica.
Tais pontos de análise constituem os parâmetros que são utilizados para compor, conduzir, amparar,
realizar e avaliar a práxis do aluno-professor por meio das microaulas. As categorias foram:
elaboração do plano; exposição de conteúdo; abordagem teórica e metodologia aplicativa.
A necessidade do desenvolvimento da atividade surgiu do relato dos pibidianos quanto a
dificuldade na organização do planejamento, principalmente quanto a desarticulação entre os
procedimentos metodológicos e a intenção do aluno – professor, bem como os objetivos dos temas
a serem explicados. Isso mostra, efetivamente, a necessidade de domínio sobre os elementos
básicos da didática. Sabe-se que a utilização de diferentes procedimentos no ensino possui a
finalidade de diversificar as atividades mais do que atender propriamente aos objetivos propostos, o
que acaba determinando o tipo (nível) de informação a ser evidenciada no saber/conteúdo da área
de Língua Portuguesa.
Concomitantemente, na atividade com as microaulas teve-se o importante objetivo de
contribuir com o processo de formação do aluno pibidiano como uma importante tarefa a ser
desenvolvida por parte destes no início da semirregência nas escolas parceiras. Por meio dessa
prática, o acadêmico pode perceber o espaço da sala de aula, desenvolver habilidades e
competências relacionadas à sua área do conhecimento desenvolvendo estratégias de ensino
satisfatórias com base na ação - reflexão - ação.
É importante dizer que, contrapomo-nos aos praticismos da ação docente, defendemos que
as práticas devem ser nutridas pelas teorias, num processo de ir e vir, que conduz à ação – reflexão ação, na qual teoria e prática vão se constituindo, modificando-se e interferindo no real. Para tanto,
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a formação de professores deve se pautar por paradigmas orientados por um ensino crítico, de modo
que a prática docente seja decorrente não só da compreensão dos processos de ensino aprendizagem, como também do contexto social em que ela acontece.
Desse modo, é como estudante e também como professor que, no momento do exercício da
microaula, o aluno pibidiano, ao praticar e aplicar o conteúdo escolar, forja a base de seus saberes
científico e pedagógico que serão utilizados no trabalho com os alunos no campo de atuação

e

como futuro professor em sua práxis docente.
Na experiência do PIBID, as microaulas, segundo o depoimento dos próprios alunos,
cumpriram o objetivo de vivenciar concretamente, alternativas metodológicas que, de outro modo,
seriam apenas descritas pelos professores ou lidas em livros de Didática, de modo pouco
significativo, como mais um item do programa da disciplina. Destinamos às microaulas, cerca de
quatro encontros (2 aulas semanais, com duração de 2 horas), e registramos por escrito situações,
para que os alunos/professores pudessem revê-las e analisá-las. No planejamento das microaulas, os
alunos escolheram temas próprios da área de Língua Portuguesa, e integraram os componentes
essenciais do plano, já estudados — objetivos, conteúdo, estratégias e avaliação, verificando a
coerência e a adequação das decisões tomadas.
Destaca-se, nessa experiência, o fato de que um evento de letramento como a execução de
microaulas é composto de vários outros, que lhe servem de suporte. Citamos aqui alguns eventos
que fizeram parte do processo formativo: debates sobre a representação social do professor; leitura
de documentos oficiais e parâmetros curriculares; estudo de modalidades organizativas; elaboração
de planos de aula; análise de recursos didáticos; estudo e reflexão crítica de referenciais teóricos.
Percebemos que as práticas de leitura e escrita do fazer docente, ou agência de letramento nesse
sentido, é constituída de uma constelação de gêneros discursivos e não ocorre distante dos
propósitos em negociação numa aula de Língua Portuguesa.
Ao fim do ciclo de oficinas elaboradas com a finalidade de desenvolver no professor-emformação habilidades necessárias ao fazer docente, pudemos identificar: postura reflexiva e ativa
dos participantes rumo a uma agência de letramento; emergência de conceitos próprios da
pedagogia freireana: criticidade, autonomia, diálogo; visão socioantropológica do fazer docente,
sempre situado e parte de um contexto cultural, social, político maior; e, por fim, a reconstrução das
representações do ser professor, fruto do o complexo entrecruzamento de valores, ideologias e
representações sociais sobre professor, ensino, planejamento, aprendizado e sujeitos.
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CONCLUSÕES
A partir desses pressupostos definimos que as atividades desenvolvidas nas microaulas
funcionaram como uma atividade mediada que se configura em um dos instrumentos mediadores
entre os sujeitos (alunos pibidiano) e o objeto (prática docente), por conseguinte a apropriação do
conhecimento dar-se-á num processo de apropriação e transformação de conhecimentos que ocorre
na atividade mediada, na relação com os outros. Esses outros, nesse caso específico, são os alunos
das escolas onde atuam, os Supervisores, parceiros de profissão e o os Coordenadores de área,
ministrantes da formação.
Os processos de aprendizagens ocorridos no contexto das microaulas em situação de
interação mediada promoveram a construção de conhecimentos específicos sobre a prática, sobre o
processo de ensino e aprendizagem e sobre o perfil do profissional docente. São conhecimentos
fruto do entendimento de conceitos, princípios, juízos e procedimentos que permitiram aos
pibidianos

perceber

e

interpretar

os

objetos

de

conhecimento

(re)construindo

ou

(re)contextualizando compreensões e conceitos (MELO, 2014).
Portanto, a formação propiciada pelas microaulas, enquanto ação transformadora se
consubstancia tanto na teoria quanto na prática, no entanto, podemos dizer que a formação do
professor não se esgota nos cursos de formação, mas, para o qual há uma contribuição específica
enquanto formação teórica, em que a unidade teoria e prática é fundamental para a formação do
profissional docente.
Evidencia-se dessa forma que um longo passo foi dado para que os alunos-pibidianosprofessores cheguem à agência de letramento e constituam-se, eles próprios, docentes, mediante a
mobilização e domínio de diferentes práticas de letramento que estão envolvidas no ambiente
escolar.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1362

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

REFERÊNCIAS
BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, EDITAL Nº
018/2010/CAPES – PIBID Municipais e Comunitárias. Disponível em http://www.capes.gov.br/. Acesso em
05/08/2018.
BORDENAVE, J.D.; PEREIRA, A. M. Estratégias de ensino-aprendizagem – Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.
KLEIMAN, A. B. Processos identitários na formação profissional – o professor como agente de letramento. In:
CORRÊA, Manoel L. G.; BOCH, Françoise (Org.). Ensino de língua: representação e letramento. Campinas/SP:
Mercado de Letras, 2006. p. 75-91.
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 2013. (Coleção Magistério; Série Formação do Professor).
MATENCIO, M. L. M. Estudos do letramento e formação de professores: retomadas, deslocamentos e impactos.
Caleidoscópio. vol. 7, n. 1, p. 5-10, jan/abr 2009.
MELO, Jacicleide Ferreira Targino da Cruz. O estágio supervisionado como contexto de formação docente específica
para educação infantil: o que dizem os formandos sobre suas aprendizagens? Tese (Doutorado em Educação) Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Programa de Pós-graduação em
Educação. Natal/RN, 2014. 316 p.

Resumo
O trabalho resulta da experiência com microaulas advindas do subprojeto “Formação docente na
perspectiva do letramento nos anos finais do ensino fundamental: uma proposta do PIBID de Língua
Portuguesa”. Entendemos o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência/PIBID
enquanto política de valorização da formação docente e qualificação dos futuros professores da
educação básica. A atividade nos mostrou caminhos para compor um conjunto de métodos e técnicas
que objetivam preparar cada vez melhor nosso aluno/pidiano para o cotidiano escolar. Lançamos mão
da prática de microaulas como ferramenta no processo de formação do aluno/professor que, não
obstante estar num ambiente que lhe é próximo, a sua sala de aula, constitui numa oportunidade de
“construir” a futura profissão docente. O trabalho está fundamentado nos estudos que discutem e
orientam a formação e prática do professor, como Libâneo (2013) e Pimenta (2006), bem como, nos
pressupostos do Letramento, conforme define Kleiman (2006). Na realização das microaulas foi
desenvolvida uma dinâmica em que o exercício de ministrar aulas deixou de ser um “tormento” para os
alunos do PIBID passando a constituir em uma importante etapa na formação didática e pedagógica
como futuro docente. Para tanto, algumas categorias foram indicadas para se refletir e pensar sobre essa
ferramenta metodológica. Tais pontos de análise constituem os parâmetros que foram utilizados para
compor, realizar e avaliar a práxis do Aluno–Professor por meio das microaulas. As categorias foram:
elaboração do plano; exposição de conteúdo; abordagem teórica e metodologia aplicativa. Os
resultados apontam para a importância da unidade teoria-prática como elemento fundamental para a
formação do profissional docente.
Palavras-chave: Microaulas; PIBID; Formação docente; Letramento.
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INTRODUÇÃO
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem como objetivo
incentivar o magistério, criado em 2007 vem colaborando para o incentivo e desenvolvimento dos
alunos do ensino superior nos cursos de licenciatura, em vista de propiciar um contato direto, ainda
no processo de formação, com escolas do ensino público. Oferecendo ao estudante do ensino
superior vivenciar um pouco da prática docente no cotidiano escolar.
As ações na escola ocorrem por meio de projetos elaborados e aplicados pelos bolsistas, com
orientação dos Professores Supervisores (educação básica) e do Coordenador de Área (ensino
superior) constituindo espaços de aprendizagem mútua entre os pares. Para consolidar as ações,
além dos encontros na escola, são realizadas reuniões semanais no Instituto Federal do Ceará
(IFCE), onde todos os bolsistas são acompanhados e nesse momento partilham as experiências.
Vale ressaltar que o programa é composto pelo Coordenador Institucional, Coordenador de Área,
Supervisor, Bolsistas de iniciação à Docência e um Representante da Secretaria de Educação do
Estado do Ceará (SEDUC). Todos trabalhando em conjunto para o desenvolvimento e
funcionamento do PIBID.
A atual pesquisa mostra como o programa reverbera na vida dos licenciandos e traz
perspectivas sobre a educação com metodologias ativas, tornando, muitas vezes, o ambiente escolar
prazeroso para aluno e professor. Portanto, a pesquisa surge para ressaltar a importância do PIBID
nos cursos de licenciatura. A pesquisa tem por objetivo investigar ações que revelem quais
metodologias inovadoras foram desenvolvidas pelos bolsistas através do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é como o programa impactou na sua formação.
A metodologia adotada neste trabalho é do tipo qualitativa com o uso de questionário,
utilizando perguntas relacionadas ao PIBID e sua relevância em instituições para formação de
professores, tendo como sujeito de pesquisa 24 graduandos de iniciação à docência.

Foram

utilizados para uma melhor fundamentação teórica autores que ressaltam a importância de
metodologias inovadoras no ensino e formação de professores corroborando com contato direto
com a escola.
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AVANÇOS DOCENTES NA FORMAÇÃO INICIAL DOS GRADUANDOS DE LETRAS A
PARTIR DO PIBID
Foi disponibilizado para os bolsistas um link com um questionário elaborado no Google
Forms, contendo questões relacionadas ao PIBID e sua notabilidade para o curso de formação de
professores, as questões contavam com perguntas objetivas e subjetiva para os alunos colocarem
suas visões acerca do programa. A tabela 1 mostra o perfil dos participantes.
Tabela 1. Participantes da pesquisa

Gênero

Porcentagem

Masculino

41,7%

Feminino

58,3%

Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com as respostas relacionadas a idade dos bolsistas, 42,1% afirmam ter entre 25 e
32 anos e 57,9% dizem ter de 19 a 25 anos. Os bolsistas avaliam o PIBID como muito significativo
para atividade de professor, os licenciandos ressaltam através de suas respostas que o programa é
importante para consolidação da profissão docente, evidenciando que sua colaboração para uma
educação contemporânea nas instituições acontece de forma concomitante com o desenvolvimento
do projeto planejado, buscando a participação enfática dos alunos na atividade. Segundo Moran
(2015, p. 15), “[...] Os processos de organizar o currículo, as metodologias, os tempos e os espaços
precisam ser revistos”.
Gráfico 1. A importância do programa.

Fonte: Questionário elaborado pelo autor.

Desta forma, como mostra o Gráfico 1, 95,8 dos 24 sujeitos ressaltam que o PIBID além de
sua importância para a carreira docente, ele também tem um valioso papel no desenvolvimento de
uma educação de qualidade envolvendo estratégias de ensino rumo às ações inovadoras. A junção
dos meios de comunicação na sociedade nos mostra a ligação profunda com o modo de ensinar e
aprender, a necessidade de mudança na abordagem da matéria precisa ser revista para essa nova
geração. (MORAN, 2015).
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Indagados a respeito da contribuição do programa para a carreira profissional como um
futuro educador, 100% dos integrantes responderam que sim, o programa contribui para o seu
desenvolvimento profissional como professor. Dessa maneira, o PIBID tem uma excelente
aceitação do grupo que participa das vivências, após 15 meses do seu início os alunos conhecem a
rotina, as ações e já perceberam os próprios avanços em sua formação docente e suas contribuições
para um aprimoramento do planejamento das atividades a fim de romper com ensino tradicional na
escola.
Gráfico 2. Contribuições a uma Educação de qualidade.

Fonte: Questionário elaborado pelo autor.

O gráfico 2, mostra como o PIBID favorece vantagens na formação inicial e avanços
também nas metodologias de ensino que são cada vez mais aprimoradas, colocando o jovem
professor graduando em vivência na sala de aula. Os graduandos relatam que as atividades
desenvolvidas no projeto são elaboradas colocando o aluno como principal personagem no âmbito
escolar, deste modo, colaborando para a evolução da educação nas instituições de ensino público,
fazendo o uso de meios mais dinâmicos. Como afirma Candau (2016, p. 807) “[...] Acreditamos que
somente avançaremos na construção de uma qualidade adequada aos tempos atuais se
questionarmos essa lógica. Caso contrário, continuaremos enfatizando medidas paliativas e
cosméticas”.
Os licenciandos além de experimentar metodologias ativas, também procuram estar em
linearidade com as tecnologias e consequentemente com o desenvolvimento de uma sala de aula
contemporânea, facilitando assim aprendizagens significativas em instituições de ensino onde ainda
prevalece o ensino tradicional, com sua visão unilateral sobre a fonte do conhecimento. Como
ressalta Libâneo,
o que se afirma é que o professor medeia a relação ativa do aluno com a matéria,
inclusive com os conteúdos próprios de sua disciplina, mas considerando os
conhecimentos, a experiência e os significados que os alunos trazem à sala de aula,
seu potencial cognitivo, suas capacidades e interesses, seus procedimentos de pensar,
seu modo de trabalhar (LIBÂNEO; 1998 p. 29).
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Sobre o tradicional, ao refletir sobre as mudanças metodológicas provocadas pelo PIBID:
Gráfico 3. Rompimento do Tradicional

Fonte: Questionário elaborado pelo autor.

O gráfico 3 representa as inovações proporcionadas pelo programa através das ações dos
bolsistas, desta forma, a grande maioria dos graduandos dizem que o PIBID colabora para o
rompimento com ensino tradicional nas escolas, levando atividades modernas em busca de
inovações no ensino de conteúdo. Entre as atividades citadas desenvolvidas em sala pelos
licenciandos estão “A criação de memes auxiliando no ensino de Língua Portuguesa” (Questionário
- B4). “Aplicação de uma atividade sobre a construção de mapas mentais para o auxílio da
aprendizagem em literatura”. (Questionário - B5).
Os alunos estão em constante contato com o que há de vigente em novas metodologias de
ensino na educação por intermédio dos licenciandos, que sempre buscam dinamizar os conteúdos
tornando-os prazeroso para os discentes. Segundo Libâneo (2013), a educação é importante quando
a discente se torna um ser pensante, e utiliza sua capacidade cognitiva na construção de habilidades,
atitudes e valores.
Desta forma, programas de incentivo a carreira do magistério em cursos de licenciatura
como o PIBID, propiciam envolvimento no ambiente escolar, oportunizando observar e desenvolver
métodos que corroborem para uma visão ampla sobre educação e aprendizagens atualizadas para
desenvolver com os alunos. Ao longo da coleta, as atuações transformadoras são comprovadas
pelos pibidianos por intermédio de suas falas, quando questionados sobre atividades inovadoras
desenvolvidas dentro do programa eles citam:
Metodologias ativas. (Bolsista B8 – Questionário).
Cultura Maker e Sala Invertida. (Bolsista B9 – Questionário).
Uso do lúdico com diferentes ferramentas: músicas, memes e gifs. (Bolsista B20 Questionário).
Podemos citar a gamificação no ensino de literatura e língua portuguesa. (Bolsista B24
– Questionário).
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Os bolsistas demonstram por meio de suas falas a importância do programa para o
aprimoramento do ensino nas escolas, favorecendo os alunos na diversidade e nas formas de
abordar os conteúdos tornando-os dinâmicos, acompanhados pelo professor supervisor em sala.
Segundo Moran (2015, p.18), “quanto mais aprendemos próximos da vida, melhor. As
metodologias ativas são pontos de partida para avançar para processos mais avançados de reflexão,
de integração cognitiva, de generalização, de reelaboração de novas práticas”. A formação, concede
a oportunidade de repensar matérias e novas maneiras de repassá-las envolvendo na educação a
incorporação e diversidade cultural, política e prática educacional. (IVENICKI, 2018)
As metodologias ativas apontam para atividades desenvolvidas que rompem com ensino
tradicional, que muitas vezes o aluno passa da passividade à atividade, participando do processo de
aprendizagem como principal personagem, sendo reconhecido como protagonista das ações
realizadas em sala de aula. (BACICH, 2018).
Os graduandos do curso de Letras também expressam a grande contribuição do programa
para educação, por possibilitar a execução das atividades propostas. Sobre essas contribuições os
relatos dos bolsistas indicam que:
Sim, as atividades desenvolvidas pelos bolsistas e pelos alunos são de suma
importância para a formação docente. Os alunos são, também, diretamente favorecidos
com as atividades, pois têm acesso a atividades dinâmicas, situação que contrasta o
cotidiano escolar. (Bolsista B4-Questionário).
O aluno de licenciatura participante do programa ao longo da graduação tem um
privilégio, unir trabalhos de campo, observação, produção de material, elaboração de
projetos, compreendendo que mais tarde tudo isso refletirá na sua prática profissional.
Tendo ao longo de sua carreira profissional e acadêmica experiência que talvez jamais
pudessem ser adquiridas em outros momentos. (Bolsista B24- Questionário).

Por meio da experiência adquirida no PIBID, os bolsistas expressão em suas falas a
satisfação em participar do programa e poder cooperar com o progresso de novos delineamentos ao
ensino na escola pública. O aperfeiçoamento dos licenciandos com um olhar diferenciado para a
aprendizagem é cada vez mais efetivo e diferenciado para com a sala de aula, deixando claro que
aprender pode ser prazeroso.
Os bolsistas também citam várias formas de levar uma metodologia inovadora para a sala de
aula, tornando-a um ambiente de interatividade e dinamismo. Entre as respostas dos pibidianos
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estão a proposta de “design thinking”, sala de aula invertida e sala de aula voltada para o teatro
criando um ambiente artístico tornado o aluno um sujeito ativo na escola.
Fazer do aluno um sujeito ativo no próprio processo de ensino aprendizagem, onde ele
tenha mais espaço dentro da sala de aula, desenvolvendo seu pensamento crítico e seja
capaz de pensar criticamente sobre as questões postas. (Bolsista B3 - Questionário).
Levar as artes do teatro para dentro das escolas, criando oficinas que visam a
importância artística das turmas com maior índice de "timidez". (Bolsista B15 Questionário).
Inovações metodológicas voltadas para os recursos audiovisuais. (Bolsista B24 Questionário).

O programa é um meio que aprimora os bolsistas com criatividades transcendentais sobre
educação, por levar ao ambiente escolar atividades vigentes para a nova geração de alunos. Como
ressalta Candau (2016, p. 807), “é tempo de inovar, atrever-se a realizar experiências pedagógicas a
partir de paradigmas educacionais ‘outros’, mobilizar as comunidades educativas na construção de
projetos político-pedagógicos relevantes para cada contexto”.
O processo de escolarização se torna prazeroso para o professor, quando o aluno participa
das atividades e principalmente apreende com entusiasmo o que está sendo desenvolvido na sala de
aula. Isso nos deixa claro a importância de conhecer os nossos alunos para haver uma reciprocidade
no processo de aprendizagem. (BACICH, 2018).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através do estudo realizado evidenciamos a importância do programa nos cursos de
licenciatura, por oferecer ao aluno, futuro professor, estar vivenciando o dia a dia do professor no
âmbito escolar é ampliando seus conhecimentos acerca de novas formas de ensino na educação. Os
licenciandos demonstram ter aprendido muito através do PIBID no desenvolvimento de atividades,
que mudaram a rotina na sala de aula as vivências e projetos incrementado na escola. Outro ponto,
foi o desenvolvimento como futuro professor o contato direto com a sala de aula e como aprender a
lidar com as adversidades que existe na escola. A presente pesquisa revelou os ganhos e avanços
dos graduandos do curso de letras, como pesquisas futuras pretende-se redimensionar os objetivos
de pesquisa ao longo da formação dos mesmos em um grupo de controle, para investigar os
caminhos docentes dos envolvidos a fim de descobrir as contribuições a longo prazo.
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Resumo
A presente pesquisa tem por objetivo investigar ações que revelem quais metodologias inovadoras
foram desenvolvidas pelos bolsistas através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID) é como o programa impactou na sua formação como futuro professor. O estudo foi
desenvolvido tendo como sujeitos de pesquisa alunos bolsistas do PIBID, estudantes do Instituto
Federal de Ciência Tecnologia do Ceará (IFCE). A atual pesquisa mostra como o programa reverbera
na vida dos licenciandos e traz perspectivas sobre a educação com metodologias ativas desenvolvidas
em sala pelos bolsistas do programa nas instituições de ensino público, tornando, muitas vezes, o
ambiente escolar prazeroso para aluno e professor. Deste modo, a pesquisa surge para ressaltar a
importância do PIBID nos cursos de licenciatura por inserir o futuro professor na instituição escolar.
Foi optada pela realização de uma investigação qualitativa, o instrumento de coleta tratou-se de um
questionário contendo perguntas objetivas e subjetivas e na fundamentação teórica foram utilizados
autores que discorrem sobre a formação de professores e novos métodos de ensino na sala de aula. No
tipo de análise optou-se pela microanálise da pesquisa fundamentada de dados. Os resultados obtidos
após a análise dos dados, apontam para a importância do PIBID no curso de formação docente e as
várias possibilidades dos bolsistas traçarem novas formas de ensino, direcionados para novas
metodologias que possam favorecer vivências significativas em sala de aula, tornando o aprendizado
prazeroso para o aluno. Os participantes da pesquisa afirmam que o PIBID é um instrumento para a
consolidação na carreira docente.
Palavras-chave: Pibid 1; Metodologias ativas 2; Inovação 3; Docência 4.
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Resumo
Diversas pesquisas, feitas por conceituados pesquisadores brasileiros, deram conta da necessidade de se
aprimorar a formação inicial e continuada dos professores por todo o Brasil. Em certa medida, e até
pouco tempo atrás, essas constatações epistemológicas se refletiram na formulação de diferentes
políticas públicas para a formação de professores. Esse painel se debruça sobre algumas delas,
problematizando-as e analisando suas metodologias, efeitos e aspectos positivos e aqueles
eventualmente sob crítica dos beneficiários dessas políticas. As pesquisas que baseiam esse painel,
recentes e realizadas sob diferentes perspectivas epistemológicas, críticas e pós-estruturais, focaram as
seguintes políticas de formação: 1) o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID), 2) o professor alfabetizador no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), 3)
um Programa de Residência Docente (PRD). No debate, entre outras, serão levantadas questões
relativas aos aspectos convergentes de tais programas, suas bases teóricas sobre formação docente e
sobre os princípios formativos aí adotados. Antes, a partir dos artigos componentes deste painel,
desvelam-se as possibilidades de aprofundamento conceitual e de busca por novos horizontes para as
práticas formativas. Nos programas analisados parece haver bastante espaço para a prática pedagógica
na constituição da identidade docente e de sua formação.
Palavras-chave: Formação de Professores. Políticas Públicas de Formação Docente. Currículo.
Profissionalização Docente.
COMO AS POLÍTICAS SE DESENVOLVEM NA PRÁTICA? A TRAJETÓRIA DE UM PIBID
PEDAGOGIA NA DISPUTA POR SENTIDOS DE DOCÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
Talita da Silva Campelo – SME/PMDC

INTRODUÇÃO
Considerar a formação de professores como um problema de política pública indica que o
público em geral e definidores de política concluíram “o que país e aqueles que trabalham como ou
com professores sabem há muito tempo: professores são importantes” (COCHRAN-SMITH, 2006,
p. 210). Seu trabalho faz a diferença na vida dos estudantes e devemos prestar mais atenção em
políticas e práticas que garantam bons professores para todos os estudantes. Políticas sérias de
formação docente são parte essencial de uma profissão que é responsável por seu trabalho. A
questão é colocar em cena como esse discurso tem se materializado, incluindo identificar o que está
sendo solicitado, por quem e com que propósito.
O presente trabalho tem como foco o PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
à Docência) enquanto política pública de formação de professores. Propõe-se a analisar a trajetória
do programa entre 2007 e 2018 na perspectiva do ciclo de políticas (BOW, BALL, GOLD, 1992).
Conduz o estudo a seguinte questão: como interpretam a trajetória do PIBID aqueles que atuaram
nele nos contextos de influência, produção de texto e prática? Buscou-se as negociações de sentidos
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sobre o programa construídas nos deslocamentos entre a idealização e a prática, através das
mediações experienciadas pelos seus atores.
Metodologicamente, trabalhou-se com análise documental, entrevistas e questionários
através dos quais foram obtidos os depoimentos de 51 atores do PIBID, quatro deles em nível
nacional - coordenadores gerais e presidentes do FORPIBID (Fórum Nacional dos Coordenadores
Institucionais do PIBID), e 47 em nível local - coordenadores institucionais, coordenadores de área,
professores supervisores e licenciandos bolsistas. Em nível local, os atores estão vinculados à uma
universidade federal do Rio de Janeiro, definida como campo da pesquisa e foco deste trabalho.
Para preservação de suas identidades, os atores do PIBID são identificados aqui através de nomes
fictícios.
De modo semelhante ao que Zeichner (2013) descreve no contexto estadunidense, os
resultados indicam que, ao longo de sua trajetória, o PIBID encarnou as disputas em torno dos
sentidos de docência e de formação entre progressistas e liberais - gestores, legisladores,
formadores de professores e sociedade civil. Isso fez com que o programa passasse por duras
mudanças que por fim desconfiguram radicalmente sua essência. Analisou-se essas mudanças em
dois blocos: “primeira fase do PIBID” (2007-2013) e “segunda fase do PIBID” (2014-2018).
Na primeira fase do PIBID prevaleceu o sentido de docência como processo intelectual de
ação-reflexão-ação, que se desenvolve melhor a partir da investigação (reflexão investida) entre
pares e que ocorre ao longo de toda a vida profissional, estando ligada a valores de justiça (ou
equidade) e de coesão social. Um formação docente multicultural, democrática, consciente do valor
da diversidade e comprometida com a justiça social. Uma formação que compreende os professores
como profissionais intelectuais que desempenham na docência uma atividade teórico-prática
complexa, e vê na escola um lugar onde, a despeito das contradições e tensões, o conhecimento
efervesce.
Na segunda fase do PIBID o sentido de docência está ligado à compreensão do trabalho do
professor como atividade prática que se desenvolve melhor a partir do treino (aquisição) de
fazeres/saberes que se adéquem aos programas/currículos vigentes e que permitam melhor
desempenho dos alunos aferido em avaliações externas e por uma lógica em que a universidade é
responsável por resolver verticalmente os problemas da escola. Nessa linha, a escola é vista como
espaço de reprodução com pouca ou nenhuma capacidade de criação e construção. A formação
docente, nesse contexto, deve ser rápida e barata, nos moldes da eficácia proclamada pelo mercado.
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Olhamos para o contexto da prática buscando compreender que sentido de formação de
professores organizava o subprojeto e a partir de quais práticas ele se manifestava. No PIBID
Pedagogia observado, que atravessou as duas fases, construiu-se uma formação docente pautada no
sentido de docência da primeira fase do PIBID. Observou-se que, no contexto da prática analisado,
pelas interpretações e traduções dos atores, as mudanças que o programa sofreu não afetaram o
trabalho pedagógico desenvolvido.
O DESEJO E O ENCONTRO NA BUSCA POR UM MODELO OUTRO DE FORMAÇÃO
DOCENTE
Ball, Maguire e Braum (2016) sinalizam que há diversas maneiras pelas quais as políticas
são reconstruídas e refeitas em diferentes, mas semelhantes configurações, cujos recursos locais,
materiais e humanos, e conjuntos difusos de discursos e de valores são utilizados em um processo
híbrido de atuação. Assim, a atuação de políticas é um aspecto dinâmico e não-linear de todo o
complexo que compõe o processo da política do qual a “prática” é apenas uma parte. A atuação de
políticas envolve: i- interpretar a mensagem/discurso da política decodificando-a e ii- traduzir a
política em ações recodificando-a.
Percebemos que no PIBID Pedagogia observado esses processos se deram a partir de uma
concordância dos atores com a mensagem da política; uma correlação dessa mensagem com os
próprios princípios e valores sobre a formação docente; e na construção de um jeito próprio de
formar professores em uma interseção entre o discurso do PIBID e os desejos de seus atores.
O PIBID Pedagogia em questão começou em agosto de 2012, tendo como referente o Edital
CAPES 11/2012 (20/03/2012). O projeto inicia com a participação de uma professora
coordenadora, uma professora supervisora, cinco licenciandos e uma escola parceira. O foco das
ações era, até então, a alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Em 2014, o projeto
ganhou mais uma frente de ação, de acordo com as ampliações feitas no programa através do Edital
68/2013 (06/09/2013). A partir desse momento, além do trabalho já desenvolvido nos anos iniciais
do Ensino Fundamental (EFI), com esse edital, foi possível contemplar também a Educação Infantil
(EI). Sendo assim, esse PIBID Pedagogia passou a atuar com dois coordenadores de área, cinco
professores supervisores, 26 licenciandos e três escolas parceiras113, divididos em dois grupos: um
voltado para o EF I e outro para a EI.
Quanto à iniciativa de iniciar um projeto de PIBID no curso de Pedagogia, a coordenadora
de área Clarice afirma que:
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O meu interesse pelo PIBID se deve ao reconhecimento de seus diferenciais para a
formação de professores, notadamente, no que diz respeito à ideia de parceria, ao
tempo prolongado de imersão no campo de atuação e ao protagonismo dos sujeitos da
escola. (Clarice, coordenadora de área, questionário)

O formato do PIBID sinalizava para ela uma possibilidade de desenvolver “um outro jeito
de formar professores” em que ela mesma acreditava, uma vez que os pressupostos do programa
iam ao encontro de suas próprias crenças como professora formadora. Refletindo sobre esse
período, Clarice afirma em entrevista que “a estrutura do PIBID era flexível o suficiente para que
fizéssemos o trabalho como considerávamos melhor, mas era fechada no que tinha que ser, nas
bases e nos pilares”.
No que se refere ao início do projeto de Educação Infantil, o depoimento da coordenadora
de área Sofia tem muitas semelhanças. Ela afirma que se interessou pelo PIBID porque viu no
programa a possibilidade de fazer “um efetivo trabalho de formação de professores com
sistematicidade e continuidade”. Sofia, comparando o PIBID com a prática de ensino, um dos
componentes que ministra no curso de Pedagogia, diz ainda que:
O PIBID me pareceu que oferecia condições mais fecundas para o aprofundamento
dessa formação do que o estágio, com o qual eu venho trabalhando. Por quê? Pela
implicação do professor da educação básica, chamado professor supervisor nessa
história. O professor da educação básica discutindo as práticas com os alunos, que a
gente não tem conseguido construir essa oportunidade no estágio por várias razões,
para mim faria toda a diferença. A continuidade do tempo também, as práticas, os
estágios no nosso currículo atual de Pedagogia duram um semestre. No PIBID eu tive
licenciandas com 1 ano, 1 ano e meio de curso, com uma mesma professora, numa
mesma escola, isso promove uma possibilidade de ampliação dessa experiência, de
consolidação de fundamento muito grande. (Sofia, coordenadora de área, entrevista)

Esse destaque para o tempo e para uma relação diferenciada com a escola básica e seus
professores, que tanto Clarice quanto Sofia afirmam que identificavam no PIBID, se relaciona com
a afirmação de Roldão (2007) de que a formação inicial só será eficaz caso se transforme em
formação em imersão, também transformadora dos contextos de trabalho, feita com as escolas.
Tanto Clarice quanto Sofia deixam ver a crença da necessidade de aproximar a formação de
professores do trabalho docente, de modo investido do ponto de vista da qualidade do tempo e das
relações estabelecidas no processo. A universidade, que assumiu para si a formação profissional de
professores, tem sido acusada de academicismo e falta de atenção à preparação para o trabalho real.
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Nesse sentido, Lüdke e Boing (2012) apontam que existe uma tendência em apressar a formação
inicial e deixar a preparação para o trabalho ao encargo das próprias escolas, em serviço e de forma
continuada.
Sobre esse dilema, Nóvoa (2017) questiona: como construir programas de formação de
professores que nos permitam recuperar uma ligação às escolas e aos professores, enfraquecida nas
últimas décadas, sem nunca deixar de valorizar a dimensão universitária, intelectual e investigativa?
Clarice e Sofia viram no PIBID uma resposta, um caminho para garantir a presença da profissão na
formação. Segundo Clarice, o PIBID contribuiu estrategicamente “para a aproximação entre os
campos envolvidos na formação profissional docente ao estabelecer tempo e espaço para a (re)união
dos sujeitos participantes, nos dois polos de realização do projeto, a universidade e a escola”. Para
Sofia, a metodologia oportunizada pelo PIBID promove:
[...] diálogo e cotejo de experiências entre professores regentes e alunos de Pedagogia
em formação inicial, aproximações e distanciamentos sistemáticos da prática
pedagógica que são fundamentais na instauração de espaços e tempos de reflexão e
mudança dos sujeitos e das próprias práticas. (Sofia, coordenadora de área, entrevista).

A partir da identificação com o sentido de docência que o programa explicitava entre 2012 e
2013, desenvolveu-se no PIBID Pedagogia um tipo de formação docente cunhada “na relação
estreita com a escola e no registro sistemático das práticas pedagógicas e seus sentidos”, como
afirma Sofia.
Sobre o trabalho desenvolvido no PIBID Pedagogia, percebemos que construiu-se uma
“sequência de trabalho” que pode ser descrita da seguinte forma: 1- observação participante, 2planejamento da atividade de ensino mediante negociação com os pares e a supervisora, projeção
escrita da proposta e confecção do material didático; 3- realização da atividade com registro de
filmagem; 4- análise da filmagem entre pares; 5- escrita reflexiva sobre a prática.
Percebemos nessa sequência de trabalho uma intencionalidade de ampliar, tornar explícito e
articular o conhecimento tácito dos professores entranhado na experiência (COCHRAN-SMITH e
LYTLE, 2002). Nesse processo, a aprendizagem da docência é mais construtivista do que orientada
por uma concepção transmissiva. Tal como já argumentamos anteriormente, Cochran-Smith e Lytle
(1999) defendem que o professor aprende quando tem oportunidade de examinar e refletir sobre os
conhecimentos implícitos em uma boa prática. Conhecimentos estes que emergem na prática em si,
onde o professor o produz com seus pares a partir e para sua realidade, suas problemáticas.
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Nessa direção, escolas parceiras e professores supervisores foram fundamentais no PIBID
Pedagogia em questão. Clarice considera o trabalho das professoras supervisoras de “extrema
importância para o êxito do PIBID”. Para ela, através dos supervisores foi possível “operacionalizar
uma proposta de parceria na formação docente, em que professoras da Educação Básica assumem a
condição de formadoras de professores, tanto quanto as professoras da Universidade”, além de
assumir a Escola pública como “lócus da formação, tanto quanto a Universidade, fazendo entrelaçar
formação e trabalho docente”.
Os dados evidenciam que as coordenadoras de área construíram uma estratégia de formação
docente a partir da proposta da primeira fase do PIBID. Colocando-se como mediadoras nos
processos, dentro do contexto do PIBID Pedagogia observado, operaram “mudanças” na formação
de professores que podem ser compreendidas nos seguintes eixos: “deprivatizationofpractice” e
“postura investigativa” os quais exploramos a seguir.
“DEPRIVATIZATIONOFPRACTICE” E “POSTURA INVESTIGATIVA”: UMA CONCEPÇÃO
DE FORMAÇÃO DOCENTE
Para Cohran-Smith (2012), “deprivatizationofpractice” é um processo que permite o
desenvolvimento de conhecimentos sobre a docência quando acompanhado de investigação e
problematização dos saberes e fazeres docentes, em um sistema de colaboração com outros que
também estejam engajados no esforço para tornar o seu trabalho público e aberto a críticas.
Entendemos “deprivatizationofpractice” como uma estratégia de formação docente que se
desenvolve em espaços onde grupos com professores, em diferentes níveis de formação e de
experiência, constroem conhecimentos sobre a docência a partir da problematização e da
investigação sistemática de seus próprios saberes e fazeres que são compartilhados, registrados e
analisados pelo grupo de modo intencional, planejado e organizado (AUTOR, 2019a).
Os processos de “deprivatizationofpractice” partem dos seguintes pressupostos: o professor
é um construtor de conhecimento sobre a docência; a docência requer trabalho colaborativo entre os
pares; o saber docente é adquirido/desenvolvido quando os professores têm oportunidade de discutir
o que fazem (porque, como) com outros professores.
Nesse contexto, “deprivatizationofpractice” envolve ações de documentação do que se faz,
submissão à crítica do que se faz – com quem faz também – de maneira intencional, planejada e
organizada (não é por acaso, não é ocasional) para melhorar e desenvolver o que se faz. Dessas
ações de documentação, são caracterizadores os registros/relatos orais e escritos das práticas
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1378

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

desenvolvidas pelos professores e a apreciação crítica coletiva desses materiais. Percebemos, pois,
semelhanças de ações de desprivatizar com o trabalho do PIBID Pedagogia analisado.
Os depoimentos descrevem uma relação “aberta e de diálogo” entre os membros do grupo e
especialmente entre os licenciandos bolsistas e os professores supervisores. Os atores mencionam
conversas sobre o que os supervisores fazem na sala de aula tanto quanto sobre o que os
licenciandos mesmos fazem. Os professores supervisores expõem as razões pelas quais ensinam
como ensinam, estão abertos a críticas sobre seu trabalho e falam do seu planejamento para além do
que concerne ao PIBID; eles priorizam conversas coletivas em que participam vários licenciandos.
Com relação a isso, desprivatizar, no sentido de expor suas razões pedagógicas e colocá-las
sob suspeita, possibilitou que no contexto do PIBID Pedagogia investigado e desenvolvesse um
processo de autoria, tanto em relação aos conteúdos como em relação às metodologias, bem como o
desejo e ações dos professores em proporcionarem experiências autorais para seus alunos. Os dados
mostram que conviver com outros professores e participar com eles de processos de
“deprivatizationofpractice” foi condicionante para a construção de fazeres outros no
ensinar/aprender tanto de licenciandos bolsistas quanto de professores supervisores. Sobre isso,
Emiliano diz que:
É um encontro reflexivo, é um processo formativo que amplia as experiências dos
professores que estão no exercício da docência ao mesmo tempo que enriquece a sua
prática, em contrapartida ilumina a prática docente da professora da universidade que,
pela natureza do seu trabalho exclusivo, se distanciou do cotidiano da escola básica e
fortalece a formação inicial das estudantes de Pedagogia porque, diferente do estágio
supervisionado, permite a construção de formação mais sólida pautada na prática e no
diálogo entre licenciando - professora coordenadora - professor supervisor. (Emiliano,
professor supervisor, questionário)

Acreditamos que “deprivatizationofpractice” e investigação como postura estão intimamente
relacionados. Segundo Cochran-Smith (2002 e 2012), “deprivatizationofpractice” promove
oportunidades para que professores pensem, falem, leiam e escrevam sobre seus trabalhos diários,
incluindo seus contextos sociais, culturais e políticos mais abrangentes, de maneira intencional e
planejada. Ao problematizar, questionar, interrogar, comparar os registros/relatos das práticas
desenvolvidas, os professores constroem conjuntamente conhecimento sobre a docência quando
refletem criticamente e trabalham com outros a cultura de suas escolas: o trabalho dos professores
melhora quando eles têm oportunidade de documentá-lo e criticá-lo com outros professores, de
maneira estruturada (COCHRAN-SMITH, 2012).
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A professora supervisora Patrícia diz que um diferencial do PIBID é “a organização dos
encontros de planejamento e as discussões sobre as atividades de ensino desenvolvidas pelos
licenciandos com base em seus registros” porque “era um momento de reflexão sobre a prática”,
como complementa a professora supervisora Neusa. Para a licencianda bolsista Cecília, esses
momentos foram contributivos para sua formação por permitirem “repensar e problematizar minhas
práticas e desnaturalizar ações que reproduzimos pela vivência quando crianças na Educação
Básica”. Para Alice
[...] acredito que o que mais se destacava eram as atividades propostas pelos bolsistas
seguidas dos momentos em que nos encontrávamos para conversarmos sobre a
realização delas. Acredito que eram nesses momentos que consolidávamos nossas
aprendizagens de ser professoras, pois podíamos por meio do nosso próprio olhar e
das parceiras pensar na atuação, fazê-la e refazê-la refletindo sobre o que poderia ter
sido feito de forma diferente ou não e o porquê. (Alice, licencianda bolsista,
questionário)

O planejamento das atividades é feito semanalmente pelos licenciandos bolsistas em
parceria com seus professores supervisores e é alvo de discussão e crítica coletiva nos encontros do
grupo, nos quais o compartilham com todos. Neste planejamento é preciso apresentar objetivo,
justificativa, tempo de duração, conteúdo a ser desenvolvido e uma narração do que será feito,
passo a passo, na intervenção. As atividades desenvolvidas são registradas em fotos e vídeo. A
partir das filmagens, os licenciandos retomam o planejamento e discutem o que deu certo ou errado,
e o que aconteceu de fato em comparação ao que foi planejado. Um registro individual é escrito
após este balanço.
Segundo Eva, licencianda bolsista, “o vídeo foi importante para discutirmos as ações e as
reações das crianças, permitindo a reflexão, em grupo, sobre a prática”. Para a licencianda bolsista
Paula, os vídeos foram “fundamentais porque ali era possível avaliar o que deu ou não certo, o que
podia ser mudado, ou o que era possível ter mais investimento”.
Sobre as escritas reflexivas, o professor supervisor Emiliano diz que através delas pode-se
“pensar sobre a prática aprimorando o que deu certo e repensando aquilo que não atingiu o nível
satisfatório”. Para a licencianda bolsista Rachel, a escrita reflexiva era o momento que
“possibilitava pensar nos aprendizados cotidianos ao mesmo tempo em que podíamos refletir sobre
nossas próprias práticas” e “analisar o antes e o depois, o planejado e o feito, a expectativa e a
realidade”, como explica a licencianda bolsista Ruth.
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Nesse sentido, a postura investigativa se evidencia não pelo registro em si, mas pela maneira
como ele é encarado no PIBID Pedagogia em análise: fruto de problematização coletiva e ponto de
partida para problematizações outras. Podemos falar o mesmo do planejamento das atividades e das
filmagens.
Se o formato do PIBID permite que os licenciandos experimentem a docência, o PIBID
Pedagogia observado parece favorecer que os licenciandos tomem essa docência como objeto de
análise. O licenciando bolsista Vicente comenta que “os espaços onde se analisavam nossas práticas
permitiam que cada um percebesse as características e os elementos que nos constituía como
professores”. Para a licencianda bolsista Luisa, “poder executar propostas dentro de sala de aula e
discuti-las nos encontros com o grupo é o que faz o PIBID ser muito bom”.
O desenvolvimento de uma postura investigativa permite compreender que a docência não é
simplesmente instrumental, no sentido de perceber como conseguir que as coisas sejam feitas, mas
também, e tão importante quanto, é o sentido político e social da deliberação sobre o que deve ser
feito, por que deve ser feito daquela maneira, por que fazê-lo, quem decide, e a quais interesses
estão servindo. Através da investigação como postura pretende-se fortalecer a ação dos professores
numa abordagem crítica e contextualizada, que conecta ação e problema no contexto imediato a
questões sociais, culturais e políticas mais amplas, tal como temos argumentado com base em
Cochran-Smith (2012).
CONCLUSÕES
Como procuramos demonstrar ao longo do capítulo, no caso do PIBID

Pedagogia

investigado, a vivência do programa se deu a partir de uma concordância dos atores com a
mensagem da política; de uma correlação dessa mensagem com os próprios princípios e valores
sobre a formação docente; e na construção de um jeito próprio de formar professores em uma
interseção entre o discurso do PIBID e os desejos de seus atores. Nesse “jeito próprio” que se
desenhou, percebemos aproximações com as ideias de “deprivatizationofpractice” e “postura
investigativa”
Os dados sinalizam que, no projeto da Pedagogia analisado, o PIBID foi interpretado como
um caminho possível para se construir uma formação de professores com um cunho mais
progressista, preocupada com a justiça social e interessada em desenvolver uma interseção com os
professores da escola básica nesse processo. Os dados indicam também que no PIBID Pedagogia
em questão, não houve reconfigurações da política em si, no sentido de desvirtuar objetivos ou
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camuflar ações, mas os atores perceberam na estrutura do PIBID um caminho para, por dentro do
programa, ir além dele.
Coordenadoras de área, professores supervisores e licenciandos bolsistas que participaram
do PIBID Pedagogia analisado, avaliam positivamente o programa. Os licenciandos atribuem ao
PIBID a segurança na escolha pela docência, no exercício docente daqueles que já atuam, e de saber
como e onde continuar aprendendo a ensinar com os pares através de investigação e reflexão
investida. Ainda que o foco esteja nos licenciandos bolsistas, coordenadores de área e professores
supervisores são unânimes ao afirmar que participar do PIBID contribuiu para seu desenvolvimento
profissional.
O Edital CAPES nº 7/2018 (01/03/2018) muda radicalmente o PIBID. Não acompanhamos
seus efeitos no contexto da prática pelo recorte da pesquisa, mas se as políticas são feitas pelos
atores, acreditamos e (desejamos) que enquanto o PIBID existir ele consiga resistir à influência de
sentidos de docência que não sejam aqueles que valorizem a escola, o professor e o trabalho
docente. Reconhecemos que o “novo” PIBID afeta as condições objetivas em que o trabalho
acontece (AUTOR, 2019b); nossa esperança é que os atores do programa consigam ressignificá-las
positivamente.
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Resumo
O presente trabalho decorre de uma pesquisa sobre o PIBID (Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência) enquanto política pública de formação de professores. Analisou-se a trajetória do
programa entre 2007 e 2018 na perspectiva do ciclo de políticas (BOW, BALL, GOLD, 1992). Conduz
o estudo a seguinte questão: como interpretam a trajetória do PIBID aqueles que atuaram nele nos
contextos de influência, produção de texto e prática? Aqui o foco está direcionado para o contexto da
prática, o PIBID Pedagogia de uma universidade federal no Rio de Janeiro, analisado a partir da
perspectiva daqueles que o vivenciaram no período entre março de 2012 e dezembro de 2017: dois
coordenadores de área, 10 professores supervisores e 34 licenciandos bolsistas. Para tanto, teve-se por
objetivo compreender que sentido de formação de professores organizava o subprojeto e a partir de
quais práticas ele se manifestava. Metodologicamente, na etapa da pesquisa descrita aqui, trabalhou-se
com entrevistas e questionários. Os dados, construídos e analisados teoricamente com base em
Cochran-Smith e Lytle (1999), Roldão (2007) e Zeichner (2013), foram organizados a posteriori nas
seguintes categorias: deprivatizationofthepractice e postura investigativa. Os resultados indicam que a
formação de professores no subprojeto em questão parte da compreensão da docência alinhada com
princípios democráticos, que valorizam as diversidades e que impulsionam a justiça social, através das
crenças de que todo professor pode ensinar e de que todos os alunos podem aprender. Os licenciandos
atribuem ao PIBID a segurança na escolha pela docência, no exercício docente daqueles que já atuam, e
de saber como e onde continuar aprendendo a ensinar com os pares através de investigação e reflexão
investida. Coordenadores de área e professores supervisores são unânimes ao afirmar que participar do
PIBID contribuiu para seu desenvolvimento profissional.
Palavras-chave: Formação de Professores. PIBID. Pedagogia. Ciclo de Políticas.
SENTIDOS DE PROFESSOR NO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE
CERTA
Marize Peixoto da Silva Figueiredo – UERJ/FEBF

INTRODUÇÃO
O presente trabalho busca compartilhar alguns resultados da pesquisa intitulada Sentidos de
professor nas políticas de formação continuada para a alfabetização: o contexto discursivo de sua
emergência. Orientada por aportes teórico-metodológicos pós-fundacionais, essa investigação
tenciona identificar as lógicas políticas que operam na constituição dos sentidos de professor
alfabetizador no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC. (BRASIL, 2012a;
2012b).
Identifico discursos do perfil docente do professor alfabetizador nos documentos produzidos
pelo Ministério da Educação em um contexto de demandas pela “garantia dos direitos de
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aprendizagem e de desenvolvimento” das crianças nos três primeiros anos de escolaridade no
ensino fundamental (BRASIL, 2015). Constituem o material empírico de análise: a Portaria que
institui o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (BRASIL, 2012a), o documento
Elementos Conceituais e Metodológicos para Definição dos Direitos de Aprendizagem e
Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos)do Ensino Fundamental, que “contém
a definição de Direitos e Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento para o Ciclo de
Alfabetização” (BRASIL, 2012b) e o Caderno de Apresentação do PNAIC (BRASIL, 2015), que
aprofunda e articula “princípios e pressupostos fundamentais” do documento anterior para “orientar
a prática docente”. (BRASIL, 2012b, p.17).
É objeto dessa investigação a sedimentação de um discurso que relaciona a formação de um
perfil docente definido a priori e a qualidade da educação significada como alfabetização na
perspectiva do letramento das crianças até oito anos de idade. Orientada pela Teoria do Discurso de
Ernesto Laclau e Chantal Mouffe e apropriações no campo do currículo por Lopes & Macedo e
Oliveira, essa pesquisa toma como pressuposto o caráter discursivo e contingente dessa formação e,
por isso, busca interpretar as condições discursivas que possibilitaram a sua emergência e
estabilização.
Argumento que as políticas de formação continuada de professores alfabetizadores têm se
constituído como normas a serem seguidas pelas instituições de formação inicial ou continuada de
professores, oferecendo um modelo de formação capaz de constituir, de forma inequívoca, o perfil
docente suposto como ideal para a superação dos problemas relacionados à alfabetização. Dessa
forma, os projetos curriculares para a formação continuada de professores têm se orientado pela
busca por uma racionalidade capaz de explicar, prever e controlar a constituição do professor ideal
para a transformação da educação, com o consequente alcance de sua qualidade.
Defendo que a significação curricular, na formação de professores ou na prática docente, se
constitui na permanente tensão com a complexidade das escolas, das práticas cotidianas, insinuando
a impossibilidade de apreensão da totalidade das relações que se constituem nesses espaços. Essas
relações “incontroláveis” sempre desafiam a racionalidade que não é capaz de auxiliar nas respostas
a tudo o que emerge nessa dinâmica. E a relação não transparente entre a racionalidade e a
objetividade fica mais à mostra nos diferimentos constantes pela multiplicidade dos contextos de
produção curricular. (FIGUEIREDO, 2015).
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ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PESQUISA
Essa investigação tem como objeto a política entendida como discurso sedimentado por um
conjunto de decisões tomadas em terreno indecidível, onde, portanto, o poder é constitutivo.
(LACLAU, 2011a; GLYNOS; HOWARTH, 2018; LOPES, 2012; 2015; 2018).
Essa perspectiva produz mudanças na construção do objeto de pesquisa, exigindo do
pesquisador um movimento de reativação da contingência dessa sedimentação. Nesse sentido, o
objetivo da investigação é entender o contexto discursivo que torna possível a construção e
estabilização do discurso que relaciona a formação de um perfil docente definido a priori e o
alcance da qualidade da educação significada como alfabetização na perspectiva do letramento das
crianças até oito anos de idade, bem como os significantes de professor alfabetizador sedimentados
nesse discurso, afastando-se, assim, de uma perspectiva fundacional de análise das políticas de
formação de professores.
Recorre-se à lógica da explicação crítica, uma abordagem teórico-metodológica proposta por
Glynos e Howarth (2018) que se baseia na “articulação de uma ontologia social que enfatiza a
contingência radical e a incompletude estrutural” do social (GLYNOS; HOWARTH, 2018, p.55).
Nesse sentido, não basta à análise caracterizar e compreender a gramática dos discursos sociais
sedimentados (como na hermenêutica), mas também interpretar as estruturas e condições que
possibilitam que tais regras (e não outras) os constituam.
Glynos e Howarth (2018) identificam a pesquisa discursiva como uma pesquisa orientada ao
problema. Essa noção afasta-se do imediatismo, ativismo e pragmatismo contido na ideia de que as
pesquisas devem produzir instrumentos para a resolução de problemas educacionais. O trabalho de
pesquisa se volta para a construção da problematização e da produção de uma interpretação dos
processos envolvidos na constituição do discurso, colocando em questão o status de fundamento, de
verdade, atribuído a esse complexo relacional, em uma operação que destaca o contexto que
possibilita a sua emergência. Para isso, a análise das condições de possibilidade de um discurso
lança mão da lógica retrodutiva, buscando enunciá-las, sem que para isso se estabeleça entre essas
condições e a significação uma relação necessária entre ambas. Ao contrário, a lógica retrodutiva
reconhece o caráter precário e contingente de todo discurso. (OLIVEIRA, 2013; 2018)
Operar com a lógica retrodutivana pesquisa aqui desenvolvida é desnaturalizar essa
formação discursiva que relaciona o professor, sua formação e a qualidade da educação, bem como
a significação da qualidade como alfabetização na perspectiva do letramento, interpretando as
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condições de emergência dessa formação para pensar outras possibilidades de configuração dos
discursos do professor e da formação docente. A identidade de qualquer prática ou regime se
constitui na linguagem, sendo, portanto discurso. Nesse pressuposto, a constituição de toda
identidade não é a expressão de algo intrínseco e previamente existente ao objeto, mas se constitui
em um complexo sistema de relações entre demandas sociais, significantes vazios e antagonismos.
Tais relações não são necessárias, nem tampouco regidas por uma relação de causa e efeito, mas são
marcadas por uma contingência radical relacionada à instabilidade do signo linguístico e à
impossibilidade de acesso ao sentido literal própria do processo de significação.
Dessa forma, o foco da análise é a lógica, ou seja, as regras, os padrões de articulação
envolvidos nos processos de constituição dessas relações e das identificações no discurso analisado.
Envolve descrever, explicar e criticar um discurso, construindo uma cadeia explicativa em um
movimento de interpretação de diferentes lógicas sociais e políticas que se entrelaçam e que
operam na sedimentação de um discurso particular constituído na política. Afasta-se, portanto, da
significação de que a cadeia explicativa constituída na pesquisa é a enunciação de uma lei geral ou
abstração capaz de explicar a totalidade dos fenômenos que articulam o professor, a sua formação e
a qualidade da educação. (GLYNOS; HOWARTH, 2018; LOPES, 2018; OLIVEIRA, 2013; 2018).
As lógicas sociais envolvem descrever o que é a formação discursiva em tela, identificando
seus pressupostos e proposições. Possibilitam especificar as regras e autointerpretações que regem
um discurso particular, bem como as características e fenômenos a ele associados, enfatizando os
aspectos sincrônicos da política. Por outro lado, através das lógicas políticas, busca-se reativar a
sedimentação, investigando a contingência que possibilita a constituição do discurso da política.
Dessa forma, enfatizam os aspectos diacrônicos do discurso, possibilitando interpretar a sua
emergência e formação histórica. (GLYNOS; HOWARTH, 2018).
Nos termos da Teoria do Discurso, essa formação discursiva que coloca em relação o perfil
docente, a formação de professores e a qualidade da educação significada como alfabetização na
perspectiva do letramento não é algo que preexiste ao discurso, mas que consegue alcançar alguma
estabilidade (sempre parcial porque constituída na linguagem e submetida ao constante diferimento)
na relação com uma diferença excluída, um antagonismo significado como o que bloqueia as
demandas/identidades diferenciais articuladas no discurso. A identidade antagônica, também
constituída no discurso, é simultaneamente a condição de possibilidade e impossibilidade do
sistema, pois possibilita que a lógica da equivalência opere na articulação das identidades
diferenciais, subverta parcialmente e provisoriamente as diferenças, interrompendo a lógica da
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diferença e possibilitando, assim, o fechamento discursivo de forma precária. Ainda que se tenha
alguma estabilização do discurso, a lógica da diferença e a lógica da equivalência continuam a
operar em permanente tensão. (LACLAU, 2011b; 2013; LOPES, 2012; 2018).
A lógica de explicação crítica (e as lógicas nela entrelaçadas), além de dar inteligibilidade ao
discurso, deve possibilitar um engajamento crítico nos processos de descrição e explicação dos
discursos por ter como pressuposto o seu caráter não necessário: seja na “identificação,
caracterização e nomeação de um padrão discursivo como uma lógica social”, seja na demonstração
da sua contingência, a análise “já implica estar envolvido num processo com uma valência política
e normativa... e iniciar a tarefa normativa de contemplar práticas alternativas e regimes.” Ao
descreverem e explicarem o surgimento, a formação e a manutenção dos discursos, essas lógicas
estabelecem as condições de possibilidade do discurso. No entanto, devido ao caráter contingente
do discurso, é possível também explicar suas condições de impossibilidade, possibilitando que as
diferentes lógicas forneçam os meios para recuperar as opções que foram excluídas ou bloqueadas
na constituição do discurso e como essas possibilidades excluídas subvertem e podem
eventualmente transformá-lo. (GLYNOS; HOWARTH, 2018, p.67).
AS LÓGICAS POLÍTICAS NA SEDIMENTAÇÃO DO DISCURSO DO PERFIL DOCENTE E
DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
Nos documentos da política do PNAIC produzidos pelo MEC, interpreto a constituição de
um discurso que significa a alfabetização na perspectiva do letramento como o nome da qualidade
da educação. Uma alfabetização em sentido lato, adjetivada pelo letramento nas diferentes áreas de
conhecimento, que envolve a aprendizagem do código escrito, bem como os usos e práticas sociais
de leitura e de escrita.
O aprendiz precisa avançar rumo a uma alfabetização em sentido lato, a qual supõe
não somente a aprendizagem do sistema de escrita, mas também os conhecimentos
sobre as práticas, usos e funções da leitura e da escrita, o que implica o trabalho
com todas as áreas curriculares e em todo o processo do Ciclo de Alfabetização. Dessa
forma, a alfabetização em sentido lato se relaciona ao processo de letramento
envolvendo as vivências culturais mais amplas. [grifo meu] (BRASIL, 2012b, p.27)

Os sentidos de professor alfabetizador e de formação docente sedimentados nos discursos da
política se constituem em um contexto discursivo de demandas por direitos: à educação para
progressão no trabalho e em estudos superiores; à melhoria da qualidade e do desempenho da escola
pública; de acesso e apropriação do conhecimento sistematizado; à ampliação e democratização do
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ensino, de garantia de aprendizagem com oferta de oportunidades iguais; de avanço nas trajetórias
escolares (BRASIL, 2012b; 2015). Tais demandas são articuladas por uma demanda particular – a
alfabetização na perspectiva do letramento –, um significante tendencialmente vazio (LACLAU;
MOUFFE, 2015), pois se destitui de um significado particular – a formação de um sujeito letrado
que use a escrita de forma autônoma em práticas sociais –, alcançando hegemonia na relação com o
analfabetismo funcional, significado como o que bloqueia a demanda pela qualidade da educação.
No entanto, há pessoas e grupos sociais que participam de várias situações e têm a
possibilidade de agir de forma autônoma, pois dominam o sistema de escrita, e há
outras que não têm acesso a determinadas práticas sociais e, muitas vezes, também
não detêm conhecimentos para lidar com a escrita de modo autônomo, pois não
são alfabetizadas. Por tal motivo, a criança participa de vários eventos de letramento,
na escola, e neste contexto, estar alfabetizado, numa perspectiva de letramento, é
um direito básico de aprendizagem. [grifo meu] (BRASIL, 2012b, p. 27)
Indicadores insatisfatórios de alfabetismo funcional favoreceram o aparecimento de
medidas que incidiram diretamente sobre as práticas pedagógicas, em especial, dos
professores alfabetizadores, tornando-os o centro do debate pedagógico. Para isso, as
temáticas sobre alfabetização e letramento ganharam relevância e ainda mobilizam
reflexões acerca de processos de formação continuada para professores dos sistemas
públicos de ensino, bem como a apropriação do conhecimento escolar pelas crianças.
[grifo meu] (BRASIL, 2015, p.12)

Relaciono a significação do professor alfabetizador como principal agente da política às
demandas contingencialmente articuladas nessa formação discursiva – conhecimento, ensino,
aprendizagem, avanço na trajetória escolar –, possibilitando a emergência de um discurso que
estabelece relações de causa e efeito entre o ensino do professor alfabetizador e os resultados de
aprendizagem dos alunos. Nesse contexto discursivo se constitui a significação do perfil docente na
política: um professor protagonista na construção da sua autonomia docente.
A função da escola amplia-se à medida que o “direito à educação” se alarga e torna
o conhecimento um direito do estudante. Significa não somente o acesso, mas o
avanço

nas

trajetórias

escolares,

por

isso

denotaram-se

“direitos

de

aprendizagem”. A delimitação clara destes conhecimentos é considerada garantia das
apropriações sociais, políticas e culturais.
Da mesma forma, o currículo, a partir dos “direitos de aprendizagem”, pode se
configurar como produto histórico-cultural, norteador dos conhecimentos, pois ao
mesmo tempo em que reflete as relações pedagógicas da organização escolar, permite
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planejar e orientar as progressões do ensino e das aprendizagens, assim como
delimita os saberes que devem ser construídos pelas crianças ao final de cada ano
escolar do Ciclo de Alfabetização. [grifo meu] (BRASIL, 2015, p.16-17)
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal
assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de
assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao
final do 3º ano do ensino fundamental, nesse sentido, o professor alfabetizador é
um dos grandes agentes para atingirmos a meta. Reconhecemos a formação
continuada de professores como uma das vias principais de acesso à melhoria da
qualidade do ensino. [grifo meu] (BRASIL, 2015, p.19)
O PNAIC, por promover de forma sistemática a formação continuada, tem buscado
auxiliar os sistemas de ensino nesse trabalho que objetiva sempre a construção da
autonomia do professor. Este texto amplia a discussão a respeito dessa formação,
destacando o papel do professor como protagonista na construção da sua
autonomia docente. [grifo meu] (BRASIL, 2015, p.52)

O protagonismo do professor é significado como um “modelo de identidade”:
“comprometido com a transformação da realidade social” “complexa, desafiadora e multifacetada”;
que se constitui a partir das experiências da prática e da mobilização de conhecimentos para
compreendê-la; com autonomia para “solucionar e resolver os problemas e impasses” “de um
cotidiano escolar influenciado por fatores econômicos, políticos, sociais e culturais que interferem
nos processos de ensino e de aprendizagem”. A prática é significada como “ponto de partida e de
chegada” na constituição da identidade docente e da sua formação. (BRASIL, 2015, p. 52-53)
Tais significantes emergem na relação com o antagonismo ao analfabetismo funcional e aos
sentidos que por ele são contingencialmente articulados: um professor executor e transmissor de
conteúdos, uma prática pedagógica caracterizada por um racionalismo técnico e pela fragmentação
de conteúdos e uma formação inicial deficitária, afastada das necessidades pedagógicas e dos
desafios do ato de ensinar.
Neste processo de aprender e apreender continuamente, o professor emerge como
protagonista da sua profissionalização, pois ele reflete criticamente e estabelece
relações com a prática pedagógica e social. Nós professores deixamos de ser
executores e transmissores de conteúdos e passamos a ser produtores e articuladores
de conhecimentos. [grifo meu] (BRASIL, 2015, p.54)
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A formação profissional do professor vai se constituindo na medida em que ele
mobiliza os seus conhecimentos pela articulação entre teoria estudada e prática
vivenciada, superando o racionalismo técnico e a fragmentação do conteúdo. Como
você irá estudar com maior profundidade ao longo da formação do PNAIC deste ano,
a interdisciplinaridade tem a potencialidade de produzir conhecimento quando
estabelece relações entre o conteúdo ensinado e a realidade social. [grifo meu]
(BRASIL, 2015, p.55)
Temos clareza que a formação inicial não dá conta da sala de aula, dos ritmos de
aprendizagem dos alunos, das influências externas e internas que a escola sofre e das
diversidades e especificidades da educação brasileira. [grifo meu] (BRASIL, 2015,
p.55)

O

protagonismo

docente

articula

demandas

identificadas

com

o

discurso

da

profissionalização, uma identidade docente que afirmo ser tendencialmente hegemônica nas
políticas de formação de professores (FIGUEIREDO, 2015). Reflexão, mediação, autonomia,
articulação entre teoria e prática, aprendizagem docente permanente, produção de conhecimento
pelo professor – significantes que não são a representação de uma essência docente, mas que se
constituem na relação com antagonismos identificados no discurso como o que bloqueia a demanda
pela qualidade da educação.
Em um contexto de antagonismo a uma formação inicial deficitária pelo afastamento das
necessidades de aprendizagem dos alunos e dos desafios colocados ao ensino, a formação
continuada de professores é significada “como um diálogo permanente com a prática docente para
garantia dos direitos de aprendizagem... e melhoria da qualidade do ensino público”, constituindose o principal eixo da política. Assume sentidos de via para a “construção da autonomia
pedagógica”, pois proporciona ao professor saberes para a busca “por meios próprios de caminhos
que auxiliem o seu desenvolvimento profissional” (BRASIL, 2015, p.7-11).
Na história do Brasil, temos vivenciado a dura realidade de constatar que muitas
crianças têm concluído sua escolarização sem estarem alfabetizadas. Assim, este Pacto
surge como uma luta para garantir o direito de alfabetização plena a meninas e
meninos, até o final do ciclo de alfabetização. Busca-se, para tal, contribuir para o
aperfeiçoamento profissional dos professores alfabetizadores. Este Pacto é constituído
por um conjunto integrado de ações, materiais e referências curriculares e pedagógicas
disponibilizados pelo MEC, tendo como eixo principal a formação continuada de
professores alfabetizadores. [grifo meu] (BRASIL, 2015, p.10)
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PARA O DEBATE
Compartilho algumas ideias sobre a centralidade do professor e da formação docente na
política, destacando a contingência das relações constituídas no discurso do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (BRASIL, 2012a; 2012b; 2015) e que possibilitam tal centralidade.
Tenciono problematizar o caráter necessário dos sentidos de professor e de formação docente
constituídos no discurso, afirmando sua contingência e interrogando as condições que
possibilitaram a sedimentação de tais sentidos e não outros.
As cadeias discursivas relacionadas na política seja a da alfabetização na perspectiva do
letramento como o nome da qualidade da educação, seja a do analfabetismo funcional significado
como o que a bloqueia, se constituem em um processo de luta pela significação da aprendizagem,
do ensino e do conhecimento. Assim, a centralidade que o professor, a formação docente e a prática
pedagógica alcançam na política, bem como seus significantes, só pode ser entendida nessas
relações. Segundo Macedo (2012), a significação da escola como lugar do ensino, do aluno como
sujeito da aprendizagem, bem como do conhecimento como núcleo central do currículo tem
alcançado hegemonia no senso comum, nas teorias pedagógicas e curriculares, sendo objeto de
disputa por diferentes tradições. Uma formação discursiva que a autora relaciona a um discurso
também hegemônico de currículo que projeta uma identidade a ser formada, atribuindo ao
conhecimento um caráter instrumental nessa construção. Tal hegemonia tem impedido “o
surgimento do imprevisto e a manifestação da alteridade”. (MACEDO, 2012, p.733)
Sublinho a contingência da significação da alfabetização na perspectiva do letramento como
aprendizagem, ensino, conhecimento, avanço nas trajetórias escolares. Tais sentidos, entendidos
como universais, acabam por ocultar outros possíveis sentidos excluídos (como a democratização
da leitura em diferentes espaços sociais), em uma construção discursiva que reduz a alfabetização
na perspectiva do letramento a uma questão da escola, do professor e da formação docente.
Interpreto que esse discurso se constitui em um contexto de significação da educação como ensino
pela centralidade do conhecimento (MACEDO, 2012), um discurso hegemônico que exclui outras
possibilidades de significação.
Defendo a contingência do discurso do protagonismo do professor, da formação continuada
como principal eixo do PNAIC e da centralidade da prática pedagógica na constituição da
identidade docente e da sua formação, relacionando-o a essa articulação discursiva que, através de
operações metonímico-metafóricas envolvidas na construção de hegemonias, possibilita que
significantes particulares como ensino, aprendizagem, conhecimento nomeiem a educação a ponto
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1391

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

de se apagar a contingência dessa articulação, estabelecendo-se entre tais sentidos e o nome uma
relação de analogia. (LACLAU, 2011a; 2013; LOPES, 2012).
Ao sublinhar a contingência dessas articulações discursivas, problematizo que se atribua a
uma identidade docente e a um projeto curricular de formação de professores aprioristicamente
definidos (quaisquer que sejam eles), a possibilidade de responder à totalidade da prática docente
que se constitui em um “cotidiano escolar influenciado por fatores econômicos, políticos, sociais e
culturais que interferem nos processos de ensino – aprendizagem”, em uma “realidade social
complexa, desafiadora, multifacetada”. (BRASIL, 2015, p.52-53).
Defendo a impossibilidade de controle total da identidade docente por qualquer projeto de
formação, apontando para a contingência na produção curricular do professor alfabetizador.
Nenhum projeto, nenhuma normatização é capaz de prever/controlar/saturar a significação
curricular pelos diferentes agentes relacionados nesse processo. O professor alfabetizador produz
currículo na linguagem, na permanente tensão entre regulação e escape (LOPES, 2012, 2015, 2018)
nos processos de significação de diferentes discursos: da formação, das políticas curriculares, das
relações com os alunos, com outros agentes educacionais e instituições escolares, das tradições e
inovações, das suas histórias e seus percursos individuais, e de tantos outros que não se consegue
nomear. A produção curricular do professor alfabetizador se constitui na decisão razoável – não
necessária –, em resposta aos diferimentos constantes que caracterizam os processos de significação
do currículo.
Pela impossibilidade do controle nos processos de significação do currículo, é preciso ter
projetos de currículo, projetos de formação docente como possibilidade de conter, ainda que
parcialmente, a proliferação de sentidos no processo de significação do professor alfabetizador, da
sua prática pedagógica, da sua formação.Tais projetos são decisões sobre o indecidível, uma
decisão dentre tantas outras possíveis, constituídas na contingência, na razoabilidade.
Por fim, defendo a produtividade de pensar o perfil do professor alfabetizador como um
fundamento que se constitui provisoriamente, em relações contingentes com antagonismos e
demandas (LOPES, 2015). Ressalto que reativar a contingência da sedimentação desse discurso e
desconstruir o caráter necessário das relações que nele se estabelecem pode ser um movimento
potente, pela possibilidade de emergir outros jogos de linguagem, de alternativas à significação do
professor alfabetizador, da prática pedagógica, da formação docente.
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Resumo
Esse trabalho apresenta alguns resultados de pesquisa sobre os sentidos de professor alfabetizador que
se constituem no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Orientada por aportes teóricos
pós-fundacionais da Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe e pelas apropriações
destes no campo do currículo por Lopes & Macedo e Oliveira, a pesquisa tenciona interpretar
processos discursivos que possibilitam a emergência do protagonismo docente como perfil de
professor alfabetizador, dos significantes que assumem a função de representá-lo, bem como da
significação da formação docente como principal eixo da política, ressaltando as relações contingentes
estabelecidas nessa construção discursiva. Afirma-se que os sentidos de professor alfabetizador
sedimentados no discurso não são expressão da verdade, do fundamento do perfil docente, ideal e
único, para atender à totalidade das demandas da alfabetização. Argumenta-se que a emergência desses
sentidos de professor e de formação docente está relacionada a um antagonismo – o analfabetismo
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funcional –, significado no discurso como o que bloqueia a qualidade da educação, bem como aos
significantes que assumem a função de representá-lo nessa articulação discursiva: professor
alfabetizador executor e transmissor de conteúdos; prática pedagógica calcada no racionalismo técnico
e na fragmentação de conteúdos; formação inicial docente deficitária, afastada da prática docente.
Assim, defende-se a produtividade de pensar o perfil docente como um fundamento que se constitui
provisoriamente, em relações contingentes com antagonismos e demandas. Ressalta-se que reativar a
contingência da sedimentação desse discurso e desconstruir o caráter necessário das relações que nele
se estabelecem pode ser um movimento potente, abrindo espaço para a emergência de outros jogos de
linguagem, de outros sentidos de professor alfabetizador e de formação docente.
Palavras-chave: Perfil Docente. Currículo. Formação de Professores.
A RESIDÊNCIA DOCENTE COMO ALTERNATIVA PARA A FORMAÇÃO DOS
PROFESSORES: DINÂMICA E DILEMAS
Diego Ferreira – Universidade de Lille-França
Patricia Maneschy Duarte – IFRJ
Samara Andrade da Costa – FEBF/UERJ
Sonia Regina Mendes dos Santos – UNESA

COMENTÁRIOS INICIAIS
O cenário nacional na área de formação docente no Brasil instiga a capacidade de propor
formatos e estratégias correspondentes à diversidade de desafios educativos que o professor
enfrenta, que contribuam para qualificar o ensino realizado por eles, bem como a aprendizagem do
alunado, seja qual for o nível de ensino.
Neste trabalho, parte-se do pressuposto que as ações de formação continuada de professores
deveriam se caracterizar como um lugar de “[...] informação, reflexão, discussão e trocas que
favoreçam o aprimoramento profissional, em qualquer de seus ângulos, em qualquer situação”
(ROLDÃO, 2014, p. 1134). No Brasil, a formação continuada foi identificada como capaz de
minimizar os problemas da formação inicial docente, não pouco complexos no país: há variações de
qualidade, por exemplo, de uma região para outra, em virtude da instituição que a oferece. Por estas
e outras razões, o Poder Público tem centralidade na questão, já que financia, coordena e oferece
aos professores brasileiros acesso à formação continuada. Suas políticas influenciam de formas
diversas a profissionalização do magistério, daí sua importância ao considerar o cenário da
formação inicial e profissional do professor brasileiro.
Nos anos 90 do século passado, para se definir os encontros de formação, apesar da variação
e uma tendência geral de oferta expandida, os programas eram, de modo geral, locais e episódicos.
Era recorrente o vocábulo “capacitação”, o que se justificava por eventual fragilidade da formação
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inicial. Tinham, não raramente, um viés político-educativo compensatório (GATTI, 2008). Suas
lacunas eram, assim, indiretamente apontadas e estes espaços formativos, ainda que esporádicos e
descontínuos, constituíram profícuas fontes de informações sobre o estado da formação docentes e
da desestrutura das redes públicas da educação brasileira.
De modo a fazer da formação continuada algo menos complexo e principalmente dedicado à
especialização docente, naquele momento, Gatti (2008, p. 68) defendia que
[...] melhorar substantivamente, com insumos adequados e inovações, a formação
básica dos professores para todos os níveis e modalidades seria uma política mais
condizente para a melhor qualificação dos trabalhadores nas redes de ensino, e para
propiciar aos alunos dessas redes os conhecimentos importantes para sua realização
pessoal e no trabalho e sua contribuição para uma coletividade mais integrada
(GATTI, 2008, p. 68).

Uma nova fase se abriu quando o Brasil criou em 2003 o sistema nacional de formação
continuada de professores via Portaria no 1.403/2003, substituída pela Portaria no 1.179/2004. Neste
momento considerou-se a larga experiência das universidades que, por meio de parcerias diversas,
se encarregaram de cursos na área e oferecidos geralmente pela via da extensão universitária e,
posteriormente, com financiamento do próprio MEC.
Em 2009, uma Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação
Básica (PARFOR) foi instituída via Decreto no 6.755/2009. Neste formato as práticas continuam a
ser aperfeiçoadas e o governo federal amplia sua oferta e parcerias. O estado da arte sobre toda a
formação de professores no Brasil, realizado por Gatti, Barreto e André (2011), apresentou
informações sobre esses esforços de qualificação e desenvolvimento profissional docente, via
formação continuada.
É nesse contexto que em 2011 a CAPES dá corpo ao projeto de Residência Docente, dando
início ao PRD do Colégio Pedro II – CPII e ao Centro Pedagógico da Universidade Federal de
Minas Gerais (Belo Horizonte) no ano seguinte (2012). Sua proposta previa que os professores
residentes frequentariam um centro de excelência da Educação Básica, para então realizarem
atividades teórico-metodológicas, o que equivaleria a um curso de pós-graduação lato-sensu, com
objetivo de desenvolver estratégias pedagógicas e pesquisas acadêmicas, direcionadas ao professor
em sua formação inicial para atuação no ambiente da escola pública.
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Portanto, a residência docente tem como fundamento o conceito de imersão e parceria na
realização de atividades práticas e reflexivas em instituições diferentes das que atuam. Quando
voltam à escola de origem, agem como multiplicadores.
O Colégio Pedro II envia sua proposta à CAPES em 2011, que na ocasião, considerou-a
consistente e viável, reconhecendo “a tradição de educação de excelência ofertada pela única
instituição pública federal que atua na educação básica” (p. 1). O PRD foi instituído em caráter
experimental, obtendo fomento para a concessão de bolsas para os professores residentes e para os
professores, mestres e doutores que orientam as atividades do Programa.
A oferta do PRD justifica-se inicialmente mediante a “[...] necessidade de elevar o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em municípios do estado do Rio de Janeiro”
(Portaria de no 206, 21/10/2011, p. 1, parágrafo 2o do artigo 3o), o qual dispõe que: “O Edital
definirá critérios de seleção, dentre os quais deverá constar preferências por candidatos que atuem
em escolas públicas oriundas de área geográfica de baixo IDEB” (p. 2). A princípio, o programa
parece comprometer-se com a disponibilidade de um possível contexto diferenciado, com
metodologias educativas inovadoras de modo a ampliar as formas didáticas adotadas pelos
residentes.
Com a continuidade do projeto, em 2016 teve início este estudo sobre o Programa de
Residência Docente desenvolvido pelo CP II, no Rio de Janeiro. Foram analisadas, à luz das
referências teóricas, os aspectos críticos sobre a formação docente e a percepção dos docentes sobre
a experiência da PRD para sua formação. Objetivou-se compreender as implicações do Programa
no processo de formação e autoformação, e seu efeitos sobre o trabalho e profissionalização
docente. Questiona-se assim: a partir dos pressupostos da relação teoria-prática e dos momentos
formativos, tendo em tela a prática pedagógica, de que modo o Programa de Residência Docente
fomentou a investigação da sala de aula e uma compreensão sobre a profissionalização?
SOBRE A PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE E A AÇÃO FORMATIVA
Roldão (2007) relaciona a profissionalização do professorado a dois processos sociais
distintos, mas complementares: um, extrínseco, de natureza político-organizativa, que pensa a
escola enquanto uma organização pública legitimada pelo currículo no plano social, e outro
intrínseco, referente ao campo de conhecimento específico/profissional que prevê a necessidade
uma formação específica para a execução da função. Ainda a autora, em função do reconhecimento
de que na história dos professores existirem períodos de profissionalização e desprofissionalização,
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faz uma leitura na qual considera crítica a situação profissional dos professores, diante da
massificação escolar; uma pressão à funcionarização, ou seja, os professores se constituíram um
grupo profissional pela própria ação do Estado, o que, de certa forma, comprometeu o processo de
autonomia profissional. Em contraposição — no discurso político e no discurso dos próprios
docentes —, mais autonomia e poder de decisão eram pedidos, associados a um reforço de
profissionalidade, razão pela qual a autora considera central o conhecimento profissional docente,
de tal forma que possa garantir a distinção profissional necessária.
Na linha da reflexão sobre a ação docente, Alarcão (2011) reconhece a profissionalidade
docente, compreendida como um elemento interno ou intrínseco à profissão, associado e
caracterizado pela posse de conhecimento profissional específico a partir de uma prática analíticoreflexiva. Ainda a autora identifica a existência de uma crise de valor sobre o papel atribuído aos
docentes instalada pela tecnocracia que contribuiu para uma epistemologia da prática do professor
como suporte.
No entanto, Roldão (2017) afirma que
A dimensão da reflexão para dar sentido à chamada experiência, tantas vezes
sobrevalorizada no discurso sobre a docência, era já assinalada com acuidade por John
Dewey (1916/1966, p. 139, tradução nossa) no início do século XX: “A simples
actividade não constitui experiência. Experimentar é diferente de repetir. Fazemos
alguma coisa ao objeto da acção e este por sua vez transforma qualquer coisa em nós”.
(2017, p. 1141)
É preciso, no campo formativo, considerar a complexidade dos problemas atribuídos à
formação de bons profissionais da educação. Isso implica, entre outros, a valorização
da escola e de seus profissionais; a formação deve incluir o saber escolar docente
referente à formação da cidadania, essencial à organização da escola, assim como para
a formulação de seus currículos. Enfim, deve ser favorecido o trabalho coletivo, de
modo que a reflexão seja possível entre os professores (ALARCÃO, 2011, p. 45-46).

Na tentativa de clarificação da natureza do conhecimento profissional, Roldão (2017)
ressalta que a interface teoria e prática compõe a agenda da formação e da profissionalização. Para
Nóvoa (2017), o lugar da formação inicial, da indução profissional e da formação continuada não
deve ser restrito à universidade, mas aplicado, entrelaçando a ciência universitária com o trabalho
escolar, sem restrições de um lugar ou outro para se reflexionar conhecimentos. O autor propõe um
‘terceiro lugar’, que seria de ‘entrelaçamentos’ (NÓVOA, 2017, p. 1116): formação da docência
pautada nos conhecimentos conjugando reflexão e pesquisa, conteúdos com potencialidades
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formativas e investigativas, uma terceira realidade na qual se formam novos sentidos a partir de um
encontro autêntico em que estão presentes colaboração, valorização dos conhecimentos e das
experiências, o que se aproxima da residência docente como proposta para a construção da
profissão docente.
A reflexão coletiva proposta por Alarcão (idem), a interface teoria prática evocada por
Roldão (idem), o estabelecimento de parcerias de formação entre escolas e estabelecimentos
diversos sugeridos por Nóvoa (idem) são elementos potencialmente observados na proposta
estudada. A proposta do PRD do Colégio Pedro II pode ampliar a capacidade de interlocução sobre
formação-prática-profissionalidade com possíveis efeitos positivos na relação ensino-aprendizagem.
A política em questão é portanto rica em possibilidades, o que amplamente justifica o estudo
realizado e aqui relatado.
PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS E O CAMPO DE INVESTIGAÇÃO
Nesta pesquisa optou-se pela abordagem qualitativa de caráter descritivo e investigação na
modalidade ‘Estudo de Caso’, cuja delimitação (LÜDKE E ANDRÉ, 2014) permite compreender as
problemáticas sobre a temática escolhida para estudo. Como instrumento de pesquisa, optou-se pela
realização de entrevistas narrativas-dialogadas sob o interesse pessoal da formação docente e a
importância social da profissão com quatro professores residentes: 02 com licenciatura em
Pedagogia, 01 em Língua Portuguesa e 01 em História, atuantes nas Redes municipais do Estado do
Rio de Janeiro do ano de 2019.
Pensar os professores narrativamente é avivar e legitimar falas e saberes docentes
produzidos ao longo da carreira que, em muitos casos, são invisibilizadas. Entende-se a narrativa
em que os seres humanos falam de si e como experimentam o mundo “todos nós, seres humanos,
somos por natureza contadores de histórias que individualmente ou socialmente vivem vidas que
podem ser relatadas” (CONNELLY e CLAUDININ, 1995, p. 11).
É preciso considerar que desde a sua implementação, o PRD passou por modificações
pontuais, incluindo a ampliação de carga horária das atividades desenvolvidas e redirecionamento
de suas diretrizes. As mudanças mais significativas ocorreram no ano de 2016, com a atualização do
Manual do PRD, evidenciando, neste momento, a preocupação em adequar à formação do professor
residente a sua realidade escolar. Os objetivos gerais passaram a não evidenciar os aumento dos
índices do IDEB, mas sim, focaram no aprimoramento da prática docente dos professores recémformados e experientes no ambiente da escola pública, ampliando a formação profissional adquirida
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na formação inicial. A ênfase está também no incentivo à criação de produtos acadêmicos voltados
para a prática docente, bem como ao estímulo de aperfeiçoamento constante por meio de
participação em eventos que estimulem à vida acadêmica.
As diretrizes mantidas em vigor foram: ser professor da rede pública estadual ou municipal;
regente em pelo menos uma turma; possuir diploma em licenciatura plena na área de atuação e
formação específica para a Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, advindos
de instituições devidamente reconhecidas pelo MEC; ter disponibilidade mínima para cumprir as
atividades do Programa.
O Programa foi dividido em nove grandes áreas (Matemática e Desenho Geométrico;
Biologia, Física, Química; Português; Espanhol, Inglês, Francês; Geografia, História; Filosofia,
Sociologia; Artes, Educação Física, Música; Anos Iniciais do Ensino Fundamental; e Educação
Infantil) e uma área complementar (Educação Especial e Informática Educativa). As áreas são
coordenadas por docentes integrantes do quadro de professores do próprio Pedro II, com título de
mestres ou doutores responsáveis por organizar e orientar os trabalhos dos professores supervisores
dos residentes. Os professores supervisores, pertencentes ao quadro efetivo do CPII, são admitidos
com a titulação de Especialista e experiência mínima de três anos na docência, por sua vez,
organizam e orientam atividades acompanhadas em sala de aula e outros espaços a serem
desenvolvidas pelos residentes dentro de um sistema colaborativo com os coordenadores de área e
orientam os residentes na elaboração do produto final do curso.
DAS CONTRIBUIÇÕES AS FRAGILIDADES: ALGUNS DESTAQUES SOBRE O QUE DIZEM
OS PROFESSORES SOBRE O PRD.
Ao fazer observação e tecer análises sobre o PRD, refletindo sobre as experiências e as
contribuições da formação para o cotidiano e os desafios docentes, é possível notar que a
experiência na residência moveu de diferentes modos o trabalho pedagógico de cada professor
participante. No entanto, é válido lembrar que o âmago das formações continuadas/permanentes dos
professores deve ter sempre em vista os saberes da experiência, valorizando as produções dos que
atuam na Educação Básica a favor de uma formação que se aproxime ao máximo dos contextos
escolares, mas também da troca de experiências na perspectiva de ampliar o universo da práxis
pedagógica.
Com o movimento intenso de valorização dos saberes experienciais desde a década de 1990
encontramos questões educacionais resolvidas pela via do conhecimento formal/teórico/acadêmico
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associados ao âmbito da prática. Esse dado fomenta a concepção dialética que existe entre teoria e
prática, na medida em que os dois aspectos não se apresentam de modo antagônico, e sim de forma
complementar, uma vez que a teoria não se caracteriza por um conjunto de regras, mas é construída
a partir do conhecimento de várias realidades concretas (FAVERO, 2002). Destacamos os seguintes
fragmentos dos sujeitos da pesquisa:
“Aquilo que eu fazia, a aula que eu dava antes, eu fico até com vergonha [...] Agora eu
dou muita parlenda que eu não usava, historinhas infantis [...] A minha sala era cheia
de parlenda, de trava-língua e ninguém mais fazia isso lá na minha escola. Eu sei que
alguns alunos melhoraram e eu sei que a gente não pode ter cem por cento disso, mas
me ajudou muito aquele curso [...] Eu acho que a minha prática modificou muito.
Através da leitura de vários autores, eu resolvi aquele problema de querer que o aluno
aprenda só de um jeito, fazendo um plano de aula só desse jeito e não é assim (P1)
“Olha, algumas coisas eu consegui aproveitar na minha realidade escolar [...] Algumas
coisas muito mais ligadas à percepção, aspectos psicológicos da formação, isso me
alertou, a linguagem também. Quanto a minha atividade final em si, ela me despertou
alguns olhares, principalmente quanto a linguagem tecnológica, essa ideia de
migração digital e jovem que nasceu nesse mundo e, alguns mitos que eu tinha, eles
foram quebrados com esse olhar. Acho que o trabalho final propicia essa reflexão
maior[...]. Eu gostaria de ter tido mais tempo em atividades em sala de aula no Pedro
II para poder fazer a análise integrada [...]. Então, eu usei esses conhecimentos muito
mais no ano seguinte na minha função pedagógica, que é avaliar plano de curso,
avaliar plano de aula, plano de ação da escola, falar sobre aprovação e reprovação,
análise de resultados (P3).

Os dois pontos fortes relatados acima qualificam a prática pedagógica a partir de estudos
teóricos, e na melhoria da postura profissional docente a partir da produção da escrita acadêmica
sobre o que foi apreendido no PRD e as relações com os contextos escolares. Nota-se que esta
“descoberta” traz incentivo a retirar-se do nível de ensino da Educação Básica para atuar na
coordenação pedagógica ou na docência da Educação Superior. O que contribui para um certa
diferenciação na divisão do trabalho docente quanto à valorização do conhecimento entre os
diferentes níveis de ensino em que o professor atua. A ação docente na Educação Básica é tão
relevante em apropriação dos conhecimentos pedagógicos e conteúdos específicos quanto é nas
demais funções do âmbito da escola e no ensino superior. No entanto, as formações
complementares e a compreensão sobre o saber que não se acomoda no Ensino Básico devem ser
permeadas pela valorização de uma profissão que reconhece e realiza produções científicas a partir
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dos estudos realizados no campo do fazer pedagógico, nas diferentes e diversas modalidades e
modos do fazer da sala de aula.
“Eles não formam a gente para que a gente continue em sala de aula. Eles querem que
a gente busque mais, que vá para as universidades ou até mesmo que a gente ensine
num colégio como o Pedro II [...] Querem que a gente faça mestrado, doutorado e saia
da educação básica (P1).

Se, por um lado, é relevante pensar o professor sob a ótica de pesquisador, produtor de um
saber academicamente reconhecido, por outro, é preciso atentar para esse caráter migratório do
docente que chega a um elevado patamar formativo, o qual deseja sair da Educação Básica em
busca de melhores condições de trabalho, evidenciando as fragilidades que ocorrem no processo de
valorização nesta etapa de ensino.
Esperar que os professores se tornem pesquisadores, sem oferecer as necessárias
condições ambientais, materiais, institucionais implica, por um lado, subestimar o
peso das demandas do trabalho docente cotidiano e, por outro, os requisitos para um
trabalho científico de qualidade (ANDRÉ, 2012, p. 60).

Pode-se dizer que os aportes adquiridos na Residência ultrapassam os campos dos saberes
para a prática pedagógica, pois são incluídos aspectos organizacionais e técnicos do saber-fazer
educação. A organização dos tempos pedagógicos, o espaço físico e o funcionamento de outros
espaços escolares, que não as salas de aula, assim como a disponibilidade de recursos, também
influenciam nos processos de ensino e aprendizagem. Sabe-se que a Educação Básica pública sofre
com a falta de investimentos e recursos que promovam uma aprendizagem significativa para os seus
alunos. Os relatos abaixo identificam esse movimento,
“É, quando eu conheci [...] nós conhecemos a estrutura do colégio antes da Residência
[...] Então assim, por um lado também foi bom porque conhecendo a estrutura do
colégio eu percebi que se todas as escolas públicas tivessem a estrutura que tem o
Colégio Pedro II, certamente nós estaríamos bem próximos de conseguir a tal
educação de qualidade. Eu acho que a estrutura foi o que mais teve impacto, assim,
porque lá eles faziam muitas coisas, mas porque a própria estrutura proporcionava isso
[...] diferente da minha prática, às vezes falta até professor, enfim [...] aí tem a
superlotação de sala de aula, coisa que não acontece [...] esses problemas tradicionais
que não vi acontecendo no Colégio Pedro II .” (P2).
“Então, como eu falei, o PRD me ajudou muito no processo organizacional das
minhas aulas, a forma de planejar [...] Acho que nas minhas escolas falta um pouco
mais de diálogo entre os professores, coisa que tinha lá do PRD. A minha prática em
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si não mudou muita coisa, só mais do ponto de vista organizacional, de dividir melhor
os tempos das aulas, de planejar melhor [...] Nós tínhamos um momento de
planejamento com a nossa professora supervisora e com a coordenadora de área, que
era uma vez por semana. Havia bastante interação entre o grupo e a gente trocava
muita informação. (P4).

Foi possível perceber nas entrevistas que os professores residentes sinalizaram sobre
algumas fragilidades apresentadas pelo Programa, entre elas a quantidade de aulas ministradas por
eles, a falta de autonomia, a distância entre as realidades escolares e a imposição da aplicação de
algumas metodologias/atividades, sem considerar a diversidade de contextos.
“O tema, ela era que falava. Se ela faltasse também, a gente não podia ficar sozinho
com a turma, não [...] Mas ela não deixava a gente fazer nada [...] Teve um dia, eu até
coloquei isso no meu memorial, que ela falou que era para a gente fazer uma aula
sobre os índios que não moravam no Rio de Janeiro, porque tem uns índios que ficam
lá em Cabo frio, “pra” gente dar aula sobre isso [...] Só que nós fizemos, mas aí ela
modificou todo o nosso plano de aula. Fiquei um pouco chateada, mas a turma é dela
[...] Eu acho que a aula ia ficar legal, mas ela modificou tudo! Texto, resumo,
questionário, tudo ela modificou, fez tudo do jeito dela. Até os vídeos que
selecionamos, ela trocou por outros. A gente não tinha liberdade. Talvez ela achasse
que a gente era bem fraca. (P1).

Diante do exposto por P1, é possível entender que, em alguns casos, existiu uma privação de
autonomia e valorização dos conhecimentos dos residentes, fazendo com que estes tivessem a
sensação de que possuíam um saber menor, um saber não institucional.
Para Tardif (2002), os professores só poderão ser reconhecidos como sujeitos do
conhecimento quando obtiverem o status de verdadeiros atores, não simplesmente técnicos,
reprodutores ou executores das reformas educacionais, dentro das mais diversas esferas da
educação. A residente P2 também relata sobre a impossibilidade de adaptar as atividades propostas.
As práticas aplicadas no Colégio Pedro II deveriam, também, ser levadas para as escolas, e os
relatórios deveriam incluir registros fotográficos. Em alguns momentos, as atividades não
condiziam com as realidades e níveis das turmas, mas deveriam ser aplicadas mediante as
recomendações feitas por professores supervisores:
“As atividades também, muitas das vezes, a gente tinha que readaptar ‘pra’ nossa
turma. Então, às vezes, eu ficava pensando assim: “Poxa, mas será que a vivência não
tá sendo a vivência do outro?”, pelo Pedro II ser uma instituição de excelência. Eu
ficava me perguntando um pouco dessas coisas, porque muitas das vezes, a gente tinha
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que mostrar foto, tinha que mostrar todo um planejamento dizendo que aquela
atividade foi retirada de uma prática do CPII. Então, mesmo que a gente tentasse
readaptar, não sei, as vezes parecia que a gente tinha que fazer uma xerox daquela
prática, entendeu? Como se aquela prática fosse a ideal (P2).

A reflexão feita pela residente P2 perpassa também pelas discussões do processo identitário
docente, uma vez que a profissionalização estabelece correlações com conhecimentos
diversificados. O ser professor é constituído por saberes advindos das trajetórias pessoais, da
formação acadêmica e dos saberes experienciais. Portanto, privá-los de exercer o ofício docente sob
a luz dos seus conhecimentos diversificados, priva-os também de (re)construir sua identidade
profissional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A visão empenhada em que se relacionam a política proposta e o conhecimento apreendido
pelo docente expressam um êxito reflexivo sobre o próprio conhecimento adquirido e a realidade
escolar e político-educacional.
De modo geral, é possível afirmar que os professores das redes públicas experimentaram
possibilidades educativas inovadoras, diante de um possível contexto diferenciado das suas
realidades, puderam vislumbrar novas metodologias e práticas docentes. Apesar disso, e a despeito
das ambições do PRD, percebeu-se que valorizar os docente, participantes do PRD, pela formação
intelectual original e continuada, a produção dos saberes e produção dos trabalhos acadêmicos
realizados e contabilizados, também, com os conhecimentos que trazem das suas práticas
educativas que realizam em suas escolas estreitam a compreensão entre teoria e prática.
Associados estes fatores, podemos inferir que a residência docente reúne potencial para
desenvolver um tipo de investigação-ação que coloca o professor como pesquisador em ambientes
diversificados de aprendizagem, trazendo reflexões sobre si e sobre a sua prática, dando
encaminhamentos para que novos conhecimentos sejam produzidos, viabilizando práticas
pedagógicas possíveis de serem desenvolvidas e que ultrapassem o plano do idealismo discursivo.
É importante que os Programas de Residência Docente, ou outros que se dedicam à
formação docente, criem estratégias que aproximem e contemplem a diversidade característica da
educação básica pública, mas que também permitam aos professores adaptarem os conhecimentos,
atividades e trabalhos às suas realidades, modificando assim a atual estrutura de formação, que não
leva em consideração a possibilidade de reaplicação de métodos e técnicas de ensino, tendo em
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mente contextos diferenciados. Desse modo, os professores teriam a oportunidade de utilizar
recursos mais adequados ao nível de suas turmas, criando, assim, condições efetivas de transposição
dos saberes veiculados nas formações para a realidade experienciada nas salas de aula.
Por óbvio, em que pesem as críticas, é imperativo afirmar o potencial e o caráter inovador
do programa aqui estudado. Não se trata, portanto, de abandoná-lo, mas de enriquece-lo a partir das
análises e pontos considerados problemáticos por meio deste estudo e ainda outros estudos
científicos sobre essa a mesma experiência que estejam em curso ou que venham a ser feitos, o que
é tanto desejável quanto necessário, dada a riqueza de possibilidades que o objeto em questão
oferece a pesquisadores interessados nas questões a ele correlatas.
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Resumo
O Programa de Residência Docente (PRD) oferecido pelo Colégio Federal Pedro II/ Rio de Janeiro
tem por objetivo complementar a formação recebida originalmente em cursos de licenciatura, por meio
de um projeto de formação continuada com foco nas práticas pedagógicas, no desenvolvimento das
competências docentes e de produções acadêmicas. O estudo realiza-se, pautado em interpretações
teórico-metodológicas, priorizando análises sobre a dinâmica adotada pelo projeto em tela em diálogo
com autores, entre eles: Roldão (2007; 2017); Gatti (2008); Nóvoa (2017; 2018). A vivência dos
professores indica que o Programa de Residência Docente pressupõe acertos e ajustes sobre o processo
formativo. Centrado na formação acadêmica e na produção de trabalhos que estreitem os laços entre
teoria e prática, assume um caráter compensatório, contudo, diante da complexidade dos problemas
enfrentados nas escolas dos participantes, ainda se faz necessário contemplar uma formação focada na
elaboração, implementação e avaliação das atividades pedagógicas.
Palavras-chave: Formação continuada. Residência docente. Profissionalização docente.
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RESIDENTES
Cristina Souza de Macedo Zappa – CPII

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Iniciaremos esse trabalho abordando brevemente a história do Programa de Residência
Docente (PRD). Em seguida traremos os principais autores que fundamentam o trabalho aqui
relatado e os procedimentos realizados durante todo o processo de formação. Por fim,
apresentaremos a discussão dos resultados e as conclusões.
O PRD é um Programa de Formação Continuada, sendo um curso de Pós-graduação Latosensu ligado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do CPII. O termo
Residência Docente é utilizado “em analogia à Residência Médica, [e] remete a um período de
acompanhamento ao docente iniciante como política de formação docente” (RABELO;
MONTEIRO, 2019, p. 10).
Esse Programa foi implementado em maio de 2012 como projeto piloto e caminhou pelos
anos subsequentes até a presente data implementando contribuições nas atuações cotidianas dos
profissionais do magistério da Escola Básica.
Oferecido preferencialmente a professores recém-formados da Rede Pública, o PRD passa a
atender também, a partir de 2018, professores da Rede Privada, proporcionando trocas de vivências
e conhecimentos ao longo de um ano letivo, de maneira que os Professores Residentes tenham
convívio com Professores Orientadores, Supervisores e Coordenadores do CPII de modo que
obtenham uma formação complementar em questões de ensino-aprendizagem em suas
áreas/disciplinas.
Os Professores Residentes são certificados pelo CPII como especialistas em Educação
Básica, mediante, entre outros, cumprimento de carga horária, aprovação no pré-projeto, na escrita
e defesa de um Produto Acadêmico Final (PAF).
Atualmente, o programa está dividido em 14 áreas: I- Anos Iniciais do Ensino Fundamental;
II- Biologia; III- Educação Física; IV- Educação Infantil; V- Filosofia; VI- Física; VII- Geografia;
VIII- História; IX- Inglês; X- Matemática; XI- Música; XII- Português; XIII- Química e XIVSociologia, e do período de 2012 à 2017 apresenta 447 defesas1 realizadas dentre essas respectivas
áreas.

Dados do Anuário PRD 2012/2017, disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/prdcp2/anuario-prd-20122017. Acesso
em: 27 set. 2019.
1
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O PRD2 contempla uma carga horária total de 360 horas, distribuídas no período de um ano
letivo em atividades presenciais e à distância, bem como atividades desenvolvidas no próprio
contexto escolar em que o professor residente atua. As atividades a serem desenvolvidas pelos
Residentes constam no Quadro 01, disposto em Anexos.
Os requisitos para participação como professor cursista, ou seja, Professor Residente é ter
diploma de Licenciatura Plena e atuar em áreas/disciplinas oferecidas na Educação Básica, da
Educação Infantil à 3ª série do Ensino Médio.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
É corroborando da afirmação de Nunes (2001) de que no Brasil, é a partir da década de
1990, ainda timidamente, que se iniciam pesquisas que enfatizam a prática pedagógica e os saberes,
tanto pedagógicos como epistemológicos, em relação ao conteúdo escolar que deve ser ensinado e
apreendido em contraposição a estudos anteriores que reduziam a profissão do professor a um
conglomerado de competências e técnicas separando a formação da prática cotidiana, que a
professora supervisora do PRD em EI que ora apresenta esse texto percebe a necessidade, nesses
momentos de formação, do diálogo entre teoria e prática e, portanto, as temáticas dos trabalhos a
serem desenvolvidos pelos residentes e que serão aqui expostos foram consideradas como
conteúdos pertinentes a comporem os temas de palestras, minicursos e oficinas oferecidos nos
eventos de formação continuada do respectivo curso.
Citaremos dois Produtos Acadêmicos Pedagógicos desenvolvidos por duas professoras
residentes tomando como fundamentação teórica autores e principais representantes que abordam as
teorias que fundamentam seus respectivos trabalhos.
Em relação à proposta do trabalho com projetos na Educação Infantil nos debruçamos sobre
Junqueira Filho (2005) que aborda os conceitos de parte cheia e parte vazia do planejamento, ou
seja, escolhas e seleções feitas pelos professores e as propostas e intervenções das crianças,
respectivamente. Abordamos Ostetto (2011) que trata do Projeto de trabalho como uma maneira
interessante de planejar a Educação Infantil, forma esta que traz o olhar da criança e trata o
planejamento não como mera formalidade, mas como um mecanismo para ouvir outras linguagens,
para conhecer a criança, e Rinaldi (2016) que aborda a Pedagogia da Escuta e apresenta suas

Informações
disponíveis
no
Manual
do
Professor
Residente
–
2019.
Disponível
https://www.cp2.g12.br/blog/prdcp2/files/2019/06/Manual-do-Residente-2019.pdf. Acesso em: 31 mai. 2019.
2
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experiências nas escolas de Reggio Emilia, considerada referência mundial na educação da primeira
infância.
Já em referência ao trabalho com as atividades diversificadas adotamos como referenciais
teóricos Garms (2005) e Guimarães (2009) que nos embasaram no que tange ao trabalho
diversificado que é o tema central dessa proposta pedagógica e abordamos ainda o planejamento na
educação infantil, haja vista que o trabalho diversificado estará sendo inserido no planejamento
escolar e para tal nos debruçamos sobre os estudos de Barbosa (2006,2013), Redin (2013) e
novamente Junqueira Filho (2005) que discorrem sobre o assunto e nos fazem refletir sobre a
qualidade e a flexibilidade do planejamento ao se trabalhar com educação, e mais uma vez Rinaldi
(2016) abordando a Pedagogia da Escuta e discutindo a importância desse assunto.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Como apresentado no Quadro 01: Atividades a serem realizadas pelo Professor Residente, a
carga horária de 360 horas do PRD é distribuída em “Atividades na área de docência” que equivale
a 180 horas e tem concepção análoga à residência médica, onde os professores residentes realizam,
portanto, presencialmente, nas dependências do CPII, atividades

relativas à docência sob

supervisão de um Professor Supervisor, além de desenvolverem atividades no próprio contexto
escolar em que atuam, de acordo com o tema de seus respectivos Produtos Acadêmicos
Pedagógicos.
Compondo as demais 180 horas temos as “Atividades em formação continuada” que se
refere às palestras, oficinas, minicursos, encontros gerais com a presença e participação dos
supervisores, residentes e coordenadores e o Seminário Multidisciplinar, sendo este último um
encontro anual dos participantes de todas as áreas e que prevê apresentações de trabalhos onde os
residentes que apresentarem pôster e cumprirem a carga horária do evento são certificados e a carga
horária computada dentro de Atividades em formação continuada.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Em diálogo constante com os momentos de prática vivenciados em residência no Centro de
Referência em Educação Infantil Realengo (CREIR) durante as “Atividades na área de docência”
tomamos as temáticas que os residentes escolheram para desenvolver em suas respectivas
instituições de origem, para correlacionar e dialogar prática e teoria através de discussões e estudos
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1409

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

teóricos nos momentos de “Atividades em formação continuada” através de minicursos e oficinas,
dos quais citaremos dois a seguir.
O primeiro desses momentos se refere ao minicurso O trabalho com projetos na Educação
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em diálogo direto com a temática da residente
de 2018 e com o objetivo de discutir esse tipo de trabalho como uma estratégia didática emergente
da relação de escuta e de observação dos professores acerca dos interesses e das curiosidades das
crianças que são expressos no cotidiano escolar. Nesse encontro discutimos aspectos teóricos e
metodológicos da prática com projetos, abordando a articulação entre diferentes campos de
conhecimento. O que despertou o interesse dessa temática pela Residente foi o questionamento
originário da seguinte situação problema: Por que ainda há resistência de alguns docentes quanto ao
trabalho com projetos que tenham como ponto de partida as experiências e interesses das crianças?
Durante o período de residência, no CREIR, a professora residente em questão sentiu-se mobilizada
pela reflexão a respeito do trabalho com projetos na Educação Infantil, haja vista que este tem se
mostrado bastante significativo para essa etapa da educação que considera a criança coautora do
processo educativo, além de ser uma proposta mais articulada com as áreas do conhecimento, os
saberes e experiências das crianças. Em diálogo constante, Professora Supervisora e Professora
Residente decidiram que o trabalho com projetos na Educação Infantil seria um trabalho relevante a
ser realizado na instituição de origem da Professora Residente que até então trabalhava através de
datas comemorativas.
O segundo episódio foi a oficina: Atividades Diversificadas na Educação Infantil, realizada
em 2019 e que pretendeu correlacionar reflexões teóricas e práticas do trabalho diversificado, no
qual atividades diferenciadas ocorrem simultaneamente na turma, atendendo aos interesses das
crianças e às diversas possibilidades de aprendizado, além de contemplar o olhar pedagógico
individualizado e a construção da autonomia da criança. O que mobilizou a Residente em relação à
essa temática foi a indagação: Por que é tão importante inserir o trabalho com as Atividades
Diversificadas na Educação Infantil em instituições nas quais a proposta pedagógica é trabalhar no
coletivo? Durante o período vivenciado no CREIR, a Professora Residente percebeu que na
instituição na qual a proposta de trabalho seria realizada havia muito poucas atividades onde as
diversidades e diferenças de cada criança eram consideradas, parecendo conceber que todas elas
estivessem no mesmo nível de desenvolvimento. As atividades que envolviam o coletivo eram
priorizadas e pôde-se constatar que algumas crianças não conseguiam acompanhar as atividades
realizadas em grandes grupos, ou seja, coletivamente. É notório que as crianças apresentam ritmos
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diferentes e por isso demandam momentos de atenção especial individualizada, sendo assim,
entendemos que esses momentos seriam mais proveitosos se pudéssemos trabalhar com as crianças
em atividades de pequenos grupos.
CONCLUSÕES
Nessa proposta de formação continuada oferecida pelo PRD em nível Lato-sensu almejamos
que os Professores Residentes assim como relata Guedes (2018, p. 154) possam “perceber os efeitos
dessa formação para o maior domínio de suas práticas, num sentido autoral, de reflexão e de
criação, ambicionando contribuir para encontrarem novas formas de dizer sobre seu fazer docente”
(GUEDES, 2018, p. 154) e possibilitar assim, aos professores residentes “rever suas práticas a partir
da escrita sobre ela” no PAF (Idem, p. 154).
Esperamos que, ao final de cada projeto de trabalho os objetivos sejam alcançados e que os
Professores Residentes possam continuar refletindo e repensando sobre suas práticas
Esperamos ainda que haja atitudes multiplicadoras, sendo o Residente o agente
multiplicador ao apresentar os resultados obtidos através de seus estudos e das propostas
desenvolvidas nas instituições em que atuam, junto aos demais colegas de trabalho, contribuindo
assim para o aprimoramento do desempenho dos docentes da Escola Básica e o aperfeiçoamento da
competência profissional adquirida na graduação
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ANEXOS
Quadro 1. Atividades a serem realizadas pelo Professor Residente:

Atividades na área de docência – 180 h
100 h

Atividades em formação continuada – 180 h

presenciais no CPII;

Pré-projeto
3
aprovado;
0h

40 h

na instituição de origem;

palestras,
1
oficinas, minicursos, encontro geral
50h

40 h

de Área, Seminário Multidisciplinar do PRD

práticas em EAD
(Elaboração própria com base nos dados do Manual do Professor Residente)

Resumo
Esse texto apresentará a narrativa de uma Professora Supervisora sobre o Programa de Residência
Docente na Educação Infantil do Colégio Pedro II (CPII). Esse Programa faz parte de um curso de
Pós-graduação Lato-sensu da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do CPII.
Os professores cursistas, denominados: Professores Residentes que cumprirem todos os requisitos do
Programa e que completarem a carga horária total de 360 horas são certificados pelo CPII como
Especialistas em Educação Básica. A formação em Educação Infantil especificamente acontece no
Centro de Referente em Educação Infantil Realengo do CPII. Abordaremos a história desse programa
bem como suas intencionalidades. Traremos a proposta de dois Produtos Acadêmico-Pedagógicos
elaborados por Professores Residentes como propostas pedagógicas inovadoras relacionadas à prática
docente aplicáveis à realidade de suas escolas, quais sejam eles: O trabalho com projetos na Educação Infantil
em uma turma de pré-escola em uma Creche Municipal do Rio de Janeiro e A importância das atividades diversificadas
como proposta pedagógica no processo de desenvolvimento e aprendizagem na Educação Infantil, realizado em uma
escola da rede privada do Rio de Janeiro. Ao final desse curso, os Professores Residentes devem
apresentar suas propostas escritas em formato de um Produto Acadêmico Final, sob orientação de seu
Professor Supervisor e defendê-los junto a uma banca examinadora. Apresentaremos ainda um
minicurso e uma oficina ministrados pela Professora Supervisora no evento de Formação Continuada.
Para a escolha da temática desses encontros de formação considerou-se a escuta e o diálogo entre
Supervisora e Residentes de maneira a contribuir com estudos referentes às temáticas escolhidas e
desenvolvidas pelos Residentes correlacionando, nesses momentos de formação, reflexões teóricas e
práticas a respeito de cada tema.
Palavras-chave: Formação docente; Práticas pedagógicas; Práticas inovadoras; Escuta; Diálogo.
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INTRODUÇÃO
No Estado da Bahia, a ampliação do acesso à Educação Superior e como consequência a
oferta de cursos de licenciatura para a formação de professores, decorre da interiorização das
universidades estaduais baianas. (BOAVENTURA, 1998; FIALHO, 2005). Esse entendimento
inspira também a criação da Universidade do Estado da Bahia - UNEB, na década de 1980, cuja
origem ocorre a partir da reorganização de faculdades isoladas já existentes tanto no interior como
na capital, e que foram incorporadas à estrutura da Superintendência do Ensino Superior do Estado
da Bahia – SESEB, a qual reunia o antigo Centro de Educação Técnica da Bahia, as Faculdades de
Formação de Professores de Alagoinhas, de Jacobina e de Santo Antonio de Jesus, e as faculdades
de Filosofia, Ciências e Letras e de Juazeiro de Caetité, sediadas no interior do Estado e com a
concomitante implantação da Faculdade de Educação da Bahia, em Salvador (BOAVENTURA,
1998; FIALHO, 2005).
Assim, a oferta inicial de cursos de licenciatura no interior da Bahia associa-se ao sentido
histórico da criação das universidades estaduais e de forma especial à criação da UNEB enquanto
universidade multicampi, considerando sua prioridade na oferta de cursos nessa área no Estado, ao
longo dos anos.
Atualmente, a universidade possui 130 cursos de graduação de oferta contínua, sendo 75
cursos de licenciatura e 55 cursos de bacharelado abrangendo quase todas as regiões do Estado
(PROGRAD, UNEB,2020). Além da oferta contínua predominantemente de cursos de licenciaturas
no seu portfólio de graduação, a UNEB instituiu ação institucional de Programas Especiais de
Formação de Professores. Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases de Educação n° 9394/96
que definiu a exigência da formação em nível superior para todos os professores Educação Básica,
inicialmente no prazo de dez anos, a UNEB institucionalizou sua política de formação inicial de
professores em exercício, a exemplo do Programa Rede UNEB 2000 no ano de 1998 e o PROESP
em 2004 dentre outros.
Em 2009 implantou o Programa de Formação de Professores da Educação Básica –
PARFOR a partir da adesão ao Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica
instituído pelo Decreto n° 6755/2009, (CAPES/MEC) de iniciativa do governo federal, que, em
regime de colaboração entre MEC/CAPES, instituições de educação superior, Estado e Municípios
implementou a oferta de cursos de licenciatura para professores em exercício na Educação Básica.
A UNEB inicia o PARFOR com a oferta de cursos de licenciatura nas áreas de Letras, Pedagogia,
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Artes, Geografia, História, Química, Matemática, Sociologia, Ciência da Computação, Educação
Física, Biologia, Física com criação de várias turmas, abrangendo 105 municípios do Estado da
Bahia.
Neste contexto problematizamos quais contribuições do Programa de Formação de
Professores – PARFOR- UNEB para a Educação Básica na Bahia? O trabalho tem como objetivo
apresentar a experiência do PARFOR- UNEB e identificar contribuições para a Educação Básica na
Bahia.
A metodologia deste trabalho foi qualitativa e baseou-se em um estudo de campo apoiado
em pesquisa bibliográfica e análise documental. Os instrumentos de coleta de dados utilizados
foram: a análise dos Relatórios de Gestão do PARFOR, dos Programas Especiais da UNEB
disponíveis na Coordenação do PARFOR, de documentos como Plano Estadual de Educação da
Bahia - Lei Estadual nº. 13.559 de 2016, e análise comparativa de indicadores educacionais como
IDEB em 92 municípios onde foram ofertadas turmas de Pedagogia. Na análise realizada
identificamos ressonâncias positivas do Programa para a Educação Básica no Estado.
O PARFOR NO CONTEXTO DA UNEB: CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA
O protagonismo da UNEB na proposição de cursos de licenciatura para formar professores
tem sido um marco histórico e singular da relação da universidade pública com a educação básica
baiana. Historicamente a UNEB vem promovendo a interiorização da Educação Superior no Estado
da Bahia e sua estrutura multicampi é marcada pelo forte compromisso da Universidade com a
formação de profissionais para a Educação Básica e com a inclusão na educação superior
(BOAVENTURA, 1998; FIALHO, 1998, 2005). O formato multicampi da UNEB favoreceu a
implantação de cursos de licenciatura em municípios do Estado com baixos indicadores sociais,
econômicos e educacionais potencializando mudanças sociais, educacionais, culturais e políticas
desses territórios ao longo desses anos.
Na UNEB, a oferta de cursos de graduação destaca-se pela predominância das licenciaturas,
tanto pela oferta contínua presencial, como pelos cursos vinculados a Programas Especiais e os
cursos de licenciatura na modalidade de educação à distância.
Se por um lado, a oferta contínua de cursos de licenciatura na universidade ainda não
atendia às demandas de formação colocadas pela realidade da Educação Básica na Bahia, por outro,
sinalizava que as estruturas curriculares dos cursos vigentes precisavam estar ainda mais próximas
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do contexto profissional, da escola. A experiência da Rede UNEB 2000 fortaleceu a ação da
universidade no âmbito da formação de professores com a oferta de cursos de Pedagogia mais
articulados com atendimento às demandas de educação do ensino fundamental I e educação infantil
da rede municipal, abrangendo em média 130 municípios do Estado e formando 13.622 professores.
O PROESP ofertou de cursos em diferentes áreas de conhecimento para atuação no Ensino
Fundamental II e no Ensino Médio com matrícula de 1.398 professores da rede pública, abrangendo
70 municípios.
O Programa de Formação de Professores em exercício da UNEB foi reestruturado em 2009
com a criação do Programa de Formação de Professores – PARFOR com a oferta de cursos de
Licenciatura nas em diferentes áreas indicando a sua importância histórica na formação de quadros
para a Educação Básica.
Conforme Anexo 1, o PARFOR já ofertou 266 turmas de licenciatura em 105 municípios,
abrangendo 25 Territórios de Identidade na Bahia. O maior número de turmas foi ofertado em
regiões como baixos indicadores sociais e educacionais como no Bioma do Semi-Árido baiano
registrando 75,5%. Seguindo de 20,6% dos cursos no Bioma da Mata Atlântica e 3,9% no Cerrado.
O formato multicampi da UNEB com a participação de 29 Departamentos no Programa favoreceu e
favorece a interiorização e democratização do acesso a cursos de licenciatura por professores em
exercício na Educação Básica da rede municipal e estadual.
Ao longo desses anos o PARFOR - UNEB registra 6.013 concluintes de licenciaturas em
diferentes áreas. Considerando que o Plano Estadual de Educação, Lei Estadual nº. 13.559 de 2016
prevê na Meta 15, que todos os professores da Educação Básica adquiram formação de nível
superior até 2026, e que dentre as estratégias previstas para essa Meta há indicativo de oferta de
cursos em nível superior para os professores, entendemos que o PARFOR tem contribuído para
atingir essa Meta do PEE no contexto da Bahia.
“Meta 15: Articular a continuidade do Plano Nacional de Formação de Professores da
Educação Básica - PARFOR, em regime de colaboração entre a União, o Estado e os
Municípios, visando atingir a expectativa de que todos os professores da Educação
Básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de
Licenciatura na área de conhecimento em que atuam”( PEE, 2016).

Mesmo considerando que a validação dos cursistas para realização dos cursos na Plataforma
da Capes, pelos secretários de educação, não corresponde à atual política de alocação de professores
na rede de ensino municipal, entendemos que há um contingente de professores de diferentes áreas,
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formados pelo PARFOR – UNEB e preparados para atuar na Educação Básica na Bahia, cujo
monitoramento e identificação da situação precisam ser realizados para potencializar o processo de
adequação da atuação docente na rede à sua formação realizada.
Outro aspecto a considerar é a relação da oferta de cursos do PARFOR - UNEB com a
qualidade da educação básica. Estudos realizados sobre a oferta de cursos de Pedagogia em 92
municípios baianos indicam que houve crescimento do IDEB após essa oferta e que há reflexos
positivos na qualidade do Ensino Fundamental I público desses municípios.
Num primeiro momento, ao comparar as notas do IDEB recebidas pelos municípios
nos anos de 2011 e 2017, verifica-se que a maioria absoluta desses municípios (88),
algo em torno de 95,65%, obteve em 2017 um rendimento superior ao ano de 2011.
(TORRES e SILVA, p.26, 2019).

O estudo mostra também que houve um crescimento nas Metas previstas pelo INEP para os
92 municípios analisados. Destes 53 (cinquenta e três) apresentaram um crescimento do Índice
atingindo e/ou superando a Meta do IDEB prevista para 2017 e 36 (trinta e seis) municípios
mantiveram crescimento do Índice, mesmo sem atingir a meta de 2017, o que sugere contribuições
positivas nos mesmos. (TORRES e SILVA, 2019). Isso mostra a necessidade de investimento na
formação de professores e o quanto ela dá retorno para a qualidade da educação.
Reconhecemos que o sentido e o ideal de qualidade da educação não se resumem aos
números do IDEB obtidos pelos municípios, particularmente no Ensino Fundamental I. Outros
fatores como as condições das escolas, a gestão do sistema escolar, o financiamento da educação, e
a formação dos professores para atuar no magistério, as condições políticas, econômicas, sociais e
culturais do país, os contextos específicos das escolas, as políticas curriculares, etc. devem ser
levados em conta. (GATTI e BARRETTO, 2009).
CONCLUSÕES
Considerando que o PARFOR é uma política de formação de professores em exercício e foi
instituído a partir do regime de colaboração entre MEC/CAPES, instituições de educação superior,
Estado e Municípios ele é estruturante dos sistemas de ensino e deve estar articulado com as
possibilidades de qualificação da Educação Básica na Bahia.
O PAFOR - UNEB ampliou a interiorização da oferta de cursos de licenciatura para
professores em exercício da Educação Básica pública na Bahia, cuja ação é potencializada pelo seu
formato multicampi organizado em 29 Departamentos, distribuído em 24 municípios do Estado,
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favorecendo a democratização do acesso à educação superior. Nesse sentido, a UNEB vem
realizando ação afirmativa na formação de professores no Estado da Bahia, uma vez que possui
experiência na área expressa no seu portfólio de cursos predominantemente de licenciatura e
ampliada pela sua singularidade organizacional e institucional.
O PARFOR - UNEB ao formar um número expressivo de professores em cursos de
licenciatura, num totalizando6.013 concluintes, no período de 2009 a 2019 contribuiu e contribui
para ampliar o quadro de licenciados em exercício ou com potencial formativo para atuação nas
escolas públicas de Educação Básica na Bahia. Neste sentido favorece o cumprimento da Meta 15
do PEE- Ba, Lei nº. 13.559/2016. Por outro lado, vem contribuindo através da oferta do curso de
Pedagogia em diferentes municípios para a qualidade da educação no Ensino Fundamental I, com
reflexos em indicadores educacionais como o IDEB no Estado. Isso reitera o fato de que, apesar de
outros aspectos serem definidores da qualidade da educação, como o financiamento da educação, a
gestão do sistema escolar, os contextos específicos das escolas, as políticas curriculares, etc., os
professores, seu trabalho e sua formação são fundamentais para a qualidade do ensino.
Assim reafirmamos a necessidade de investimento na formação dos professores como
política pública de Estado dada sua importância para a elevação da aprendizagem dos estudantes, a
qualidade da Educação Básica e a consolidação dos sistemas educacionais. Na Bahia, o
investimento na formação inicial e continuada dos professores deve ser assumido considerando
ainda a existência de muitos professores que atuam na Educação Básica sem a formação adequada,
nas diversas áreas de conhecimento.
Na Bahia é necessário reconhecer a prioridade que ainda precisa ser dada à ampliação da
oferta de cursos de licenciatura, pois apesar das universidades estaduais assumirem a maioria da
oferta desses cursos, a formação e profissionalização do magistério ainda são desafios considerando
o descompasso entre a sistematização da demanda qualificada por formação, a oferta dos cursos e o
planejamento da alocação da capacidade docente nos sistemas de ensino.
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ANEXOS
Figura 1. Abrangência do PARFOR-UNEB por Territórios de Identidade na Bahia.
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Resumo
O texto aborda o papel histórico da Universidade do Estado da Bahia na interiorização da formação de
professores no Estado da Bahia desde sua criação com estrutura multicampi, compondo vinte e nove
Departamentos presentes em vinte e quatro municípios baianos e potencializado pelos Programas
Especiais de Formação de Professores como Programa Rede Uneb 2000, PROESP dentre outros.
Reorienta esses Programas a partir da adesão institucional ao Plano Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica instituído pelo Decreto n° 6755/2009, CAPES/MEC em 2009 em
regime de colaboração. O texto apresenta a experiência do Programa de Formação de Professores da
Educação Básica – PARFOR, no contexto da UNEB, com oferta de cursos de licenciatura em
diferentes áreas como Letras, Pedagogia, Artes, Geografia, História, Química, Matemática, Sociologia,
Ciência da Computação, Educação Física, Biologia e Física. Apresenta dados do Programa realizadas
em dez anos ao identificar a predominância de turmas ofertadas em regiões com baixos indicadores
sociais e educacionais como no Bioma do Semi-Árido baiano realizando ação afirmativa na formação
de professores. Discute as contribuições do Programa para a Educação Básica para a Educação Básica a
partir de seus dados, a exemplo do número de docentes já licenciados e os desafios previstos no Plano
Estadual de Educação para formação de professores no período de 2016 a 2026. Aborda e reflete sobre
as contribuições do curso de Pedagogia para a melhoria da educação no Fundamental I nos municípios.
Segue nas considerações reafirmando a importância do investimento na política de formação de
professores em exercício na Bahia.
Palavras-chave:1-Parfor; 2-formação de professores em exercício, 3- UNEB.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A formação docente é um tema presente em muitas pesquisas e essa recorrência acontece,
devido à relevância do tema e por influenciar na qualidade da educação básica. Nesse sentido, o
governo federal tem implementado para as licenciaturas alguns programas de ensino, com o intuito
de fortalecer a formação inicial do professor. Nesse artigo, discutimos sobre um desses programas
que foi recém-implantado nacionalmente, denominado por Residência Pedagógica. O nosso
objetivo é realizar um panorama das publicações referentes ao programa, para identificar as suas
contribuições e limitações.
A escolha por esse tema é motivada pela experiência de uma das autoras que atuou como
docente orientadora do programa citado. Esse trabalho está vinculado a uma pesquisa maior em
nível de doutorado no Programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática da
Universidade XXXX, vinculada à base de pesquisa “XXXX”.
No próximo tópico apresentamos as principais informações sobre o RP, baseado na portaria
de criação e no edital de seleção dos projetos. Posteriormente, apontamos as publicações que foram
objeto de pesquisa desse trabalho.
A RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: UMA BREVE INCURSÃO
A Residência Pedagógica (RP) é um programa de ensino financiado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), instituído pela Portaria nº 38, de 28 de
fevereiro de 2018, com os seguintes objetivos:
I. Aperfeiçoar a formação dos discentes dos cursos de licenciatura, por meio do
desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e que conduzam o licenciando a
exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional docente, utilizando coleta de
dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem escolar, entre outras didáticas e metodologias;
II. Induzir a reformulação do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura, tendo por
base a experiência da residência pedagógica;
III. Fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES e a escola, promovendo sinergia
entre a entidade que forma e aquelas que receberão os egressos das licenciaturas, além de estimular
o protagonismo das redes de ensino na formação de professores; e
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IV. Promover a adequação dos currículos e das propostas pedagógicas dos cursos de
formação inicial de professores da educação básica às orientações da Base Nacional Comum
Curricular.
Os objetivos do Programa destacam aspectos importantes e muito debatidos entre
pesquisadores e educadores de Instituições de Educação Superior (IES) nacionais, entre eles: a
intensificação da relação teoria e prática em cursos de licenciatura; a ressignificação dos estágios
nas licenciaturas; e o estreitamente da relação IES-escola, de modo a, entre outros, tornar mais
eficaz a inserção do futuro professor no ambiente de atuação profissional.
Embora todos esses aspectos tenham sido pontos de discussão nas IES, a exigência de
adequação dos currículos das licenciaturas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi o ponto
de maior crítica ao Programa, como podemos observar no Manifesto das Entidades Face a
Residência Pedagógica, que destacam repúdio e preocupação
[...] por diversas razões, das quais destacamos primeiramente duas: a imediata
vinculação da BNCC com as avaliações em larga escala, haja vista a estrutura
codificada que marca a escrita desse documento, já voltada para a quantificação e
padronização dos futuros testes; e a indução, no caso do Ensino Médio, ao
privilegiamento de apenas duas disciplinas, conforme anunciado recentemente, com
vistas à adequação da BNCC a exames como o PISA. (MANIFESTO..., 2018, p.1).

O documento, assinado por entidades nacionais representativas da área da Educação –
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), Associação Nacional
pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação (CNTE), Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centros de
Educação ou Equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras (FORUMDIR), Associação
Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), Associação Brasileira de Currículo
(ABdC), Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), Associação Nacional de Pesquisa em
Financiamento da Educação (FINEDUCA), Campanha Nacional pelo Direito à Educação Ação
Educativa, Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio (MNDEM), Rede Escola Pública e
Universidade (REPU) – chamam atenção, especialmente, para ao reducionismo e empobrecimento
dos cursos de formação de professores a medida que o Programa aponta para conteúdos e propostas
pedagógicas da BNCC e o foco às avaliações externas, como é o caso do PISA – Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes. Além disso, esses e outros aspectos do Programa se
configuram, como veremos a seguir, como uma proposta que fere a autonomia da Universidade.
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Embora as diversas críticas ao Programa, no dia 01 de março de 2018 a CAPES lançou o
Edital nº 6/2018 – Residência Pedagógica, com a finalidade de selecionar projetos “inovadores que
estimulem articulação entre teoria e prática nos cursos de licenciatura” (Edital 06/2018, p. 1).
Cada IES interessada no programa submeteu um único projeto institucional contendo vários
núcleos, formados por um docente orientador (professor da IES), três preceptores (professores da
rede pública de ensino que supervisionam os trabalhos dos licenciandos) e vinte e quatro residentes
(licenciandos). Os projetos aprovados foram contemplados com recursos para, entre outros, o
custeio de bolsas para licenciandos, professores da rede de ensino básico e docentes de Instituições
de Ensino Superior (IES).
A Residência Pedagógica é destinada a estudantes que estejam cursando a partir do quinto
período ou que tenham integralizado 50% ou mais da carga horária do curso. Esses estudantes, no
prazo de dezoito meses, devem cumprir uma carga horária de 440 horas que são divididas da
seguinte forma: 60 horas de ambientação e 320 horas de imersão na escola, das quais no mínimo
100 horas devem ser destinadas à regência; e 60 horas destinadas para elaboração de relatório final
e socialização das experiências vivenciadas ao longo da Residência.
AS PUBLICAÇÕES SOBRE O PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
Com o intuito de obter um panorama geral sobre o que vem sendo discutido em publicações
científicas sobre o Programa Residência Pedagógica, realizamos um levantamento em três
repositórios, quais sejam: Portal de Periódicos Capes, SciELO e no Google Acadêmico, em
novembro de 2019. Inicialmente, utilizamos apenas o descritor “Residência Pedagógica”, nos anos
de 2018 e 2019. Para o Google Acadêmico, percebemos ser necessário acrescentar o descritor
“Edital Capes 06/2018”, devido ao grande número de publicações encontrado e também porque
estávamos interessadas apenas no programa que foi instituído pela Portaria nº 38, de 28 de fevereiro
de 2018. Ou seja, para esse estudo não consideramos os demais modelos de residência pedagógica
que existem ou existiram no País e também desconsideramos os artigos que apresentam relatos de
experiência (descrevem a aula) no âmbito do programa. Nosso intuito foi conhecer os trabalhos que
fazem uma reflexão geral sobre o programa, com vistas a identificar possíveis contribuições e
limitações do mesmo.
Concluímos nossa busca com cinco artigos que atenderam aos critérios da nossa pesquisa.
Foram eles: “A Nova Política de Formação de Professores no Brasil: Enquadramentos da Base
Nacional Comum Curricular e do Programa de Residência Pedagógica” (GUEDES, 2019);
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“Educação pública em risco: descontinuidades, golpes e resistência” (REIS; SARTORI, 2018); “A
residência Pedagógica na formação de Professores: história, hegemonia e resistências” (SILVA;
CRUZ, 2018); “A relação universidade/escola e o programa residência pedagógica/subprojeto de
matemática: estratégias de poder e modos de subjetivação” (SANTANA; BARBOSA, 2019); e
“Residência Pedagógica: um diálogo entre a base nacional comum curricular e a educação
ambiental” (SILVA et. al., 2019).
A base de pesquisa da SciELO apresentou apenas o artigo de Guedes (2019), cujo objetivo
foi discutir “a nova política de formação de professores lançada recentemente pelo governo
brasileiro, e os enquadramentos dessa política dentro da Base Nacional Comum Curricular e do
Programa de Residência Pedagógica.” (GUEDES, 2019. p.90). Baseada nas análises preliminares
dos documentos oficiais do programa RP e da BNCC, os quais são frutos de uma política pública de
formação docente, a autora considera essa política impositiva.
Para a autora, a política fere a autonomia universitária e desconsidera as DCN/2015 que
ainda nem tinha sido implantada. Em relação ao item IV dos objetivos do RP, a autora avalia como
uma contradição em relação às normas para o estágio que são definidas pela DCN/2015.
[...] uma possível violação da dinâmica formativa e dos procedimentos dos programas
de formação definidos pelas DCN/2015, ao querer induzir as propostas de estágio
supervisionado, elaboradas com base nas Diretrizes, que recomendam organicidade
entre os dispositivos: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto
Pedagógico Institucional (PPI) e Projeto Pedagógico do Curso (PPC) (GUEDES,
2019, p. 97).

Nesse sentido, a autora retoma a importância do estágio ser articulado com a política da
educação básica, que é o lócus do estágio.
No Portal de Periódicos Capes também só encontramos o artigo dos autores Reis e Sartori
(2018), os quais apresentam uma pesquisa documental no âmbito das políticas de formação docente,
cujo objetivo é “analisar as possibilidades e limites” (p. 59). do programa RP.
Os autores relatam que a residência foi anunciada com o discurso de que é uma
modernização do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Esse artigo foi
escrito em fevereiro de 2018, ou seja, ainda não tinha muita clareza de como seria o programa,
tendo em vista que o edital foi publicado no final de fevereiro e retificado posteriormente. Mas,
nessa época, o governo já tinha anunciado o número de bolsas e nesse sentido, os pesquisadores
constatam que atende apenas 5,43% dos alunos das licenciaturas no Brasil. Ou seja, a Residência
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Pedagógica segue um dos problemas que o PIBID sempre enfrentou, que foi atender uma demanda
mínima se comparada com a totalidade de licenciandos brasileiros. Diferentemente de outros países
que instituíram programas semelhantes ao RP para toda formação docente (REIS; SARTORI,
2018).
O terceiro artigo que apresentamos foi encontrado no Google Acadêmico, escrito por Silva e
Cruz. Para as autoras, ao propor a Residência Pedagógica
[..] na formação inicial há uma preocupação inerente com a formação para o trabalho,
ou seja, com a relação teoria e prática, que fica ainda mais evidente quando a proposta
vincula a residência ao estágio supervisionado e a necessidade de imersão na prática
(SILVA; CRUZ, 2018, p. 237-238).

As autoras concordam que o programa fere a autonomia universitária. As demais críticas são
referentes à vinculação da RP com a BNCC, as bolsas que não é universal e causa disputas entre as
instituições. Outro ponto que ressaltam é a redução de carga-horária, pois partem do pressuposto
que a formação do professor demanda um longo tempo para o desenvolvimento nas diferentes
dimensões que incluem ética, estética, político, técnica e afetiva. Assim, questionam se a residência
vai propor elevação na qualidade do ensino e formação.
Algumas dessas reflexões também foram apontadas pelo quarto artigo examinado,
encontrado no Google Acadêmico, de Santana e Barbosa. O objetivo do trabalho foi “analisar e
problematizar como se dá a relação universidade/escola no Programa Residência Pedagógica, as
estratégias de poder e modos de subjetivação postos em operação pelos discursos.” (SANTANA;
BARBOSA, 2019, p. 1). Para realizar a pesquisa, os autores analisaram o edital do programa e os
relatórios dos residentes e preceptores, elaborados no final do primeiro semestre de execução da
Residência. Os resultados da pesquisa apontaram que na constituição do professor de matemática
“diferentes campos de formação (universidade e escola) se retroalimentam e promovem um
processo cíclico de aprendizagem, mudanças e transformações nos sujeitos” (SANTANA;
BARBOSA, 2019, p. 1). E, nesse sentido, os autores reconhecem a Residência Pedagógica como
um programa formativo, no qual o licenciando aprende a administrar o tempo, organizar o espaço,
tomar decisões no âmbito da sua prática e conviver com os diferentes sujeitos que compõem a
comunidade escolar.
O último artigo apreciado foi escrito por três residentes, a orientadora do estágio e a
coordenadora do núcleo da RP do centro Universitário Municipal de São José- USJ. Esse trabalho
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teve como objetivo relatar o projeto do programa mencionado, assim como, constatar a importância
de promover a educação ambiental com as crianças. (SILVA et. al., 2019).
Para ressaltar a aprendizagem da docência que o programa proporcionou para essas
estudantes e que as diferencia dos demais que não participaram de programas formativos, elas
destacam que:
Durante a Residência Pedagógica vivenciamos na prática como se estabelece as
relações entre pais, alunos e diferentes professores itens que não estão prescritos em
livros. Acreditamos que se todos tivessem a oportunidade de participar deste programa
muitos dos profissionais da educação não abandonariam a profissão ao se deparar com
a realidade escolar, já que muitos têm um choque de realidade. (SILVA et. al., 2019,
p. 95-96).

As autoras deixam explicito que na prática o licenciando aprende a estabelecer a relação
com toda a comunidade escolar, inclusive com os pais. E quanto a BNCC, as autoras informam que
um dos objetivos do núcleo é “a apropriação analítica e crítica da BNCC” (SILVA et. al., 2019, p.
95).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi recorrente nos artigos que foram objetos nesse trabalho, discussões da RP associadas à
BNCC. Entendemos ser necessária uma discussão crítica e reflexiva a respeito desse documento,
visto que está em vigor, e o licenciando deve conhecê-la e compreendê-la no âmbito do trabalho do
professor. Ou seja, é nesse movimento, que o futuro docente poderá avaliá-la de forma crítica e
lutar por melhorias, se for necessário.
Constatamos nos artigos uma rejeição ao programa por partes de algumas entidades. Nesse
sentido, observa-se uma relação aos pressupostos de Burton (2014 apud GATTI et. al., 2019)
quando afirma que as políticas causam resultados que foram planejados e outros não.
Ainda que haja resistência ao novo programa, é possível perceber que existem pontos
positivos e, isso diz respeito ao modo como o programa tem sido implementado em cada instituição.
Principalmente por ter potencial para contribuir com a formação inicial, inserindo o licenciando na
escola – reconhecida com um espaço de formação e aprendizagem - fortalecendo a relação entre
Universidade e Escola.
Através da imersão em sala de aula, da regência, do diagnóstico realizado, o residente tem a
oportunidade de trabalhar de forma dialética a prática e teoria, sempre refletindo sobre sua prática
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1427

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

docente e as problemáticas, na busca do aperfeiçoamento do seu modo de ensinar, de se comportar
diante dos alunos. São esses momentos que impulsionam a passagem de aluno para professor, como
cita Moura et. al. (2016).
A formação inicial se constitui como um processo que necessita de uma reflexão constante
sobre seus objetivos, organização e operacionalização de forma que esteja sempre atualizada em
relação às exigências da sociedade e a produção do conhecimento (FLORES, 2013 apud GUEDES,
2019). Nesse sentido, a RP por fazer parte desse processo exige também investigação e análise de
suas ações, para que dessa forma contribua com a elevação no nível de qualidade da formação
inicial.
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Resumo
Nesse artigo apresentamos um estudo sobre o Programa Institucional Residência Pedagógica (RP) que
está sendo desenvolvido nas licenciaturas do país, voltado à formação inicial de docentes. O objetivo
foi realizar um levantamento das publicações sobre o programa e identificar possíveis contribuições e
limitações. Assim, realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre a RP no Portal de Periódicos Capes, no
Google Acadêmico e na base de dados SciELO, utilizando os descritores: Residência Pedagógica e
Edital Capes 06/2018. Os resultados apontam, principalmente para a resistência ao programa, devido à
vinculação com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ainda assim, alguns autores reconhecem
como um espaço formativo.
Palavras-chave: Residência Pedagógica; Formação Docente; Edital Capes 06/2018.
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INTRODUÇÃO
Na mediação de uma dinâmica de apresentação na disciplina Estrutura e Funcionamento da
Educação Básica no Curso de Pedagogia PARFOR em Tianguá - CE, algo despertou atenção.
Trata-se de boa parte da turma sentir-se grata por estar cursando Pedagogia pela Universidade
Federal do Ceará (UFC), sendo uma conquista atribuída à experiência de monitoria no Programa
Mais Educação.
Diante dessa percepção, tem-se como objetivo, compreender a relação do Programa Mais
Educação com o curso de Pedagogia PARFOR. Para isso, propõe-se uma discussão a partir do
conceito do Programa, inteirando-se do seu histórico de implantação em diálogo com a Pedagogia
como ciência que forma para o magistério, ressaltando sua oferta via PARFOR. Nesse intento,
conta-se com o amparo legal, apoiando-se na contribuição de alguns teóricos, dentre eles, Franco
(2012) e Pimenta (2018) que embasam o entendimento dos fatos percebidos na análise dos
resultados para se chegar a uma conclusão clara de como se deu a relação do Mais Educação com o
acesso à Educação Superior pelos sujeitos envolvidos.
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: UMA PRIMEIRA APROXIMAÇÃO
O Programa Mais Educação é uma política pública educacional nacional instituída pela
Portaria Interministerial Nº 17/2007 e regulamentada pelo Decreto Nº 7.083/2010, constituindo-se
como estratégia do Ministério da Educação e Cultura – MEC (BRASIL, 2010). O referido
Programa traz como finalidade apontada no art. 2º e inciso I, a “ampliação do tempo e do espaço
educativo e a extensão do ambiente nas redes públicas de educação básica dos Estados, Distrito
Federal e municípios, mediante a realização de atividades no contra turno escolar”. (BRASIL,
2007). Dessa forma, vislumbrava a oferta de ações socioeducativas e, assim, o Programa defendia a
ideia da ampliação do tempo e espaços educativos como a solução para a problemática da qualidade
no ensino.
Ao se examinar a finalidade do Programa, valida-se a importância deste para somar a
educação e, principalmente, para o desenvolvimento integral do sujeito, pois trata-se de um fazer
intersetorial entre as políticas públicas sociais, num diálogo de ações empreendidas pelos
Ministérios da Educação, da Cultura, do Esporte, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
dentre outros (BRASIL, 2011). Viu-se, ainda, que o Programa Mais Educação é coordenado pela
Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC) em parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais
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de Educação. Sua operacionalização é de responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação – FNDE por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, como exposto no
Art. 7º do Decreto 7.083/2010.
O Programa Mais Educação nas suas duas versões, propõe um trabalho coordenado por um
professor efetivo da escola para orientação e acompanhamento dos monitores/facilitadores a
desempenharem as atividades selecionadas nos macrocampos, sendo para muitos, uma primeira
aproximação com o espaço e tempo pedagógico que se transformou em estímulo, despertando o
desejo de ingressar na Educação Superior.
A FORMAÇÃO DO PROFESSOR EM PEDAGOGIA E O PARFOR
Partindo da compreensão de que a educação é uma prática social, percebe-se a relevância do
seu existir que se consolida no fazer cotidiano que se dá em diferentes contextos, seja ele formal ou
informal. Nessa diversidade, coloca-se a educação superior como ponto de observação nestes
escritos que se voltam à formação para o magistério, na perspectiva de melhorias contínuas que a
escola básica tanto necessita. No exercício do pensar, é relevante entender que a “Pedagogia é uma
ciência cujo objeto de estudo é a educação que se realiza nas instâncias sociais, dentre as quais a
universidade” (PIMENTA, 2018, p. 11).
Vendo a Pedagogia como ciência, amplia-se o grau de responsabilidade da instituição
formadora para garantir aos formandos a capacidade de lidar com situações diversas que o professor
na realidade da Educação Básica encara ao longo de cada ano letivo. Nessa perspectiva, defende-se
a ideia de que o ensino e o aprendizado se efetivem a cada disciplina cursada e, assim, a formação
em pauta, conquiste o valor social devido, despertando o gosto pela profissão que deixou de ser
objeto de desejo de muitos que percebem em outras graduações, a valorização profissional e
financeira.
Diante dessa situação que se agrega aos manifestos de luta pela educação, reitera-se a
necessidade de uma “práxis educativa com vistas a equipar os sujeitos, profissionais da educação,
dentre os quais o professor, para promover as condições de uma educação humanizadora”
(PIMENTA, 2018, p. 12). No teor dessa práxis, cabe investigar o processo educacional, chamando
atenção para os conteúdos, a metodologia e os elementos do ensino como um todo, visando uma
melhor articulação didática para que o foco na formação do bom professor não se perca. Embora
convicta dessas intenções pedagógicas, pensa-se na indagação de Pimenta (2009, p. 15) quando
expressa “e, então, para que formar professores”?
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A referida pergunta, provoca uma análise crítica frente ao contexto educacional que se tem
vivido nos últimos tempos quando se percebe a escola com um agir aproximado da concepção
apresentada em Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado, em que Althusser faz “um estudo
sobre o papel da escola como um dos aparelhos do Estado, como uma das instâncias da sociedade
que veicula a sua ideologia dominante, para reproduzi-la” (LUCKESI, 1994, p. 42). Nessa lógica
que urge refletir o papel da educação na sociedade que temos para a sociedade que queremos,
discutir a finalidade da escola e da formação dos professores é crucial para redefinir a prática
pedagógica atual.
A percepção da realidade cada vez mais latente tende a modelar o processo de formação
docente frente a um sistema robusto e funcional que supõe refletir se “a educação continuará sendo,
como na maioria dos países, um instrumento de reprodução das desigualdades e de sujeição das
massas ao pensamento dominante” (PERRENOUD, 2002, p. 13). De sobremaneira, contrapõe-se ao
fato, lembrando que “toda pedagogia, como prática social, implica uma intervenção no coletivo, a
qual necessariamente ocorre por produzir uma direção de sentido” (FRANCO, 2012, p. 32). E é
esse sentido que deve mover a formação de professores, sobretudo, no curso de Pedagogia.
Na perspectiva de melhoria contínua na educação, agrega-se ao diálogo o Plano Nacional de
Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR que configura um Programa emergencial
que objetiva induzir a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para docentes ou
tradutores intérpretes de Libras em exercício na rede pública de educação básica, para obtenção da
formação exigida pela LDBEN. (BRASIL, 2014).
Nesse propósito, considera-se o PARFOR, uma política pública importante por se fazer
presente nas mais diversas localidades do país, oportunizando a construção dos saberes pedagógicos
e do conhecimento tão necessários ao profissional do magistério.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Buscando entender a relação do Programa Mais Educação com o acesso ao Curso de
Pedagogia PARFOR UFC, adotou-se como metodologia, a pesquisa descritiva que na percepção de
Gil (2017, p. 33) tem “como objetivo a descrição das características de determinada população ou
fenômeno. [...] São incluídas neste grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar as opiniões,
atitudes e crenças de uma população”. Nessa intencionalidade, aplicou-se um questionário a doze
estudantes da turma que tem ao todo, vinte alunos frequentando. Todos têm faixa etária entre 25 a
45 anos. A maioria é residente em Tianguá e alguns em municípios circunvizinhos.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1433

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

A decisão pelo instrumento citado se apoia na ideia de que o uso do questionário pode ser
definido como uma “técnica para obtenção de informações sobre sentimentos, crenças,
expectativas, situações vivenciadas e sobre todo e qualquer dado que o pesquisador (a) deseja
registrar para atender os objetivos de seu estudo” (OLIVEIRA, 2008, p. 83). Assim, fez-se a coleta
de dados no período de 25/11/19 a 06/12/19. E, na intenção de preservar a identidade dos
participantes, os estudantes serão mencionados pela sigla E, seguida de um número sequencial
(como em E1, E2 e assim sucessivamente).
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Apresentar e discutir os dados obtidos provoca refletir sobre a importância das políticas
públicas quando, de fato, possibilitam mudanças na vida das pessoas. Nessa perspectiva, buscou-se
entender a relação do Programa Mais Educação com o PARFOR, na concretização da oportunidade
de formar professores. Assim, inicia-se indagando: como se deu a experiência no Mais Educação,
explicitando a sua função?
Dos doze respondentes, dois deixaram em branco e os demais expressaram realizar
atividades nos diferentes macrocampos como: cultura, artes e educação patrimonial, desenvolvendo
aulas de campo, canto coral, dança e teatro; esporte lazer, com futsal, recreação e xadrez; promoção
da saúde; acompanhamento pedagógico, sendo este último prioritário, como relatam as alunas: “fui
trabalhar como monitora de dança, mas na verdade trabalhávamos mais com reforço”. (E11); “eu
entrei na modalidade patrimonial. Com dois anos trabalhei no jornal [...] depois ajudei no reforço.
Era tipo uma auxiliar, porque eram muitos meninos. [...] Eu sei que no final, fiquei no reforço”.
(E1); “eu trabalhava com esporte. Depois colocaram a gente para alfabetizar os alunos que estavam
mais fracos”. (E2); “eu trabalhei em várias modalidades tipo: canto; matemática; português; teatro;
dança. Mas na realidade eu só dava reforço”. (E3).
Importante notar que os estudantes citados, embora não sendo formados na área, atuavam
em diferentes atividades, porém, viu-se um amparo legal no Manual Operacional de Educação
Integral que diz que o trabalho de monitoria deverá ser desempenhado “preferencialmente, por
estudantes universitários de formação específica nas áreas de desenvolvimento das atividades ou
pessoas da comunidade com habilidades apropriadas” (BRASIL, 2012, p. 10), podendo contar com
estudantes de EJA do Ensino Médio.
A expressão “preferencialmente estudantes universitários” abriu espaço aos sujeitos para
experimentarem o ambiente escolar, situado nas localidades de Croatá, Ibiapina e Tianguá,
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realizando atividades complementares nos anos de 2012 a 2019 com prevalência nos anos de 2014 e
2015. Ressalta-se essa referência temporal, tendo em vista coincidir com o período em que o
Programa Mais Educação, na sua primeira versão, referia-se aos profissionais da comunidade como
monitores, tratativa renomeada para mediadores/facilitadores no Programa Novo Mais Educação
(2016). Vale considerar que estas informações correspondem à segunda e terceira perguntas
abordadas no instrumento da pesquisa. Na sequência analítica, chega-se à última assertiva que
pergunta: qual a relação do Programa Mais Educação com o seu acesso ao Curso de Pedagogia
PARFOR UFC?
Percebeu-se que de forma unânime, os alunos se sentem gratos pela oportunidade da
experiência no Mais Educação, tendo em vista que foi por meio desse aprendizado que acessaram a
Educação Superior. Nessa perspectiva, reiteram a importância do referido Programa que agregado
ao Educacenso criou oportunidades de identidade profissional e até mesmo a realização de sonhos
como é o caso de E4 que diz “o Mais Educação é muito bom. Me deu a oportunidade de entrar na
faculdade que eu desde nova tinha o sonho de fazer e as condições financeiras não me permitiram”.
(E4)
A questão financeira é bem latente no público pesquisado, o que reforça o agradecimento de
estar no Programa e através dele ser contemplado no Curso de Pedagogia como expressa E7 “pelo
fato de eu estar trabalhando na escola [...] tive a oportunidade de entrar na Pedagogia PARFOR. Foi
muito gratificante porque eu sempre quis cursar Pedagogia, porém, as condições financeiras, nunca
me favoreceram”. (E7).
Como se vê, não faltam motivos para agradecer ao Programa, reconhecendo a importância
do acesso à Universidade, conforme expressa E1 “Eu só tenho a agradecer a Deus e ao Programa
Mais Educação. É devido ao Mais Educação que estou na Pedagogia da UFC”. (E1). Frente a este
acesso tão significativo, observa-se no Manual Normativo PARFOR que a oferta de vagas é para
docentes e tradutores intérpretes de Libras. [...] As vagas remanescentes são para profissionais em
serviço, cadastrados no Educacenso, que atuem como Auxiliar/Assistente Educacional ou [...]
Monitor de Atividade Complementar. (BRASIL, 2014).
Nota-se que é nessa lacuna das vagas remanescentes que fluiu a oportunidade do ingresso à
universidade pública, despertado o desejo pela docência numa formação acadêmica que está
transformando vidas e que pode transformar a sociedade.
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CONCLUSÕES
A pesquisa alcançou o objetivo, buscando compreender a relação do Programa Mais
Educação com o acesso ao Curso de Pedagogia PARFOR UFC no município de Tianguá – CE e,
nesse entendimento, dois pontos se destacam: o primeiro, refere-se ao reforço escolar, atividade
realizada por todos os monitores, revelando-se uma prática corriqueira nas escolas dos municípios
citados. O segundo reitera a importância da experiência no Programa Mais Educação que
oportunizou o ingresso na UFC numa formação para o magistério que foi sendo despertada no
aprendizado durante o Programa.
Como se observa, o Programa Mais Educação, embora não tenha cumprido na íntegra as
atividades dos macrocampos, serviu como espaço de experimentação de ações educativas,
oportunizando aos monitores, vivências na sala de aula através do reforço escolar. Além do
aprendizado construído, considera-se que o fato de estarem na escola, foi essencial para o ingresso
na universidade.
Por tudo, conclui-se que tanto o Programa Mais Educação como o PARFOR, constituem-se
políticas públicas necessárias, sobretudo, às comunidades do interior do Estado do Ceará que têm
demandas de formação inicial para melhor a educação local.
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Resumo
Neste texto tem-se como objetivo discutir a relação do Programa Mais Educação com o acesso ao
Curso de Pedagogia PARFOR UFC, no município de Tianguá – CE. Essa compreensão ampara o
diálogo teórico que discorre uma primeira aproximação do tema, a partir do histórico de implantação
do Programa Mais Educação na perspectiva da educação integral, em consonância com a Pedagogia
como proposta de formação inicial ofertada pelo Plano de Formação dos Professores da Educação
Básica - PARFOR, convergindo com o resultado da discussão apresentada nesta pesquisa. A referida
pesquisa do tipo descritiva foi subsidiada pelas respostas obtidas na aplicação de um questionário com
4 (quatro) assertivas direcionadas aos 12 (doze) estudantes envolvidos. Mediante análise da discussão,
apresenta-se a recorrência da prática do reforço escolar por todos os monitores do Programa Mais
Educação, considerando que esta e outras atividades complementares foram importantes por
possibilitarem vivências educativas no ambiente escolar, favorecendo o acesso à Educação Superior por
meio do PARFOR UFC, ofertado em parceria com a Secretaria de Educação do município e do
Estado, representada pela Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação - CREDE 05.
Somando-se a este resultado, registra-se a satisfação pelo ingresso no Curso de Pedagogia, reiterando o
agradecimento à participação no Programa citado. O teor reflexivo valida a importância tanto do
Programa Mais Educação, bem como do PARFOR, como políticas públicas necessárias às demandas
de formação inicial ainda existentes, sobretudo, no interior do Estado do Ceará que, ao darem
continuidade, poderão contribuir de forma significativa na melhoria dos índices da educação local.
Palavras-chave: Mais Educação; PARFOR; Pedagogia; Monitor; Professor.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo traz a debate dois conceitos importantes para a compreensão da formação
de professores na atualidade. Partindo do registro das experiências vivenciadas ao longo da
graduação em Pedagogia, especificamente durante as atividades do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), acena-se uma articulação possível entre formação inicial
docente e o conceito de Perejivânie, tal como apresentado por L. S. Vigotski em sua obra.
Sabemos que as discussões acerca da formação de professores no Brasil e suas inúmeras
possibilidades não é tema novo, nem sequer pouco explorado. Contudo, diante das produções
existentes, entendemos haver lacunas a serem preenchidas em relação às contribuições específicas
de programas institucionais que propiciem uma formação inicial docente que alia os saberes
cotidianos com os acadêmicos (ANDRÉ, 2018). Neste contexto, a experiência do Pibid se expressa
como potente objeto de estudo se objetivamos avançar na criação de referenciais próprios para
compreender a qualificação oferecida aos professores iniciantes e as exigências de sala de aula.
O Pibid foi criado em 2007, e tem como finalidade proporcionar aos bolsistas, alunos de
licenciaturas, um processo de formação docente que envolve maior contato com as escolas públicas
de forma a incentivar uma formação com melhor qualidade e capacidade para enfrentar os desafios
da educação escolar. Antecipando, promovendo e ampliando a articulação entre Escola/educação
básica e Universidade/ensino superior e o envolvimento desde mais cedo do acadêmico em
processo de formação com a escola, seus cotidianos, desafios e possibilidades. O programa tem sido
considerado por estudiosos do tema como uma das experiências mais exitosas no campo formação
docente no Brasil como apontado por André (2018), sobretudo, pela importância que tem dado ao
início da carreira docente e a formação no cotidiano da escola.
Nóvoa (2009) nos ajuda a pensar sobre o presente estudo por propor e defender “uma
formação de professores construída dentro da profissão” (p.28) pois a formação docente deveria ter
como principal local de acontecimentos o cotidiano do trabalho docente desenvolvido nas escolas.
(NÓVOA, 2009, p. 45). Para ele, “os novos modos de profissionalidade docente implicam um
reforço das dimensões colectivas e colaborativas, [...] O exercício profissional organiza-se, cada vez
mais, em torno de “comunidades de prática”, no interior de cada escola, [...]. (2009, p.31).
Nessa direção, compreendemos então que a construção do ser professor se dá por meio de
uma teia de relações e situações e “que as relações estabelecidas com o meio nos envolvem, assim
como as reflexões oriundas destas experiências, são essencialmente formativas para o professor”
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(FERREIRA, ARAGÃO e PREZOTTO, 2015, p.21). Nessa perspectiva, a narrativa docente é
compreendida como instrumento de percepção da formação de professor e como dispositivo de
investigação, uma vez que, ao narrar sobre sua própria experiência o professor comunica parte de
vivido com o conjunto de suas inter-relações, reflexões e percepções, como também com suas
marcas e posições.
Para Ferreira, Aragão e Prezotto, (2015, p.22) nessa perspectiva as narrativas,
[...]São registros que convocam o professor a se incluir na escrita, marcando posição
diante do vivido. Por ter compromisso com atitudes propositivas e com o cotidiano,
sem abrir mão da complexidade e dos contextos densos, a narrativa traz o
encantamento para o campo das possibilidades e mobiliza os professores a repensarem
suas práticas. Ainda, possibilita ao professor identificar e compreender o caráter
formador de suas vivências.

Assim, o presente estudo tem como objeto de investigação as minhas narrativas da
experiência de iniciação à docência vivida no subprojeto do Pibid no curso de Pedagogia da
UFT/Campus de Tocantinópolis/TO. Os objetivos centrais são compreender quais situações vividas
no Pibid se revelam na escrita narrativa como perejivânie e refletir quais são as relações possíveis
entre a perejivânie e o processo de formação no Pibid.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para alcançar nosso objetivo convidamos para o diálogo teórico estudiosos do campo da
formação de professores, dentre eles, Tardif; Moscoso (2018), Nóvoa (1995; 2009), Schön (2000),
Mizukami; Nono (2006), Ferreira; Prado; Aragão, (2015), Ferreira; Aragão; Prezotto (2015), dentre
outros. A intenção é pensar a formação de professor como um processo, o professor como sujeito
social e uma formação que se constitui a partir das interações, tensões e alegrias que acontecem no
contexto da prática educativa.
De acordo com Ferreira et al. (2015) “a atuação docente é essencialmente desafiadora”. É
formativa e geradora de sentidos. Ser professor requer necessariamente, desempenhar e desenvolver
atividades e interações “permeada por tensões, conflitos, negociações e ambivalências, que
pressupõe o exercício cotidiano de convivência e estranhamento com/dos outros sujeitos envolvidos
no espaço e tempo da escola”. (p.1). Nisso reside a importância de olhar o processo de formação
docente a partir das experiências de professoras e professores, ou seja, do que ocorre no processo de
interação e configuração da prática e das experiências do fazer docente.
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Segundo Ferreira et al. (2015, p. 3), “tal concepção marca uma posição ideológica, cultural e
epistemológica de educação, pois partimos do princípio de que o professor é corresponsável por sua
formação (Cunha e Prado, 2007)” e que suas experiências e seus saberes contribuem para o
processo formativo dos demais. Por isso, Nóvoa (2009) defende que a formação do docente
“ganharia muito se se organizasse, preferentemente, em torno de situações concretas, de insucesso
escolar, de problemas escolares ou de programas de acção educativa. (2009, p. 34).
Desta forma, nos assinala Ferreira et al., (2015, p.3) “a formação ocorre com/na/pela
atuação docente, nos momentos em que este se percebe diante de zonas incertas da prática
(SCHÖN, 2000) e da necessidade de diálogo com os sistemas teóricos” (FERREIRA et al., 2015,
p.3). Por essa razão, trata-se de um processo desafiador e complexo que precisa ser tomado pela
reflexividade do professor na sua prática docente.
Assim, “a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de
técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de
(re)construção permanente de uma identidade pessoal”. (NÓVOA, 1995, p.25). Mas, não se trata de
uma reflexão sobre uma prática isolada, mas uma reflexividade coletiva pois o professor deve
considerar sua atuação docente, as atuações dos demais professores, seus contextos e sujeitos
envolvidos (TARDIF; MOSCOSO, 2018).
Segundo Nóvoa (1995), essa dimensão da reflexividade exige que seja dada uma atenção ao
saber da experiência, uma vez que o professor é uma pessoa. Para ele, urge “(re)encontrar espaços
de interação entre as dimensões pessoais e profissionais, permitindo aos professores apropriar-se
dos seus processos de formação e dar-lhes um sentido no quadro das suas histórias de vida”. É no
contexto da vivência das experiências com a educação, mas particularmente, com o contexto da
docência, com outros docentes, na escola e mesmo em espaços não escolares que a formação de
professores acontece.
Por isso, convidamos também, para fundamentar este trabalho estudiosos e pesquisadores
que transitam pela Teoria Histórico – Cultural, dentre eles, Prestes (2010), Veresov (2016),
Vigotski (2010), dente outros. O objetivo é buscar um corpo epistemológico que pudesse sustentar
nossa forma de pensar a formação inicial de professores, bem como, que nos permitisse refletir
sobre o processo de refração das vivências de iniciação da docência na formação inicial,
particularmente, na experiência do Pibid. A Teoria Histórico-cultural serve a este propósito, pois,
tem como centralidade a compreensão de que é a partir da interação com o outro e com a cultura
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que cada indivíduo se desenvolve, se completa e conquista seu potencial. Particularmente,
buscamos na Teoria Histórico-Cultural sentido de Perejivânie em Vigotski.
A Teoria Histórico-Cultural abarca vários conceitos desenvolvidos por Vigotski, mas
usaremos como referência de análise para nosso estudo o conceito de Perejivânie. Trata-se de um
conceito complexo ainda pouco trabalhado na obra de Vigotski, mas que vem ganhando forte
atenção nos últimos anos, sobretudo, porque parte das obras desse autor por muito tempo foi
censurada e/ou sofreram alterações em suas publicações, como também em suas traduções
(VERESOV, 2016; PRESTES, 2010).
Cabe dizer que nesse estudo usarei o termo em russo perejivânie no lugar de experiência ou
vivência, sobretudo, em virtude dos problemas de tradução da palavra, pois tanto experiência
quanto vivência não traduzirem exatamente o sentido da palavra perejivânie. (PRESTES, 2010;
VERESOV,2016).
Para Veresov (2016) quando falamos em experiência ou emoções tratamos de algo a partir
do que é visível, contudo o que é visível representa apenas a ponta do iceberg. A perejivânie é um
termo complexo usado para expressar o modo ou o prisma pelo qual ou como os sujeitos refratam
as experiências sociais vividas e que impactaram no seu processo de desenvolvimento. Por isso, o
conceito envolve emoções, sentimentos e um conjunto de relações dialéticas que envolvem o social
e o individual, mas não se restringe a um só desses aspectos e dimensões.
Segundo Prestes (2010), a Perejivânie é um conceito central com a epistemologia de
Vigotski e em toda Teoria Histórico-Cultural pois é ele que expressa a unidade meio, o “entre”, o
que está entre o meio e a pessoa. Como a pessoa se liga ou se une ao meio. É o que define,
influencia e determina a forma como cada ser humano toca e é tocado por cada situação. Veresov
(2016) mostrou que no texto “Quarta aula: a questão do meio na pedologia” Vigotski apresentou a
perejivânie como “um conceito que nos permite estudar o papel e a influência do ambiente no
desenvolvimento psicológico das crianças e analisar as leis do desenvolvimento” (VIGOTSKI,
1933/34, p. 343 apud PRESTES, 2010).
O que Vigotski, disse em a questão do meio na pedologia que o papel do meio “se distingue
de acordo com as diferentes faixas etárias”. E que só é possível “elucidar o papel do meio no
desenvolvimento da criança quando nós dispomos da relação entre a criança e o meio” (2010, p.
682). Pois não é o meio que simplesmente determina ou influencia o desenvolvimento infantil, mas
é como a criança em cada fase de desenvolvimento, em cada faixa etária vivencia o ambiente.
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Vigotski (2010, p. 683) chaga afirmar que “cada idade possui seu próprio meio”. Ele vai
mais além ao dizer que mesmo que o meio permaneça quase inalterado “a criança se modifica no
processo de desenvolvimento” e o significado dos elementos do meio se modificam, e, pois, “o
mesmo elemento que possui um significado desempenha um papel numa determinada idade, mas
dois anos depois começa a possuir outro significado e a desempenhar um outro papel um outro
papel por força das mudanças da criança.” (p. 263). É a perejivânie que determina qual a influência
da situação, contexto ou meio exercerá na criança. Pois “não é esse ou aquele elemento tomado
independentemente da criança, mas, sim, o elemento interpretado pela perejivânie da criança que
pode determinar sua influência no decorrer de seu desenvolvimento futuro” (VIGOTSKI, 2010, p.
684).
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Até o presente momento da pesquisa, além dos estudos, teórico foram produzidas as escritas
narrativas. Para dar início as narrativas pessoais (autobiográfica) de minhas vivências deparei-me
com os desafios de encontrar o rigor e a disciplina necessária que me permitisse viajar na memória
das vivências e reconstruir um roteiro mental e afetivo sem, contudo, me perder nos detalhes que
apesar de ricos seriam desnecessários para identificar e compreender minha perejivânie de iniciação
à docência. Para isso, precisei reunir, organizar, catalogar e revisitar dados e informações, registros,
documentos e indícios que pudessem colocar na ativa a memória do vivido.
Na análise das narrativas produzidas até o momento foi possível identificar algumas
situações e momentos marcantes e que se revelaram como perejivânie. Situações que quando foram
vividas foram percebidas como importantes, mas não foram identificadas como algo que impactou
todo o processo de formação. Ao utilizar a Teoria Histórico - Cultural e o conceito de perejivânie
para analisar as escritas foi possível identificar no conjunto das narrativas as seguintes categorias
própria da constituição e compreensão do termo perejivânie como: “drama, “situação social de
desenvolvimento”, “situação-conflito”, “reflexividade”, “percepção”. Como pode ser visto no
fragmento a seguir:
[...]eu estava muito ansiosa e preocupada com todo o processo e desenvolvimento das
atividades[...].
[...] Era a primeira vez que retornava a sentir o chão da escola, depois de muitos anos,
agora não mais como aluna e sim como professora em formação [...].

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1443

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

[...] Lembrei do quanto utilizei os cadernos de caligrafias para melhorar minha
coordenação motora e o resultado [...].
[...] era um grande desafio: transformar nossas aulas também atraentes[...].
[...]Esses alunos apresentavam enorme dificuldades na leitura, escrita, interpretação de
texto, na dicção e até mesmo na escrita do próprio nome, - esse último elemento foi
impactante - limitações que não poderiam estar acontecendo em uma escala tão
elevada para esse grupo de 5º ano do ensino fundamental.

Essas narrativas indicam um misto de ações e reflexão, drama e conflitos pessoais, ao
mesmo tempo ao analisar a partir de minhas próprias narrativas percebo o caráter formador ao ter
feito esse exercício de rememorar e de escrever e como tudo se constituiu num processo
necessariamente reflexivo. Nada neutro e isolado. Um olhar com os saberes de hoje para algo que
vivi antes.
Tudo isso acontece por que como afirma Nóvoa (2009) o professor é uma pessoa que realiza
um ofício desafiador pois envolve relações de tensões, negociações, lutas e conquistas na
modelagem dos processos de ensino e aprendizagem. Nessa modelagem o professor, o aprendiz e o
processo se constroem. Escolhemos essa perspectiva de formação de professor pois considera a
experiência do sujeito, sua singularidade, seu cotidiano e suas interações. Esse processo de
formação e reflexão conduz o professor a uma consciência integradora de si sobre seu fazer e
promove a formação e aperfeiçoamento no contexto da relação do homem com seu trabalho e os
outros sujeitos, no momento em que seu trabalho ocorre. Contundo, cabe ressaltar que ainda
estamos no início das análises e há muito por fazer.
CONCLUSÕES
Ao longo deste texto procuramos evidenciar a formação do professor como um processo
contínuo e que não acontece estritamente no ambiente acadêmico. Ao contrário, é no cotidiano da
escola e da prática educativa que a formação docente ocorre. Contudo, para que isso aconteça é
necessário que as situações vividas no cotidiano sejam marcantes. Isto é, provoque impacto e,
portanto, transformações e mudanças. Em outras palavras, a formação acontece na medida que o
professor faz sua prática/experiência estando atento aos significados do que acontece em suas
ações.
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Resumo
A presente pesquisa tem como objeto de investigação as minhas narrativas da experiência de iniciação à
docência vivida no subprojeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) no
curso de Pedagogia da Universidade Federal do Tocantins (UFT)/Campus de Tocantinópolis/TO. Os
objetivos centrais são compreender quais situações vividas no Pibid se revelam na escrita narrativa
como perejivânie e refletir quais são as relações possíveis entre a perejivânie e o processo de formação no
Pibid. Para percorrer esse caminho precisarei da Teoria Histórico – Cultural, sobretudo, do conceito de
perejivânie e sua importância para a formação docente, bem como dos estudos do campo da formação de
professores. O estudo requererá também revisitar minha experiência no Pibid/subprojeto de Pedagogia
da UFT/Tocantinópolis/TO para que eu possa construir e re-visitar as minhas próprias narrativas. O
estudo se insere na abordagem qualitativa e tem a narrativa como estratégia metodológica, o princípio
indiciário como método de análise, a Teoria Histórico-Cultural e a Formação inicial de professor como
campo teórico e a Perejivânie como conceito analítico. A narrativa autobiográfica é tomada como
estratégia de formação, instrumento de produção de material empírico e método de pesquisa. É
fundamental entender que o processo de formação ao qual optamos por fazer referência nesta pesquisa
requer reflexividade, pois não falamos de narrar como uma atitude meramente descritiva do que
aconteceu/acontece no programa em questão. Esperamos poder trazer elementos que, quando
colocados em diálogo com as teorias do campo, ofereçam alicerces para pensarmos outros espaços e
programas, novas formas de fomentar a docência e de contextualizar aquilo que é discutido na
Universidade, no âmbito da formação inicial docente.
Palavras-chave: Formação Inicial de professores; Identidade docente; Narrativa autobiográfica; Pibid
Pedagogia; Reflexividade.
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INTRODUÇÃO
O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política Nacional de
Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos
cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir
da segunda metade de seu curso. (BRASIL, 2018)
Dessa forma, o curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná – Campus Dois Vizinhos (UTFRP-DV), adentrou ao programa e os residentes
desenvolveram ações didáticas na perspectiva interdisciplinar em duas escolas do campo.
A Educação do Campo, ao longo dos tempos, tem se constituído nas constantes lutas dos
movimentos sociais que buscam por meio das porções de realidade a garantia de seus direitos e a
conquista de políticas educacionais. (ARROYO, CALDART e MOLINA, 2004). Logo, faz sentido
uma Educação do e no Campo pensada nos pressupostos da realidade em que a escola está inserida.
CAMINHOS METODOLÓGICOS
Este texto se caracteriza como um relato de experiência em andamento, por elencar uma
síntese das principais ações desenvolvidas no programa residência pedagógica na componente
curricular Educação do Campo, e também apresentar análises iniciais das considerações sobre o
programa a partir das experiências dos residentes. Estas análises ainda estão em construção, mas, já
é possível elencar elementos de convergência e projetar uma análise mais aprofundada.
O programa de residência pedagógica na componente curricular Educação do Campo da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – campus Dois Vizinhos, iniciou suas atividades em
agosto de 2018 e finalizou na primeira semana de fevereiro de 2020. Foram 18 meses de programa,
no qual os 24 (vinte e quatro) residentes selecionados realizaram atividades de imersão em duas
escolas do campo do município de Dois Vizinhos-PR. Eles tiveram a orientação de um professor da
universidade e a supervisão de três professores das escolas, denominados de preceptores. A carga
horária total que os residentes precisavam cumprir era de 440 horas.
Neste texto, serão elencadas uma síntese das ações realizadas em forma de projetos que
surgiram sob demanda das escolas e uma análise preliminar das experiências vivenciadas pelos
residentes, com base em seus relatórios finais.
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Para melhor organizar o texto, as escolas em que ocorreram o programa serão elencadas
como escola1 e escola 2, e os residentes participantes serão denotados por RESIDENTE 1,
RESIDENTE 2, ... e RESIDENTE 24.
AÇÕES DESENVOLVIDAS
As ações desenvolvidas pelos residentes foram realizadas em forma de projetos que
objetivavam atender demandas das escolas, articulando teoria e prática por meio da
interdisciplinaridade. Pois, acredita-se que promover a interdisciplinaridade é “aprender a intervir
sem destruir o construído”. (FAZENDA, 2002, p.18). Além disso, para a formação dos residentes,
promover ações nesta perspectiva, serve-se de uma forma de investigação, com o intuito de
compreender que esta “é uma das formas que nos permite investigar as atitudes subjacentes às
inquietações e incertezas dos diferentes aspectos do conhecimento” (FAZENDA, 2002, p.23).
Dessa forma, foram desenvolvidos 5 projetos que no programa recebeu o nome de
“intervenção pedagógica”. Na sequência relata-se um breve resumo de cada uma dessas ações que
podem ser conferidas nas ilustrações em anexo.
Jardim Geométrico e jardim suspenso
Esta ação envolveu 3 (três) residentes e 30 (trinta alunos) da escola 1, além da orientadora,
preceptora, diretora e professores de Matemática e Ciências. Os Conteúdos trabalhados foram:
geometria; unidades de medidas; razão e proporção e botânica. Nas figuras 1 e 2 tem-se a ilustração
das atividades desenvolvidas.
Horta Mandala com produção de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC´s),
plantas medicinais, condimentares e hortaliças
A atividade, elencada na figura 3 e na figura 4, envolveu todos os residentes da escola 1 e 15
(quinze) alunos do 7 º ano. Os conteúdos abordados foram: geometria e unidades de medida
(Matemática); PANC’s, condimentares, plantas medicinais e princípios da horticultura (Ciências).
O embelezamento de uma cisterna
Neste projeto foram envolvidos os educandos da turma do 9º ano e 4 residentes. E contou
com as seguintes etapas:
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Na disciplina de Artes os educandos produziram desenhos (exemplo na figura 5) que
representam cada uma das comunidades. Foi realizado um concurso para a selecionar os 8 (oito)
melhores desenhos. A escola 1 atende 8 (oito) comunidades.
Nas aulas de História, com a ajuda dos educandos, foi realizada uma breve caracterização de
cada comunidade.
Em Matemática, foi realizado com a turma do 9º a retirada das medidas da cisterna,
aplicando a metodologia investigação matemática, com o objetivo de induzir os educandos a
dividirem a cisterna em oito partes e ainda calculem volume e área total.
Nas aulas de Ciências foi trabalhado sobre a importância da presença da cisterna em uma
escola e conceitos relativos ao uso consciente da água.
E para cumprir o objetivo do projeto de embelezar a cisterna, com o auxílio dos educandos,
foi realizada a pintura em cada parte dividida, utilizando os desenhos escolhidos para representarem
as comunidades, conforme explicitado na figura 6.
Horta escolar tradicional
O projeto horta escolar, explicitado na figura 7, foi desenvolvido por 3 (três) residentes da
habilitação Ciências Agrárias e 3 (três) residentes da área Ciências da Natureza e Matemática, na
escola 2. Também participaram professores das disciplinas de Geografia, Matemática e Ciências.
Reforço escolar e preparatório para o ENEM
E por fim, o projeto Reforço escolar que objetivou o trabalho com educandos dos 6º e 7º
anos que apresentavam dificuldades de aprendizagem em Matemática. Os residentes utilizaram a
metodologia de jogos no ensino de Matemática (figura 8) como estratégia de ensino. E no
preparatório do ENEM, os residentes trabalharam questões de forma comentada, detalhada de todas
as áreas, além de redação. Estas duas atividades também foram na escola 2 e todos os residentes
participaram das atividades, fazendo revezamentos.
Os projetos executados pelos estudantes foram o pivô da realização das regências que
tinham carga horária de 100 horas, obrigatórias pelo programa, pois, em todas as intervenções
pedagógicas havia a articulação teoria e prática com o objetivo de promover a interdisciplinaridade,
que para Luck (1994, p.64) é:
[...] um processo que envolve a integração e engajamento de educadores, num trabalho
conjunto de integração das disciplinas do currículo escolar entre si e com a realidade,
de modo a superar a fragmentação do ensino, objetivando a formação integral dos
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alunos, a fim de que possam exercer criticamente a cidadania, mediante uma visão
global de mundo e serem capazes de enfrentar os problemas complexos, amplos e
globais da realidade atual.

Deste modo, a interação dos residentes, preceptores e professores nas escolas se configurou
como a composição de um projeto comum com características básica das relações estabelecidas
entre disciplinas, conteúdos e métodos.
ANÁLISES PRELIMINARES DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
Após o envolvimento dos residentes com as escolas durante 3 semestres e vivenciarem o
“ser professor”, eles redigiram relatórios contendo as regências, observações, coparticipação,
atividades extra sala de aula entre outras. E além, destas informações, eles também descreveram
suas considerações sobre o programa. E são nestas considerações, que se encontram as opiniões de
vivências, os desafios, as limitações, sugestões, ou seja, relatos ricos de significados e que podem
demonstrar como foi a execução do programa pelo olhar dos residentes.
Em uma análise inicial é possível destacar algumas frases de destaque com as seguintes
características: contribuições; relação escola e residente; desafios e limitações; e relação
universidade, escola e residente
Nas contribuições, os residentes descreveram que “todos os momentos de atividades e
vivências foram de muita aprendizagem e socialização de conhecimentos, principalmente as
atividades práticas que demonstraram ser uma excelente ferramenta de ensino. (RESIDENTE 17,
2020). E que “na medida do possível foram organizadas atividades que se aproximassem das
habilitações de cada acadêmico, considerando a proposta interdisciplinar”. (RESIDENTE 4, 2020)
Os relatos são de residentes de escolas diferentes, e explicitam que tiveram oportunidades de
realizar atividades práticas e promover ações de trabalho interdisciplinares. Neste sentido, ao tratar
de atividades integradas, Japiassu (1976, p.45) ressalta que “se por um lado, devemos comparar e
congregar os conhecimentos, do outro, é preciso não esquecer que o conhecimento e a ação, longe
de se excluírem, se conjugam”.
Logo, na perspectiva de contribuições do programa para os residentes, foi possível observar
que o uso de atividades que integram teoria e prática para promover interdisciplinaridade pode ter
trazido contribuições significativas para a formação profissional dos licenciandos, de acordo com os
relatos citados.
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No caso da relação escola e residente, todos os estudantes pontuaram que houve uma boa
relação com a escola. Para o residente 18:
A participação da equipe escolar foi de suma importância para realização das
atividades propostas, tanto dos projetos quanto as regências escolares. Ficam aqui
registrado meus sinceros agradecimentos aos professores e todos os funcionários da
escola que receberam e abraçaram com entusiasmo a residência pedagógica na escola.
(RESIDENTE 18, 2020)

Os relatos mostram a gratidão dos residentes às escolas e apontam para uma experiência que
foi exitosa.
Com relação aos desafios e limitações elencados, os estudantes foram unânimes em apontar
a distância da escola como uma limitação, pois, as duas escolas são localizadas em comunidades
distantes em média 20 km da cidade sede. O residente 9 relatou que “a questão da distância e
estradas de acesso a escola, foram a principal dificuldade encontrada, pois o restante sempre teve
ajuda e apoio” (RESIDENTE 9, 2020). E ainda outro residente complementa que “não havia ônibus
que saía da cidade para a escola, sendo assim, dependíamos de caronas dos professores, que nem
sempre podiam estar levando-nos, e do automóvel da IES que também nem sempre estava
disponível”. (RESIDENTE 20, 2020)
Outra característica presente nos relatórios foi a relação universidade, escola e residente. Os
residentes relataram que o programa “contribuiu com a formação como futura professora, pois
possibilitou o convívio com o ambiente escolar, oportunizando o desenvolvimento de atividades
aprendidas na graduação” (RESIDENTE 18, 2020). E ainda que “proporcionou uma importante
experiência em sala de aula, pois a partir do que aprendíamos na universidade podíamos aplicar em
sala de aula, relacionando com os conteúdos, quais os professores vinham trabalhando”
(RESIDENTE 13, 2020).
Portanto, diante das análises iniciais das considerações dos residentes, tem-se alguns pontos
de convergências que apontam que o programa de residência pedagógica na componente curricular
Educação do Campo da UTFPR-DV foi exitosa e contribuiu com a formação didática e pedagógica
dos educandos participantes. Mas, é importante ressaltar que análises mais aprofundadas,
fundamentadas teoricamente e com metodologias mais precisas, poderá apontar outras
características que neste texto não foram apresentadas.
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CONCLUSÕES
Diante do exposto neste texto, pode-se concluir que as ações realizadas em formas de
projetos interdisciplinares foi o pivô para o cumprimento da carga horária do programa e contribuiu
para relacionar teoria, prática e conhecimentos adquiridos na universidade.
Também é possível destacar que mesmo em constantes dificuldades de acesso à escola por
falta de transportes, os residentes realizaram atividades diferenciadas e não deixaram de cumprir a
carga horária obrigatória.
As análises iniciais dos relatórios apontam para um possível êxito do programa na formação
dos licenciandos em Educação do Campo da UTFPR-DV. Mas, como um trabalho em andamento,
outras características podem ser elencadas sobre as considerações dos residentes em análises
futuras.
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Resumo
Este texto tem por objetivo, relatar algumas análises preliminares do programa residência pedagógica, na
componente curricular Educação do Campo, do curso de Licenciatura em Educação do Campo –
habilitações Ciências da Natureza, Matemática e Ciências Agrárias da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná – Campus Dois Vizinhos (UTFPR-DV). As análises se dão a partir das ações realizadas de modo a
atender às demandas das escolas e ao mesmo tempo cumprir a carga horária do programa, e pelos relatos
dos residentes em seus relatórios finais. As ações didáticas foram realizadas em duas escolas do campo do
sudoeste do Paraná, e contaram com atividades que envolveram as temáticas: horta mandala com produção
de Plantas Alimentícias não convencionais, horta convencional, jardim geométrico e suspenso,
embelezamento de cisterna, reforço escolar e preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM). Estas atividades foram realizadas de modo a articular teoria e prática pautada na
interdisciplinaridade. Em análises preliminares dos relatórios finais, para os residentes que participaram do
programa, embora tenham tido dificuldades de acesso à escola em questões de transporte, citaram que foi
uma oportunidade de colocar em prática o que aprenderam na universidade por meio de atividades que
relacionaram teoria e prática. As análises iniciais dos relatórios dos residentes apontam que os projetos
realizados nas escolas foi o suporte para o cumprimento da carga horária e contribuíram para a formação
dos licenciados em Educação do Campo da UTFPR-DV.
Palavras-chave: Residência Pedagógica; Educação do Campo; Interdisciplinaridade; Prática de Ensino;
Escola do Campo.
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INTRODUÇÃO
Este artigo tem como objeto de estudo a formação inicial de acadêmicos do curso de Letras,
discutindo, nesse âmbito, os movimentos de ausculta (com base em PONZIO, 2010 e em PONZIO,
CALEFATO, PETRILLI, 2007) vivenciados no Programa de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID) da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó-SC, os quais são condição
primeira para que haja uma interação mais efetiva entre universidade e escola e para que se
consolide um processo de formação docente baseado no pensar com e no fazer com todos os
envolvidos.
O PIBID, regulamentado pelo edital nº 07/2018/CAPES, é uma política pública de iniciação
à docência, voltado à promoção da qualidade de formação inicial de alunos das primeiras fases de
cursos de licenciatura, inserindo-os no cotidiano escolar, sob supervisão, antes dos estágios
curriculares obrigatórios. Essa experiência docente “propicia aos licenciandos o contato escolar
orientado e a prática docente não simulada, mas real, em ambiente escolar. Também envolve outras
etapas importantes do fazer docente, como o estudo, o planejamento e a preparação das atividades
de ensino.” (CAMBRUSSI et al., 2013, p. 126).
Por isso, buscamos, no desenvolvimento do projeto, o qual se encontra ainda em andamento,
proporcionar aos participantes a inserção em diferentes dimensões que perpassam a prática docente,
entendida como um processo de permanente constituição: a observação, o estudo, o planejamento, a
regência e a avaliação. Nesse sentido, a possibilidade de vislumbre de outras alternativas, em se
tratando da formação docente e do que fazer em sala de aula e de como fazê-lo, encontra-se no
estreitamento de laços entre universidade e escola, em que a relação entre essas duas instituições
estejam pautadas no movimento de ausculta, que, segundo Ponzio (2010), envolve dar tempo ao
outro, em uma abertura sem álibis.
Bem, esse é o ponto central da relação com a outra palavra: a posição de escuta, o
colocar-se em escuta; e o colocar-se em escuta significa simplesmente isso: dar tempo
ao outro, o outro de mim e o outro eu; dar tempo e dar-se tempo. Esse não é nem o
produtivo tempo de trabalho, mercadoria, nem o relaxante tempo livre. É o tempo
disponível, disponível para a alteridade do outro em relação à sua identidade
(PONZIO, 2010, 25-26, grifos do autor).

Em nossa compreensão, o abrir-se para o outro, a predisposição ao diálogo que pressupõe a
não indiferença à alteridade (BAKHTIN, 2010 [1920-1924]) deve ser constitutivo da identidade
docente, afinal, a formação humana dá-se na alteridade, nas vivências do eu e do outro. Ainda, é a
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ausculta, a abertura para o outro que possibilita o encontro, entendido como fundante para a
constituição dos sujeitos. Para Ponzio (2013), encontro implica alteridade absoluta; há encontro
quando as relações são estabelecidas entre sujeitos singulares, não intercambiáveis, insubstituíveis,
sensíveis às diferenças. Esse olhar reforça uma concepção de formação pautada na busca pelo
encontro de vivências da esfera acadêmica e da esfera escolar, em que sujeitos singulares aprendem
uns com os outros.
Assim, com base na compreensão que temos acerca da formação docente e da educação em
linguagem, organizamos, neste trabalho, as etapas iniciais vivenciadas pelos graduandos do curso
de Letras no PIBID: os movimentos de observar o outro (seção 1) e de saber sobre o outro (seção
2), os quais, em nosso entendimento, constituem-se em movimentos de ausculta. Esse recorte
justifica-se pelo fato de o projeto ainda estar em andamento e pelo fato de esses movimentos terem
provocado reflexões iniciais nossas sobre a relação entre a ausculta e a formação docente.
Os movimentos destacados neste artigo evidenciam a relevância do importar-se com o outro,
do colocar-se em ausculta, no encontro necessário com a palavra outra, o que pressupõe a
diferença não-indiferente. Isso porque, como destacamos nas considerações finais (seção 3), um
processo de formação para o agir docente precisa considerar a ausculta como condição prévia à
ação didático-pedagógica, tendo presente a natureza do calar, em que se requer a abertura ao outro,
um outro com nome próprio.
PRIMEIRO MOVIMENTO DE AUSCULTA: A OBSERVAÇÃO
Considerando que a ausculta é condição para o encontro acontecer, na inserção dos
pibidianos no ambiente escolar, é fundamental que sejam viabilizados movimentos que possibilitem
essa ausculta, de modo a ressignificar as relações que tradicionalmente se efetivam entre
universidade e escola em se tratando dos processos de formação inicial de docentes.
Além disso, a ausculta possibilita a compreensão em relação ao que Bakhtin (2010 [19201924]) nomeia de “não-álibi no existir”, que, conforme Ponzio (2010, p. 35-36), “[...] coloca o eu
em relação ao outro, não segundo uma relação indiferente com o outro genérico e enquanto ambos
exemplares do homem em geral. Trata-se, ao invés, de um envolvimento concreto, de uma relação
de não indiferença, com a vida do outro [...]”. Com base nessa concepção bakhtiniana, podemos
entender que, uma vez que não há álibi na existência, a ação docente precisa fugir ao álibi, fugir ao
escafandro, transcendendo a funcionalidade da profissão para que o encontro (PONZIO, 2010)
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entre professor e aluno aconteça, do que depende a ampliação de repertório, a aprendizagem. Eis,
portanto, a importância de os pibidianos vivenciarem esse primeiro movimento de ausculta.
Nesse sentido, observar e ouvir as interações que são construídas entre os alunos, o
professor e o conteúdo trabalhado dentro de sala de aula é essencial. Antes de realizarem isso, no
entanto, os pibidianos assistiram ao filme Entre les Murs, de 2007, a fim de que pudessem refletir
sobre a relação professor-aluno, sobre a postura do professor, sobre os objetos de ensino etc.
No filme, na maioria das situações, o professor assume uma postura autoritária e
intransigente; a relação entre alunos e professores é difusa e é no conselho de classe que se percebe
o despreparo dos professores tanto no âmbito teórico e metodológico, mas também em se tratando
da ética profissional. Esses elementos possibilitaram uma problematização acerca da identidade e da
prática docente, a qual não está pautada na ausculta. As aulas retratadas no filme não se constituem
em encontro, uma vez que as relações entre professores e alunos ficam circunscritas ao plano da
funcionalidade. Também foi uma oportunidade de discutir sobre o dever ético que nos cabe como
profissionais da linguagem, sobre o não-álibi no existir, sobre o ato responsável (BAKHTIN, 2010
[1920-1924]).
Para além disso, esse momento consistiu, ele próprio, em um movimento de ausculta, pois
foi possível recordar, com pibidianos e supervisores, o que viveram como alunos na educação
básica, como também, o que vivenciam como estudantes de Graduação em Letras Português e
Espanhol (no caso dos pibidianos) e o que vivenciam como professores da educação básica (no caso
dos supervisores).
Em nossa compreensão, essa atividade anterior ao início das observações das aulas nas
escolas foi essencial, não só pelo fato de os pibidianos serem alunos, em sua maioria, das primeiras
fases do Curso de Letras, que ainda não cursaram componentes curriculares que abordem a
docência de modo mais específico, mas especialmente para que se pudesse pensar sobre a escola e
as relações que dentro dela se constituem, pois,
[...] a escola encontra-se – e sempre se encontrou – no campo da funcionalidade,
conforme aponta Ponzio (2014): com indivíduos intercambiáveis, diferença
indiferente, alteridade relativa, álibi limitado – metáfora do “escafandro” –, ações
replicáveis. Enfim, trata-se da síntese aquietadora que estabelece Pentecostes, em que
todos são vistos como ‘iguais’, por isso intercambiáveis, separados por identidades
macrossociológicas – por gênero, faixa-etária, série. (IRIGOITE, 2015, p.78, grifos da
autora)
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Nesse processo de observação das interações levadas a cabo em sala de aula, priorizou-se o
ouvir o outro, o calar. Como assinalam Ponzio, Calefato e Petrilli (2007), o calar implica o calar
fundo, o dar tempo a que o outro se enuncie; diferentemente do silenciar, que seria uma reaçãoresposta de indiferença ao enunciar-se do outro. Assim, para ouvir o outro, não como avaliador ou
juiz (ROSSARI; SILVA, 2017, p.18682), os pibidianos, durante a observação das aulas, registraram
a condução da aula feita pelo educador, as estratégias e recursos utilizados para a apresentação dos
conteúdos e para o envolvimento dos alunos, a organização do espaço da sala, a participação dos
alunos, a presença de alunos com deficiência e a interação deles na turma, entre outros.
Sobre essa etapa de observação, é importante destacar que foi um movimento que aconteceu
dentro da dinâmica natural de organização do PIBID nas escolas. As turmas da educação básica que
participaram das ações do PIBID foram aquelas em que o professor supervisor era o professor
regente de turma. Então, antes de entrar em sala de aula, o pibidiano (aluno de Letras em formação)
e o professor regente da turma (supervisor do PIBID) já tinham certo contato, o que tornou a
experiência de iniciação à docência mais real, efetiva e rica em oportunidades de aprendizagem,
uma vez que o supervisor auxiliava na relação dos pibidianos com os alunos da escola. Além disso,
os alunos que estavam sendo observados no contexto das aulas, de modo geral, não estranharam a
presença dos pibidianos, pois já haviam sido apresentados a eles e sabiam como o projeto
funcionava, sabiam que a presença dos graduandos seria frequente e se estenderia por todo o ano
letivo. No entanto, considerando o que destaca Duranti (2000, p. 167) sobre o processo de
observação, o qual ressalta que “[...] cuando observamos, influímos en lo que vemos, porque otros
siguen nuestra presencia y actúan de acuerdo con ella”, os pibidianos estavam cientes sobre a
possibilidade de a presença deles modificarem o campo, o que é natural. De todo modo, a
observação é um movimento de ausculta importante, em que muitas vezes o observador constitui-se
em partícipe das interações vivenciadas.
Esse movimento de observar e ouvir o outro, feito pelos pibidianos sob orientação, é um
aprendizado para quando atuarem efetivamente, como professores, pois, ao ser inserido no ambiente
escolar, especialmente no início de carreira, o docente vai ouvir várias “dicas” dos colegas que
estão há mais tempo na escola (KARNAL, 2015). No entanto, essas são, segundo Karnal (2015),
opiniões que precisam ser analisadas no contexto da turma, observando e ouvindo a turma. Nesse
sentido, reiteramos a importância do exercício da ausculta na formação docente, sendo o primeiro
movimento o de observação e, o segundo, o da elaboração e análise de um questionário diagnóstico
que será apresentado na próxima seção.
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SEGUNDO MOVIMENTO DE AUSCULTA: A ELABORAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO
DIAGNÓSTICO
O segundo movimento de ausculta foi realizado por meio de um questionário diagnóstico
cujo objetivo foi a geração de dados que possibilitassem o delineamento de um perfil da turma e
que contribuíssem para a elaboração dos objetivos da ação docente. Em nossa compreensão, o
conhecimento da historicidade dos sujeitos é fundamental quando assumimos uma concepção de
sujeito pautada nas singularidades, que considere quem são os sujeitos e como se constituíram ao
longo da vida.
Esse diagnóstico foi elaborado a partir da leitura e discussão do trabalho feito pelo sociólogo
francês Bernard Lahire (2008 [1995]) em que se percebeu que para delinearmos as práticas de
letramento dos estudantes, é fundamental conhecermos minimamente as configurações familiares,
especialmente no que se refere à atividade profissional e à escolaridade dos pais, para que possamos
compreender o lugar que a escrita ocupa nas demandas interacionais vivenciadas pelos pais, o que
incide sobre a aquisição de hábitos e valores em relação à leitura e à escrita dos filhos. Em se
tratando do trabalho com a linguagem, esse delineamento prévio é muito importante, uma vez que
novas vivências com leitura e escrita precisam ter lugar na tensão com o repertório cultural
constituído fora da ambientação escolar pelos alunos. Ademais, é preciso conhecer também a
realidade étnica, linguística e cultural dos alunos, uma vez que, cada vez mais, em virtude,
especialmente, de movimentos imigratórios mais recentes, nossas escolas e salas de aulas são mais
plurilinguísticas.
Com a elaboração do instrumento e com base no que os estudantes da Educação Básica
responderam, foi possível saber um pouco mais, por exemplo, sobre suas vivências de leitura e
escrita; o acesso a materiais de leitura fora dos muros da escola; o tempo dedicado aos estudos; o
apoio ou não de familiares para a realização das tarefas escolares etc. A busca foi pela interação
com a palavra outra (PONZIO, 2010), baseada na ausculta. Nesse sentido, apesar de cientes dos
limites desse tipo de instrumento para geração de dados, em que muitas vezes os sujeitos
respondem o que supunham dever dizer, importou-nos oportunizar um movimento de ausculta aos
pibidianos, para que pudessem, minimamente, ter elementos que subsidiassem o planejamento;
afinal, é possível planejar uma aula para uma turma que você não conhece?
Planejar uma aula, com base numa concepção de sujeito corpóreo e histórico (com
base em GERALDI, 2010a), significa olhar para esse sujeito considerando suas
vivências com a linguagem e ter em mente como ampliá-las para além das interações
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correspondentes à esfera escolar e ao que já é do âmbito familiar. (GOULART, 2018,
p. 63-64).

Essa etapa envolveu também a leitura de alguns documentos da escola - Projeto Político
Pedagógico (PPP), regras da escola e planejamento do professor -, o que possibilitou a percepção
acerca da necessidade de delineamento de novos caminhos em se tratando do trabalho com a
linguagem. Essa percepção, novamente, só é possível a partir da ausculta. É preciso abrir-se para o
outro (a escola) e estar disponível para uma escuta efetiva do que esse outro tem a dizer. Em se
tratando de futuros docentes, em processo de formação inicial, esse aprendizado é fundamental,
pois o trabalho docente dá-se sempre na relação com o outro e demanda pensar com o outro, a
partir da entrega à ausculta. Para além disso, acreditamos que os processos educacionais, de modo
geral, abarcam relações que precisam se distanciar da funcionalidade que rege os dias atuais; a
educação precisa assumir o que Ponzio (2014) nomeia de alteridade absoluta, em que há o
acolhimento do outro para além do utilitarismo de mercado, para além dos limites das relações
funcionais.
O movimento de ausculta destacado nesta seção proporcionou, também, a percepção de que
reelaborar caminhos e atuar com uma postura renovada em se tratando das práticas em sala de aula
requer, para além da ausculta, muito estudo. Os pibidianos puderam perceber que uma mudança nas
práticas docentes só será possível se for pensada, planejada e organizada sempre tendo em vista o
perfil da turma. Além disso, eles constataram que é preciso observar o que já foi feito, dentro do
possível, com um olhar crítico e sensível, pois, como indica Freire, pensar criticamente a prática
docente é um trabalho permanente do professor. “É pensando criticamente a prática de hoje ou de
ontem que se pode melhorar a próxima prática.” (FREIRE, 1996, p. 39)
CONCLUSÕES
Neste trabalho, objetivamos discutir movimentos de ausculta vivenciados no PIBID, na área
de Letras – Língua Portuguesa, da UFFS, no sentido de destacar a ausculta como elemento
norteador da relação Pibid-escola.
Vimos que a primeira etapa de ausculta é ouvir e observar as interações que são construídas
entre os alunos, o professor e o conteúdo trabalhado. Essa etapa requer planejamento com o fito de
não criar desconfortos para os integrantes da sala de aula. Depois disso, é feito o questionário
diagnóstico, segundo movimento de ausculta, para identificar o perfil da turma. Por fim, com base
nesses movimentos de escutar o outro são planejados os projetos de intervenção na escola que, por
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questões de espaço e pelo fato de o projeto estar ainda em andamento, serão apresentados e
discutidos em outro texto.
Em nossa compreensão, projetos coordenados pelas universidades e desenvolvidos em
escolas de educação básica muitas vezes pautam-se no fazer para em vez do fazer com. Os
movimentos de ausculta destacados neste trabalho constituem uma abordagem que prioriza o fazer
com, para que a formação inicial de licenciandos se faça com a escola, com a universidade, com os
graduandos, com os professores, com os alunos, a fim de que prevaleça o pensar com todos os
envolvidos. Para que o fazer com se efetive, é preciso que projetos de formação, como o PIBID,
criem condições para que espaços de ausculta se consolidem, nos quais a palavra de cada um dê
ouvidos à palavra outra, para que novas significações, construídas de forma coletiva, tenham lugar.
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Resumo
O presente artigo tem como objetivo discutir movimentos de ausculta vivenciados no Programa de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), na área de Letras – Língua Portuguesa, da Universidade
Federal da Fronteira Sul (UFFS), no sentido de destacar a ausculta como elemento norteador da relação
PIBID-escola e como característica fundamental para a formação docente. Para isso, tomamos por base
o que recomendam Ponzio (2014; 2010) e Ponzio, Calefato e Petrilli (2007) acerca da atenção à palavra
do outro, o que se articula à questão da constituição do sujeito e de sua ética como sujeito responsivo,
respondente e responsável (GERALDI, 2010). Nesse sentido, destaca-se, em uma perspectiva
bakhtiniana, a relevância da ausculta e da responsabilidade do ato para uma elaboração didática pensada e
desenvolvida com base nos sujeitos e em suas singularidades. Veremos a primeira etapa de ausculta
executada no projeto, o qual se encontra em andamento, que foi ouvir e observar as interações que são
construídas entre os alunos, o professor e o conteúdo trabalhado. Depois disso, foi feito o questionário
diagnóstico, segundo movimento de ausculta, para identificar o perfil da turma. Com base nos
movimentos de ausculta vivenciados pelos pibidianos, ressalta-se a importância de um percurso de
formação docente marcado pela abertura ao outro. Por fim, podemos afirmar que os movimentos de
ausculta destacados neste trabalho constituem uma abordagem que prioriza o fazer com, para que a
formação inicial de licenciandos se faça com a escola, com a universidade, com os graduandos, com os
professores, com os alunos, a fim de que prevaleça o pensar com todos os envolvidos.
Palavras-chave: Ausculta. Formação inicial. PIBID-Letras. Educação básica.
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PARA A INSERÇÃO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL DE
PROFESSORES INICIANTES
Maria Mikaele da Silva Cavalcante – UECE

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta discussão sobre as repercussões do Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência - Pibid para a inserção profissional de professores iniciantes no contexto da
Educação Básica. Trata-se de um recorte de uma pesquisa mais ampla desenvolvida no âmbito de
curso de Pós-Graduação em Educação da região Nordeste, na qual foi realizado um estudo junto à
egressos do curso de Pedagogia de uma Universidade Estadual Nordestina.
A discussão da inserção profissional docente é um tema urgente no âmbito das temáticas
educacionais, tendo em vista que a crescente desvalorização do magistério tem sido um dos motivos
que leva a baixa procura pela profissão e tem tornado a retenção de bons professores uma
problemática histórica.
Sobre o assunto, um período é decisivo para a permanência e também considerado o mais
emblemático para o professorado: a fase de iniciação profissional, que abrange, em geral, do
primeiro ao quinto ano de atuação profissional (GARCIA, 2010). É um momento delicado da
carreira docente, pois é “os docentes principiantes esmorecem frente às dificuldades e às
inseguranças próprias de sua condição. Os ambientes de trabalho são precários e a valorização
profissional muito relativa” (CUNHA e ZANCHET, 2010, p. 192).
Para André (2012) a elevada taxa de evasão na docência nos primeiros anos de atuação
profissional torna imprescindível a existência de programas e políticas de apoio, suporte e
acompanhamento desses professores, conforme já ocorre em países. É nesse sentido que realizamos
o presente estudo, em busca de desvelar as contribuições do Pibid, enquanto um programa de
formação de professores, para o enfrentamento dos desafios que permeiam os primeiros anos de
docência. O universo da pesquisa foi composto por um total de vinte e três professores, Pedagogos,
egressos do Pibid, concursados de uma rede municipal de uma capital Nordestina e que estão
vivendo seus primeiros anos de atuação profissional.
QUAL A RELAÇÃO ENTRE PIBID E O PROCESSO DE INSERÇÃO PROFISSIONAL
DOCENTE?
O Pibid é um programa que visa o aperfeiçoamento e a valorização da formação inicial para
ser professor por meio do fomento a iniciação à docência. A iniciativa insere os licenciandos no
contexto da escola de Educação Básica para que estes, acompanhados e supervisionados por
professores experientes da rede pública de ensino sob a orientação de professores da universidade,
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vivenciem experiências pedagógicas enriquecedoras no plano metodológico, tecnológico e da
inovação educativa.
A referida iniciativa possui, segundo Farias et al (2018) um caráter de indução quanto a
formação profissional tanto para quem já atua na docência (professores experientes e iniciantes),
quanto para aqueles que almejam ingressar na profissão, uma vez que a iniciativa impulsiona
processos de formação para além do seu objetivo central, que é a inserção profissional em contexto
de formação inicial, “mas antes como um fenômeno que, ao embrenha-se no desenvolvimento
organizacional e curricular da escola, transforma-se num contexto que pode envolver, mobilizar e
movimentar o desenvolvimento profissional [...]” (p. 81) docente, seja de veteranos ou novatos.
Sobre o assunto, André (2015) aponta que “o programa atrai o aluno para a profissão
docente e, dessa forma, ajuda na retenção desses profissionais. O Pibid gera algum efeito de
permanência desse profissional” (p. 72) (Grifamos).
Para André (2012) a elevada taxa de evasão na docência nos primeiros anos de atuação
profissional torna imprescindível e urgente a existência de programas e políticas de apoio, suporte e
acompanhamento desses professores, conforme já ocorre em outros países. A necessidade de
programas de inserção profissional consiste no professor iniciante ter demandas específicas e
diferentes das demais fases de carreira docente. No Brasil, iniciativas dessa natureza, que auxiliem
no ingresso na profissão e na atuação profissional durante os primeiros anos de atuação, ainda são
restritas; o que se identifica são ações pontuais e isoladas, mas ainda não há iniciativas apoiadas por
órgãos gestores da educação. Das ações de programas de inserção no contexto da formação inicial
que ocorrem no país, apenas o Pibid está presente nas cinco regiões do país.
Iniciativas que corroboram para uma experiência mais significativa durante a formação
inicial e atuação no contexto da Educação Básica são relevantes, pois é comum no início da
carreira, professores recorrerem a mecanismos de fuga ou adotarem, nas suas práticas diárias,
métodos que não consideram válidos, como pondera Nono (2011), em decorrência das dificuldades
encontradas nos primeiros anos de atuação profissional, ocasionando, por vezes, pedidos de
transferências e excessivas faltas no trabalho.
É nesse sentido, que abordamos no próximo tópico as experiências de professores, egressos
do Pibid, que se encontram em seus primeiros anos de atuação profissional docente.
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O QUE CONTAM OS PROFESSORES INICIANTES, EGRESSOS DO PIBID?
Nesta seção examinamos os apontamentos dos respondentes do questionário sobre as
contribuições do Pibid para sua atuação docente, enquanto professores iniciantes na profissão.
Estes, de um modo geral, identificam o programa como uma experiência formativa que repercutiu
na sua constituição profissional.
Os relatos sugerem que a partir da participação no programa, houve uma identificação com a
profissão, uma vez que o Pibid tem colabora para que os licenciandos conheçam e participem da
realidade escolar, e assim, se reconheçam ou não como professores, conforme pode ser observado
no relato a seguir:
O PIBID permite ao bolsista vivenciar as experiências de iniciação à docência e a
consequente identificação ou não com a profissão visto que possibilita aos
estudantes conhecer de fato a realidade escolar. No meu caso, nunca tive dúvidas, o
PIBID então reafirmou minha decisão (P15) (Grifamos).

Os relatos evidenciam que a participação no Pibid tem proporcionado uma experiência rica
de aprendizagens, pois os bolsistas registram que a iniciativa possibilitou que eles despertassem
para a docência a partir da vivência na escola, por meio do contato direto com o cotidiano e os
desafios diários que enfrenta essa instituição, assim como acompanhar de perto o trabalho do
professor, sua concretude e limitações.
A aproximação ao futuro contexto de trabalho é valorosa, pois apesar deste ser um ambiente
familiar a todos os egressos, uma vez que vivenciaram a realidade da escola durante sua
escolarização básica, voltar-se para essa instituição com um olhar mais maduro, de quem estuda e
buscar tornar-se um profissional da área, transforma este espaço numa novo ambiente e as situações
que antes passavam despercebidas, agora são motivo para reflexão.
Outro aspecto que merece destaque, pois aparece em quase todas as respostas dos
participantes quando se referem à iniciativa é a aproximação com a realidade da escola, a sua rotina
e dinâmica de trabalho. Tal centralidade denota o quanto esta experiência foi positiva para a
formação desses professores. Vejamos um dos relatos na íntegra:
Foi o divisor de águas da minha graduação, momento em que voltei para a sala de
aula, desta vez numa escola pública, e pude conhecer de perto os desafios de um
professor em sala de aula. Aprendi sobre a organização de nosso tempo em aula,
sobre como lidar com a indisciplina, a planejar uma aula, até mesmo o tom de voz
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que devemos usar em sala. Experiência proporcionada pelo contato e convivência
com as professoras já experientes da Educação Básica (P18) (Grifamos).

Nesse trecho podemos verificar, por meios dos aspectos anunciados, porque a aproximação
da realidade escolar configura uma experiência tão marcante para esses professores. Podemos aferir
que é por meio desta que eles conseguiram perceber e vivenciar fatos que constituem o fazer
docente, quando apontam para: os dilemas, contato com os alunos, a indisciplina, planejamento e
tom da voz. Porém, ainda mais importante, é que esse momento é supervisionado e orientado por
professores mais experientes, que já consolidaram seus repertórios de conhecimentos e estão
adaptados aos desafios da escola. Ter esse acompanhamento representa um apoio para nortear as
atividades que devem ser realizadas e, sobretudo, um auxílio que se dispõe a contribuir para o
processo de reflexão sobre esse ambiente, que é vivo, dinâmico e complexo.
Os relatos indicam ainda que, a participação no Programa, mesmo ocorrendo
predominantemente por meio de observações e ações estratégicas orientadas e supervisionadas
pelos responsáveis pelos licenciandos, é uma experiência que tem contribuído na formação dos
graduandos de forma indelével. Sobre essa formação, evidenciou-se um sentimento de satisfação e
gratidão ao Pibid, o que levou a argumentarem que esta ação deveria ser estendida a todos os
licenciandos. Este entendimento foi assim expresso, nos depoimentos a seguir transcritos:
A contribuição foi fundamental, acho essencial todos acadêmicos passarem por essa
experiência. Quando você faz estágio na rede privada é mais braçal e o Pibid é um
programa que te traz para realidade, te aproxima da docência, pelo fato de
aprendermos a planejar, organizar as culminâncias, praticar a didática, sentir a sala de
aula de perto (P4) (Grifamos).
Me deu experiência e vivência no âmbito escolar quando ainda estava na graduação.
Além do conhecimento acadêmico através das leituras e publicações realizadas. Me
sinto privilegiada de ter participado deste projeto (P22) (Grifamos).

Nas indicações feitas pelos professores participantes é perceptível a repercussão positiva
dessa experiência, que possibilitou uma formação inicial melhor, o que pode vir a ser um diferencial
durante a inserção profissional, afinal, são os conhecimentos adquiridos durante este momento que
devem subsidiar o trabalho docente e contribuir para o modo como os professores iniciantes
enfrentarão o chamado “choque de realidade”.
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Outro apontamento sobre a contribuição do Pibid para a formação docente reportou-se ao
desenvolvimento de atividades ligadas a produção do conhecimento, destacada pelos docentes
como uma prática importante na atuação docente. É o que registra o depoimento transcrito:
O Pibid oportunizou vivenciar na prática como é a realidade de sala de aula, estudos
de projetos, produção de artigos, que para a minha formação acadêmica e
profissional foi muito importante (P14) (Grifamos).

Este é um reconhecimento importante, pois o professor “como alguém que lida com o
conhecimento e é responsável por mediar o processo de conhecer de outras pessoas, necessita
conhecer como se conhece” (FARIAS et al, 2018, p. 185), perspectiva que firma a pesquisa como
conteúdo de aprendizagem da formação docente. Partimos da ideia de pesquisa como um ato de
questionamento, reflexão, levantamento de argumenta, elaboração e aprimoramento de
conhecimentos. Desse modo, entendendo que na atividade docente se faz necessário planejar,
sistematizar, avaliar e pensar sobre caminhos para responder problemáticas do processo de ensino e
aprendizagem, bem como problematizar e compreender os desafios da profissão, a pesquisa se
apresenta como um componente sine qua non de formação por propiciar a produção de subsídios
para uma ação profissional autônomo, ou, nas palavras de Freire (1974) “enquanto ensino continuo
buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago.
Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo (p. 29).
No sentido sublinhado pelo autor, a pesquisa exerce a função de facilitadora do processo de
aprendizagem, uma vez que é por meio dela que se busca e reflete, e, portanto, se encontra meios de
adequar os conhecimentos a serem mediados, em contexto e para pessoas distintas, as quais
aprendem e se desenvolvem de formas diferentes, ou seja, é uma ferramenta para melhoria do
ensino, necessária a formação de professores.
Os professores iniciantes também reconhecem que a contribuição do Pibid refletiu sobre a
prática profissional deles, uma vez que destaca, que esta experiência auxiliou no enfrentamento dos
desafios diários da profissão, expressos nos depoimentos a seguir transcritos:
O Pibid me habituou a refletir sobre o observado/vivido, a pesquisar soluções para os
desafios que encontramos, a ouvir os anseios dos alunos, a planejar maneiras
diversificadas de ensinar, a usar todos os espaços educativos da escola. A importância
dos registros das aulas também é algo que aprendi com o Pibid. Consigo desenvolver
uma avaliação mais processual com meus alunos, a partir das observações que faço
de cada um; aprendi a ver a grandeza e o colorido de uma escola, a olhar cada aluno
como sujeito de sua aprendizagem (P10) (Grifamos).
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O Pibid permitiu que eu conhecesse a realidade de sala de aula, antes de concluir o
curso. Pude conhecer a realidade dos professores e dos alunos, da comunidade
escolar como um todo. E isso me proporcionou segurança ao assumir uma sala de
aula (P16) (Grifamos).

Percebemos nestes relatos a importância da observação, orientação e inserção no ambiente
escolar ainda durante a graduação, no processo de habilitação para o exercício da função docente.
Nos trechos transcritos é perceptível que a experiência no Pibid contribuiu para a formação dessas
professoras e posteriormente repercutiu em sua inserção e atuação profissional destas, expresso ao
afirmarem que se sentem mais seguras e sem tantos receios para enfrentar os desafios do cotidiano
da escola; esse efeito ocorre por terem vivenciado e participado desse meio ainda como
licenciandas, aprendizes e futuras professoras. Esse sentimento de maior segurança é ocasionado
pela possibilidade de conhecer a prática profissional de outros professores, acompanhar como eles
lidam com os alunos, seus dilemas, dificuldades e prazeres da profissão. Desse modo, o Pibid tem
proporcionado uma experiência prenhe de aprendizados e, consequentemente, uma melhor
formação.
Desse modo, por meio do conjunto de dados aqui apresentado, consideramos que o
envolvimento com essa iniciativa de inserção à docência tem proporcionado uma experiência que
permite vivenciar o contexto da escola, conhecer o seu cotidiano e a prática docente de outros
professores, ao mesmo tempo que fomenta a reflexão sobre essa realidade e como articular os
conhecimentos teóricos a prática.
CONCLUSÕES
As análises sobre as contribuições do Pibid para a inserção e atuação profissional docente
indicam que o programa contribuiu para a formação inicial, identificação ou não com o magistério e
o processo de inserção destes nos seus respectivos contextos de trabalho, atenuando o impacto
inicial primeiros anos na profissão, uma vez que todos os participantes enaltecem a experiência, a
destacam como um divisor de águas durante a graduação e quando chegaram na profissão, fato que
evidencia que essa iniciativa vem desenvolvendo um trabalho significativo no contexto da formação
docente.
Para concluir, esperamos que essa pesquisa possa colaborar para aprofundar e ampliar o
debate sobre a formação e atuação profissional docente no país, que ainda tem muito que avançar e
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um longo caminho por trilhar até alcançamos uma educação com qualidade socialmente
referenciada.
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Resumo
Este escrito discute a contribuição do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid)
para a inserção e atuação profissional docente que estão vivendo os seus primeiros anos na profissão.
Tem como objetivo principal, compreender a perspectiva de professores iniciantes, egressos do Pibid,
quanto as contribuições da participação no programa para o exercício profissional no magistério. O
referencial teórico apoiou-se nas reflexões de Farias et al (2018), Freire (1997), Garcia (2010), dentre
outros. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, do tipo empírica, que utilizou como
procedimentos técnicos de coleta de dados o emprego de questionário eletrônico para os egressos do
Pibid de Pedagogia de uma Universidade pública Nordestina. A pesquisa contou com participação de
23 egressos do Pibid que atuam como professores da Educação Básica da rede pública de ensino de
uma capital nordestina, os quais apontaram à participação no programa como sendo uma experiência
que contribuiu para a identificação com a profissão, aproximação com o contexto escolar, formação e
atuação profissional. Segundo os resultados indicam, o envolvimento com essa iniciativa de inserção à
docência tem proporcionado uma experiência que permite vivenciar o contexto da escola, conhecer o
seu cotidiano e a prática docente de outros professores, fomenta a reflexão sobre essa realidade escolar,
articula os conhecimentos teóricos a prática, assim como contribuiu para a formação inicial,
identificação ou não com o magistério e o processo de inserção destes nos seus respectivos contextos
de trabalho, atenuando o impacto inicial primeiros anos na profissão. Esperamos que essa pesquisa
possa colaborar para aprofundar e ampliar o debate sobre a formação e atuação profissional docente no
país.
Palavras-chave: Docência; Professor iniciante; PIBID.
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INTRODUÇÃO
A discussão do campo da pesquisa busca, inicialmente, apresenta um levantamento histórico
da lei 11.738 de julho de 2008, sobre o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN). É importante
sinalizar as diferentes formas adotadas pelos entes federados para a consolidação dessa política.
Ao longo dos anos 2000 a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)
e o Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) pressionaram para que fosse
aprovada a lei do piso salarial. Nesse processo de disputa, mas que não garante a todos isonomia
salarial, foi criado em 2007 o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
Pública e de Valorização dos Profissionais da Educação Básica (FUNDEB). Essa política de
financiamento da educação básica tem como um dos eixos a valorização dos profissionais da
educação. (FERNANDES; ESPÍNDOLA, 2011)
Apenas em 2008 foi provada a lei do PSPN. No mesmo ano, os governadores de vários
estados brasileiros entraram junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), com uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADIn), alegando que por motivos orçamentários, seria inviável o
cumprimento da lei. Como resposta o relator do processo, indeferiu os pedidos e fixou que tanto o
piso salarial quanto as horas de trabalho dos docentes fossem respeitados, tornando o embate um
desafio perante os políticos. Conferindo uma mudança nos orçamentos governamentais, criando
uma outra demanda e uma questão educacional: a inclusão de mais docentes nas redes para
implementar a proposta das atividades extraclasse. (FERNANDES; ESPÍNDOLA, 2011)
O desdobramento oficial que unia as premissas estabelecidas da LDB e do PSPN deu-se
através do parecer do Mistério da Educação (MEC) - CNE/CEB nº 9/2009, que realiza um estudo
detalhado desde a constituição do direito ao salário base que englobe todos os fazeres docentes
articulando três elementos constitutivos: a carreira, a jornada de trabalho e o piso. Estes três
elementos vinculado ao Plano Nacional de Educação (PNE) evidenciou-se no atendimento
qualificado e formação de profissionais. Conforme o PNE a lei prevê a criação de um plano de
valorização do magistério como citada pela meta 18:
assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os(as)
profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e,
para o plano de Carreira dos(as) profissionais da educação básica pública, tomar como
referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do
inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. (BRASIL, 2014).
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Pautados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN), no PSPN e no PNE temos um
salto paradigmático ao estabelecer no cerne da discussão da expansão, nas políticas públicas, de
formação de professores e para além sua valorização.
O PSPN E TEMPO DOCENTE: PERÍODO EXTRACLASSE E A FORMAÇÃO DOCENTE
Para iniciar a discussão do período extraclasse observamos que o PSPN reafirma que o
trabalho docente vai muito além de ministrar aulas, ele se dá por meio de uma “ótima formação
inicial, qualificar-se permanentemente e cumprir tarefas que envolvem a melhor preparação de suas
atividades em sala de aula” (BRASIL, 2009, p.7)
Para tal a justificativa da lei do PSPN, temos por base tanto o vencimento docente quanto o
período do 1/3 (um terço) do tempo sem estudantes, chamado período extraclasse. Isso significa que
em uma jornada de trabalho docente de 40(quarenta) horas semanais, não podendo ultrapassar esse
quantitativo, dos quais dar-se-á limite máximo de 2/3 (dois terços) para efetivo trabalho de
interação entre docente e discentes e 1/3 (um terço) para atividades extraclasse. Dessa forma, a
jornada de trabalho docente é entendida da seguinte forma: 40h semanais, das quais, 26 horas
voltadas para efetivo trabalho com o estudante e 14 horas de atividade extraclasse. Dentro do
período extraclasse existe ainda outra subdivisão: o Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo
(HTPC) e o Horário de Trabalho Pedagógico em Local de Livre Escolha pelo docente (HTPLE) que
são as divisões de sua jornada de trabalho, deliberando assim a organização do tempo.
Logo em seguida o texto descreve como deve ser compreendido o tempo extraclasse,
determinando que:
observe-se que o período que deve ser reservado dentro da jornada de trabalho para
atividades extraclasses é para: ESTUDO: investir na formação contínua, graduação
para quem tem nível médio, pós-graduação para quem é graduado, mestrado,
doutorado. Sem falar nos cursos de curta duração que permitirão a carreira horizontal.
Sem formação contínua o servidor estagnará no tempo quanto à qualidade e
efetividade do trabalho, o que comprometerá a qualidade da Educação, que é direito
social e humano fundamental; PLANEJAMENTO: planejar adequadamente as aulas,
o que é relevante para o ensino; AVALIAÇÃO: Correção de provas, redações,
acompanhamento do processo ensino-aprendizagem, tais como entrevistas com o
aluno. Não é justo nem correto que o professor trabalhe em casa, fora da jornada, sem
ser remunerado, corrigindo centenas de provas, redações e outros trabalhos. (Ibidem,

p.9 – grifos do texto)
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. Desse modo, os momentos compreendidas como período extraclasse são os tempos de
construção da proposta pedagógica e de formação. Entretanto, devemos nos aprofundar retomando
os termos citados anteriormente. O texto considera duas perspectivas: o HTPC e o HTPLE.
O HTPC é o horário destinado ao encontro entre os seus pares da unidade escolar,
momentos de formação na escola, movimentos de troca dos docentes, reunião pedagógica, ou seja,
a organização da atividade docente. O HTPLE é o horário de Livre Escolha. Dentro dessa
possibilidade que o docente tem o direito de fazer um curso fora das dependências da instituição,
cursos de pós-graduação, cursos de graduação, além do trabalho efetivo em residência, incluindo
também leituras, elaboração de trabalhos, atualização, pesquisa, entre outros movimentos docentes
que ultrapassem os limites da instituição.
OS CAMINHOS LEGAIS DE ITABORAÍ, NITERÓI E SÃO GONÇALO: OS PLANOS DE
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
O que isso contribui para a nossa discussão foram os desdobramentos que a partir de todo
esse debate possibilitou-se pensar as políticas públicas. De fato, desde 2010 com a discussão do
CONAE, nota-se uma movimentação das redes de ensino público municipais articularem estratégias
para implantação da lei. Nas legislações criadas pelos municípios de Itaboraí, Niterói e São
Gonçalo, podemos nota que a lei federal e reelaborada e tensionada de acordo com a necessidade da
pretensa rede. Ao observar cada rede podemos pontuar os seguintes tópicos em cada rede:
A) A rede municipal de ensino de Itaboraí, realizou o ano de 2014 o seminário de Avaliação
da Implementação do Horário de Planejamento, Estudo e Avaliação em sua rede. Dentro da
legislação municipal a única diretriz para a aplicação do período extraclasse é a lei 2.556 de 22 de
junho de 2015, trata-se do Plano Municipal de Educação (PME) da cidade. A estratégia 1.12 da
meta 1, revalida que a partir da aprovação do PME seria induzido a aplicabilidade do 1/3 de
trabalho extraclasse, baseado na lei do PSPN. Entretanto no especifica de que forma será definido
esse processo.
Um exemplo efetivo da proposta foi a criação da escola piloto de tempo integral. O projeto
foi pensado para atender as especificidades da lei, como observado na dissertação em questão. Seu
regime de trabalho é baseado em 40 horas semanais, 6 (seis) horas com estudantes e 2(duas) horas
de planejamento e estudo monitorado baseado na Lei Nº 11.738/2008. Institui-se como premissa
que o 1/3 (um terço) da jornada de trabalho docente deve ser voltada para planejamento. Por esse
motivo vem disponibilizando planos de ações para atender as demandas dos educandos em horários
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específicos. Com isso o regime de trabalho do corpo docente ficou dividido com seis horas diárias
de trabalho com os estudantes a fim de atender o currículo base do período escolar e duas horas
extraclasse.
B) A Prefeitura Municipal de Niterói também adotou em sua rede de ensino o modelo de
escola integral, e para organização do trabalho docente instituiu a lei n° 3.067 de 12 de dezembro de
2013, o novo Plano Unificado de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores da Fundação
Municipal de Educação de Niterói. Por meio desse documento o município configurou os caminhos
estabelecidos para a implantação da lei do PSPN. Dentre as medidas que diz respeito à forma como
deve ser atribuído o vencimento para cada funcionário da Secretaria Municipal de Educação de
Niterói, o texto especifica no Art. 20 como será constituída a jornada de trabalho dos docentes em
Tempo integral, pontuando carga horária de trabalho.
C) O Município de São Gonçalo passou por um processo parecido com o de Niterói. Ele não
utilizou do PME, nem tão pouco com seminário específico para diagnosticar tal demanda, conforme
o modelo adotado por Itaboraí. O referido município consolidou sua política por meio de decreto
lei, o que delineou as linhas de implantação da política. Para construir o tocante a respeito do PSPN
foi instituída através de Atos Oficiais em 24 de fevereiro de 2003, pela lei nº 008/2003, que dispõe
sobre o “Plano de Carreira do Magistério Público Municipal e Funcionários da Educação” por meio
da câmara municipal de São Gonçalo. O documento mensura os vencimentos e as vantagens da
carreira do docente relacionando salário, escolaridade e exercício da profissão. Entendemos que:
A jornada de trabalho do Professor em função docente inclui uma parte de horas de
aula e uma parte de horas de atividades, destinadas a preparação e avaliação do
trabalho didático, a colaboração com a administração da escola, a reuniões
pedagógicas, a articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de
acordo com a proposta pedagógica da escola. (SÃO GONÇALO, 2003, p. 4)

Ou seja, uma jornada de trabalho de 22 (vinte e duas) horas semanais, 20 (vinte) horas serão
destinadas a trabalho do educando e 2 (duas) horas de atividades inerentes exercidas no ambiente
escolar.
É importante salientar um aspecto que difere Niterói e São Gonçalo do município de
Itaboraí, ambos apresentam um Plano de Cargos e Salário para seus professores concursados da
rede, já o município de Itaboraí, dispõe de enquadramento funcional de acordo com a escolaridade
do docente, e bonificação por meio anueio.
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Essas disposições dão um acesso maior à valorização do magistério. Entretanto ainda
apresentam um déficit consubstancial ao que a lei determina, mas consolida, em vias legais, a
possibilidade do acesso a reconhecimento das práticas exercidas no interior escolar.
REFLEXÕES FINAIS: QUESTÕES ACERCA DA DOS DESDOBRAMENTOS DA LEI
Essa análise, sintética, apresenta um panorama de como foi possibilitado pela legislação esse
momento que podemos considerar como formativo. Existem duas ponderações coerentes que
devem ser levadas em consideração nesses desdobramentos. A primeira é que esse período
extraclasse só pode instaurado a partir da efetiva entrada de mais docentes nas redes. Ou seja, isso
significa que necessitamos de mais profissionais nas escolas para que essa lei seja efetivada de
forma que todos os docentes tenham o 1/3 extraclasse garantido. Outro ponto, é que essa realidade
reverbera apenas nas redes públicas de ensino. As redes privadas continuam em discordância com a
lei. As redes públicas tem se organizado de modo a resolver essa questão, mas o grupo de
profissionais da rede privada continua levando parte das atribuições docentes para um momento não
reconhecido como jornada de trabalho.
É importante evidenciar que em nenhum momento é citado o tempo, carga horária, que deve
ser dividida entre nesses dois períodos do período extraclasse. O que fica claro é que deve existir
dentro do trabalho docente duas instancias com a finalidade de proporcionar ao professor um
tempo de aprofundamento das questões acerca da discussão da escola básica. Seja ela dentro da
escola com seus pares, ou em momentos de aperfeiçoamento, se assim o professor desejar, pois o
período de livre escolha não deve ser obrigatório em um espaço institucionalizado. Ele parte do
princípio que o trabalho docente não se delimita a resolução de problemas de um determinado
tempo, ele tem desdobramentos que ultrapassam os limites institucionais, e como acontece por
muitos anos na carreira docente, faz-se o trabalho em casa.
Cabe nos ressaltar que ao longo de mais de 10 anos de existência da lei, observamos que os
atos de planejar, avaliar e estudar ainda não são entendidos com tempo do fazer docente e, por essa
razão, permanecem à margem da jornada de trabalho docente. Nesse cenário, o período extraclasse
voltado para possibilitar a inclusão desses espaços como trabalho docente, apresenta-se como pauta
de luta e como campo formativo da profissão.
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Resumo
A presente proposta busca dialogar com a formação docente e a implementação da Lei 11.738 de junho de
2008, referente ao Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério da Educação Básica (PSPN). No cerne
da discussão encontram-se três redes de ensino público municipal do estado do Rio de Janeiro: Itaboraí,
Niterói e São Gonçalo, no intuito de observar como as redes compreenderam a lei federal e a implementam
através de diferentes estratégias, consolidando-as como políticas municipais, por meio dos Planos
Municipais de Educação. Essa investigação de cunho documental fomenta o diálogo entre a dissertação de
mestrado Narrativas-Formadoras na Escola de Tempo Integral de Itaboraí: formação docente no período extraclasse
(ALVARENGA, 2017), defendida em 2017, e a pesquisa fruto do artigo Formação Continuada em Escolas de
Tempo Integral: narrativas de professoras (BRAGANÇA; PEREZ, 2016) publicado na revista Educação &
Realidade. A análise teórica-metodológica está ancorada na análise documental das principais bases legais
que discorrem sobre a temática, em especial, A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, O Plano
Nacional de Educação e os Planos Municipais de Educação dos Municípios analisados, em vigência. Nesta
aproximação com o campo, é possível analisar mais detalhadamente a trajetória das políticas educacionais,
em sua formulação. Desse modo, a importância de publicizar essa discussão nos permite investigar as
práticas das redes de ensino e compreender as experiências proporcionadas aos docentes através do PSPN,
na tentativa de compreender como se constrói no cotidiano escolar as formações docentes propostas pelas
políticas públicas. Observamos que a luta pela formação docente é entendida como parte do trabalho
docente, legítima pela lei e renegada nas escalas municipais, levando os professores a não obterem seus
direitos na prática
Palavras-chave: Políticas Educacionais. Formação Docente. Período Extraclasse.
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR-TUTOR: O QUE
REVELAM OS CURRÍCULOS ACADÊMICOS DOS
CURSOS DE PEDAGOGIA E LETRAS-PORTUGUÊS
Flavia Giffoni de Abreu dos Santos – Facesg

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Este artigo que vigora insere-se nas discussões sobre educação e tecnologia a partir do ponto
de vista do professor, ou melhor do seu lugar de formação e prática frente a expansão da
modalidade de ensino a distância, em que a oferta de novos cursos impõe um repensar sobre a
prática docente e os desafios para uma educação de qualidade, crítica e democrática. Em tempos de
cibercultura, rompem-se as barreiras de comunicação e emergem novas formas de estruturação dos
materiais didáticos, de comunicação, de interação e de colaboração, que redefinem o papel do aluno
e do professor no novo cenário.
Alinhada ao estímulo à autonomia, à cooperação e à aprendizagem, surge a figura do
“tutor”, novo modelo de profissional da educação. Moore e Kearsley destacam que este é o único
profissional que tem contato direto com o aluno e, desta forma, podem ter “uma compreensão
verdadeiramente íntima de um pequeno grupo de alunos, de seu progresso, de seus sentimentos e de
suas experiências no curso”, sendo então “a fonte de informação mais confiável (MOORE;
KEARSLEY, 2013, p. 182-183).
Diante das atribuições relacionadas, espera-se que o tutor reúna competências pedagógicas,
tecnológicas, sociais e profissionais. Entende-se aqui como competência “a faculdade de mobilizar
um conjunto de recursos cognitivos para solucionar uma série de situações” (PERRENOUD, 2000,
p. 15). Mesmo não desempenhando os mesmos papéis é importante que professor e tutor
estabeleçam um diálogo constante durante o processo de aprendizagem dos alunos. Isso porque, por
requerer competências relacionadas ao ensino, são demandas do tutor conhecimentos pedagógicos,
tendo esses, em muitos casos formação pedagógica. Formação essa que dar-se-á principalmente em
cursos superiores, em particular na Pedagogia e nas Licenciaturas, e abarcam em seu currículo
conhecimentos teóricos, práticos e didáticos, de modo a formar profissionais aptos a lecionar nos
diferentes níveis de ensino.
Considerando o currículo como um campo de conhecimentos, símbolos e práticas em
constante transformação, e também de disputas, cabe questionar como os currículos para formação
dos professores concebem e dialogam com as demandas por novas experiências docentes emergidas
das interações com as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC). Como repensar a
prática docente, seja do professor ou tutor, não apenas vinculada à uma dimensão tecnicista, mas
fundamentalmente como prática que se alimenta do terreno fértil das trocas e relações sociais
mediadas por tecnologias?
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Na perspectiva de Moreira e Silva (1994) o currículo é considerado um artefato social e
cultural, que implica relações de poder, transmite visões sociais particulares e interessadas e produz
identidades individuais e sociais particulares. Já segundo Franco, 2002, p. 173.
[...] currículo e ensino são situações que estão sempre historicamente localizadas, pois
são práticas sociais que possuem um imanente caráter político, modificando os
sujeitos que intervém nas práticas e sendo estes por elas transformados. Assim, não
cabe, conforme os autores, pretender do currículo uma perspectiva redutora, técnica,
ou mesmo normativa, que não considere essas condições de sua dinâmica.

UM NOVO CENÁRIO SE IMPÕE: A EXPANSÃO DA EAD
A expansão das tecnologias da informação e comunicação (TIC), a demanda da sociedade
atual e a flexibilidade, proporcionada pela EaD, impulsionaram o crescimento da modalidade. O
Censo de Educação Superior, divulgado anualmente pelo INEP, já indicava um crescimento
constante da modalidade. Em 2017 o Censo da Educação Superior revelou uma expansão das
matrículas de graduação a distância no período 2015 a 2017.
Nessa modalidade de ensino, verifica-se crescimento para todos os graus, sendo
25,9% para o bacharelado; 31,6% para a licenciatura; e 18,3% para o tecnológico. [...]
para cada 10 matrículas presenciais de bacharelado, há uma matrícula a distância de
bacharelado; nos casos da licenciatura e do tecnológico, para cada 10 matrículas
presenciais, há 9 matrículas na modalidade a distância. (INEP, 2017 p. 37).

Diante do aumento das matrículas, percebe-se também o aumento de cursos ofertados. Em
2017, foram ofertados 7.272 cursos de licenciatura, sendo 771 destes, ofertados na modalidade a
distância. Neste mesmo período ingressaram em cursos de licenciatura 649.137 alunos, dos quais
256.588 (39,53%) em cursos presenciais e 392.549 (60,47%) em cursos a distância (INEP, 2017).
Em 2018, O Censo da Educação Superior divulga que, pela primeira vez na história, o número de
vagas ofertadas no ensino superior a distância no Brasil superou as do ensino presencial, sendo 7,1
milhões de vagas nos cursos de educação a distância e 6,3 milhões em cursos presenciais (INEP,
2018).
O Censo da ABED de 2018 corrobora com a tendência de crescimento da modalidade
quando aponta que o maior índice de matrículas registrado foi em cursos superiores de licenciatura
(324.302). Dados do Censo 2018 também apontam o crescimento dos cursos de graduação na
modalidade a distância, somente na área de educação (formação de professores), foram ofertados
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1.000 cursos, dos quais destacam-se: Pedagogia, com 232 cursos; Matemática, com 91; e LetrasPortuguês, com 90 cursos.
O cenário apresentado pode ser ainda mais impactante quando consideram-se as propostas
do atual governo para a modalidade, como: a ampliação do limite de 20% para 40% na oferta de
disciplinas na modalidade a distância em cursos de graduação presencial, aprovado pela Portaria Nº
1.428, de 28 de dezembro de 2018; e a regulamentação dos programas de pós-graduação stricto
sensu na modalidade de educação a distância, tanto na modalidade acadêmica quanto profissional,
aprovada pelo Art. 1 da Portaria Nº 90, de 24 de abril de 2019. A intensificação contínua da
modalidade deve-se, em grande parte, a regulamentação do art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, que a considera uma
Modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de
ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação
e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com
acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades
educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e
tempos diversos. (BRASIL, 2017, p. 1).

Posto isto, diante de um crescimento exponencial na oferta de cursos na modalidade e,
consequentemente, da necessidade de “pessoal qualificado” para atuar na mediação didáticopedagógica nos processos de ensino e aprendizagem, cabe investigar como os cursos de licenciatura
versam, em seus currículos, disciplinas que possibilitem a esse profissional desenvolver as
competências necessárias para atuar neste novo contexto. O currículo acadêmico contempla
disciplinas que abarcam as especificidades da modalidade? Está alinhado à nova demanda que se
impõe?
METODOLOGIA
Com foco na abordagem qualitativa, este estudo é baseado na análise documental da grade
curricular dos cursos que mais se destacaram no Censo da Educação Superior de 2018, a saber:
Pedagogia e Letras-Português (licenciatura).
A técnica da análise documental consiste na verificação do conteúdo dos documentos a fim
de alcançar informações para posterior consulta e referenciação (BARDIN, 2016). O documento
pode exprimir fatos e situações fortemente relacionados com o contexto de sua produção e os atores
sociais envolvidos (CELLARD, 2014). No caso, propomos investigar como a grade curricular dos
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cursos, enquanto um documento instituidor de conhecimentos e técnicas, está articulado com o
cenário educacional. O que diz o currículo, ou o que ele não está dizendo, pode nos orientar para
uma reflexão crítica acerca da formação docente para as novas demandas educacionais.
Inicialmente realizou-se uma busca no site do e-MEC das instituições de ensino superior
credenciadas e cadastradas nas categorias públicas: municipais, estaduais e federais, localizadas no
município do Rio de Janeiro. A busca retornou o quantitativo de 15 instituições, das quais apenas
três possuem oferta de curso de Pedagogia e Letras-Português (licenciatura), a saber: Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Posteriormente, foram visitadas as páginas web das três instituições com o objetivo de obter
as grades curriculares e as ementas das disciplinas oferecidas nos respectivos cursos. As três
instituições disponibilizam para consulta on-line informações relacionadas aos cursos e suas grades
curriculares. A UERJ disponibiliza em sua página web as versões atuais, a UFRJ fornece a grade
curricular de 2015/2, atualizada em 04/12/2019 e a UNIRIO não informa sobre a versão das
informações do ementário.
Na análise das grades curriculares dos cursos de Pedagogia observou-se a oferta de três
disciplinas obrigatórias e três eletivas/optativas. Enquanto os cursos de Letras-Português
(licenciatura) ofertaram três disciplinas eletivas/optativas e nenhuma obrigatória. As informações
sobre as disciplinas ofertadas por cursos, assim como o tipo de oferta, a carga horária e a ementa
encontram-se disponíveis no anexo, Quadros 1 e 2.
A ementa das disciplinas do curso de Pedagogia ofertado pela UERJ e pela UNIRIO
contemplam uma base teórica consistente, que perpassa os pressupostos teóricos, os fundamentos,
as políticas, as iniciativas governamentais, a formação inicial e continuada de professor, as TICs, as
plataformas de aprendizagem e as ferramentas computacionais relacionadas à modalidade. No
entanto, somente a UFRJ aborda em sua ementa, além da base teórica, assuntos relacionados à
atuação

do

professor-tutor

na

modalidade,

tais

como:

tutoria,

desenho

instrucional,

desenvolvimento de material didático, sistemas colaborativos, ambientes virtuais de aprendizagem,
bibliotecas virtuais, entre outros.
Quanto ao curso de Letras-Português (licenciatura), as ementas das disciplinas ofertadas
pela UERJ e pela UNIRIO também contemplam uma base teórica consistente, que perpassa os
pressupostos teóricos, os fundamentos, a legislação, as teorias e abordagens de aprendizagem, a
sociedade da informação, o planejamento e gerenciamento de projetos, a produção e utilização de
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material didático, a capacitação de tutores, as TICs, as ferramentas computacionais, entre outras
relacionadas à modalidade. Cabe atentar que as disciplinas ofertadas pela UNIRIO são as mesmas
ofertadas no curso de Pedagogia.
CONCLUSÕES
A partir dos dados podemos inferir que os conteúdos contemplados nas ementas preveem
uma investigação teórica, histórica, conceitual sobre EaD. A UNIRIO possui a particularidade de
tratar os conteúdos do ponto de vista das ferramentas da informática e sua interface com a educação
a distância. Questionamos o tratamento demasiado conceitual sobre esses conteúdos que se
caracterizam mais por um tema localizado - EaD ou a informática educativa - no lugar de propor
temas e práticas transversais ligados a tecnologia e a educação e que atravessem as demais
disciplinas. Noutras palavras, o fato de as disciplinas relacionadas à temática serem, em grande
maioria, eletivas para as instituições supracitadas corroboram a especificidade com que o tema se
coloca, deixando-nos a dúvida sobre o lugar desses conteúdos para os cursos de Graduação.
E em se tratando de uma perspectiva profissional, ou das competências necessárias para a
prática de tutoria, por exemplo, faltam conteúdos relacionados mais especificamente ao papel do
tutor na mediação pedagógica, haja vista apenas uma das disciplinas abordar sobre o assunto.
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ANEXOS
Quadro 1. Disciplinas ofertadas no curso de Pedagogia.
*
IES

Tipo

Disciplina

de

*H

Ementa

oferta
U
Educação e
F
novas
R
tecnologias
J

Sociedade da informação e cibercultura; Sistemas Colaborativos (trabalho
E

45

distância
R

aprendizagem

colaborativa);

Ambientes

Virtuais

de

Aprendizagem; Portais Educativos; Internet; Bibliotecas Virtuais; Software

Histórico.
a

e

Livre.

U
Educação
F

colaborativo

Educação

a

Distância

na

Educação

Formal,

no

Ensino

Profissionalizante e na Educação Continuada. Legislação e Programas.
E

45

Iniciativas de governo (federal, estadual e municipal). Experiências Nacionais e
Internacionais: Tutoria, Desenho Instrucional e desenvolvimento de material

J

didático para Educação a Distância.
Os avanços científicos e as tecnologias da informação e
comunicação (TICs): fundamentos filosóficos, políticos e éticos da aplicação
das TICs à educação e visão histórica e epistemológica. Tecnologias interativas

U
Tecnologias
E
e
educação
R

aplicadas à educação: informática aplicada à educação. Análise e estrutura das
O

60

principais ferramentas computacionais usadas em educação. Fundamentos da
Educação à Distância (EAD). A EAD na formação inicial e continuada dos

J

professores. A EAD na educação básica e superior em suas diversas
modalidades. Políticas de educação tecnológica: iniciativas governamentais
(federais, estaduais e municipais) e da sociedade civil.

U

I

N
Educação

Histórico
a

distância
R

da

Educação

a

Distância

(EAD).

Aspectos

metodológicos da EAD. Projeto Político Pedagógico nessa modalidade.
O

30

IO
Políticas nacionais de implantação de informática educativa. Diferentes sites,

U
I

Informática e
educação
R

softwares educativos e aplicativos, suas possíveis aplicações didáticas e
O

60

critérios de escolha. Formas de comunicação via rede e possibilidades de
pesquisas pela internet com os respectivos usos em sala de aula. Plataformas

IO

para educação a distância.
Pressupostos teóricos e históricos da ciência da informação. Teoria geral dos
sistemas. Teoria da comunicação. Outras teorias. Informação: conceitos e
Introdução
U
à

NI

ciência

IO

informação

da

contextos. Fundamentos teóricos sobre aspectos que interferem na produção,
E

30

comunicação e absorção da ciência, tecnologia, cultura e arte, no seu conceito
mais amplo em áreas específicas de atuação (centros de informação e cultura).
A sociedade de informação e o processo de automação em museus, bibliotecas e
arquivos: impactos e novas estruturas.

*Tipo de oferta: obrigatória (O); eletiva/optativa (E). **Carga horária. (Elaborado pelas autoras).
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Quadro 2. Disciplinas ofertadas no curso de Letras-Português (licenciatura).
*
IES

Disciplina

Tipo
de

*

Ementa

CH

oferta
Fundamentos em Educação à Distância. Memorial da Educação à
Distância no Brasil e no mundo. A LDB e a Educação a Distância.
Análise das principais teorias/abordagens de aprendizagem que
E

fornecem subsídios à prática do ensino a distância. A sociedade da
Educação a
R
distância
J

E

30

informação e a ruptura de paradigma nos diferentes campos do
conhecimento para o uso da Educação à Distância. Planejamento e
gerência de projetos em Educação à Distância. Produção e utilização
de material didático para Educação à Distância. Os desafios em
Educação à Distância: a evasão nos cursos, a capacitação de tutores e
os problemas de avaliação.
Políticas nacionais de implantação de informática educativa. Diferentes

NI
IO

U
Informática
e educação

sites, softwares educativos e aplicativos, suas possíveis aplicações
E

60

didáticas e critérios de escolha. Formas de comunicação via rede e
possibilidades de pesquisas pela internet com os respectivos usos em
sala de aula. Plataformas para educação a distância.
Pressupostos teóricos e históricos da ciência da informação. Teoria
geral dos sistemas. Teoria da comunicação. Outras teorias. Informação:
conceitos e contextos. Fundamentos teóricos sobre aspectos que

Introdução
U
NI

à ciência da

RIO

informação

E

30

interferem na produção, comunicação e absorção da ciência,
tecnologia, cultura e arte, no seu conceito mais amplo em áreas
específicas de atuação (centros de informação e cultura). A sociedade
de informação e o processo de automação em museus, bibliotecas e

arquivos: impactos e novas estruturas.
*Tipo de oferta: obrigatória (O); eletiva/optativa (E). **Carga horária.
Fonte: Elaborado pelas autoras, com base na pesquisa realizada.
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Resumo
Este artigo está vinculado ao eixo “Formação docente” e objetivou investigar como os currículos
acadêmicos dos cursos de Pedagogia e Letras-Português (licenciatura) propõem desenvolver as
competências desejáveis do professor-tutor para atuação no contexto da educação a distância, uma vez
que o setor se encontra em franca expansão. O aporte teórico da pesquisa abarca contribuições de
Perrenoud sobre as competências desse profissional e de Moreira e Silva sobre a concepção de
currículo. Ademais, dados do INEP e da ABED contribuem com dados sobre o número de vagas, de
alunos matriculados e de cursos que se destacam na modalidade. A metodologia utilizada baseou-se na
análise documental tendo como foco a abordagem qualitativa. Inicialmente realizou-se uma pesquisa
das instituições públicas, localizadas no município do Rio de Janeiro, que ofertam cursos nas áreas
predeterminas, na modalidade presencial. Dentre as quais foram selecionadas as instituições que
dispunham dos cursos em questão. Em seguida, realizou-se a pesquisa das grades curriculares dos
cursos nas respectivas páginas de internet das instituições, com o intuito de identificar quais disciplinas
ofertadas contribuem para a formação do professor-tutor para atuação na modalidade a distância.
Procedeu-se então a análise dos dados obtidos considerando-se a ementa das disciplinas e seu
alinhamento às especificidades da modalidade. A análise dos dados revelou que o curso de Pedagogia é
o único que oferece disciplinas obrigatórias relacionadas ao campo da educação a distância e suas
tecnologias. Sendo, a maior oferta, em ambos os cursos, de disciplinas eletivas ou optativas. Além disso,
a partir da análise das ementas dos cursos verificou-se que as disciplinas obrigatórias possuíam foco
teórico, não abordando especificidades da atuação do professor- tutor. Neste sentido, apenas uma
instituição, com disciplina eletiva do curso de Letras-Português (licenciatura) possui a ementa com
enfoque nas especificidades metodológicas e tecnológicas demandadas pela modalidade.
Palavras-chave: Professor; Tutor; Formação docente; Currículo; Educação a distância.
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A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES NO
CONTEXTO DAS REFORMAS EDUCACIONAIS
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INTRODUÇÃO
O objetivo deste artigo é refletir sobre algumas das políticas educacionais para a formação
inicial docente a partir das contribuições, em especial, de Bernardete Gatti e Denise Vaillant. A
formação docente no contexto brasileiro, latino-americano e mundial encontra-se em crise. As
transformações que ocorrem na economia neoliberal impactam nas exigências de formação escolar
à medida que o mercado de trabalho está em constante adaptação. Nesse cenário, a formação de
quem educa as novas gerações também passa por constantes e sistemáticas reformulações nas
políticas públicas de formação inicial docente. Neste texto, analisaremos a trajetória das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Docente, por entendermos que estes são documentos
basilares para as políticas públicas a serem implementadas em todos os cursos de formação inicial
de professores.
SINALIZAÇÕES DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A FORMAÇÃO
INICIAL DE PROFESSORES:
A formação docente pode ser entendida como uma função social de transmissão dos
conhecimentos produzidos e selecionados em benefício de um modelo socioeconômico ou cultura
dominante. Também pode ser vista como um processo pessoal e social de desenvolvimento e
organização de aprendizagens. Com base em Garcia, Calderón (2010, p. 150) entendemos que:
A formação inicial cumpre três funções: a de formar e treinar futuros professores, de
modo a prepará-los para funções profissionais; a de licenciar os professores para suas
atividades em sala de aula, e a de exercer o papel de agente de mudanças do sistema
educativo ou de reprodutor da cultura dominante.

A preocupação com a formação docente remonta ao século XIX. Antes desse período, a
educação ficava a cargo dos clérigos e religiosos que exerciam o magistério a partir da vocação. No
Brasil, a formação docente inicia por meio do decreto Decreto nº 10, de 10 de abril de 1835, com o
intuito de formar professores para as séries primárias e para quem já exercia a função sem a
instrução necessária. A formação desenvolvida consistia basicamente em ensinar, pela hierarquia e
ordem, a ler, a escrever e a fazer contas.
A necessidade de elevar o nível de formação docente tem sido apontada como prioridade
pelos organismos internacionais, tais como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO), a Comunidade Econômica Europeia (CEE), a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Banco Mundial, o Fundo Monetário
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Internacional (FMI) e a Organização Mundial do Comércio (OCM). Isso demonstra que a
“formação de profissionais do magistério da educação básica tem se constituído em campo de
disputas de concepções, dinâmicas, políticas, currículos”. (DOURADO, 2015, p. 304)
A Declaração de Bolonha (1999), assinada pelos Ministros de Educação de 29 países
europeus, é um marco nas articulações políticas em torno da formação e trabalho docente.
Culminou com a reaproximação dos sistemas de Ensino Superior e a posterior organização e
implantação do Conselho Europeu, que elaborou o “objetivo estratégico’ para enfrentar as
desordens resultantes da mundialização e os desafios inerentes a uma nova economia fundada no
conhecimento”. (BUTLEN, 2015, p. 50)
A partir das decisões políticas realizadas em território europeu, os países latino-americanos
iniciam seus processos de organização de seus sistemas de ensino com vistas à elaboração de
políticas de formação docente. No contexto brasileiro, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996
incorpora as tendências apontadas pela Declaração de Bolonha. Assim, no contexto brasileiro, em
2001, por meio da Resolução CNE/CP 02/2002, o Conselho Nacional de Educação define as
primeiras Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de professores para a Educação
Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Essas diretrizes, baseadas na
LDB vigente, levam em conta o processo de universalização e democratização da educação inserida
na Constituição Federal de 1988.
A LDB 9394/96 atribui ao docente, no Artigo 13, a incumbência de:
1. participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 2.
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino; 3. zelar pela aprendizagem dos alunos; 4. estabelecer
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 5. ministrar os dias
letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 6.
colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
(BRASIL, 1996)

Nesse sentido, a formação docente, para “atender os objetivos dos diferentes níveis e
modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do educando” (LDB
9394/96, art. 61) estará, de acordo com a LDB 9394/96, fundamentada em:
Art. 61.[...] 1. a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação
em serviços; 2. aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições
de ensino e outras atividades. (BRASIL, 1996)
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Desde essa perspectiva, a associação entre teoria e prática passa a fazer parte das orientações
para a formação docente a partir de 1996. As Diretrizes Curriculares de 2002 acentuam essa
importância à medida que determinam que os cursos de formação docente devam ter um mínimo de
400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular e 400 (quatrocentas) horas de
estágio curricular supervisionado. Essa mudança na formação docente, por meio da inserção da
prática como componente curricular, pode ser entendida como uma tentativa de aproximar a teoria
da prática docente, concebidas de forma dicotômica quando da criação dos cursos de licenciatura a
partir de um modelo onde disciplinas de natureza pedagógica tinham a duração de um ano e eram
desenvolvidas após os três anos de disciplinas de formação específica. A formação docente, na sua
concepção inicial, emergiu de uma racionalidade técnica onde o professor era visto como:
[...] um técnico, um especialista que aplica com rigor, na sua prática cotidiana, as
regras que derivam do conhecimento científico e do conhecimento pedagógico.
Portanto, para formar esse profissional, é necessário um conjunto de disciplinas
científicas e um outro de disciplinas pedagógicas, que vão fornecer as bases para sua
ação (DINIZ-PEREIRA, 1999, p. 111-112, grifos nossos).

A aposta no desenvolvimento de competências como premissa para o exercício da docência,
ideia potencializada nas primeiras Diretrizes Curriculares Nacionais, suprimida nas Diretrizes de
2015 e replicada nas Diretrizes de 2019, renova a potência a uma outra racionalidade que se
constituiu como crítica ao modelo de racionalidade técnica: a racionalidade prática, que maximiza
o fazer e o saber fazer.
O conceito de competência, originado no meio empresarial nos anos 80 para orientar a
formação de trabalhadores, tem sido objeto de estudo de muitos pesquisadores. Mertens (1997)
explicita que a competência é a capacidade de “resolver um problema e alcançar um resultado com
critérios de qualidade, [o que] isto exige que o ensino seja de tipo integral: que combine
conhecimentos gerais e específicos com experiências de trabalho”. (MERTENS, 1997, p. 37)
Mônica Ribeiro da Silva (2019, p. 133), explicita que a concepção de competência
se origina e se alimenta de uma perspectiva economicista dos processos formativos,
assentada em critérios de eficiência, produtividade e competitividade, que culminam
por conferir ênfase ao desempenho e a uma concepção de prática, dissociada de seus
fundamentos teóricos, dando espaço para um reduzido saber-fazer.

Embora observemos variações no conceito de competência explicitado tanto nas Diretrizes
Curriculares Nacionais de 2002 quanto nas de 2019, entendemos que seus fundamentos dialogam
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em uma mesma lógica de mercado que acaba por hierarquizar e dicotomizar muitas etapas da
formação docente.
Os currículos dos cursos de licenciatura, em sua maioria, apontam minimamente para o
trabalho interdisciplinar e coletivo à medida que permanecem alicerçados na concepção cartesiana
do conhecimento que possui como prerrogativa a fragmentação e a dicotomização. Nessa
concepção, teoria e prática são entendidas de forma dicotômica e constituem momentos distintos na
formação docente.
Esse entendimento dicotômico parece permanecer nas Diretrizes Curriculares Nacionais de
2019 quando prescreve reiteradamente a articulação/associação/integração entre teoria e prática,
como podemos ver no excerto a seguir:
Art. 7º [...] VII - integração entre a teoria e a prática, tanto no que se refere aos
conhecimentos pedagógicos e didáticos, quanto aos conhecimentos específicos da área
do conhecimento ou do componente curricular a ser ministrado [...]. (BRASIL, 2019)

De todo modo, o que observamos nas referidas Diretrizes Curriculares Nacionais de 2019 é
que teoria e prática docente ainda são vistas em tempos e espaços distintos na docência que é
desenvolvida em cursos de formação. Sobre isso, entendemos que é necessário ultrapassar essa
concepção e trilhar por caminhos que considerem teoria e prática docente como indissociáveis à
formação, embora possam apresentar ênfases diferentes.
Gatti et.al (2019) que examinaram as características que a formação de professores assume
em cursos de licenciatura, atualizando uma pesquisa realizada em 2009, apontam que
[...] as licenciaturas continuam, grosso modo, voltadas para as disciplinas específicas
do currículo da escola básica e não propriamente para uma formação mais integrada e
interdisciplinar. [...] A cultura dominante é fundamentalmente bacharelesca. (GATTI;
et. al, 2019, p. 312)

O que os pesquisadores nos mostram é que no Brasil, embora tenha se evidenciado, a partir
da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de dezembro de 1961, e das
legislações que se estabeleceram posteriormente, diferentes direcionamentos para pensar a
formação de professores, o modelo de racionalidade técnica, por meio da linguagem das
competências, parece ainda ocupar um lugar significativo nos currículos de licenciatura do País.
A racionalidade técnica, que perpassa as diferentes políticas e momentos históricos da
formação docente, tem contribuído para uma má preparação dos profissionais da Educação Básica
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(VAILLANT, 2004). Isso decorre da compreensão de que a técnica de ensinar é suficiente para
preparar docentes a atuar na formação de crianças e jovens em idade escolar.
Dialogando com as autoras, entendemos que as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para
a formação inicial de professores continuam apostando na mesma perspectiva tecnicista da
competência e contribuem para a formação de docentes que reproduzem os conhecimentos
estabelecidos pela Base Nacional Curricular Comum (BNCC), uma vez que esta começa a
determinar, com maior intensidade, os currículos dos cursos de licenciatura.
As novas bases para a formação inicial se baseiam nos ajustes estruturais que as constantes
reformas no âmbito político-institucional e econômico-administrativo do Estado (FRIGOTTO,
1998) têm realizado. Essas reformas menosprezam a formação intelectual, ética e estética e
“reitera[m] uma formação [...] como taxionomia que prioriza a prescrição de objetivos de
aprendizagem e enfatiza um aspecto da dimensão cognitiva - aquele que pode ser aferido” (SILVA,
2019, p. 134) no currículo.
A pesquisadora Maria Luiza Süssekind (2019, p. 92), ao analisar a BNCC, afirma que a
mesma
[...] é arrogante, indolente e malévola, e, com suas ignorâncias, produz injustiças,
invisibilidades e inexistências, coisificando os conhecimentos, ferindo a autonomia,
desumanizando o trabalho docente e, ainda, descaracterizando o estudante na sua
condição de diferente, de outro legítimo.

A mesma autora, ao fazer referência às epistemologias do Sul que lutam contra o
epistemicídio e a monocultura racial eurocêntrica, reforça a resistência em prol da pluriversalidade
cultural que se sustenta nas experiências da vida e dos acontecimentos, dos conhecimentos
curriculares que ensejam uma educação democrática que implique “deslocamento e conversa,
[sendo] é resistência permanente ao pensamento único, homogêneo, unívoco, uníssono, [..]”.
(SÜSSEKIND, 2019, p. 92)
Assim, compreendemos que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação docente e
a BNCC constituem um referencial curricular com viés empresarial e mercadológico que contribui
para a formação inicial que privilegia a reprodução dos conhecimentos e estruturas sociais
monoculturais, uma vez que as experiências cotidianas e os conhecimentos que constituem os povos
e os grupos culturais não cabem nos cânones oficiais de formação propostos pelos órgãos e
instâncias do Estado.
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Resumo
O artigo desenvolve-se a partir da análise das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial
em Nível Superior de Professores para a Educação Básica e da Base Nacional Comum para a Formação
inicial de Professores da Educação Básica (BNC Formação), conforme Resolução CNE/CP nº 2 de 19
de dezembro de 2019, e problematiza a trajetória de políticas de formação inicial de docentes no
contexto brasileiro e latino-americano. O referencial teórico está inspirado em estudos sobre formação
docente, em especial, os realizados pelas pesquisadoras Bernardete Gatti (Brasil) e Denise Vaillant
(Uruguai). Neste texto, a formação docente é entendida como uma dimensão central no processo de
ensino e de aprendizagem e está atrelada ao coletivo. Por isso, as políticas de formação docente,
expressas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, têm instigado reflexões e algumas mudanças nos
cursos de formação inicial de professores. Com a questão: Que entrelaçamentos, limites e tensões são possíveis
identificar nas atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de professores e de que forma se
relacionam com as Diretrizes anteriores?, procuramos problematizar algumas concepções que constituem a
prática docente a fim de contribuir com discussões que são realizadas no âmbito da formação de
professores. As reflexões realizadas apontam para uma tendência de a formação docente tornar-se cada
vez mais fragmentada e imersa em uma lógica de mercado que aposta no desenvolvimento de
competências como princípio fundamental para a formação docente, em detrimento da unidade de
saberes que constitui uma prática docente não dicotomizada. Nos permitimos inferir que muitas
concepções, necessárias à formação docente e presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais vigentes,
atendem a interesses reversos ao contexto sócio-histórico atual, o que traz muitos desafios para a
Educação.
Palavras-chave: Formação inicial de professores. Diretrizes Curriculares Nacionais. Políticas Públicas.
Currículo. Teoria e prática.
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INTRODUÇÃO
As reformas educacionais em escala global, aceleradas a partir da década de 1990,
centralizaram a formação de professores. Tal visibilidade se processou sob tensão entre um
currículo flexível para atender às exigências do mercado (CATANI; OLIVEIRA; DOURADO,
2001), ora prescritivo com o mesmo fim; e, de outro modo, a defesa de um currículo voltado à
emancipação humana. Tais contradições indicam limites políticos e ideológicos: de um lado,
daqueles que se identificam com os ditames da iniciativa privada e a formação de mão-de-obra
(rápida e barata), polivalente com forte apelo à prática, moldada pelo mercado e para o mercado;
por outro lado, de professores cujos compromissos convergem para a defesa da educação como bem
público e a formação como processo de objetivação e apropriação de conhecimentos em que o
trabalho assume centralidade, mas, na ótica da emancipação humana. Na esteira da compreensão
desses defensores da educação desenvolvemos o estudo em tela junto ao Grupo de Estudo e
Pesquisa de Política Educacional, Formação e Trabalho Docente na Universidade Federal do Pará
(GESTRADO/UFPA), que reúne pesquisadores da área, pós-graduandos e alunos de graduação na
iniciação científica.
O estudo se voltou a responder a seguinte questão: qual o lugar da práxis nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a
Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNCFormação)? A fundamentação teórica tece breve contextualização das tendências atuais da
formação de professores com destaque para a relação teoria-prática enquanto a apresentação e
discussão dos resultados enfatiza esta relação a partir do estudo da Resolução CNE/CP nº 2, de 20
de dezembro de 2019.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Na recomposição hegemônica da direita, no controle dos governos dos Estados, as
instituições sociais como a escola constituem partes estratégicas deste movimento. E, no centro da
instituição escolar a veiculação de valores e as práticas convergentes/divergentes viabilizadas pelo
currículo produzem subjetividades que se mobilizam para o atendimento aos interesses privadomercantis ou em favor da emancipação humana tensionando as relações sociais e demarcando
espaços de contradição.
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A remodelagem das tendências na formação de professores tem como invólucro o
neoliberalismo, que corroborando Dardot e Laval (2016, p. 17) “[...] pode ser definido como o
conjunto de discursos, práticas e dispositivos que determinam um novo modo de governo dos
homens segundo o princípio universal da concorrência”. Nesta perspectiva, que são normatizadas e
prescritas tanto as políticas educacionais quanto outras esferas da vida pública e da vida privada
sendo mediatizada pela educação, conforme destacado por Moraes (2001). O estudo da autora
ressalta, entre outros aspectos, que a centralidade da educação se deve a dois fatores: 1- ter se
tornado objeto de mercadorização; 2- pela função de formar a força de trabalho com as
competências impostas pelo mercado. Ressalta a autora que: “Em tal utopia praticista, basta o
"saber fazer" e a teoria é considerada perda de tempo ou especulação metafísica e, quando não,
restrita a uma oratória persuasiva e fragmentária, presa à sua própria estrutura discursiva”.
(MORAES, 2001, p. 10). Neste prisma se processa um “recuo da teoria”.
Em estudo sobre as tendências dominantes na formação de professores nos países em
desenvolvimento Torres, (1998) ressaltou o protagonismo do Banco Mundial (BM) nas reformas
educativas na América Latina e advertiu para o fato de que as “novas tendências” são releituras de
velhas tendências, e segue afirmando se tratar de: “[…] mudanças de ênfase dentro de uma visão
dicotômica e binária, que entende a política educativa como uma opção entre pares […] o que
dificultou a compreensão integral e sistêmica dos problemas e da mudança educativa.” (TORRES,
1998, p.173). Percebemos a convergência da visão dicotômica e binária na relação entre a teoria e a
prática no contexto de influência e no contexto da produção da Resolução CNE/CP Nº 02/2019.
Citamos tais contextos em referência ao ciclo de políticas públicas formulado por Bowe; Ball e
Gold (1992), conforme ressaltado por Mainardes (2006).
A oposição que centraliza a prática reproduz nos documentos a cisão da produção da vida
material em trabalho intelectual e trabalho manual, que remonta o histórico da civilização em
diferentes períodos conforme ressaltado por Sánchez Vázquez (2011). Na atualidade, a veiculação
dos conhecimentos viabilizada pela formação com centralidade na prática, assume estrategicamente
a função de reproduzir a oposição. Condição que se explica somente sob uma base falsa, conforme
ressaltado por Sánchez Vásquez (2011). O que não passa incólume às pautas de resistência de
educadores comprometidos com a educação para a emancipação, como se observa, por exemplo, na
moção de repúdio nº 1da ANPED, aprovada na Reunião Nacional em 2019, acerca da proposta do
Conselho Nacional de Educação, Conselho Pleno (CNE/CP). Proposta que, desconsiderando o
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movimento de educadores, veio a se consolidar como documentos-base da Formação de Professores
no mesmo ano.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo bibliográfico-documental priorizou a abordagem qualitativa do objeto. Para a
análise e discussão dos resultados foram utilizados estudos críticos de pesquisas referentes ao
currículo da formação de professores, e a relação entre a teoria e a prática no documento-base da
formação de professores publicado em 2019. No delineamento do estudo da Resolução CNE/CP nº
2/2019 observamos a seguinte compreensão acerca da análise documental:
Analisamos documentos, procurando decifrar, nos textos, os objetivos anunciados ou
velados de determinada política, para entender como se articulam ou afrontam o
projeto hegemônico burguês, como impactam a luta de classes, como colaboram ou
dificultam a construção de uma sociabilidade que supere o modo de produção
capitalista. (EVANGELISTA; SHIROMA, 2019, p. 85)

As autoras ressaltam aspectos técnicos, éticos e políticos da pesquisa que se vinculam a uma
práxis por envolver a interpretação dos documentos com foco na transformação das relações
sociais. Na convergência com essa compreensão desenvolvemos o estudo em tela.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A relação teoria-prática foi objeto de análise nesta pesquisa, considerando a nova
regulamentação para a formação inicial de professores para educação básica definida pela
Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, nos propomos a compreender como esse
documento trata essa questão fulcral na formação de professores. Aqui apresentaremos os
resultados desta investigação, evidenciando através de excertos do referido documento, o enfoque
dado à relação teoria-prática na organização dos currículos de formação inicial de professores para
a educação básica.
A formação docente no contexto do documento-base está centrada na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), instituída pelas Resoluções CNE/CP nº 2/2017 e CNE/CP nº 4/2018.
O fundamento do documento é a adequação da formação de professores à BNCC. “As Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Professores para a Educação
Básica e a BNC-Formação têm como referência a implantação da Base Nacional Comum Curricular
da Educação Básica- BNCC (BRASIL, 2019)”.
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Nesse contexto, a Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, define que a
formação docente prevê o desenvolvimento das competências gerais da BNCC, para tanto, “é
requerido do licenciando o desenvolvimento das correspondentes competências gerais docentes
(BRASIL, 2019)”. No documento, define-se que a BNC- Formação constitui-se das competências
gerais, específicas e as habilidades anexas à Resolução, ou seja, a Base Nacional Comum para a
formação de professores corresponde a um conjunto de competências docentes que deverão ser
desenvolvidas pelo licenciando. Assim, observa-se que o objeto da formação docente é a adequação
do currículo dos cursos de formação de professores aos pressupostos da BNCC. Não há, no
contexto da Resolução em tela, menção à formação sólida de fundamentos teóricos, no entanto, a
prática profissional é apontada como uma das três dimensões das competências específicas,
atreladas às ações voltadas à condução do processo de ensino, para as quais o licenciando deverá
estar apto a desenvolver no contexto da sala de aula.
Observa-se que a prática se apresenta autônoma em relação à teoria, uma vez que, as
competências a serem desenvolvidas estão prescritas pelo documento. Pressupõe-se, portanto, que o
trabalho docente é reduzido ao desenvolvimento de ações estabelecidas. Essa configuração
contrapõe-se a visão de unidade entre teoria e prática, a qual, segundo Candau (2010, p. 62): “[...] é
assegurada pela relação simultânea e recíproca, de autonomia e de dependência de uma em relação
a outra”.

A Resolução 2, de 20 de dezembro de 2019, configura-se em uma proposta que

desconsidera essa indissociabilidade entre teoria e prática. A ênfase na prática é um indicativo da
desvalorização dos fundamentos teóricos, indispensáveis na formação docente.
O documento trata a relação teoria e prática nos níveis de articulação/ associação, o que
pressupõe a separação entre esses polos no currículo de formação de professores. Para além dessa
separação, observa-se a primazia da prática sobre a teoria. Na normativa em análise, ao tratar dos
princípios norteadores para a organização curricular aponta-se no Artigo 7º, inciso II:
reconhecimento de que a formação de professores exige um conjunto de
conhecimentos, habilidades, valores e atitudes, que estão inerentemente alicerçados
na prática, a qual precisa ir muito além do momento de estágio obrigatório, devendo
estar presente, desde o início do curso, tanto nos conteúdos educacionais e
pedagógicos quanto nos específicos da área do conhecimento a ser ministrado
(BRASIL, 2019. Grifo nosso)

Sendo a prática o alicerce do currículo, infere-se que todos os conteúdos curriculares
deverão vincular-se a ela. Corroborando com esse entendimento, a Resolução em seu Artigo 15, §
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3º determina: “A prática deve estar presente em todo o percurso formativo do licenciando
(BRASIL, 2019)”.
Depreende-se da análise do documento-base que a prática é enaltecida e fundamentada na
observação do contexto real, sendo assim, a formação docente centrada na prática profissional,
desconsidera os fundamentos teóricos norteadores. O documento aponta que o distanciamento entre
teoria e prática podem ser sanados com maior aproximação do licenciando com seu campo de
atuação. Em seus princípios norteadores, determina, no Artigo 7º, inciso VIII, “centralidade da
prática por meio de estágios que enfoquem o planejamento, a regência e a avaliação de aula, sob a
mentoria de professores ou coordenadores experientes da escola campo do estágio (BRASIL,
2019)”. A centralidade na prática pedagógica manifesta-se na padronização e prescrição limitadas
ao que o licenciando deve saber e ter capacidade de fazer atrelados ao conjunto de competências
docentes. Sobre a prática distanciada da teoria, Sánchez Vásquez (2011), adverte:
Em vez de formulações teóricas temos, assim, o ponto de vista do “senso comum” que
docilmente se dobra aos ditames ou exigências de uma prática esvaziada de
ingredientes teóricos. [...]. A prioridade absoluta corresponde a prática, e tanto mais
corresponderá quanto menos impregnada estiver de ingredientes teóricos. Por isso o
ponto de vista do “senso comum” é o praticismo; prática sem teoria, ou com o mínimo
dela. (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2011, p.242).

O trecho acima evidencia que a ausência de fundamentos teóricos conduz ao senso comum,
assim, poderíamos associar que a formação docente esvaziada da teoria resultará em processos de
ensino e aprendizagem pautados em orientações determinadas por agentes de contextos externos à
escola e sua realidade. Desprovido de suporte teórico que lhe permita tomar decisões diante dos
desafios dos alunos e da escola, o professor poderá facilmente ser guiado por interesses externos e
hegemônicos intencionalmente projetados para atender ao mercado e fortalecer o capital.
Quando nos remetemos ao contexto de elaboração das “novas” diretrizes curriculares e a
instituição de uma base nacional comum para a formação docente, encontramos a razão do
estabelecimento de um currículo para a formação docente que prioriza a prática e distancia a
formação dos professores dos fundamentos teóricos. Estamos diante de um projeto de reforma
global da educação, onde a dicotomia entre teoria e prática é considerada necessária, uma vez que,
os fundamentos teóricos que sustentam o projeto neoliberal de educação são pautados na divisão
entre os “pensam” e os que “fazem”.
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O caráter pragmático que se observa na Resolução corresponde a concepção economicista
de educação que o Brasil inspirado em recomendações de países desenvolvidos tenta implantar na
sua política educacional, para isso, os professores são fundamentais. E no controle dos resultados do
trabalho destes introduziram-se as avaliações externas. Os resultados de tais avaliações guiam a
vida escolar, ocultam as finalidades educativas e assumem “[...] as demandas do status quo
vinculadas às novas necessidades de preparação de mão de obra, na forma de competências e
habilidades (para o século XXI) – matérias primas das bases nacionais curriculares”. (FREITAS
2018, p. 82). No entanto, em que pese a coerção das avaliações externas que se aplicam
indiscriminadamente em diferentes contextos em que se processa a educação, há o espaço da
mediação pelos professores, o que possibilita a recontextualização do currículo configurando
importante espaço de resistência e transformação.
CONCLUSÕES
A política educacional sob o dispositivo do neoliberalismo e seus aportes teóricos e
metodológicos como a Teoria do Capital Humano subverte a práxis na formação de professores,
ressaltando a prática sobre a teoria na relação que deveria ser indissociável e equilibrada. A
centralidade da prática no documento-base da formação de professores indica retrocesso em relação
a Resolução CNE/CP Nº 02/2015. O documento atual é sumamente prescritivo, reducionista e
pautado na prática para o desenvolvimento de competências profissionais, se configurando como
processo e produto da reforma empresarial da educação delineada pelas ideologias privadomercantis e coordenada também por agentes públicos.
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Resumo
A relação entre a teoria e a prática ocupa lugar de destaque nos estudos sobre a formação de
professores e o trabalho docente. Na esteira desta centralidade epistemológica, este trabalho tem por
objetivo analisar a relação teoria e prática no contexto da Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro
de 2019 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação Inicial de Professores para a
Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores para a
Educação Básica (BNC- Formação). A metodologia utilizada foi o estudo bibliográfico-documental. Os
resultados indicam que a nova regulamentação insere a centralidade da prática como um de seus
princípios norteadores, assim, impõe à formação docente o distanciamento da práxis em detrimento de
uma formação pautada numa dimensão reducionistas da prática pedagógica atrelada ao
desenvolvimento de competências profissionais, visando adequar a formação docente à reforma
empresarial da educação.
Palavras-chave: BNC-Formação; Currículo; Formação docente; Práxis; Relação teoria-prática.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1501

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas

BASE DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ENSINO
BÁSICO: UMA ANÁLISE DO CONHECIMENTO, DA
PRÁTICA E DO ENGAJAMENTO PROFISSIONAL NA
ESCOLA
Renata Frigeni Stein – UNESP-RC

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
No campo educacional, nos últimos anos, muito se tem sido discutido a respeito do
professor crítico, reflexivo, comprometido (GATTI, 2019; PIMENTA, 1999). Porém, em alguns
estudos procuram identificar como o professor personaliza sua prática referendada à teoria de sua
formação, refletindo sobre sua ação (MIZUKAMI, 2013; GAUTHIER et al, 1998). Aspectos dessa
natureza vêm sendo objeto de investigação de diversos autores, como Nóvoa (1992), Pimenta
(1999) e Schön (2000). Investigar a própria prática e os contextos diferenciados em que ela ocorre
auxilia o profissional a fundamentar suas decisões, selecionar práticas adequadas para contextos e
momentos específicos (Mizukami, 2013, p.27)
Nesse sentido, um conjunto de fatores precisa ser considerado, desde o currículo da
graduação que formou esse profissional até as condições e oportunidades de desenvolvimento do
trabalho pedagógico a que ele é submetido no dia-a-dia na escola (clientela, recursos tecnológicos,
material didático, gestão escolar, entre outros). (TARDIF, 2002)
Assim sendo, alguns autores (GATTI et al, 2019) têm defendido que os Profissionais da
Educação precisam estar dispostos a uma formação muito dinâmica, rica em habilidades e
competências imediatas, conectando-os com um mundo cada vez mais globalizado e informatizado
em que as mudanças ocorrem em ritmo bastante acelerado. Com o avanço das tecnologias de
comunicação e informação, é necessário saber reconhecer e desenvolver competências que
permitam acessar conhecimentos e, sobretudo, selecioná-los, relacioná-los, criá-los.
Libâneo (2001) e Perrenoud (2001) contribuem para o melhor entendimento dessa dinâmica
na área educacional, à medida que os autores contextualizam as competências que o professor
mobiliza para sua prática, fazendo dela uma pedagogia ativa e cooperativa. Com isso, a ideia de
profissionalização docente também vem ganhando destaque nas discussões acadêmicas desde os
anos 80, 90 e 2000, fundamentadas na existência de uma base de conhecimentos para o ensino
(SHULMAN, 1987; TARDIF, 2002; GAUTHIER et al, 1998; PIMENTA, 1999; MIZUKAMI,
2004).
Ao considerarem o ensino como profissão numa sociedade democrática, em constante
transformação, Darling-Hammond e Baratz-Snowden (2005) indicam a necessidade de os processos
formativos enfatizarem três eixos essenciais à constituição de uma base de conhecimentos para a
docência (GATTI et al, 2013). (ANEXO- Figura 1)
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Mizukami (2004), ao discorrer sobre a aprendizagem da docência, coloca em evidência a
base de conhecimento para o ensino, assim definida pela autora:
“A base de conhecimento para o ensino consiste de um corpo de compreensões,
conhecimentos, habilidades e disposições que são necessários para que o professor
possa propiciar processos de ensinar e aprender, em diferentes áreas do conhecimento,
níveis, contextos e modalidades de ensino. Essa base envolve conhecimentos de
diferentes naturezas, todos necessários e indispensáveis para a atuação profissional.”
(p. 38)

Em um estudo realizado por Almeida (2007), revela-se que a elaboração de um repertório de
conhecimentos para o ensino, tendo como referência os saberes profissionais mobilizados e
utilizados pelos professores em variados contextos do cotidiano escolar, possibilita a introdução de
dispositivos de formação que “visem habituar os futuros educadores à prática profissional” (p. 281)
Com a efetivação da BNCC na Educação Básica, em 2017, surge também a necessidade de
que os professores desenvolvam um conjunto de competências profissionais, qualificando-os para
uma docência de acordo com as demandas educacionais de uma sociedade cada vez mais complexa.
Emerge, então, a BNC de Formação de Professores, em 2019, sobre a qual voltaremos nosso olhar
também.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para pensar nessa base de conhecimentos, nos remetendo aos saberes docentes, utilizamos
os estudos de Shulman (1987), Gauthier et al (1998) e Tardif (2002) para elucidar as classificações
dos saberes feitas por esses autores . Os saberes docentes são pontuados nesses trabalhos com
critérios próximos e complementares, como apontados no quadro, em uma configuração de “saberes
plurais e heterogêneos”: (ANEXO- figura 2).
As pesquisas sobre os conhecimentos, que estão na base da profissão, reconhecem os
professores como sujeitos do conhecimento e produtores de saberes, valorizando a sua subjetividade
e tentando legitimar um repertório de conhecimentos sobre o ensino a partir do que os docentes são,
fazem e sabem. (GATTI, 2019).
Neste contexto, colocar em relevância os saberes profissionais- segundo Tardif (2002)-, é
extremamente relevante ao passo que “a finalidade de uma epistemologia da prática profissional é
revelar esses saberes, compreender como são integrados concretamente nas tarefas dos profissionais
e como estes os incorporam, produzem, utilizam, aplicam e transformam em função dos limites e
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dos recursos inerentes às suas atividades de trabalho” (p. 256). Entende-se por epistemologia da
prática profissional “o estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em
seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas” (TARDIF, 2002, p. 255).
Considerando que o trabalho pedagógico é a essência das atividades escolares e, portanto, a
essência do trabalho dos professores, ele demanda aprendizagem; para se consolidar precisa de
investimento pessoal e profissional (MIZUKAMI, 2013) e renovação de conhecimentos. A
docência deixou de ser uma ação espontânea, que pode ser desenvolvida por intuições- apenas-, ou
um ofício sem saberes (GAUTHIER et al , 1998) para se tornar campo de ação com base em
fundamentos filosófico-sociais, histórico-psicológicos e fundamentos de práticas específicas que
demandam domínio de conhecimentos integrados a conhecimentos científicos e humanistas para a
ação educacional voltada às novas gerações, em que linguagens, tecnologias e estruturas
interpretativas constituem seu cerne (GATTI, 2019, p. 19).
Afinal, o que é fundamental que os professores saibam para que possam ensinar e,
sobretudo, levem seus alunos a aprender? Do que se constitui a base de conhecimento do professor
para que ele consiga produzir conhecimento com seus alunos?
Em face dessas questões, esta pesquisa tem como desafio a seguinte questão de estudo: Na
base da formação de professores, quais são os conhecimentos e práticas profissionais que
contribuem para o desenvolvimento profissional docente e auxiliam no engajamento profissional?
No intuito de um melhor entendimento dos conceitos pertinentes à questão de estudo,
apresentamos as definições de acordo com a 3º versão do Parecer CNE de 18/09/2019:
Conhecimento profissional: pressupõe uma formação específica e permite a atuação
docente autônoma. Retrata a aquisição de saberes que dão significado e sentido à prática
profissional realizada em âmbito escolar.
Prática docente: é a associação contínua entre objeto de conhecimento e objeto de ensino: a
concomitância entre a aprendizagem dos conteúdos a serem ensinados (objetos de conhecimento) e
a aprendizagem dos procedimentos e objetivos para selecionar, ordenar, organizar e avaliar os
conteúdos para aprender (objetos de ensino) fazem parte fundamental da formação e da relação
conhecimento e prática.
Engajamento profissional: é fundamental e estruturante para o exercício da ação docente
(...) Trata-se de um compromisso moral e ético do professor para com os alunos, seus pares, os
gestores, a comunidade escolar e os demais atores do sistema educacional. O engajamento
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profissional pressupõe o compromisso consigo (desenvolvimento pessoal e profissional) o
compromisso com o outro (aprendizagem e desenvolvimento do estudante) e o compromisso com
os outros (interação com colegas, atores educacionais, comunidade e sociedade).
Diante das considerações tecidas, temos como objetivo geral compreender a mobilização
dos conhecimentos e das práticas, assim como os aspectos que auxiliam no engajamento
profissional na escola. Especificamente objetiva-se: a) Identificar e analisar os conhecimentos do
ensino mobilizados pelo professor de ensino fundamental; b) Analisar os conhecimentos, bem como
as práticas que são mobilizadas pelo professor no seu engajamento profissional; c) Analisar o
desenvolvimento da prática profissional dos professores; d) Analisar o desenvolvimento o
engajamento profissional dos professores no exercício da profissionalidade docente.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Ressaltando a importância da base de conhecimento na atividade docente, buscar-se-á fazer
uma revisão bibliográfica, numa abordagem qualitativa de pesquisa, que abarque as propostas e
realizações para uma base de formação docente como fundamentada na literatura consultada e nos
documentos oficiais das últimas décadas. Com isso, pensamos ser possível produzir uma
atualização do tema de estudo, levantar contradições e convergências sobre o tema e propor, através
de uma análise crítica, uma relação dialógica entre as fontes utilizadas na coleta de informações ao
tecer considerações finais com o olhar da pesquisadora.
Pretendemos ainda, de acordo com a perspectiva de Vosgerau e Romanowski (2014), fazer
com que esse tipo de revisão e mapeamento tenha por finalidade “levantar indicadores que
fornecem caminhos ou referências teóricas para novas pesquisas” (p.175).
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Por se tratar de uma pesquisa em andamento, ainda não temos resultados a apresentar e
discutir.
CONCLUSÕES
A pesquisa não está finalizada. Nesse sentido não podemos emitir conclusões.
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Figura 2
Autores
Base de Conhecimento
Conhecimento do
Conteúdo da Matéria

Saber Disciplinar

Shulman (1987)
Literatura acumulada na área
e o conhecimento filosófico e
histórico sobre a natureza do
conhecimento no campo de
estudo.

Saberes da Formação
Profissional
Conhecimento
Pedagógico
Saber das Ciências da
Educação
Conhecimento
Curricular

Saber Curricular

Modos de formular e
apresentar o conteúdo de
forma a torná-lo
compreensível aos alunos.

É o conhecimento do
currículo como um conjunto
de programas elaborados para
o ensino de assuntos e tópicos
específicos de um dado nível,
bem como a variedade de
materiais instrucionais
disponíveis relacionados
àqueles programas.

Saberes da Tradição
Pedagógica
Saber Experiencial
Conhecimento
Pedagógico do
Conteúdo Especifico
Saber Temporal
Saber da Ação
Pedagógica

Tardif (2002)

Gauthier et al (1998)

Saber que corresponde aos
diferentes campos do
conhecimento; saber que dispõe a
sociedade.
Saber transmitido pelas
instituições de formação de
professores.

Produzido pelos pesquisadores
e cientistas nas diversas
disciplinas científicas

É um conhecimento específico
da área educacional. Permeia
a maneira do professor existir
profissionalmente.

Corresponde aos discursos,
objetivos, conteúdos e métodos a
partir dos quais a instituição
escolar categoriza.

Brota da experiência e é por ela
validado.
É o conhecimento que se
refere à compreensão docente
do que facilita ou dificulta o
aprendizado discente de um
conteúdo em específico.

Ligado ao trabalho, construído e
dominado progressivamente
durante o processo de carreira.

Fonte: Produzido pela autora
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Resumo
Esta pesquisa, em andamento, tem como desafio a seguinte questão de estudo: Na base da formação de
professores, quais são os conhecimentos e práticas profissionais que contribuem para o
desenvolvimento profissional docente e auxiliam no engajamento profissional? Temos como objetivo
geral compreender a mobilização dos conhecimentos e das práticas, assim como os aspectos que
auxiliam no engajamento profissional na escola. Especificamente objetiva-se: (a) Identificar e analisar os
conhecimentos do ensino mobilizados pelo professor de ensino fundamental; (b) Analisar os
conhecimentos, bem como as práticas que são mobilizadas pelo professor no seu engajamento
profissional; (c) Analisar o desenvolvimento da prática profissional dos professores; (d) Analisar o
desenvolvimento o engajamento profissional dos professores no exercício da profissionalidade docente.
Será utilizada revisão bibliográfica e análise crítica de documentos referentes à formação de professores
no Brasil nas últimas décadas.
Palavras-chave: Base de formação 1; Ensino Básico 2; Conhecimento profissional 3; Prática
profissional 4; Engajamento profissional 5.
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PÚBLICAS NO BRASIL: ENTRE OS CONCEITOS E AS
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INTRODUÇÃO
Propomos este projeto de pesquisa de Iniciação Científica pensando no reconhecimento das
proposições das políticas públicas para a formação de professores da educação básica em Manaus.
É observável que essas políticas de formação docente vêm direcionando uma atenção maior a esta
formação: PIBID, Residência pedagógica, PNAIC, Pró Infantil, PARFOR são exemplos nacionais
dessa atenção.
Diante disso, nos questionamos sobre a relação destas políticas nacionais com as políticas
locais para os professores da educação pública de Manaus, o que se pensa? Como essa formação se
constitui nos marcos legais? Tendo em vista a complexidade da ação docente, com entrelaçamentos
entre os saberes docentes e discentes, como também as relações entre esses sujeitos em suas
realidades, singularidades e diversidades, desse modo temos a necessidade da formação docente
contínua.
Diante disso, destacamos que a investigação está pautada numa pesquisa de cunho
bibliográfico na qual buscaremos um aprofundamento em estudos teóricos acerca da formação
docente, assim como, de cunho documental buscando as legislações nacionais e municipais sobre o
tema.
Portanto, compreendemos que esse projeto se apresenta como uma oportunidade de
construção de um saber teórico-prático e configurando-se como apoio formativo aos envolvidos na
pesquisa, visto que a pesquisa documental e o estudo teórico nos levam a caminhos de reflexões
acerca da própria formação docente de quem atua/atuará em escolas públicas.
Na perspectiva de realizar o estudo bibliográfico sobre a política pública de formação de
professores definimos como objetivo geral da pesquisa analisar e reconhecer as proposições das
políticas públicas para a formação de professores da Educação Básica.
Buscando contribuir com o alcance do objetivo geral da pesquisa delineamos três objetivos
específicos que nortearam a elaboração das estratégias de estudo para a construção do presente
texto. Nesse sentido, no âmbito específico, esse estudo investigativo objetiva entender as
concepções de formação de professores apresentada pelos teóricos; conhecer os marcos legais
nacionais e municipais voltados para a formação de professores da Educação Básica; discutir as
compreensões acerca da formação docente em artigo e relatórios.
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METODOLOGIA
O caminho metodológico desta pesquisa se apoia em uma abordagem qualitativa, com
enfoque bibliográfico, originados de leituras de livros, artigos científicos e notas técnicas sobre
formação de professores da educação básica. Além da pesquisa documental das legislações que
tratam da formação docente.
A pesquisa documental apresenta similaridades com a pesquisa bibliográfica. Esta se
embasa diretamente nas fontes científicas e materiais impressos e editados, como
livros, enciclopédias, ensaios críticos, dicionários, periódicos, artigos, teses, etc., ao
passo que a pesquisa documental levanta materiais que ainda não foram editados
(CECHINEL, et al., 2016, p. 2).

Desse modo, também teremos como fontes de dados os Diários Oficiais da União e do
Município de Manaus, o que também caracteriza essa pesquisa como documental. Essa segunda
parte da pesquisa será baseada na análise dos materiais das legislações nacionais e municipais
voltadas para a política de formação de professores da educação básica. Faremos uso da pesquisa
documental por sua característica da pesquisa documental de utilização de fontes primárias, sem
tratamento analítico (CECHINEL, et al., 2016).
Para a organização do projeto de iniciação cientifica, alguns passos são considerados
importantes: reuniões periódicas entre orientadora e orientanda; estudos teóricos acerca das
pesquisas sobre formação de professores; busca documental das legislações nacionais e municipais
voltados para a formação de professores da educação básica; elaboração de artigo científico para
publicação e divulgação; e elaboração de relatório final.
ALGUNS ENTENDIMENTOS SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Sobre esses entendimentos, iniciamos com Tardif (2014) nos falando da necessidade da
ruptura da lógica disciplinar de formação docente e criticando o professor aplicacionista. Quanto
Trago esta autora, remeto-me a minha própria formação inicial, pois em algumas disciplinas
percebo uma maior proximidade com as questões da prática docente.
Entendemos que quanto mais perto os acadêmicos de licenciatura estiverem da prática
docente, mais próximos estaremos dos saberes experiências destacados por Tardif: “os saberes
experienciais fornecem aos professores as certezas relativas a seu contexto de trabalho na escola e
possuem três objetos que constituem a própria prática docente e que só se revela através dela”
(2014, p. 50).
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Além dos saberes da experiência, a autora também nos apresenta como saberes docentes os
saberes da formação profissional, saberes das disciplinas e saberes curriculares (TARDIF, 2014). A
relação entre esses saberes permeiam a concepção de formação de professores, concepção esta que
foge de práticas livrescas e bancárias.
Outro pesquisador sobre formação de professores que trazemos é Nóvoa (1992), para ele os
processos formativos do professor ocorrem no exercício da docência. Para esse autor, o professor
constrói seus conhecimentos sobre a profissão de forma gradativa em seu cotidiano. Esse
desenvolvimento na ação evidencia que esses saberes docentes entendem os professores como
produtores de seu saber e de seu saber-fazer.
Para tanto, a compreensão sobre formação envolve uma fundamentação na reflexão crítica
sobre a prática educativa e precede uma (re)construção constante de identidade, seguindo no
investimento no sujeito professor e em seus saberes da experiência (NÓVOA, 1992).
E para ampliação de nosso entendimento sobre formação docente, Schon (1992) destaca que
essa formação passa a ser vista sob a ótica da investigação-ação e a atuação do professor precisa ser
entendida como uma atividade complexa composta por saberes, fazeres e de saberes-fazeres.
Também consideramos um fator importante situar as discussões a respeito das diretrizes
curriculares de formação de professores, no qual foram atualizadas a pouco tempo e que passam a
ser implantadas no Brasil dentro de uma das políticas educacionais.
Devemos reconhecer que a formação de professores para a educação básica, precisa ser tema
central de todos os lugares. Não só sendo trabalhados na universidade, mas também nas escolas,
levando em conta as secretarias e os conselhos municipais e estaduais de educação.
Felizmente, desde a Constituição de 1988, tivemos o fortalecimento da organização
das redes municipais – com a instituição dos sistemas municipais de educação, ao lado
dos estaduais – e também o crescimento da atuação do MEC e do CNE em relação à
educação básica. (BARBOSA; FERNANDES, 2017, p. 187).

Percebemos que a questão da formação de professores vem se desenrolando tanto na
Universidade com a formação docente inicial, quanto nas Redes de Ensino Público com a formação
continuada em serviço. De modo geral, os sistemas de ensino vêm se organizando para a formação
docente, e vem construindo um caminho para se tornarem políticas públicas. E consideramos isso
um ganho formativo para os professores e, consequentemente, para os estudantes.
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PROPOSIÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA
As políticas públicas podem afetar a todos os cidadãos, de todas as escolaridades,
independentemente de sexo, raça, religião ou nível social. E, para que ocorra o aprofundamento e a
expansão da democracia, cabe as responsabilidades do representante popular promover o bem-estar
da sociedade, onde pode estar relacionado a ações nas áreas como saúde, educação, meio ambiente,
habitação, assistência social, lazer, transporte e segurança.
No caso, a formação de professores pode ser considerada como algo fundamental dentro das
ações promovidas pelo governo para buscar mudanças ou melhorias na educação escolar:
As ações voltadas para a formação de professores estão inseridas nas políticas
educacionais – este é um conceito amplo e engloba tudo aquilo que um governo faz ou
deixa de fazer em e para a educação. Considerando educação como algo vasto, que
acontece em diferentes espaços (família, igreja, comunidade, dentre outros), cabe
destacar que as políticas educacionais abrangem também (e não só) a educação escolar
que se procura oferecer para uma população de modo geral (BARBOSA;
FERNANDES, 2017).

Com base nisso, as políticas de formação de professores tiveram sua devida força e
visibilidade nas últimas décadas devido identificarem como uma ação fundamental para a melhoria
da educação básica. Sendo assim, em 2007, lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação e do
Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Decreta nº 6.094/2007), vimos o Ministério da
Educação – MEC e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES
fazendo investimentos em programas e projetos para a qualificação e valorização da docência,
focando na formação inicial e continuada.
Nas Diretrizes Nacionais Curriculares é possível encontrarmos um tópico trazendo o
Sistema Nacional de Educação, que é um tema tratando do aprofundamento sobre sistema, dentro
do contexto da história da educação. Assim, a proposta de organização do Sistema Nacional de
Educação, nada mais é do que o desafio de superar a fragmentação das políticas públicas,
comprometendo a conquista pela qualidade das aprendizagens.
A Resolução CNE/CP nº1/2006 institui Diretrizes Curriculares para o Curso de Graduação
em Pedagogia definindo princípios, levando em conta de forma central a relevância dos domínios
indispensáveis ao exercício da docência, tais como:
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I - o conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de
promover a educação para e na cidadania;
II - a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de interesse da
área educacional;
III - a participação na gestão de processos educativos e na organização e
funcionamento de sistemas e instituições de ensino (BRASIL, 2006).

Estes incisos da legislação nos apresentam a perspectiva de formação docente fundamentada
na complexidade da organização da escola, pesquisas educacionais e participação democrática, nos
apresentando um marco legal que conversa com as concepções de formação docente evidenciada
por Tardiff (2014), Schon (1992) e Nóvoa (1992).
RESULTADOS PARCIAIS E ESPERADOS
Os resultados aqui apresentados são parciais e resultam da pesquisa bibliográfica, em
andamento e, seguem num aprofundamento de estudo sobre o tema de pesquisa que será
desenvolvido nos próximos meses. Dessa forma, é necessário a pesquisa de um maior acervo
bibliográfico para que seja suficiente para os resultados conclusivos que darão suporte à análise de
dados do campo.
Nossas expectativas frente aos resultados esperados são o entendimento conceitual acerca
das concepções de formação de professores apresentada pelos teóricos; compreensão dos marcos
legais nacionais e municipais voltados para a formação de professores da educação básica;
apresentação das discussões levantadas com o projeto em eventos institucionais de iniciação
científica e em outros eventos da Universidade Estadual do Amazonas; exposição de resultados da
pesquisa em artigos científicos individuais ou em co-autoria – sob a anuência do orientador do
projeto para a publicação em periódicos e/ou anais de eventos nacionais ou internacionais na área
da educação.
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Podemos dizer que trazer no presente artigo a temática de como se dá o processo de políticas
públicas na formação de professores, serve para interrogar alguns discursos e práticas hegemônicas
que colocam a formação na ordem da macropolítica. Assim, pesquisas nesta área apontam a

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1515

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

formação como um fator extremamente importante para que as histórias dos professores possam ser
coletivas dentro dos olhares críticos.
Dentro deste pensamento, a procura por mais acervos bibliográficos continuará para que seja
concluído este artigo, mediante resultados finais a serem apresentados conforme o andamento da
pesquisa. E já podemos destacar que nossa visão acerca do entendimento sobre o termo políticas
públicas quanto ao tema se ampliou, pois ele não inclui apenas as leis escritas mas também as ações
publicadas voltadas a formação de professores.
Além disso, pudemos elencar algumas compreensões sobre o termo formação de professores
e reconhecer nos discursos dos pesquisadores da área que essa formação é necessária e precisa se
materializar próxima da realidade das escolas públicas, com um processo de reflexa-ação e pautada
em experiências com a prática pedagógica.
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Resumo
É observável que essas políticas de formação docente vêm direcionando uma atenção maior ao
desenvolvimento docente: PIBID, Residência pedagógica, PNAIC, Pró Infantil, PARFOR são
exemplos nacionais dessa atenção. Na perspectiva de realizar o estudo bibliográfico sobre a política
pública de formação de professores definimos como objetivo geral da pesquisa analisar e reconhecer as
proposições das políticas públicas para a formação de professores da Educação Básica, em especial, as
da rede pública de ensino de Manaus. O caminho metodológico desta pesquisa se apoia em uma
abordagem qualitativa, com enfoque bibliográfico, originados de leituras de livros, artigos científicos e
notas técnicas sobre formação de professores da educação básica. Também será realizada uma análise
documental das legislações nacionais e municipais voltadas para a política de formação de professores
da educação básica. No presente momento, consideramos um fator importante situar as discussões a
respeito das diretrizes curriculares de formação de professores, no qual foram atualizadas a pouco
tempo e que passam a ser implementadas no Brasil dentro de uma das políticas educacionais. As
políticas públicas podem afetar a todos os cidadãos, de todas as escolaridades, independentemente de
sexo, raça, religião ou nível social. E, para que ocorra o aprofundamento e a expansão da democracia,
cabe as responsabilidades do representante popular promover o bem-estar da sociedade, onde pode
estar relacionado a ações nas áreas como saúde, educação, meio ambiente, habitação, assistência social,
lazer, transporte e segurança. Os resultados aqui apresentados são parciais e vêm desta pesquisa
bibliográfica, em andamento e, seguem num aprofundamento de estudo sobre o tema.
Palavras-chave: Políticas públicas; Formação de professores; Educação básica.
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Lorrane Stéfane Silva – UFU
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente artigo trata-se de um estudo de análise documental embasado no Parecer do
Congresso Nacional de Educação/ Conselho Pleno (CNE/CP nº22/2019) ao qual diz respeito às
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de professores da Educação Básica e Base
Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica (BNC –
Formação).
O mesmo tem por objetivo geral: analisar criticamente ao Parecer CNE/CP nº22/2019 com
interface aos conceitos de formação docente e de saberes necessários às práticas educativas. Tal
estudo partiu da seguinte problemática: o que o referido Parecer propõe para os cursos de formação
docente? Qual o tipo de docente será formado com base nas diretrizes do Parecer? O cenário da
educação brasileira tem propiciado políticas de valorização docente?
Este estudo surgiu com base em discussões realizadas no Grupo de Estudos e Pesquisas
sobre Docência na Educação Básica e Superior da Universidade Federal de Uberlândia, as quais
proporcionam momentos de reflexões sobre a importância da formação inicial e continuada do/da
docente. Assim, o realizamos a partir de uma necessidade de pensar sobre políticas de formação
docente na atual conjuntura da educação brasileira.
Para tanto, as discussões serão realizadas em diálogo com as legislações brasileiras vigentes
que regem a educação, especialmente com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de nº9394/1996, que é
a lei mor da educação brasileira; com os autores: PIMENTA (2013); IMBERNÓN (2004, 2000);
RAMALHO; NUÑES; GAUTHIER (2003); de GAUTHIER (1998); FREIRE (1996) que
corroborarão com nossa discussão sobre formação docente e, com reportagens que tangem o
cenário da educação brasileira. Assim, costruiremos, conforme propõem Lankshear e Knobel
(2008), uma análise crítica e desenvolver argumentos para promover pontos de vista do que
consideramos ser a postura preferível sobre a formação docente.
FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE
A profissão docente está em constante mutação em virtude de estar diretamente interligada
com a mudanças histórico-culturais da sociedade. Deste modo, “A sociedade informacional requer
uma educação intercultural quanto aos conhecimentos e aos valores, assim como a vontade de
corrigir a desigualdade das situações e das oportunidades” (IMBERNÓN, 2000, p.27). Assim,
pensar em uma educação para essa sociedade, implica em pensar em uma educação libertadora,
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transformadora, uma práxis que contribui para a emancipação e para a construção da autonomia
conforme preconiza Freire (1996).
Frente a essa concepção de educação, a profissão docente é concebida como aquela de
interações sociais. Por sua vez, para que essas interações aconteçam, faz-se necessário o respeito
por cada sujeito envolvido no processo educativo, a saber, os/as educadores/as, os educandos/as,
os/as gestores/as escolares, a comunidade escolar como um todo. Assim,
Na maior parte dos países, o novo século vem acompanhado por Reformas
Educacionais orientadas para adequar a educação às exigências dos novos tempos e
contextos, tais como a globalização das economias, as atuais políticas públicas e
especialmente os impactos das novas tecnologias e comunicações. Nessa situação, o
conhecimento e a educação passam a ter um valor de grande importância, assim como
a formação do professor torna-se um campo de sérios desafios. (RAMALHO;
NUÑES; GAUTHIER, 2003, p.18)

A formação docente configura-se um desafio porque para além da formação escolar, a
profissão docente tem compromisso com a formação ética, política, reflexiva e crítica por se tratar
de uma profissão interacional, como já fora dito. Vale ressaltar que a formação docente não se dá
estritamente na formação inicial, todavia, “É preciso analisar a fundo a formação inicial recebida
pelo futuro professor ou professora, uma vez que a construção de esquemas, imagens e metáforas
sobre a educação começam no início dos estudos que os habilitarão à profissão.” (IMBERNÓN,
2004, p.55).
Com vista a essas considerações sobre a formação inicial, apresentamos adiante os saberes
necessários à docência. Estes saberes não são construídos tão somente na formação inicial, mas,
transcende para a profissionalização e para a formação continuada dos/das docentes. Para
discutirmos os saberes necessários à prática docente, nos referenciaremos em Pimenta (2013) e em
Gauthier et al (1998).
Para Pimenta (2013) há três saberes necessários à docência. Os saberes da experiência
implicam nos saberes adquiridos enquanto educandos/as, neste sentido, os cursos de formação
inicial ficam incumbidos de auxiliar os/as educandos/as a verem-se como educadores/as; estão
associados também às experiências práticas de seu cotidiano mediatizadas com a reflexão sobre sua
prática e da socialização com outros/as educadores/as. Os saberes do conhecimento implicam nos
saberes científicos e específicos (matemática, física, linguagens, história, etc.). Os saberes
pedagógicos implicam nos saberes pedagógicos e didáticos, estes, por sua vez, têm que estar
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atrelados com a reflexão sobre sua prática e com o conhecimento situacional do contexto escolar
para possibilitar mudanças na ação educativa.
Gauthier et al (1998) vão ao encontro dessa perspectiva, de que os/as educadores/as
precisam conhecer o contexto histórico-cultural em que exercem sua profissão pois este contexto é
um condicionante de seu trabalho. Outros saberes necessários são os culturais e pessoais, estes são
aqueles adquiridos pelos/as educadores/as enquanto pessoas constituintes de uma sociedade aos
quais são indissociáveis em sua prática devido à sua dimensão humana.
Para finalizar essa seção, não poderíamos deixar de mencionar a formação docente à luz da
legislação vigente. Para a formação de docentes para atuarem na Educação Básica, a LDB propõe:
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o
exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. (BRASIL, 1996)

E, para formação de docentes universitários, a LDB expressa: “Art. 66. A preparação para o
exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas
de mestrado e doutorado.” (BRASIL, 1996). Deste modo, podemos concluir que na LDB os saberes
do conhecimento são os ressaltados, como aponta Pimenta (2013).
Não podemos deixar de mencionar o inciso IV do artigo 61 que foi incluído na LDB
mediante alteração imposta pela Lei nº13.415/2017:
Art. 61 IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de
ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência
profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades
educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas […] (BRASIL,
2017)

Em nossa leitura, o referido inciso é uma forma de desvalorização docente, tendo em vista
que ser docente não é apenas transmitir conteúdo, como discutimos no decorrer desta seção. Ser
docente, em suma, implica ser agente de interações sociais e mediar o processo de ensinoaprendizagem com os diversos tipos de saberes necessários à docência.
ANÁLISE DE DADOS
Face ao exposto acima, esta seção visa construir um diálogo entre o Parecer CNE/CP
nº22/2019 e a concepção de formação docente. Para tanto, a priori, apresentamos algumas
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ponderações sobre este documento. O Parecer CNE/CP nº22/2019 tem por objetivo atualizar as
diretrizes curriculares nacionais para os cursos de formação docente. Esta atualização é decorrente
da necessidade de alinhar essas diretrizes com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que
determina as diretrizes curriculares da Educação Básica.
Feito isto, designamos três categorias de análise de dados: formação para desenvolver as
competências da BNCC, formação para a criticidade e, valorização da profissão docente. Doravante
exploraremos cada uma dessas categorias.
Formação para desenvolver as competências da BNCC
No Parecer CNE/CP nº22/2019 menciona que na formação docente deve trabalhar as
competências da BNCC para que os/as educandos/as tenham acesso de igual modo à educação de
qualidade, logo, “[...] requerem um conjunto de competências profissionais dos professores para
que possam estar efetivamente preparados para responder a essas demandas.” (CONGRESSO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2019, p.12). No transcorrer do documento, há discussão sobre a
importância da formação pedagógica e da construção dos saberes necessários à docência. A
formação pedagógica que é imprescindível à formação docente, uma vez que é esta que permitirá
o/a educador/a pensar em metodologias diversas a fim de viabilizar a aprendizagem a todos/as
educandos/as com suas especificidades. E se tratando de metodologias diversas, abrimos aqui uma
ressalva para evidenciarmos que Paulo Freire (1996) propõe métodos de ensino que propicia a
construção da autonomia e o pensamento crítico dos/das educandos, ainda assim, vem sofrendo
ataques por parte do governo Bolsonaro, que até tentou destituí-lo do título de Patrono da Educação
Brasileira. Outro ponto importante a ser observado, é que ao apresentar os indicadores da Educação
Básica, o documento diz que a “aprendizagem passa a ser a principal incumbência do professor”
(CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2019, p.5), entretanto, ainda segundo Freire
(1996), o/a educador/a medeia
o processo de ensino-aprendizagem e o/a educando/a como agente ativo nesse processo.
Assim, consideramos que o modelo de formação docente que o documento propõe é um modelo de
transmissão de conteúdo para preparar o/a educando/a para exercer alguma profissão com as
competências adquiridas, não formando a/o cidadã/o crítica/o.
Formação para a criticidade
A formação crítica na formação docente é de suma importância, tendo em vista que é
através da reflexão crítica sobre sua prática que o/a educador/a tem a possibilidade de (re)pensá-la.
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Esta reflexão crítica por sua vez, leva o/a educador/a buscar inovações no processo de ensinoaprendizagem. Não obstante, essas inovações só são possíveis mediante a realização de pesquisa.
Assim, formar para a criticidade é formar um/a pesquisador/a. Embora esteja explícito entre as dez
competências necessárias à formação docente, a conjuntura da educação não está favorável a essa
formação. Uma vez que desde 2016 no ato da promulgação da EC nº95 que redefine o teto de
gastos, a educação brasileira tem sofrido com um desmonte. A situação piorou em 2019 com o
contingenciamento de verba das instituições federais de ensino superior, as maiores responsáveis
pela produção científica do Brasil. Não podemos nos esquecermos de mencionar os ataques às
ciências humanas, ao qual o governo tentou descredenciá-las. Porém, as ciências humanas são de
suma importância na formação docente haja vista que o/a educador/a tem sua dimensão humana e,
esta dimensão humana é que propicia a empatia, o poder da escuta que é uma das competências que
o/a educador/a tem de desenvolver segundo o documento.
(Des)Valorização Docente
O documento traz várias considerações sobre a valorização docente, essencialmente ao
apresentar os índices de evasão em cursos de formação docente. Contudo, chamamos atenção para
alguns pontos que julgamos ser importantes: o documento é embasado em pesquisas realizadas pela
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Essas organizações estão interessadas em revelar
números positivos sobre a educação, portanto, exige-se muito do/da docente resultados sem ater-se
às suas condições de trabalho. Diante disso, podemos refletir: o atual governo realmente está
preocupado com a valorização docente? Quais são as ações positivas que o governo tem realizado
para a valorização docente? Quais as políticas afirmativas que a educação é imprescindível para o
crescimento e desenvolvimento de todos os setores da sociedade?
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante deste estudo, apreendemos que a formação docente está indissociada com a
conjuntura da educação do país pois ela é contextualizada e mutável. Isto porque a profissão
docente está em constante interação com os sujeitos aprendentes e com a comunidade escolar como
um todo e cada qual carrega consigo uma bagagem sócio-histórico-cultural. Deste modo, a
formação ética, moral, política e crítica é imprescindível na formação docente. Podemos assim dizer
que a formação docente preconiza o/a futuro/a educador/a que reflete criticamente sobre suas
práticas o que gera autonomia e emancipação.
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No que diz respeito ao referido Parecer, concluímos que o mesmo é construído com base ao
aporte de políticas públicas internacionais que vislumbram resultados quantitativos acima dos
qualitativos. Isto torna o trabalho docente árduo com a incumbência de apenas desenvolver as
competências propostas pela BNCC. Desta maneira, a proposta do Parecer é formar um/uma
docente mero reprodutor de conteúdo e acrítico. Apesar de propor a formação crítica e reflexiva
do/da docente, isto não condiz com o atual cenário da educação brasileira e com essas políticas
públicas internacionais, como supracitamos.
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Resumo
O presente artigo trata-se de um estudo documental com base no Parecer CNE/CP nº22/2019 que diz
respeito às diretrizes para os cursos de formação de docente de acordo com a Base Nacional Comum
Curricular. O mesmo tem por objetivo analisar criticamente ao Parecer CNE/CP nº22/2019 com
interface aos conceitos de formação docente e de saberes necessários às práticas educativas. Tal estudo
apresenta a problemática: o que o referido Parecer propõe para os cursos de formação docente? Qual o
tipo de docente será formado com base nas diretrizes do Parecer? O cenário da educação brasileira tem
propiciado políticas de valorização docente? Para tanto, dialogamos com autores que discutem a
formação docente e com a legislação vigente que rege a educação brasileira. A partir do estudo
realizado, pudemos compreender que o Parecer CNE/CP nº22/2019 propõe uma formação docente
com base no tecnicismo acadêmico, em que o/a docente será formado apenas reproduzir conteúdos a
fim de desenvolver as competências propostas pela BNC – Formação. O mesmo foi construído com
embasamento em políticas internacionais que supervalorizam os resultados em termos de números e
que responsabiliza o/a docente do fracasso escolar (se houver). Assim aos/às educadores/as fica a
estrita tarefa de transmitir conteúdo para gerar bons resultados nas avaliações externas. Consideramos,
portanto, o documento incoerente haja vista que no mesmo apresenta proposta para a formação crítica
e reflexiva do/da docente bem como proposta para o acesso à pesquisa, contudo, o atual cenário da
educação brasileira é de desvalorização da produção de conhecimento científico e do pensamento
crítico e reflexivo, que acarreta na emancipação e autonomia dos sujeitos envolvidos no processo de
ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Parecer CNE/CP nº22/2019. Formação Docente. Profissão Docente.
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INTRODUÇÃO
A formação de professores em Direitos Humanos é respaldada pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Essa normativa faz parte das políticas públicas
que orientam quanto à obrigatoriedade da inclusão do tema nos currículos dos cursos de formação
dos profissionais que atuam na educação básica. O currículo aqui compreendido como um artefato
socioeducacional (GOODSON, 2007), é constituído mediante inúmeras implicações sociais,
políticas, culturais e éticas. Para Sacristán (2013), o currículo não é algo neutro, universal e imóvel, mas
território controverso e conflituoso, resultado de tradições que pode e deve ser revisado e modificado.

Historicamente as políticas educacionais têm sido implementadas conforme os interesses do
Estado (GIROUX, 1997). De acordo com Ball (2002), no que se refere às políticas destinadas à
reforma da educação, além de proporcionarem mudanças técnica e estrutural das organizações,
também incidiram em mecanismos para “reformar” professores, ou seja, provocar mudança no que
o professor faz, mas também no que o professor é, (re)configurando sua identidade e o que significa
ser docente. No contexto brasileiro, para Macedo (2014), “está em curso a construção de uma nova
arquitetura de regulação”, na qual “os sentidos hegemonizados para educação de qualidade estão
relacionados à possibilidade de controle do que será ensinado e aprendido” (MACEDO, 2014, p.
1549). Exemplo disso é a Base Nacional Curricular (BNC) para formação docente instituída à
revelia de vários representantes da sociedade civil e instituições educacionais, contrariando o debate
democrático, sob égide do discurso performativo que tenta amplamente desqualificar à
Universidade e à formação inicial de professores, os taxando de mal preparados e mal formados.
(MACEDO, 2014). Essas novas políticas de formação docente, em comparação com as Diretrizes
revogadas, trouxeram alguns recuos para a formação. Apesar de citar Direitos Humanos como
conteúdo, não apresenta a concepção acreditada para os Direitos Humanos e suas implicações no
processo formativo para o magistério, além de serem omissos sobre os temas que transversalizam os
Direitos Humanos, tais como, a compreensão e o respeito à diversidade de gênero, sexual, religiosa,
e geracional.
Diante dessas ações governamentais, pode-se observar que hoje ainda prevalece o
desprestígio da profissão docente, alinhado a uma formação estadocêntrica (LOPES; MACEDO,
2011), que privilegia a manutenção da opressão e negação de qualidade formativa para o sistema
educacional, dado seu descaso histórico pela educação pública (ANPED, 2019). Por outro lado,
Apple (2017) sinaliza que políticas e práticas democráticas densas ainda sobrevivem em muitos
espaços por causa do trabalho duro, contínuo, e dos sacrifícios de professores, membros da
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comunidade e movimentos sociais. Neste sentido, como profissionais da educação é salutar que os
docentes estejam aptos a desenvolver estratégias pedagógicas para lidar com as questões sociais que
impactam o cotidiano dentro e fora da sala de aula, como as advindas das violações à democracia e,
consequentemente, aos Direitos Humanos. Por essa razão, esse estudo tem por objetivo analisar os
currículos dos cursos de formação de professores ofertados por Instituições Federais de Ensino
Superior (IFES), para identificar se a Educação em Direitos Humanos está presente na formação
dos futuros professores e quais são a(s) forma(s) de inserção do tema nesses currículos, tendo por
referência a Resolução 01/2012 do Conselho Nacional de Educação.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, de abordagem quantitativa, do tipo
documental. O recorte metodológico incidiu sobre as licenciaturas, ofertadas por instituições
públicas federais, que obtiveram maior nota, ou seja, 5, no Conceito Preliminar de Cursos (CPC)
2017. Os dados do CPC foram obtidos por meio de acesso ao site institucional do MEC, que os
disponibilizou para consulta pública, sistematizados em planilha de dados. As informações
fundamentais para esse estudo: projeto pedagógicos dos cursos e/ou ementas foram obtidas
mediante consulta ao site oficial das instituições. Para análise do conteúdo das ementas foi utilizado
o software livre Iramuteq. Amplamente utilizado em pesquisas qualitativas, ele possibilita, por meio
do processamento de dados, análises estatísticas de textos (CAMARGO; JUSTO, 2013). A opção
pelo uso desse software é devido a maior confiabilidade nos resultados da análise documental,
evitando-se análises meramente subjetivas, mas conjugando os dados técnicos via software com a
análise interpretativa do pesquisador.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
Discorrer sobre o currículo implica em reflexões sobre diversos elementos centrais da
educação, entre estes, a qualidade, a inclusão e a relevância de determinados conteúdos e suas
abordagens, pois o estudo sobre currículo leva a entender quais são os objetivos, o imaginário social
e as aspirações que se busca alcançar em um sistema de educação eficaz (OPERTTI; KANG;
MAGNI, 2018). Considerando que as normativas educacionais que prevêem ou previam
(considerando as revogadas) deixaram resultados relevantes nos currículos das licenciaturas, esse
estudo buscou identificar se as instituições se ocuparam em construir currículos que visam à
formação de licenciandos para uma Educação de Direitos Humanos.
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Das 39 licenciaturas ofertadas pelas IFES, foi possível encontrar disponível nos sites
institucionais ementas de 38 cursos, sendo 17 relacionados às Ciências Exatas (Computação, Física,
Matemática e Química), 05 das Ciências Biológicas, 03 relacionados às Ciências Humanas
(Educação Física, Filosofia e Pedagogia), 9 das Letras (Português, Italiano, Espanhol e Inglês) e 4
relacionados às Artes (Artes Visuais e Música). A maior parte dos cursos são ofertados por
instituições situadas no Sul (15) e Sudeste (19) do país, sendo 2 no Centro-Oeste e 3 no Nordeste.
Dos 38 currículos, 8 (2 cursos de Química, 5 de Matemática e 1 Música) têm pelo menos um
componente curricular dedicado à Educação em Direito Humanos.
Dos 38 currículos foi possível constatar que 36 abordam a Educação em Direitos Humanos,
seja mediante componente curricular dedicado ao tema, seja por meio de conteúdos distribuídos em
diversos componentes curriculares obrigatórios para os currículos. Também se identificou que 16
desses currículos estão com data de atualização anterior a 2012, ano de publicação das Diretrizes
para a Educação em Direitos Humanos e, destes, 15 possuem conteúdos de Direitos Humanos,
sendo que, há 1 que possui componente específico sobre a temática, mesmo quando ainda não
existiam essa obrigatoriedade normativa. Os currículos também abordam a temática para além da
obrigatoriedade, com ofertas em optativas, atividades complementares, extensão, pesquisa e outras
ações acadêmicas curriculares não obrigatórias. As ênfases por tipo de curso e frequência no corpus
textual são seguintes: Artes Visuais: direitos políticos, culturais e educacionais; Ciências
Biológicas: educação ambiental, ética e política; Computação: ética e relações étnico-raciais;
Letras: identidade, ética, cultura, política e educação inclusiva; Educação Física: inclusão e ética;
Filosofia: identidade e inclusão de pessoas surdas; Física: relações étnico-raciais e educação
ambiental e inclusão de pessoas surdas; Matemática: diversidade, gênero, direitos humanos,
educação inclusiva e ambiental; Música: direitos políticos, culturais e educacionais, identidade e
diversidade; Pedagogia: relações étnico-raciais, educação ambiental, diversidade, gênero, social,
cultural e ética; Química: diversidade, social, cultural, cidadania, gênero, democracia, educação
inclusiva e ambiental, direitos humanos. Observa-se que há maior concentração dos temas
relacionados à inclusão, diversidade étnico-racial, educação ambiental, direitos políticos e culturais.
Notou-se também, entre os conteúdos, a ênfase em temas contemporâneos e alinhados ao discurso
descolonial, que debate os direitos dos grupos minoritários nas estruturas sociais de poder e
privilégio, entre eles destaca-se pluralidade cultural e étnico-racial, com maior freqüência para os
temas: racismo, preconceito e discriminação dos afrodescententes e indígenas; diversidades de
gênero, incluindo feminismo e direitos da mulher; direito à identidade de gênero, sexual e
geracional, assim como, sexismo e homofobia. Entre outros temas também relevantes, como
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inclusão de pessoas com deficiência, com a ênfase maior para direitos da pessoa surda. Há presença
de conteúdos sobre educação ambiental e correlatos (desenvolvimento sustentável, sustentabilidade)
em vários currículos; assim como, direito à saúde, à educação, ética, entre outros.
Infere-se que, as evidências dadas em cada currículo refletem “o quê” os atores pedagógicos
envolvidos com a seleção dos conhecimentos, consideram relevante para a formação dos
licenciandos. Essas opções revelam que “o currículo está implicado em relações de poder”,
“transmite visões sociais particulares” e “produz identidades sociais individuais particulares”
(MOREIRA; SILVA, 2002, p. 8). Tanto pode ser um instrumento de alienação e negação de
determinados saberes, como pode ser politicamente engajado com as demandas sociais
(MOREIRA; SILVA, 2002).
Para Arroyo (2003), ao pensar o currículo deve-se considerar a diversidade dos sujeitos
sociais e de protagonistas que fazem parte desse constructo. Para ele, cada área do currículo lê o
conhecimento do seu ângulo e tende, muitas vezes, a deixar de fora saberes construídos e
acumulados pela pluralidade de protagonistas sociais, que não são reconhecidos por serem tidos
como marginais às lógicas de saberes tradicionalmente considerados importantes para o saber
científico, assim como, para o intervir político. É o que Santomé (2013) chama de silenciamento
das culturas e vozes dos grupos sociais que não dispõem de estruturas importantes de poder.
Todavia, nos currículos estudados, foi possível identificar que a maioria aborda temas de
Direitos Humanos relacionados aos grupos minoritários, por meio dos conteúdos que tratam sobre
preconceito, discriminação, colonização, descolonização, diáspora culturas e identidades africanas e
indígenas e demais diversidades. Temas imprescindíveis nos debates sobre a temática, considerando
que são esses grupos os que mais sofrem com violações de direitos. Para Santos e Martins (2019), a
concepção hegemônica global sobre Direitos Humanos como linguagem de dignidade humana
convive com a constatação de que a maioria da população mundial não é sujeito de direitos, mas
objeto de seus discursos, principalmente, aqueles que sofrem sistêmicas opressões imposta pelo
capitalismo, colonialismo e patriarcado. De acordo com Candau (2002), a história brasileira está
marcada pela eliminação do “outro” e da negação violenta da alteridade, por isso faz necessário
para democratização da sociedade e das práticas educativas e curriculares a promoção de direitos
básicos de todas as pessoas e, nesse viés, as instituições educacionais tem importante papel quando
se posicionam com propostas e ações contra hegemônicas de articulação da negação da
padronização do caráter monocultural presentes nos currículos e lutam contra todas as formas de
desigualdade presentes na nossa sociedade e na educação.
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Construir Educação em Direitos Humanos é demanda tanto da comunidade internacional,
quanto da comunidade nacional, com apelo ao fortalecimento da democracia nas sociedades, porém
é um grande desafio para todas as áreas do conhecimento da educação superior (SILVA, 2013). No
entanto, as instituições educativas podem e devem deixar de ser o lugar “em que se aprende apenas
o básico e se reproduz o conhecimento dominante, para assumir que precisa ser uma manifestação
de vida em toda a sua complexidade”, como por exemplo, ensinar “a complexidade de ser cidadão e
as diversas instâncias em que se materializa: democrática, social, solidária, igualitária, intercultural
e ambiental” (IMBERNÓN, 2011, p.8). Nesse ínterim, a formação do educador em direitos
humanos, é, na atualidade, um caminho a mais para a construção de uma educação que promova o
empoderamento e fomente as capacidades dos atores curriculares na constituição de uma cultura de
Direitos Humanos, tendo a consciência de que “a formação é o estágio inicial, mas que o processo
educativo em direitos humanos é contínuo” (TAVARES, 2007, p.487).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que os currículos analisados não são integralmente omissos quanto à formação
de educadores em Direitos Humanos, excetuando os dois currículos sem conteúdos sobre o tema.
Alguns apresentam maior ênfase ao abordar a temática, outros menos. Porém, a maior parte tem
mais de um conteúdo obrigatório relacionado aos Direitos Humanos. Percebe-se que as IFES
seguem referências contemporâneas e vem construindo currículos mais engajados com as demandas
sociais e com a formação de futuros professores, direcionada para uma cultura em Direitos
Humanos. Salienta-se que diante de tantas violações de direitos que ocorre cotidianamente na
sociedade brasileira, inclusive as advindas dos governantes atuais, é preciso que os profissionais
envolvidos na construção curricular estejam atentos às demandas da sociedade e da formação de
professores ao selecionar os conteúdos que são relevantes nessa formação. Porque educar em prol
dos Direitos Humanos, também é educar pelo reconhecimento e reivindicação do direito à educação
de qualidade. A formação docente como fator indissociável da melhoria da qualidade da educação
não pode ficar alheia de formação para a Educação em Direitos Humanos
LIMITAÇÕES DA PESQUISA
Na abordagem documental dos currículos, considera-se que não é possível identificar o que
ocorre no currículo em ação, sabendo-se que o currículo é construído no cotidiano escolar, na
tradução de seus atores dos currículos prescritos. Além de que, o recorte metodológico restringe
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compreender se os cursos avaliados com conceito abaixo de 5 abordam Direitos Humanos. Outro
fator limitador foi à ausência de conteúdo de algumas ementas dos currículos pesquisados, que
impediu analisar se elas possuem ou não conteúdo relativo à temática. Contudo, a inserção do tema
na maioria dos currículos denota a intencionalidade das IFES em capacitar melhor os futuros
docentes para serem multiplicadores da Educação em Direitos Humanos.
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Resumo
Formar professores em e para os Direitos Humanos é essencial para a consolidação do Estado
democrático de direito. São esses profissionais que, por meio da educação escolar, atuam na formação
das crianças e dos jovens, que poderão lutar por uma sociedade mais justa e democraticamente
humanizada. O presente estudo tem por objetivo analisar os currículos dos cursos de formação de
professores ofertados por Instituições Federais de Ensino Superior, para identificar se cumprem com a
obrigatoriedade da Educação em Direitos Humanos e quais são a(s) forma(s) de inserção da temática
nesses currículos, tendo por referência a Resolução n. 01/2012 do Conselho Nacional de Educação. A
metodologia adotada é a pesquisa analítico-descritiva, do tipo documental e incidiu sobre as ementas
dos cursos de 38 licenciaturas que obtiveram maior nota no Conceito Preliminar de Cursos 2017,
distribuídos em 21 instituições federais, sendo 19 universidades e 2 institutos federais de educação.
Destes cursos 17 estão relacionados às Ciências Exatas (Matemática, Física, Computação e Química),
05 das Ciências Biológicas, 03 relacionados às Ciências Humanas (Educação Física, Filosofia e
Pedagogia), 9 das Letras (Português, Italiano, Espanhol e Inglês) e 4 relacionados às Artes (Artes
Visuais e Música). A maior parte é ofertada por instituições federais localizadas no Sul e Sudeste do
país. Como resultados, foi possível identificar que 36 cursos abordam Direitos Humanos em seus
currículos, com conteúdos distribuídos em disciplinas do currículo obrigatório e destes 8 ofertam, pelo
menos, um componente curricular obrigatório específico para a temática. Apesar das políticas
neoliberais ostensivas e de ações do governo vigente afrontarem o direito e a qualidade da educação,
percebe-se que as instituições públicas de ensino superior que ofertam licenciaturas seguem
construindo currículos cada vez mais engajados com as demandas sociais e com a formação de futuros
professores, direcionada para a promoção dos Direitos Humanos.
Palavras-chave: Educação em Direitos Humanos. Currículos. Licenciaturas. Instituições Federais de
Ensino Superior. Universidade.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A formação de professores no Brasil passou por processos de intermitência desde sua
consolidação com as instalações das primeiras escolas normais no país. Em uma digressão histórica
localizamos informações sobre a instalação das escolas normais e sua dificuldade de estabilização e
aceitação perante a sociedade. Segundo Saviani (2009), apesar da primeira escola normal ser
instituída em 1835 na cidade de Niterói, somente em 1870 foi adquirir estabilidade, permanecendo
ainda sob fortes manifestações contrárias.
Foi localizado o decreto de número: 3810 de 19 de março de 1932, onde Anísio Teixeira
reorganizou o ensino normal, preocupando-se com a qualidade dos professores formados por estas
instituições. A partir deste decreto foram implantadas as disciplinas didáticas ao curso.
Com a modificação dos ensinos primário e secundário a lei n°: 5692/71, alterou a estrutura
do curso de formação de professores, o que resultou na criação do projeto Centro de formação e
Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAMs) em 1982, quando foi constatada a defasagem dos
cursos. Entretanto, esses projetos não se solidificaram, sendo extintos logo a seguir, por falta de
incentivo e políticas públicas.
Nessa perspectiva, o avanço aconteceu também com os outros cursos de licenciatura, já que
a formação mínima para lecionar nos anos finais do Ensino fundamental e no Ensino médio
atualmente é a licenciatura plena na área específica.
Porém, mesmo com a exigência de formação mínima, pesquisas recentes apontam que
muitos professores habilitados em outras áreas do conhecimento que demonstram aderência,
acabam por ocupar as vagas de carências reais, principalmente no ensino público.
Pensando sobre o papel da escola na formação dos sujeitos sociais, percebemos a
importância da prática do professor nesse processo, que será determinante para a formação do aluno
inserido nessa sociedade.
Dessa forma é relevante refletirmos sobre a formação inicial desse profissional, que por
muitas vezes não é estimulado a elaboração de planejamentos lúdicos, criativos e multidisciplinares.
Diante de tal complexidade, percebemos que acima do currículo escolar, está o currículo dos
cursos da formação docente, responsáveis por formar os professores que irão trabalhar com essa
realidade complexa. Como norte dessa pesquisa, questiona-se: Os currículos dos cursos de
licenciatura permitem formar professores para desenvolver atividades significativas em sua prática?
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Os cursos promovem a formação de um professor autônomo? Qual concepção de professor os
currículos das licenciaturas priorizam? Há homogeneidade entre os cursos? Quem e como são
elaborados os currículos do ensino superior?
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Com o estabelecimento do governo democrático na primeira década do século, o
crescimento em número de oportunidades educacionais em todos os níveis de escolaridade, deram
um salto significativo, o que resultou na ampliação do número de matrículas nos cursos de
licenciatura, especialmente na iniciativa privada.
Em suma, no curto intervalo de década e meia, a escolaridade média da população
brasileira de 18 a 29 anos que, no início do século girava em torno de 7,7 anos, subiu
para 10,1 anos de estudo. Em 2015, são 48.7 milhões de estudantes matriculados na
educação básica e 8 milhões na educação superior, (GATTI, 2019 p.104)

Ainda refletindo sobre os avanços da educação a autora destaca a inclusão de uma nova
etapa de atendimento à educação básica: A Educação Infantil, instituída pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional n°: 9394 de 1996.
Outro dado relevante é que segundo o Pnda 2015, de 19,2% dos jovens de 15 a 17 anos
ainda cursam o ensino fundamental, tendo uma faixa etária de acordo aos alunos do Ensino médio.
As fragilidades intrínsecas ao ensino médio advêm da ambiguidade dos seus
propósitos quanto à formação – para a cidadania, propedêutica e profissionalizante –,
das características disfuncionais dos currículos e da irregularidade no fluxo de
matrículas. Porém, como se pode perceber, seu desempenho sofrível tem também a
ver com o gargalo que permanece no ensino fundamental. Parte da população
brasileira ainda não consegue concluí-lo, ou não o faz no tempo esperado. (GATTI,

2019 p.102).
Esses dados nos remetem a uma lacuna na formação dos sujeitos sociais que por muitas
vezes evadem da escola ainda nos finais do ensino fundamental.
De acordo com um levantamento realizado por Costa e Oliveira (2011), na Rede estadual de
ensino, encontram-se o maior quantitativo de professores da última etapa da Educação Básica. Os
autores consideram ainda que nesta rede de ensino as atribuições dadas aos docentes ultrapassam ao
número de professores e que este número está em ascensão, tendo em vista a ampliação da
obrigatoriedade de escolaridade dos 4 aos 17 anos de idade.
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional autoriza em seu artigo n°62 a formação
dos profissionais da educação em nível médio (curso normal), o que ainda sustenta a existência das
escolas normais no país, entretanto, no mesmo artigo é mencionada a exigência do nível superior,
nos evidenciando um campo em ascensão no que tange a formação docente no País. Essa exigência
garantiu o avanço do curso de pedagogia no Brasil.
Este período, 1987-1992, coincide com a consagração de uma nova abordagem
marcada pela “universitarização” da formação docente e pelas ideias de “professor
reflexivo” e de “professor pesquisador”. As escolas normais, instituições com uma
história de grande significado, foram sendo progressivamente substituídas pelas
universidades. (NÓVOA, 2017,p. 1108).

Segundo Shiroma (2004), com a inserção do termo profissionais da educação na LDB nº
9394/96 a profissionalização docente iniciou um caminho inverso ao previsto, que era o da ascensão
do professor a especialista da educação, sendo visto apenas como um slogan e desvalorizando assim
a classe. Essa desvalorização ocorre principalmente com a criação dos Institutos Superiores de
Educação no início dos anos 1990, onde foram retomadas as perspectivas de trabalho taylorista com
a retomada das reformas brasileiras. Esse modelo visava o enxugamento da formação do professor
pela redução dos conteúdos que não seriam utilizados na prática de sala de aula. Esse cenário
sugeriu que seria interessante o investimento em educação a distância para aumentar o número de
professores com baixa qualificação, sendo assim mão de obra barata.
A LDBEN n.º 9394/96 autoriza no art. 80 a inserção do ensino a distância no Brasil,
assegurando incentivos públicos e maior espaço de atuação, porém o que ocorreu foi a oferta
desenfreada pelas instituições privadas de ensino, alcançando um número maior de estudantes, pois
barateava o ensino superior.

Em números, fica claro que essa opção é prioritariamente nas

licenciaturas onde um número de matrículas é quase o dobro em relação aos bacharelados e
tecnólogos (CRUZ, 2015).
Apesar dos avanços significativos ocasionados por essa transição, nos últimos anos a
sensação de insatisfação com a formação versus trabalho docente vem crescendo sinuosamente,
principalmente no que se refere ao distanciamento entre escolas e universidades. É evidente que a
desprofissionalização da classe, com salários baixos e péssimas condições de trabalho, está aliado
aos princípios de mercado neoliberal configurando um programa de reforma educacional,
(COCHRAN-SMITH et al., 2015, p. 117 apud NÓVOA, 2017).
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Essa reforma educacional vem se estabelecendo com a privatização da educação e expansão
do ensino superior na rede privada de ensino, expansão essa que avançou numerosamente na década
de 1990, chegando a 2004 com 70% das matrículas nesse setor, sem ter a certeza de qualidade do
ensino ofertado por essas IES. (BARREYRO,2008).
Já na primeira década do ano 2000 a adesão ao PROUNI (PROGRAMA UNIVERSIDADE
PARA TODOS), com o restabelecimento da desoneração fiscal, as IES com fins lucrativos passam
a usufruir do mercado financeiro, aumentando o crescimento tanto no ensino presencial, quanto na
modalidade à distância, esse último atingindo o número de 1.494.418 matrículas entre IES públicas
e privadas, segundo o censo de 2016.
O fenômeno recente que não pode ser ignorado é o movimento multifacetado de
financeirização, oligopolização e internacionalização da educação superior brasileira.
Ainda que o processo de mercantilização se restrinja a poucas instituições de educação
superior mercantis, esses estabelecimentos representam um número expressivo de
matrículas e cursos. Mais do que isso, é um elemento central na análise acerca dos
limites e das possibilidades da política pública educacional e mostra-se incompatível
com o processo educativo. (CARVALHO, 2013, p. 773)

Refletindo sobre as metas do Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005, de 25 de junho de
2014, percebemos a necessidade da eficácia dos cursos de formação de professores e a melhoria na
qualidade de ensino, previsto no artigo 214 da Constituição Federal de 1988.
Diante da responsabilidade que é formar professores na sociedade atual e a escassez de
material nessa área, essa pesquisa justifica-se visando elucidar a realidade dos currículos do curso
de ensino superior nos cursos de licenciaturas. Desta forma, busca-se refletir sobre o currículo dos
cursos de licenciaturas da rede privada de ensino superior e o impacto na concepção de docência.
Tem-se como objetivos:
Levantar dados sobre os cursos de licenciaturas oferecidos pela rede privada no Rio de
Janeiro no que tange sua estruturação organizacional e número de matrículas;
Relacionar a análise dos currículos dos cursos de licenciatura com as falas de professores em
atuação na educação básica formado nos cursos analisados para identificar as lacunas e
possibilidades oferecidas durante sua formação inicial
Compreender a influência do currículo dos cursos de licenciatura na prática do currículo da
educação básica
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Assim, a pesquisa empírica está estruturada em momentos/ campos para evidenciar o
cenário em que a Educação está inserida:
Cursos de licenciatura; 2- Professores da educação básica em atuação formados nos cursos
de licenciatura analisados;
CAMPO 1: Tendo em vista que a formação docente é o tema principal dessa pesquisa, o
primeiro momento será realizado para situar o campo de formação dos professores em exercício.
Momento 1- levantamento de dados no Rio de janeiro para seleção da Instituição de Ensino
Superior.
Momento 2: Análise de dados e seleção da Instituição de Ensino Superior com maior
número de matrículas em cursos de licenciatura no Rio de janeiro;
Momento 3: Seleção dos três cursos com maior número de matrículas
Momento 4: Seleção dos documentos para análise (Projeto Pedagógico de Curso, Matriz
Curricular e Plano de Ensino das Disciplinas)
Campo 2: Considerando que a pesquisa envolve os três maiores cursos de licenciatura da
Instituição de Ensino investigada, serão aplicados questionários com os egressos nos anos de 2010 a
2020 para identificar os sujeitos que já atuam na Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro.
Após esse primeiro conjunto de dados, serão selecionados por amostragem cerca de 30% dos exalunos para realizar uma entrevista semiestruturada.
CONCLUSÕES
A presente pesquisa, está em fase de consolidação iniciando pelos estudos teóricos e
escolha de campo, porém nos traz um cenário inicial que aponta um crescimento significativo dos
cursos de licenciatura no Brasil nas últimas décadas, onde ainda se investiga especificidades dos
currículos desses cursos e seus impactos na formação do futuro docente e sua didática.
Nesse cenário, percebemos inicialmente a desordenada estrutura da formação dos
professores do país. Alguns formados pelo curso de ensino médio, outros pelo ensino superior e nas
áreas mais afastadas das grandes metrópoles o panorama se agrava com professores muitas vezes
sem formação.
Estas análises iniciais concluem que como já apontado por autores neste estudo, as questões
relacionadas ao currículo da formação docente impacta na didática em sala de aula da educação
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básica e carecem de atenção no que diz respeito a pesquisa em educação, pois impactam
significativamente na qualidade do ensino ofertado no Estado do Rio de Janeiro.
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Resumo
Estudos relacionados a história da educação no Brasil apontam a dificuldade de solidificação dos cursos
de formação docente no País desde a inserção das escolas normais.Com a democratização da educação
a partir da Lei de diretrizes e bases da Educação Nacional, o crescimento de oportunidades
educacionais deu espaço a ascensão da formação docente de nível Superior pelos cursos de
Licenciatura. Ainda nesse cenário cabe considerar o desordenado e acelerado crescimento destes cursos
na iniciativa privada, em especial na modalidade de ensino a distância. Entretanto, pesquisas apontadas
neste trabalho evidenciam lacunas na formação docente. O presente artigo tem como objetivo refletir
sobre o Currículo da formação de professores e a prática na educação básica, investigando as lacunas
deixadas na formação pelos cursos de licenciatura na rede privada do Rio de janeiro. A presente
pesquisa será desenvolvida em dois campos: 1- os cursos de licenciaturas e 2- Os professores em
exercício na última etapa da educação básica formados pela Instituição de Ensino analisada. Para esta
análise serão realizados os levantamentos de dados dos cursos com maior número de matrícula nos
cursos de licenciatura da Instituição de Ensino Superior escolhida. O levantamento bibliográfico desta
pesquisa evidencia as lacunas deixadas pelos cursos de formação e chama atenção pela construção de
seus currículos. Será utilizado como recorte demográfico o Estado do Rio de janeiro e serão realizadas
pesquisas com os egressos dos cursos de licenciatura que atuam na Rede Estadual de Educação do
Estado do Rio de Janeiro buscando elucidar onde encontram-se as lacunas da formação.
Palavras-chave: Formação Docente ; Licenciatura ; Currículo ; Didática.
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As mudanças nas políticas curriculares decorrentes das reformas educacionais que o Brasil e
outros países, principalmente da América do Sul, têm vivido nos últimos anos vêm causando muitos
impactos no cotidiano docente. Carvalho, Sales e Sá (2016) falam da onda conservadora que paira
sobre contexto educacional brasileiro, ainda que algumas das novas determinações não tenham se
efetivado, mas que tem deixado a alma do professor mexida.
Se individual ou coletivamente a alma do professor está mexida, no campo curricular as
tentativas de padronização já eram apontadas em algumas predições do cenário escolar, sobretudo
na educação básica, campo da formação de professores mais afetado. Essas padronizações de
currículos apontam para uma facilitação às estratégias das avaliações em larga escala, para com isso
ranquear as escolas e as redes de ensino, além de delinear a performatividade (BALL, 2002) para a
formação de professores.
Estas são questões que trazemos para esta abordagem tomando por inspiração a produção do
sociólogo Stephen Ball, que trata do ciclo de política como método de análise às Políticas Públicas,
bem como a concepção de performatividade na formação de professores. Em sua metodologia, Ball
(2002) considera três contextos: influência, produção de textos e as práticas como pontos principais
para análise, mas acrescenta outros dois termos: efeitos e estratégias políticas.
Observando o contexto de influências em Ball, entendemos que ele se aproxima do conceito
de lugar onde os discursos são produzidos, onde se definem as políticas, mas, impactados pelos
movimentos sociais, as lutas de classes e os partidos políticos.
Numa reflexão sobre o contexto histórico, principalmente nas décadas de 1980 a 1990 bem
como os primeiros anos do século XXI sobre a formulação das políticas públicas de educação no
Brasil, e nesse contexto a formação de professores, nota-se que os determinismos culturais e
políticos, fruto das novas formas de colonização, sempre atravessaram as políticas educacionais.
“Não por acaso, vivemos neste momento, no Brasil, reformas curriculares que consideramos
arbitrárias e comprometedoras para a promoção da equidade social” (FLOR, 2018, p. 54). Assim,
sobre os determinismos culturais, Michael Apple nos lembra:
A educação está intimamente ligada à política da cultura. O currículo nunca é apenas
um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum modo aparece nos textos e nas
salas de aula de uma nação. Ele é sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da
seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento
legítimo. É produto das tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e
econômicas que organizam e desorganizam um povo (APPLE, 2009, p.59 ).
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No Brasil, essas mudanças podem ser notadas, mais recentemente na publicação da Base
Nacional Comum Curricular – BNCC, causando inúmeras repercussões na formação dos
professores, na produção de materiais didático-pedagógicos, que por sua vez movimentam a
economia, através das instituições de ensino superior privadas, as editoras de livros didáticos,
paradidáticos e periódicos, configurando-se como estruturas do controle.
Essa conjuntura nos lembra Os Bruzundangas da obra de Lima Barreto de 1922. Na cidade
fictícia, os mandatários ditavam normas à revelia do povo, os impostos subiam ao bel-prazer dos
que detinham o poder. As pessoas e seus anseios não eram levados em conta (BARRETO, 1998).
Parece-nos que estamos numa Bruzundanga desse tempo.
Longe da ficção, falamos de uma realidade vivida e em acontecimento. O que tem se tentado
tornar invisível são as pessoas e seus anseios, ou seja, as vozes de professores e estudantes que
parecem viver à revelia de um sistema que, tenta negar as pessoas e seus territórios, na tentativa da
pretendida homogeneização universalista. Contudo, não se trata de professores passivos e
meramente obedientes, ao contrário, muitos educadores têm protagonizado e assumido lugares de
luta, existência, resistência e reexistência pela autonomia docente e pelo não determinismo.
Uma ponderação a se fazer é que ocorreram avanços políticos em algumas áreas, dentre elas
as inovações curriculares e a formação dos professores com foco na diversidade e na inclusão, fruto
de lutas advindas dos movimentos sociais, coletivos populares e dos movimentos de resistência.
Mas ao analisar os documentos curriculares e ao refletir sobre o seu processo de elaboração e
promulgação, notamos que a participação das comunidades escolares foi pouco considerada nas
versões finais dos documentos, além de reverberar para uma desconstrução de muitas conquistas já
em andamento. É o que Joe Garcia (2015) coloca como currículo: conversa descontextualizada, em
que os documentos curriculares são construídos com distanciamento da comunidade que deveria
atender.
O pensamento de currículo como evento aberto, de fluxo contínuo e não linear descrito por
Garcia (2015) é aquele em que teóricos, professores, estudantes, o material didático e mesmo outros
elementos e sujeitos sociais se articulam em torno da construção desse evento. O cenário em que
estamos inseridos nesse momento sócio-político é de desarticulação desse currículo como evento
aberto, em favor de um pacote fechado de proposições e materiais em que os sujeitos do currículo
(SÁ; ALVES, 2016) são excluídos do contexto e tronados receptores passivos.
Repete-se um discurso sobre a garantia de direitos através da Base Nacional Comum
Curricular, como se o documento, unicamente, pudesse resolver todos os problemas da educação,
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sobretudo da Educação Básica. Há uma lógica de mercado que enfatiza flexibilização, adequação e
adaptação no currículo. Parece-nos que os resultados superam os processos, colocando em
evidência os índices das avaliações de larga escala em nível local e internacional, que vêm ao longo
do tempo reforçando a precarização da escola pública, para reforçar a lógica da privatização e
tornando o currículo um objeto de controle a favor das diferentes empresas educacionais. Isso
reforça cada vez mais a ideia de empresas administrando as redes de ensino.
A instalação da nova cultura da performatividade competitiva envolve o uso de uma
combinação de devolução, metas e incentivos para se efetuar o replanejamento
institucional. Isto advém não só de uma teoria econômica recente como também de
várias práticas industriais que "ligam a organização e o desempenho das escolas aos
seus ambientes institucionais" (BALL, 2002, p. 8, apud. Chubb & Moe, 1990 p. 185)

Voltamos aqui a pensar sobre o lugar da “luta pela alma do professor” (BALL, 2002). Como
ficam as epistemologias da docência? Teremos um esvaziamento da teoria na formação do
professor, dando lugar à técnica? Para Foucault “seria errado dizer que a alma é uma ilusão, ou um
efeito ideológico. Ao contrário, ela existe, tem uma realidade, cria-se permanentemente em volta,
sobre e dentro do corpo através do funcionamento de uma força, de um poder..." (FOUCAULT,
1979b, p.290 apud BALL, 2002, p. 29). E demonstra preocupar-se com a natureza da alma do
professor e as relações dos professores uns com os outros.
Nesse contexto, há que se considerar que:
A performatividade é uma tecnologia, uma cultura e um modo de regulação que se
serve de críticas, comparações e exposições como meios de controlo, atrito e
mudança. Os desempenhos (de sujeitos individuais ou organizações) servem como
medidas de produtividade e rendimento, ou mostras de "qualidade" ou ainda
"momentos" de promoção ou inspeção. Significam, englobam e representam a
validade, a qualidade ou valor de um indivíduo ou organização dentro de um
determinado âmbito de julgamento/ avaliação. (BALL, 2002, p. 4).

No Brasil essa performatividade ganha força na discussão sobre uma BNCC para a formação
de professores, que já toma corpo na política atual, seguindo a mesma lógica da BNCC para a
Educação Básica. O “contexto de influência” defendido por Ball, (2002) mais uma vez nos ajuda a
compreender esse fenômeno que envolve os professores brasileiros, quer seja na formação inicial,
incluindo os professores formadores de professores, ou no contexto da formação continuada. Essas
novas, velhas estratégias de controle chegam arbitrariamente, ou seja, na contramão da história
recém-construída.
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Entretanto, sabemos que, historicamente, as pretensões racionalistas convivem com
elementos intrusos ao seu ideário, e se atualizam sistemas, nos quais afloram uma
maior complexidade, pluralidade e imprevisibilidade do que o pretendido. Isto é, os
professores nunca foram um mero implantador de currículo (CARVALHO, 2016,
p.39).

Outro ponto relevante é o fato de que as atuais proposições políticas retirarem da pauta as
políticas de inclusão e da diversidade, ou seja, as vozes de estudantes, professores e suas famílias.
Onde ficam os grupos étnicos-raciais, onde ficam as pessoas com deficiência, onde ficam as
discussões de gênero e sexualidade, dentre outras temáticas que demoraram tanto para chegarem
nas pesquisas e publicações nas universidades, que foram tardias a chegarem nas escolas?
Nesse entendimento consideramos os currículos como territórios, como contingências dos
diferentes lugares onde estão as escolas e suas comunidades de práticas, seus coletivos culturais.
Nesse contexto, a formação de professores acontece, também, na luta de classe, nas suas narrativas
como fazedores de currículos com os estudantes e a comunidade escolar.
Para SÁ e ALVES (2016) “o Currículo é considerado como um fenômeno-processo social
cuja função precípua é subsidiar os percursos formativos e a Formação é atribuída a condição de
nascer de um processo interno de constituição e não necessariamente de uma finalidade técnica”.
Ou seja, não se tratar de uma performatividade de professor, mas da possibilidade de ser professor.
Nesse sentido, uma formação de professor pela professoralidade, que entende a escola como
território da ação docente, pois congrega lugares, pessoas, objetos, reminiscências, ancestralidades,
culturas, saberes e fazeres outros, como parte desse processo de “tornar-se” (LARROSA, 2009)
professor.
E ainda na perspectiva de:
Reconhecer o currículo como narrativa e reconhecer o currículo como construído de
múltiplas narrativas significa colocar a possibilidade de desconstruí-las como
narrativas perfeitas, como narrativas dominantes. Significa poder romper a trama que
liga as narrativas dominantes de contar histórias, à produção de identidades e
subjetividades sociais hegemônicas (SILVA, 2013, p.199).

Retomamos, aqui, o que nos inspira em António Nóvoa:
No essencial, advogo uma formação de professores construída dentro da profissão,
isto é, baseada numa combinação complexa de contributos científicos, pedagógicos e
técnicos, mas que tem como âncora os próprios professores, sobretudo os professores
mais experientes e reconhecidos (NÓVOA, 2009, p.18).
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Não se trata, portanto, de uma performatividade da/para a formação de professores,
entretanto, podemos falar de possibilidades, de deslocamentos nesse percurso formativo, onde:
Aquilo que o professor vivencia no contexto profissional não está em oposição aos
elementos intelectuais e subjetivos, como se a prática educativa fosse destituída de
crenças, concepções e emoções. Algumas situações realmente só podem ser
vivenciadas pelos professores no exercício docente, como por exemplo, tomar
decisões sobre o que ensinar diante do que sabem e do que não sabem os alunos, ou
ainda, impor determinadas regras e limites para garantir uma boa gestão de sala de
aula. Entretanto, isso não significa que o professor inicia sua imersão no exercício
docente sem nenhuma disposição sobre a sua atuação profissional. As situações
experienciadas na condição de estudante não influenciam o modo de ser professor? O
que se aprende ao longo das licenciaturas não possui nenhuma influência na atuação
profissional dos professores?
A experiência de ser um estudante, de se projetar na atuação de seus mestres, de se
deixar tocar pelas reflexões apaixonadas ou desacreditadas, de se posicionar
politicamente diante de questões dilemáticas inerentes à profissão, de revisitar crenças
arraigadas sobre o sentido de educar, entre outras tantas situações vivenciadas no
contexto da formação acadêmica, certamente, compõe o patrimônio de disposições
dos professores.
A experiência é a atividade do sujeito que mantém consigo mesmo uma relação na
qual ele se observa, se decifra e se arrisca, potencializando significativamente as
possibilidades de trans-formação. Isto não significa que o sujeito é soberano de si
mesmo, ao contrário, ele só se forma na interação com o outro e com o mundo.
(CARVALHO; ZEN, 2016, p.144).

Aqui destacamos que os “contextos de influências” não se isolam nas predições dos
mandatários das políticas, mas “a-com-tecem” (CARVALHO, 2016) nas diversas relações dos
professores e estudantes. Por isso, uma política de formação não pode ser entendida, apenas pelos
ditames da legislação. É preciso entrar no “mundo do ser”, nas relações “ser/mundo” (SÁ, 2016).

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1547

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

REFERÊNCIAS
APPLE, Michael W. In: Moreira, Antonio Flávio; Silva, Tomaz Tadeu (orgs). Currículo, cultura e sociedade. 11ª ed.,
Cortez, SP. 2009.
BALL, Stephen. Diretrizes políticas globais e relações políticas locais em educação. Currículo sem fronteiras, v.1, n.2,
2001. Disponível em: www.curriculosemfronteiras.org.
BALL, Stephen. Sociologia das políticas educacionais e pesquisa crítico-social: uma revisão pessoal das políticas
educacionais e da pesquisa em política educacional. Currículo sem fronteiras, v.6. n.2, 2006. Disponível em:
www.curriculosemfronteiras.org.
BALL, Stephen. Reformar escolas/reformar professores e os terrores da performatividade. Revista Portuguesa de
Educação. Universidade do Minho. Braga. Portugal. vol. 15, número 002. 2002. p. 3-23.
CARVALHO, Maria Inez. A escola fraca da segunda ruptura curricular: um relato sobre um a-com-tecer pós-doutoral.
Relatório de Pós-Doutorado. Universidade do Minho. Braga. Portugal, 2016.
CARVALHO, M. I.; SALES, M. A.; SÁ, M. R. G. B. de. Os sinos dobram por nós: o mundo, o Brasil e as narrativas
curriculares dos últimos tempos. Revista Teias, v. 17, n. 47, Out.-Dez., 2016.
CARVALHO, Maria Inez. A escola fraca da segunda ruptura curricular um relato sobre um a-com-tecer pós-doutoral.
Relatório de Pós – Doutorado. Universidade do Minho. Braga. Portugal, 2016.
FLOR, Marcio Vila. Quilombo da educação: cultura e construção de conhecimento no contexto escolar. Dissertação de
Mestrado em Educação. Universidade Federal da Bahia, Salvador – BA 2018, 124f.
GARCIA, Joe. Currículo, convivência e conversa complicada. In: Educere - XII Congresso Nacional de Educação.
2015, Curitiba - PR. Anais [...]. Disponível em: https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/19306_11202.pdf.
LARROSA, Jorge. Nietzche e a Educação. Tradução: Semíramis Gorini da Veiga. 3ed., Belo Horizonte: Autêntica,
2009.
NÓVOA, A. Professores: Imagens do futuro presente. Lisboa: Educa, 2009.
SÁ, M. R. G. B.de; ALVES, I. C. P. Narrativas curriculares em currículos de cursos de formação de professores em
exercício. In: GALEFFI, D; TOURINHO, M. A. de C.; SÁ, M. R. G. B. de. (Org.). Educação e Difusão do
Conhecimento: caminhos da formação. 1ed. Salvador: EDUNEB, 2016, v. 1, p. 405-432.
SILVA. Tomaz Tadeu. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo. 3ed., Belo Horizonte – MG:
Autêntica, 2009.

Resumo
Este texto é parte das pesquisas realizadas pelos autores no Mestrado em Educação da Universidade
Federal da Bahia concluído no ano de 2018 sobre currículo, formação de professores e diversidade. No
presente enfoque, discute-se a partir de políticas curriculares atuais o lugar do professor e sua formação
num contexto em que mercado e performatividade ditam as regras para a escola, para os currículos e
para a atuação docente. A inspiração teórica vem dos contextos de efeitos e estratégias políticas que,
conforme o autor base utilizado, conduzem à concepção de performatividade como elemento
determinante do atual contexto, bem como o cenário de polarização que vem se mostrando nos
espaços políticos da legislação em educação, fato considerado preocupante. Soma-se, ainda, o
pensamento de currículo: conversa descontextualizada, que alertar sobre os riscos de uma proposição
curricular que exclui os verdadeiros interessados, em favor um processo de mercado e que por tabela
culmina na destituição do tornar-se professor em favor, apenas, da ideia de performatividade e
ranqueamento das instituições de educação, privilegiando as redes de educação privada em detrimento
às redes públicas de educação em todas as instâncias e níveis.
Palavras-chave: Formação de professor; Políticas curriculares; BNCC; Performatividade.
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POLÍTICAS CURRICULARES DE FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES:
SUBJETIVIDADE E CAMPOS DE ENFRENTAMENTOS
Ana Paula Simões da Mota – UERJ/Proped

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas as políticas curriculares voltadas para a formação docente têm sido
abordadas estratégias para o avanço da qualidade da educação. O professor é apontado como agente
responsável pelo sucesso escolar a partir de sua atuação submetida às orientações das políticas
públicas educacionais (LINS, 2013).
As políticas públicas educacionais brasileiras apresentam pressupostos relacionados à
profissionalização docente que orientam a docência a partir da perspectiva de uma atividade
performática voltada para a eficiência, desempenho e obtenção de resultados, com ênfase no
conhecimento teórico e a exigência do mundo do trabalho.
Segundo a Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a
Cultura (OEI) integrada pelos países: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba,
Chile, República Dominicana, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Guiné Equatorial,
Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Uruguai e Venezuela, as reformas
educacionais de diferentes países têm apresentado como grande prioridade a profissionalização
docente, relacionando-a ao aumento dos índices educacionais.
Nessa direção, a OEI propõe que as políticas educacionais abarquem diferentes contextos,
experiências, demandas e fatores que interfiram em sua efetivação. Contudo, para a superação das
desigualdades na educação básica aponta a necessidade de consenso na regulação e proposição de
políticas curriculares para docência entre os países-membros.
Es preciso avanzar en la regulación, acreditación y mejora de la calidad de la
formación del profesorado, ajustándola a las demandas reales de la profesión. En esta
dirección será de gran ayuda alcanzar un mayor consenso sobre el marco de
competencias profesionales básicas de los docentes en la escuela del siglo XXI. Para
lograr este ambicioso objetivo será de gran importancia articular una red institucional
de apoyo al desarrollo profesional docente que vincule de manera coherente las
actuaciones en formación inicial, inserción, formación permanente y promoción
profesional (MEDRANO; VAILLANT, 2012, p.7).

O fortalecimento da profissionalização docente através da formação é proposto como marco
prioritário de atuação da OEI, constituído a partir de metas educativas, dentre elas “colaborar en el
diseño de modelos para la formación en ejercicio de los profesores y para su desarrollo
professional” (MEDRANO; VAILLANT, 2012, p.9). Nessa direção, propõe a padronização
curricular nos programas de formação docente e desenvolvimento profissional. Ao propor a criação
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1550

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

de modelos comuns para a formação docente e desenvolvimento profissional entre os países
membros, supõe o desenvolvimento com subjetividades e competências comuns para a eficiência
dessa atividade.
Shiroma e Evangelista (2003, p. 535), tecem uma crítica sobre como tem sido desenvolvidas
a profissionalização docente no Brasil.
[...] a política de profissionalização de professores e gestores, nos moldes em que vem
sendo implantada, tem por objetivo não o aumento da qualificação do quadro do
magistério, mas sim, a sua desintelectualização para, desse modo, torna-los
pragmáticos diminuindo-lhes a capacidade de intervenção consciente.

Para Pontes (1998) apesar do desenvolvimento profissional ser aspecto importante da
formação continuada, envolve processos além do aspecto cognitivo, relaciona os aspectos afetivos,
relacionais e a ação ativa do professor na transformação do conhecimento a partir de suas
necessidades profissionais, sendo de cunho subjetivo e individual. O autor destaca que a formação
será fator favorecedor ou de redução da criatividade, a autoconfiança, a autonomia e o sentido de
responsabilidade profissional.
No Brasil, as baixas estatísticas tem orientado as reformas curriculares e as constantes
mudanças nos programas de formação de professores, com crescimento das políticas públicas de
formação continuada voltadas para os professores alfabetizadores no anseio pela superação dos
baixos índices de desempenho escolar registrados nas etapas iniciais do Ensino Fundamental pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP).
Segundo Lopes (2004) as políticas curriculares ultrapassam a estaticidade de documentos
escritos, apresentam uma dinâmica de significação e reconstrução de sentido nos múltiplos espaços
pelos sujeitos da educação a partir de seus processos subjetivos.
São produções para além das instâncias governamentais. Isso não significa, contudo,
desconsiderar o poder privilegiado que a esfera de governo possui na produção de
sentidos nas políticas, mas considerar que as práticas e propostas desenvolvidas nas
escolas também são produtoras de sentidos para as políticas curriculares (LOPES,
2004).

O âmbito escolar apresenta um dinamismo em suas práticas sociais que ultrapassa as
determinações oficiais e sua intencionalidade instituída, sendo a autonomia pedagógica necessária
para o atendimento das diferentes realidades locais e a constituição de uma educação de qualidade
com significância para a comunidade escolar.
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De acordo com o caderno de Política Nacional de Alfabetização (PNA) a alfabetização no
Brasil embasar-se-á nas evidências científicas, tendo-as como dados da realidade para compreensão
dos processos de leitura e escrita e ponto de partida para a proposição de práticas alfabetizadoras
(BRASIL, 2019).
É evidente que docentes necessitam de embasamento teórico para a atuação no campo
escolar, contudo a relação com a prática e as vivências dos sujeitos escolares, assim como suas
necessidades, deve constituir e ser significativas para o desenvolvimento das ações docentes.
REFERENCIAL TEÓRICO
A Teoria (política) do discurso (LACLAU; MOUFFE, 2001) é suporte para pensar as
políticas de currículo de formação docente como prática discursiva e de enunciação de sentidos,
compreendendo os processos de significação, que surgem a partir das articulações simbólicas no
campo discursivo. Nas práticas discursivas, a linguagem é constituinte social, sendo utilizadas pelos
sujeitos e grupos como mediação. Visão que extrapola o nível da linguagem verbal e considera o
discurso categoria constituinte e organizadora da realidade.
O quadro teórico contribuirá para reflexões, questionamentos e direções para a investigação
sobre as políticas de formação continuada oficiais e diversos elementos do contexto escolar que se
articulam na formação do significante cultural nos processos de lutas sociais e simbólicas em torno
de possibilidades emancipatórias do professor alfabetizador.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo é de cunho qualitativo conduzido por uma abordagem etnográfica, na medida em
que decorre da preocupação em compreender o processo e a complexibilidade objeto estudado
através das relações sociais e culturais presentes no discurso. Neste sentido, cabe relembrar que:
[...] a principal característica das pesquisas qualitativas é o fato de que essas seguem a
tradição “compreensiva” ou interpretativa. Isto significa que as pessoas agem em
função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores e que seu comportamento
tem sempre um sentido, um significado [...] precisando ser desvelado (PATTON, 1986
apud ALVES MAZZOTTI, 1998, p. 131).

Dessa forma, consideram-se os valores, significados e histórias vividas produzidos no
contexto pesquisado e suas inter-relações, possibilidades para a compreensão do currículo, a
produção dos saberes e poderes e seus processos de negociação presentes nos discursos de texto
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curriculares para formação continuada docente e sua significação nas práticas educativas. Os
procedimentos serão multimetodológicos feitos por meio de seções dispostas a seguir: análise
documental das diretrizes, textos curriculares e de referenciais que orientam a formação continuada
e estudos na área de abrangência para inserção no tema; e técnica de História Oral com entrevistas
orais semiestruturadas que possibilitam os professores alfabetizadores que participaram de
formação continuada nos últimos cinco anos se expressarem para a compreensão dos sentidos
presentes nos discursos que se relacionam com as políticas públicas ou se afastam; triangulação dos
dados considerando o referencial teórico.
RESULTADOS (PARCIAIS)
Os resultados obtidos, até o momento, através da análise documental expõe que nas últimas
décadas as políticas curriculares de formação continuada docente são propostas a partir da cultura
de performatividade e naturalização dos moldes de produtividade presentes nas formações
continuadas acabam por contribuir para formações de programas curriculares que buscam
compensar lacunas, voltando-se para aplicabilidade de evidências científicas, tendo-as como dados
da realidade para compreensão dos processos de leitura e escrita e ponto de partida para a
proposição de práticas alfabetizadoras.
A profissionalização docente e o desenvolvimento profissional propostos pelos programas
de formação oficiais e pela OEI se constituem a partir de referenciais teóricos e aquisição de
conhecimentos em modelos reproduzíveis.
Os programas desenvolvidos pelas políticas públicas destacam a formação de competências
profissionais, treinamentos de aplicações didáticas e valorização do saber acadêmico, havendo
ainda uma lacuna na articulação a prática docente e a realidade dos atores escolares e suas
representações.
CONCLUSÕES PARCIAIS
Os resultados obtidos nesse estudo em andamento poderão contribuir para identificarmos e
refletirmos acerca dos possíveis obstáculos que dificultam a superação dos modelos de formação
continuada apresentados. Os discursos dos referenciais e textos curriculares são mobilizadores de
sentidos que produzem como os elementos sociais e culturais que permeiam as práticas pedagógicas
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cotidianas. Como apresentados nos documentos analisados constituem um campo simbólico de
hierarquização e prescrição.
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Resumo
As políticas curriculares de formação continuada docente nas últimas décadas passaram de um enfoque
de justiça social para apropriação de elementos associados a qualidade da educação, no qual a atuação
docente é submetida ao pensamento de eficácia. A compreensão de que essas políticas não são
estáticas, mas apresentam em seu discurso formas privilegiadas que direcionam a ação docente e a
formação de sentidos que são significadas e reconstruídas no espaço escolar, instiga a identificar como
essas representações circulam e impactam a prática do professor alfabetizador. Essa pesquisa de
abordagem qualitativa fundamenta-se na Teoria do discurso de Ernesto Laclau e Mouffe (2010). Os
procedimentos e instrumentos de coletas de dados são multimetodológicos: análise documental das
diretrizes, textos curriculares e de referenciais que orientam a formação continuada e estudos na área de
abrangência para inserção no tema; e técnica de História Oral com entrevistas orais semiestruturadas
que possibilitam os professores alfabetizadores que participaram de formação continuada nos últimos 5
anos se expressarem para a compreensão dos sentidos presentes nos discursos que se relacionam com
as políticas públicas ou se afastam. O trabalho em andamento se apresenta na fase de análise
documental. A análise aponta uma ressignificação da profissionalização docente, criando uma nova
subjetividade voltada para a valorização da eficácia no sentido de produtividade, a apropriação de
modelos e redução da autonomia pedagógica. O estudo avança para identificação das representações
dos professores alfabetizadores e posterior triangulação dos dados. Diante dos resultados parciais, é
possível pensar no impacto e dos sentidos inferidos para a formação de pressupostos das práticas
docentes e a necessidade de rompimento das marcas da desprofissionalização com a perda da
autonomia pedagógica. É esperado, desse modo, contribuir para o debate acerca da formação/prática
docente.
Palavras-chave: políticas curriculares, formação continuada docente, professores alfabetizadores.
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o número de pesquisas sobre a formação de professores se expandiu
significativamente no Brasil. De acordo com André (2013), ao realizar o mapeamento da produção
acadêmica, nos programas de pós-graduação, na área de educação, na década de 1990, o volume
proporcional de dissertações e teses, que tinham como foco a formação de professores, girava em
torno de 7%; em 2007, esse percentual
atingiu 22% dos estudos. Os temas abordados incluíam a formação inicial, o professor e seus
saberes, práticas pedagógicas, opiniões e representações dos docentes.
Nesse sentido, no que diz respeito à formação inicial docente voltada para a ERER, nas
últimas décadas, a temática vem ganhando espaço nas políticas educacionais voltadas para o trato
da diversidade racial. No entanto, as “ações desenvolvidas se debruçam na formação continuada,
em sua grande maioria” (FERREIRA; SILVA, 2013, p. 84). Desse modo, surge a necessidade de
fomentar discussões que envolvam a formação inicial docente para a ERER, sua importância e
como ela tem se configurado nos currículos dos cursos de licenciaturas.
Historicamente, o currículo da formação inicial de professores não tem contemplado a
temática étnico-racial (GOMES, 2007). Desse modo, apresenta fragilidades para o enfrentamento
do preconceito e racismo presentes no universo escolar, assim como, para a constituição de práticas
que contemplem a diversidade.
Portanto, a incorporação da ERER nos currículos e nos processos pedagógicos de formação
docente faz parte de lutas e reivindicações históricas do movimento negro brasileiro que há anos
tem demandado o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira nos currículos escolares.
De acordo com Gomes (2007), o campo da formação de professores deverá se abrir para dialogar
com outros espaços em que negros constroem suas identidades.
Nessa perspectiva esse estudo objetiva discutir o processo de formação inicial docente
voltado para a ERER, a partir dos currículos dos cursos de licenciaturas de três instituições de
ensino superior do estado do Espírito Santo. Assim como, o desenvolvimento de políticas e ações
voltadas para essa temática, tendo em vista a falta de estudos sobre a temática, o preconceito racial
e a desvalorização histórico-cultural da população afro-brasileira.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A formação de professores e o currículo, assim como sua seleção e legitimação, estão
transpassados pela diversidade. De acordo com Gomes (2007), não se trata apenas de incluir a
diversidade como um tema nos currículos, mas é preciso ter consciência das marcas da diversidade
presentes nas diferentes áreas do conhecimento e no currículo
como um todo, ou seja, ver a diversidade nos processos de produção e de seleção do
conhecimento escolar.
Silva (1995) nos ajuda a compreender as relações que constituem o currículo, no nosso caso
específico, o currículo da formação de professores, de maneira a atender alguma demanda ou
interesse de grupos sociais, portanto,
[...] as narrativas contidas no currículo trazem embutidas noções sobre quais grupos
sociais podem representar a si e aos outros e quais grupos sociais podem apenas ser
representados ou até mesmo serem totalmente excluídos de qualquer representação.
Elas, além disso, representam os diferentes grupos sociais de forma diferente:
enquanto as formas de vida e a cultura de alguns grupos são valorizadas e instituídas
como cânone, as de outros são desvalorizadas e proscritas. Assim, as narrativas do
currículo contam histórias que fixam noções particulares de gênero, raça, classe –
noções que acabam também nos fixando em posições muito particulares ao longo
desses eixos (de autoridade) (SILVA, 1995, p. 195).

Por isso, a inserção da diversidade nos currículos implica compreender as causas políticas,
econômicas e sociais de fenômenos como etnocentrismo, racismo, sexismo, homofobia e xenofobia.
Falar sobre diversidade e diferença implica posicionar-se contra processos de colonização e
dominação. “É perceber como, nesses contextos, algumas diferenças foram naturalizadas e
inferiorizadas sendo, portanto, tratadas de forma desigual e discriminatória” (GOMES, 2007, p. 25).
Portanto, segundo Gomes (2007, p. 29)
Esse movimento de mudança sugere a necessidade de aprofundar mais sobre a
diversidade nos currículos. Reconhecer não apenas a diversidade no seu aspecto
regional e local, mas, sim, a sua presença enquanto construção histórica, cultural e
social que marca a trajetória humana. Rever o nosso paradigma curricular.

De acordo com Sacristán (2000), o currículo é um campo privilegiado para analisar as
contradições entre as intenções e a prática educativa. Para conhecer o currículo é fundamental
compreender além das declarações, dos documentos e da retórica. Nas propostas escritas de
currículo se expressam mais os anseios do que as realidades. Sem considerar as interações entre
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1557

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

esses aspectos, não se pode compreender o que estudantes aprendem e o que acontece realmente
com elas e eles.
Os autores Ferreira e Silva (2013), nos chamam a atenção para pensarmos num currículo
aberto as discussões dos povos que fazem parte da história brasileira e que, por muito tempo, foram
silenciados pela historiografia tradicional, na qual estudamos a produção da representação negativa
da África e dos africanos. Nesse
processo, organizamos nossas ideias e opiniões a partir das imagens e informações que
circulam pela mídia e que revelam apenas elementos negativos, misérias como guerras étnicas,
instabilidade política, AIDS, fome e falência econômica.
Daí decorre a necessidade de garantir espaços, na formação inicial de professores, de
inúmeras vozes, que historicamente foram silenciadas, pois de acordo com Ferreira e Silva (2013, p.
28),
[...] ressaltar tais culturas e histórias não implica vê-las fechadas em si mesmas; não é
necessário estabelecer oposição frontal entre brancos, negros e índios; importa
evidenciar o silenciado, os mecanismos de dominação e de exploração entre os grupos
humanos e dissolver nossas certezas para que, ao descobrirmos outros significados,
desconstruamos nossas percepções e categorizações, tornando-nos mais capazes de
abordar tais histórias e culturas.

Para Ferreira e Silva (2009) incluir a temática da ERER nos currículos na formação de
professores não significa silenciar ou apagar todas as demais relações que existiram no país, mas
apresentar diversas percepções e visões da história brasileira, de forma a contribuir para a
valorização da história e cultura do povo africano e afro-brasileiro.
Entretanto, essa tomada de consciência é que poderá trazer mudanças mais profundas nas
posturas dos professores, levando-os a problematizar não só essas práticas, mas também outras
relacionadas aos preconceitos e às desvalorizações até hoje sofridas por negros e índios brasileiros.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa proposta é de natureza qualitativa, considerando que essa abordagem auxilia o
desenvolvimento das pesquisas em educação. Nesse sentido, a pesquisa de natureza qualitativa,
contribui para realizar várias leituras do processo educacional, assim, é
[...] importante, reconhecer, que ela revela uma interpretação - que não é única nem a
melhor, mas deixa aberta a possibilidade de que outras possam surgir. E aí está sua
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riqueza: ao revelar cenas do cotidiano escolar, ficam abertas as possibilidades de
várias leituras desse cotidiano, o que pode ser feito pela análise dos dados e pela
exploração do referencial teórico (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 24).

Lüdke e André (1986) contribuem, no sentido, de compreender as especificidades da
pesquisa qualitativa e suas contribuições para a pesquisa em educação. Deste modo, a abordagem
qualitativa dialoga com o objeto deste estudo, a fim de compreender e explicar as questões que
permeiam os currículos voltados à formação docente dirigida à ERER.
Para tanto, elegemos como tipo de pesquisa a pesquisa documental, pois, segundo Sá-Silva,
Almeida e Guindani (2009), o uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A
riqueza de informações que deles podemos extrair e resgatar justifica o seu uso em várias áreas das
Ciências Humanas e Sociais porque possibilita ampliar o entendimento de objetos cuja
compreensão necessita de contextualização histórica e sociocultural. Nesse sentido, a análise
documental favorece a observação do processo de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos,
conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros (SÁ-SILVA;
ALMEIDA; GUINDANI, 2009). Assim, analisamos os Planos de Desenvolvimento Institucional
(PDI), os Planos Pedagógicos do Curso (PPC) e as matrizes curriculares dos cursos de três
instituições de ensino superior, localizadas na região sul do Espírito Santo.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Nesse sentido, foi realizado um levantamento das instituições e o número de cursos de
licenciatura da região do Caparaó, sul do estado do Espírito Santo: Instituto Federal do Espirito
Santo – Campus Alegre (Ifes), da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre (Fafia) e da
Universidade Federal do Espírito Santo – Campus Alegre (Ufes). Essas instituições foram
escolhidas, considerando que elas eram responsáveis pela formação de professores nessa região.
Desse modo, elegemos como foco de estudo as instituições de ensino superior que ofereciam cursos
na modalidade presencial.
Desse modo, os cursos de licenciaturas que fizeram parte desse estudo foram: Biologia,
Física, Matemática e Química da Ufes; na Fafia, os cursos: Biologia, História, Letras, Matemática,
Pedagogia e Psicologia; e no Ifes o curso de Ciências Biológicas. Os cursos foram escolhidos
partindo do objetivo dessa pesquisa e levando em
consideração a legislação brasileira que estabelece a obrigatoriedade da discussão da ERER
nos cursos de licenciaturas.
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Portanto, foram objetos de estudo, o PDI, os PPCs e as matrizes curriculares dos referidos
cursos, com objetivo de identificar como a disciplina da ERER, está inserida nos cursos de
formação docente. Nesse sentido, foi realizada uma coleta sistemática de informações sobre as
ações realizadas para o trato da ERER, para melhor compreender como se dava essa discussão no
contexto de cada instituição.
Nas primeiras análises dos documentos, buscamos identificar as instituições que possuíam a
disciplina da ERER e as ações desenvolvidas dentro das instituições voltadas a essa temática.
Observamos que as três instituições possuíam em seu currículo conteúdos voltados à ERER,
seja por meio de disciplinas específicas, seja em outras disciplinas correlatas. Na Fafia, o curso de
pedagogia abrangia essa discussão nas disciplinas de “Relações de Gênero, Étnicas e Raciais” e
“Educação e Problemáticas da Sociedade Contemporânea”. Essa última, também estava presente
nos currículos dos demais cursos de licenciatura da instituição. O curso de História era o único
curso que possuía a disciplina específica da ERER em seu currículo. A instituição não possuía
nenhuma política ou desenvolvia alguma ação voltada para a ERER. Essa discussão estava presente
apenas nos eventos acadêmicos organizados pelos cursos.
No Ifes – campus de Alegre, a discussão era contemplada na disciplina de “Educação e
Diversidade”, portanto, não tinha uma disciplina específica voltada a ERER. Cabe destacar que, o
Ifes possui o Neabi, que era considerado como o núcleo responsável por desenvolver debates e
ações voltados para as questões afro-brasileiras e indígenas na instituição.
A Ufes possuía duas disciplinas específicas voltadas a discussão da ERER, estabelecidas
como obrigatória em todos os cursos de licenciatura: “Educação das Relações Étnico Raciais” e
“Educação e Políticas para a Diversidade Cultural”. Além disso, a Ufes tinha um professor
especifico, da área da ERER para ministrar essas disciplinas. Vale ressaltar que a instituição
contava com projetos de extensão, grupos de estudos, eventos acadêmicos organizados para a
discussão dessa temática.
CONCLUSÕES
Os resultados iniciais apontam que o conteúdo da ERER estava inserido nos currículos dos
cursos de licenciatura das instituições pesquisadas. Ora abordada de forma transversal nas
disciplinas que abordam diferentes temáticas relacionais a diversidade como gênero, da população
LBGTI+ e inclusão de alunos com deficiência, como ocorria na maior parte dos cursos da Fafia e
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do Ifes. Ora como disciplina específica, como ocorria no curso de história da Fafia e nos cursos de
Licenciaturas da Ufes. Entretanto, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (2004)
orienta que essa discussão esteja presente em todos dos cursos de licenciaturas.
Contudo, a discussão da ERER também se dava em outros espaços, para além dos
componentes curriculares, ou seja, por meio de ações desenvolvidas nas instituições, por meio de
eventos científicos e da atuação dos núcleos afro-brasileiros, como acontecia no Ifes, com o Neabi.
Essas ações também contribuíam para a formação dos sujeitos e ampliação da discussão dessa
temática. Outro ponto importante, se refere à existência de um professor com formação especifica
para trabalhar com a temática, como foi identificado na Ufes, que possibilitava ações mais incisivas,
como a realização de eventos específicos, projetos de pesquisa e extensão.
Nesse sentido, de um modo geral, como apresenta Gomes (2007), essa discussão não tem
conseguido ocupar um lugar relevante nos currículos de graduação do país nas mais diversas áreas.
Mesmo que as instituições de ensino superior estejam passando por um momento de reestruturação
dos cursos de licenciatura e de pedagogia, em função das diretrizes curriculares nacionais
específicas de cada área, a ERER continua ocupando lugar secundário.
Assim, os currículos da formação de professores podem expressar uma visão restrita de
conhecimento, ignorando e até mesmo desprezando outros conhecimentos, valores, interpretações
da realidade, de mundo, de sociedade e de ser humano acumulado pelos coletivos diversos
(SACRISTÁN, 2000). Desse modo, o currículo é articulado às relações históricas, sociais, políticas
e econômicas, constituindo-se como espaço de disputa em torno do que deve ser ensinado, portanto,
deve ser aberto as discussões mais amplas e que inclua a diversidade étnico-racial.
Diante ao exposto, a formação docente tem o compromisso de contemplar no seu currículo
conteúdos voltados a essa temática, na tentativa de contribuir com a implementação dessa política e
constituição de práticas voltadas ao combate ao racismo, preconceito e discriminação no contexto
da escola. Nesse sentido, a partir deste trabalho buscamos contribuir e incentivar o desenvolvimento
de pesquisas em formação docente, bem como estudos voltados para a ERER, de forma a fomentar
discussões sobre a temática. Além de possibilitar espaços para pensarmos, a fim de discutir a
importância das políticas de formação docente que envolva o debate em torno da ERER, e de
criação de espaços e disciplinas voltadas para abordar a temática, em vistas a combater o
preconceito racial.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1561

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

REFERÊNCIAS
ANDRÉ, Marli. Políticas de apoio aos docentes em estados e municípios brasileiros: dilemas na formação de
professores. Educar em Revista, Curitiba, v. 29, n. 50, p. 15-69, out/dez. 2013.
FERREIRA, Michele Guerreiro; SILVA, Janssen Felipe da. Perspectiva pós-colonial das relações étnico-raciais nas
práticas curriculares: conteúdos selecionados e silenciados. Revista Teias, Rio de Janeiro, v. 14, n. 33, p. 25-43, 2013.
GOMES, Nilma Lino. Indagações sobre currículo: diversidade e currículo. Brasília: Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Básica, 2007.
LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São
Paulo: Papirus, 1986.
SACRISTÁN, José Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.
SÁ-SILVA, Jackson Ronie; ALMEIDA, Cristovão Domingos de; GUINDANI, Joel Felipe. Pesquisa documental: pistas
teóricas e metodológicas. Revista brasileira de história & ciências sociais, v. 1, n. 1, p. 1-15, jul. 2009.
SILVA, Tomaz Tadeu da. Alienígenas na sala de aula: uma introdução aos estudos culturais em educação. Petrópolis:
Vozes, 1995.

Resumo
Este artigo objetiva discutir o processo de formação inicial docente voltado para a Educação das
Relações Étnico-Raciais (ERER), a partir dos currículos dos cursos de licenciaturas de três instituições
de ensino superior do sul do estado do Espírito Santo. Nesse sentido, para fundamentar o estudo,
busca-se amparo nas contribuições teóricas de André (2013), para pensar na formação docente no
Brasil; Silva (1995) e Sacristán (2000) para subsidiar as reflexões sobre currículo; e Gomes (2007) para
discutir as concepções da ERER. Para tanto, desenvolve uma pesquisa documental, tendo como base
os Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI) das instituições, e os Planos Pedagógicos do Curso
(PPC), e as matrizes curriculares dos cursos. Cabe destacar que este estudo se trata de uma pesquisa em
andamento e com resultados iniciais e preliminares. Contudo, os resultados iniciais apontaram que o
conteúdo da ERER estava inserido nos currículos dos cursos de licenciatura das instituições
pesquisadas. Ora abordada de forma transversal nas disciplinas que abordam diferentes temáticas
relacionais à diversidade. Ora como disciplina específica. Além disso, foi possível observar que a
discussão da ERER também se dava em outros espaços, para além dos componentes curriculares, ou
seja, por meio de ações desenvolvidas nas instituições, como eventos científicos, projetos de extensão,
pesquisas e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi). Diante ao exposto, ratificamos a
importância da formação docente contemplar no seu currículo conteúdos voltados a essa temática, na
tentativa de contribuir com a constituição de práticas voltadas ao combate ao racismo, preconceito e
discriminação no contexto da escola.
Palavras-chave: Formação de professores; Currículo; Educação das Relações Étnico-Raciais.
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INTRODUÇÃO
No Brasil, as políticas educacionais, sempre apresentaram um caráter descontínuo e pouca
articulação entre si. Inicialmente, preocupavam-se em garantir o acesso à Educação das camadas
populares. Em relação a formação docente, as políticas públicas brasileiras eram escassas, e com
certa frequência, as ações que propunham, não eram plenamente executadas. Contudo esta realidade
modificou-se a partir da década de 1990, quando a temática da profissionalização dos professores
ganhou expressividade, e políticas educacionais voltadas para este tema surgiram em maior escala
no cenário nacional.
Em 1996, foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB 9394/96, que
dispõem o título VI: Dos Profissionais da Educação, composto por seis artigos, que regulamentam
proposições sobre formação docente inicial e continuada. Posteriormente, surgiram outras leis e
normativas direcionadas ao aprimoramento de professores, algumas mantêm-se até o presente
momento, passando por reestruturações. Outras não continuaram com relação à execução de suas
ações. Isso acontece pelo fato das políticas serem mutáveis sofrem alterações ou não avançam com
o passar do tempo e/ou variações no panorama sociopolítico do país.
Atualmente, o Plano Nacional de Educação PNE 2014 – 2024 e a Nova Política Nacional de
Formação dos Professores, lançada pelo Ministério da Educação e Cultura MEC e m outubro de
2017 representam as principais ações que regulamentam a formação dos professores no Brasil.
O PNE 2014 – 2024 foi aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, representando
um referencial para as políticas públicas educacionais brasileiras. É constituído por 10 diretrizes, 20
metas e 254 estratégias, dentre estas destacam-se as metas:15, 16, 17, 18 direcionadas à
qualificação e valorização da prática docente.
A Nova Política Nacional de Formação dos Professores se baseia nos princípios
estabelecidos na Constituição Federal de 1988, LDB 9394/96, PNE 2014 – 2024 (metas 15 e 16) e
Resolução CNE/CP 2/2015 (BRASIL, 2017). Este documento busca estabelecer uma rede
colaborativa entre os entes federativos e as instituições formadoras; articulação entre as escolas da
educação básica e os centros de formação; trabalhar os conteúdos expressos na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC); promover a associação entre teoria e prática; estimular a
Interdisciplinaridade, Interculturalidade, Inovação e proporcionar uma formação humana integral
(BRASIL, 2017).
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O presente trabalho busca apresentar as políticas educacionais supracitadas, no tocante a
formação de professores da educação básica, com intuito de conhecer mais expressivamente seus
propósitos/ações associados à promoção de qualidade a educação.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A profissionalização docente, valorização da carreira e melhoria das condições de trabalho
representam os principais desafios a serem enfrentados pelas políticas educacionais brasileiras na
atualidade. Considerando o papel relevante que o professor apresenta na qualidade da educação, é
necessário não apenas garantir formação adequada a este profissional, mas também ofertar situações
de trabalho favoráveis que possam atrair e manter este profissional em sala de aula. (GATTI,
BARRETO e ANDRÉ 2011, p. 11).
Segundo Saviani (2014, p. 82), a instituição de um plano nacional para a educação visa
implementar racionalidade na prática educativa, com o objetivo de superar cenários de
improvisação, que vão de encontro com uma educação sistematizada. Assim, o PNE 2014-2024,
constitui um documento que elenca compromissos colaborativos entre os entes federativos e
diversas instituições pelo avanço da educação no país. (BRASIL, 2015, p. 13).
O atual PNE apresenta dez diretrizes estabelecidas no seu artigo 2º, destacando uma delas
que está diretamente relacionada à valorização dos professores: “IX- valorização dos (as)
profissionais da educação” (BRASIL, 2014). Além disso, a quarta diretriz propõem “IV-melhoria
da qualidade da educação”, que mesmo de forma indireta, encontra-se associada à formação de
professores. Entendendo que a melhoria na qualidade da educação básica envolve diversos
aspectos, entre eles a profissionalização docente, sua carreira e perspectivas, de acordo com Ens et
al (2016, p. 150).
As metas estabelecidas pelo PNE 2014-2024 podem ser encaradas como demarcações
concretas do que se espera alcançar em cada dimensão da educação brasileira. As estratégias, por
sua vez, descrevem os caminhos que precisam ser construídos e percorridos por meio desta política
pública (BRASIL, 2015, p. 13). Em relação à formação de professores destacam-se:
Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos
profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de
20 de dezembro de 1996, assegurando que todos os professores e as professoras da educação básica

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1565

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de
conhecimento em que atuam. (BRASIL, 2014).
Meta 16: Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da
educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais
da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. (BRASIL, 2014).
Meta 17: Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica
de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade
equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE. (BRASIL, 2014).
Meta 18: Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os
(as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o
plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso
salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da
Constituição Federal. (BRASIL, 2014).
É importante reforçar que o PNE se caracteriza como uma política pública articuladora das
diversas políticas educacionais existentes, inclusive a Nova Política Nacional de Formação
Docente, orientando-se pela busca da unidade diante esta diversidade. Compreendendo que a
realização de uma meta é requisito para a efetivação das demais e do Plano como um todo.
(BRASIL, 2015, p. 15 e 16).
A Nova Política Nacional de Formação de Professores instituída pelo Ministério da
Educação e Cultura – MEC em outubro de 2017, vêm alterar a Resolução do Conselho Nacional de
Educação – CNE/CP 2/2015. Essa política busca estabelecer normas à formação de professores que
atuam na educação básica, com o intuito de ampliar a aprendizagem dos estudantes pela qualidade
do trabalho do docente. Esta visão considera o professor como o maior responsável pela
aprendizagem/desempenho dos discentes.
Segundo o documento do MEC de apresentação da Nova Política Nacional de Formação de
Professores, a proposta é a delimitação de uma Base Nacional de Formação Docente. Esta deve
nortear um currículo para a profissionalização dos professores, e impulsionar que sua elaboração
ocorra em sistema de colaboração com os demais entes federativos e através de consulta pública
(BRASIL, 2017). A ideia de instituir uma Base Comum Nacional também é encontrada no trabalho
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de Helena Costa Lopes de Freitas (2014). Entretanto, no entendimento desta autora esta base deve
ser construída pela Associação Nacional pela Formação dos Professores da Educação – ANFOPE.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho constitui-se de um levantamento bibliográfico, de caráter analítico discorrendo
sobre as políticas educacionais de formação docente, destacando o Plano Nacional de Educação
(PNE 2014 – 2024) e a Nova Política Nacional de Formação de Professores (out. 2017). A coleta de
dados foi realizada entre o período de 04 de outubro de 2019 a 20 de janeiro de 2020. Na confecção
desta pesquisa utilizou-se as seguintes bases de dados: Scientific Eletronic Library Online
(SCIELO), periódicos da Capes\MEC, site oficial do MEC, da Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO e da Câmara Federal Legislativa.
Os critérios de seleção das publicações, foram os seguintes: leis, normativas, resoluções (que
instituíram as políticas públicas educacionais analisadas neste estudo), artigos, dissertações, teses e
livros publicados entre os anos de 2000 a 2019. A construção deste trabalho ocorreu optando por
artigos e livros que abordassem uma discussão sobre o PNE 2014-2024 e a Nova Política Nacional
de Formação Docente.
Posterior à seleção do material, conforme os critérios previamente estabelecidos, foram
seguidos, nessa ordem os seguintes passos: leitura exploratória; leitura seletiva e escolha do
material que se adequa à temática deste estudo; análise dos textos, finalizando com a realização de
leitura interpretativa e redação do artigo.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Na construção desta pesquisa foram utilizados livros, artigos científicos, leis, normativas,
relatórios e documentos oficiais que instituíram, regulamentaram e informaram sobre as políticas
públicas analisadas. Este material expõe aspectos importantes sobre a implementação de políticas
educacionais direcionadas à formação docente. Pois, discutem sobre políticas públicas; políticas
educacionais e políticas direcionadas à formação docente, destacando o Plano Nacional da
Educação PNE 2014-2024 e à Nova Política Nacional de Formação Docente.
O combate à precarização da atividade docente materializa-se pela valorização dos
professores com formação de qualidade e adequada, instituição de um plano nacional de carreira,
cargos e salários e transformação das condições de trabalho. Ademais, estas características foram
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mencionadas em todas as publicações utilizadas na confecção deste estudo, como relevantes na
busca por uma educação de qualidade.
Os textos reforçam a importância de articulação entre as políticas relacionadas à formação
docente, com o intuito de obterem avanços na educação do Brasil. Além disso, estes trabalhos dão
ênfase à necessidade de ampliação do financiamento educacional, que representa uma condição
indispensável para a obtenção das metas propostas no PNE 2014-2024, como afirma Gatti, Barreto
e André (2011) e Saviani (2014).
Estas obras chamam à atenção para a importância da formação dos professores ocorrer sob a
responsabilidade das universidades públicas do país. Este aspecto é significativo, pois segundo Ens
et al (2016) e Gatti, Barreto e André (2011) o princípio de mercadorização da formação docente,
muitas vezes está relacionado ao ensino ofertado por Instituições privadas de Ensino Superior, que
tendem a encarar a educação como um produto.
Essa realidade precisa ser evitada, através de ações que implementem processos formativos
estabelecidos em instituições públicas de ensino superior e favoreçam o acesso a estes,
especialmente, aos professores que atuam/atuarão na educação básica do Brasil.
Como afirma Freitas (2014) e Gatti, Barreto e André (2011), a atuação das universidades
públicas no processo de aprimoramento dos professores da educação básica busca fortalecer e
aproximar a educação básica do ensino superior; teoria e prática; espaço escolar e acadêmico. No
intuito de vislumbrar as escolas como espaços privilegiados de formação, produção de saberes e
conhecimentos.
A instituição de uma Base Nacional Comum para a formação de professores no país é uma
das propostas da Nova Política Nacional de Formação Docente, esta ideia também aparece nos
textos de Freitas (2014) e Gatti, Barreto e André (2011), contudo, estas autoras chamam à atenção
para que esta padronização não promova inibição/regulação à criação, reflexão e crítica dos
processos formativos docentes.
CONCLUSÕES
As políticas públicas direcionadas à formação docente, geralmente apresentam um apelo
para a resolução de problemas/desafios relacionados à profissão, promovendo pouco a reflexão
crítica sobre a prática docente. Atingir as metas estabelecidas nas políticas educacionais analisadas
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neste estudo exige do Estado e da sociedade um compromisso permanente por uma educação de
qualidade e emancipatória.
Consequentemente, o aumento dos investimentos em educação representam uma condição
sine qua non para a obtenção dos objetivos propostos pelas políticas educacionais. Pois alcançar as
metas significa que o plano está sendo implementado.
O compromisso pela construção de uma sociedade mais justa e igualitária perpassa por uma
educação holística, para este intento o Estado necessita favorecer a atuação e desenvolvimento do
principal ator deste processo: o professor. Somente assim será possível combater às assimetrias
educacionais responsáveis pela desigualdade social.
Espera-se que este trabalho possa contribuir e potencializar os debates sobre as políticas
públicas educacionais relacionadas à profissionalização dos professores, favorecendo o diálogo que
busque superar os entraves à valorização/fortalecimento da atividade docente no Brasil.
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Resumo
No Brasil, as políticas educacionais sempre apresentaram um caráter descontínuo e pouca articulação
entre si, inicialmente buscavam garantir o acesso de todos à educação, em relação à formação docente
os planos eram escassos e pouco eficazes. Contudo, nas últimas décadas este quadro mudou, com a
implementação de políticas educacionais direcionadas à profissionalização docente, como o Plano
Nacional de Educação PNE 2014 – 2024 e a Nova Política Nacional de Formação dos Professores,
lançada pelo MEC em outubro de 2017. Estas ações representam um compromisso na busca por
valorização da carreira e melhoria das condições de trabalho, sendo estes os principais desafios a serem
enfrentados na conquista de uma educação de qualidade. O objetivo deste estudo é conhecer as ações
propostas pelas políticas educacionais citadas em relação à formação de professores. Para isto, foi
realizado um levantamento bibliográfico de caráter analítico sobre o PNE 2014 – 2024 e a Nova
Política Nacional de Formação de Professores. A coleta de dados foi realizada entre outubro de 2019 a
janeiro de 2020, nas bases de dados e sites oficiais: SCIELO, periódicos da Capes\MEC, UNESCO e
Câmara Federal Legislativa. Através deste estudo entende-se que estas políticas representam ações do
Estado que buscam aprimoramento da educação, através da qualificação adequada dos professores,
valorização e transformação das condições de trabalho destes profissionais. Além disso, destaca a
importância da necessidade de ampliação do financiamento educacional, sendo esta condição
indispensável para a obtenção de bons resultados na educação. Ademais, esta pesquisa chama atenção
para a importância da formação dos professores acontecer sob responsabilidade das universidades
públicas do país, este é um ponto relevante para evitar a mercadorização do aprimoramento docente.
Os debates sobre as políticas públicas educacionais relacionadas à profissionalização dos professores
precisam favorecer e fortalecer a valorização da prática docente.
Palavras-chave: Educação; formação docente; políticas educacionais.
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INTRODUÇÃO
Elaborado em meio a uma parceria entre professoras das disciplinas de Biologia e Química,
o objetivo do presente trabalho consiste em relatar a experiência vivida pelas autoras junto à
bolsista a partir das ações desenvolvidas no projeto “XXXXXXXXXXXX”, que vem sendo
realizado no colégio XXXXXXXXXX. O referido projeto, que se iniciou em 2019 e continuará em
2020, visa contribuir para a formação inicial docente, oportunizando aos licenciandos vivenciar o
cotidiano da escola. Uma das frentes de atuação do projeto é o desenvolvimento de trabalhos
voltados para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), sendo sobre o mesmo que nos
proporemos a falar doravante.
O XXXXXXXX foi fundado em 2006 e funciona em tempo integral, onde o ingresso dos
alunos ocorre exclusivamente por sorteio, diferentemente de outras escolas da rede federal que
também fazem uso de provas de seleção. Desta forma, o corpo discente é plural, com estudantes
oriundos dos mais diferentes bairros, condições sociais, econômicas e familiares. Essa diversidade
de estudantes cria um ambiente propício para uma formação com enfoque no respeito às diferenças.
Por outro lado, gera um desafio constante para o corpo docente, que deve atender às demandas
variadas e público distinto (FERNANDES et al., 2018).
Buscando nessa maior “quantidade de tempo” propiciar “práticas escolares qualitativamente
diferentes”, a equipe pedagógica cria dentro da grade curricular, as “disciplinas eletivas”, que
funcionam no contra turno, tendo a duração de três meses, visando atender o interesse dos alunos e
professores (CAVALIERE, 2007, p. 1017). Foi no espaço das eletivas, que desenvolvemos o que
nos propomos no projeto anteriormente referenciado: trabalhar o tema da SNCT. Além disso, vimos
a oportunidade de aproximarmos o diálogo entre Universidade e escola, uma vez que a SNCT
mobiliza a comunidade acadêmica não chegando, geralmente, às escolas. Assim, realizamos a
eletiva: “Bioeconomia: Vamos falar sobre?”, entendendo que um tema como este, de fundamental
importância para todos os indivíduos deveria ser introduzido já na Educação Básica, pensando nas
futuras gerações. Na próxima seção, nos proporemos a falar sobre a confecção da eletiva pela
bolsista, orientada pelas autoras.
Reflexões sobre o tema: Bioeconomia
A 16ª edição da SNCT desse ano teve como tema “Bioeconomia: diversidade e riqueza para
o desenvolvimento sustentável”. Os primeiros encontros com a licencianda foram no sentido de
buscar informações a cerca do tema e pensar como seriam as possíveis abordagens junto aos alunos.
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Assim, passamos a nos debruçar em leituras sobre o assunto para sabermos como desenvolvê-lo na
Educação Básica.
Sentimos, em um primeiro momento, dificuldade, visto que no levantamento sobre o que
existia na literatura sobre o tema, constatou-se que poucas eram as informações e, dentre essas,
“não há um consenso sobre a definição de Bioeconomia” (SILVA et al., 2018, p. 284). Contudo,
diante do que pesquisamos, trabalhamos, então, com a noção da mesma como: “uso de material
biológico e sustentável para mover a economia de forma positiva” (SILVA et. al, 2018, p. 284).
Entendendo-a como uma proposta de mudança profunda na relação entre crescimento econômico e
manutenção dos ecossistemas. Novas formas de produção de alimentos, roupas, calçados, bebidas,
medicamentos entre outros que empregam tecnologia de ponta, alicerçada na biotecnologia, para
modificação e consequente ampliação da produção de matérias primas e substituição da atual
economia de carbono.
De igual modo, nos embasamos no site da Organização das Nações Unidas (ONU) para
planejarmos as atividades de nossa eletiva. Desse modo, descobrimos que o tema tem relação direta
com ao menos 10 dos 17 “objetivos de desenvolvimento sustentável” (ODS). Dentre os 10
identificados, trabalhamos mais especificamente com o 12º que tem como meta a “produção e
consumo sustentáveis”, que visa reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial;
alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os resíduos; e reduzir
substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso; entre
outros.
DIÁLOGOS POSSÍVEIS
Volto a indagar, que subsídios a escola tem posto à disposição dos jovens para
pensarem o presente? (CHAVES, 2013 ).

Tomando o fragmento de Chaves (2013) para reflexão, acreditamos que pensar práticas
experimentais e jogos didáticos foram estratégias eficientes para abordagem de um tema que é
premente: bioeconomia. Segundo Marandino et al. (2009), a experimentação didática é uma
metodologia que contribui para a melhoria no processo de ensino-aprendizagem ao proporcionar a
aproximação dos estudantes com o trabalho científico desenvolvido em experimentações e
pesquisas científicas, funcionando, assim, pedagogicamente na produção de conhecimentos
escolares a partir de conhecimentos e práticas científicos. Já trabalhar com os jogos didáticos
auxilia na compreensão de muitos conteúdos tidos como de difícil compreensão nas Ciências da
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Natureza, possibilitando despertar a capacidade dos estudantes de pesquisar, buscar informações e
selecioná-las, além da capacidade de aprender, criar e “formular questões, diagnosticar e propor
soluções para problemas reais” (BRASIL, 1998, p.33). Retomando Chaves (2013), esses foram os
“subsídios” que lançamos mão para trabalhar um tema do “presente”: a experimentação, na
fabricação de sabonetes com componentes naturais, realizada em quatro das 10 aulas da eletiva,
assim como a confecção e aplicação de um jogo didático, que tomaram as outras seis aulas
planejadas, o que demandou a reconstrução da cultura acadêmico-científica para atender aos
objetivos educacionais da cultura escolar. Nessa direção, Lopes e Macedo (2011, p. 98) ajudam a
compreender a relevância da vivência no contexto escolar para a formação docente, pois o aluno
deve constantemente mobilizar seus conhecimentos advindos da ciência de referência e ressignificálo nesse espaço específico, uma vez que para as referidas autoras “não se trata de transpor sem
modificações um saber de um lugar a outro, mas efetivamente transformar esses saberes para fins
de ensino”.
Portanto, apesar de ser um tema mais ligado ao universo do ensino superior, em razão de sua
complexidade, visto que o que vem sendo desenvolvido no país como
biocombustível, bioplástico, vem do conhecimento produzido nas Universidades, nos
apoiamos nos estudos de Lopes (1997) para pensarmos a socialização do conhecimento científico,
mediado pelo conhecimento escolar. Em diálogo com Forquin, Lopes (1997) afirma que a
“educação escolar” não se restringe a seleção de “saberes” produzidos em outras instâncias, mas
sim cabe “um exaustivo trabalho de reorganização, de reestruturação ou de transposição didática”.
Dessa forma, temos a configuração da cultura escolar, que é sui generis.
Nessa direção e não perdendo de vista o objetivo de nosso projeto em contribuir com a
formação inicial docente, nos apoiamos em Tardif (2014) pois o autor nos auxilia a pensar que a
imersão no espaço escolar, contribuirá para que os futuros professores, ao proporem atividades,
construam um olhar crítico sobre aspectos do fazer docente que usualmente se encontram
naturalizados no espaço escolar, reconhecendo as questões culturais e históricas envolvidas tanto na
produção dos conhecimentos científicos quanto na tradução destes para o universo escolar. Assim,
pensamos que, para que as atitudes e habilidades de um futuro professor sejam desenvolvidas, além
de elas estarem relacionadas ao processo de ensino, é necessária a participação dos licenciandos em
todas as atividades escolares oferecidas sejam elas com caráter de ensino, pesquisa ou extensão. Por
tudo acima exposto, entendemos que o trabalho voltado para a SNCT seria potente para esse
intento.
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SOBRE O JOGO
Como relatado anteriormente, durante os encontros com a turma, após a abordagem inicial
do tema, foram propostas diferentes atividades incluindo aulas práticas relacionadas à produção de
aromas e corantes para sabonetes, que envolviam o método científico e a comparação entre os
processos e produtos “bioeconômicos” e “não bioeconômicos”. Entretanto, percebemos que nas
discussões e indagações sobre o que estava sendo proposto e realizado por eles, a compreensão
sobre o tema, talvez por sua complexidade, ainda deixava muitas dúvidas. Foi então, que a ideia do
jogo sobre “Bioeconomia” tomou força e forma. Diante de todas as perguntas, discussões, práticas e
teoria apresentadas, a licencianda propôs um jogo aos estudantes. O jogo era composto por um
tabuleiro, peões que representavam personagens que tinham participação nas questões ambientais,
cartas com perguntas sobre tudo o que foi abordado ao longo da eletiva e um dado.
As regras foram sendo discutidas com os alunos no momento em que eles jogaram. Ao
elaborar as perguntas, muitas dúvidas surgiram não só sobre a resposta certa, mas também sobre a
elaboração da pergunta que melhor representava uma opção bioeconômica. A interação entre os
alunos, a licencianda e as professoras foi máxima nesse momento.
BUSCANDO CONCLUIR
Esse trabalho permitiu experiências significativas contemplando dois dos pilares da
Universidade: ensino e pesquisa e, principalmente, oportunizou a reflexão a cerca da prática
pedagógica própria da cultura escolar. De igual modo, nos debruçamos de maneira mais
aprofundada sobre alguns aspectos tão fundamentais ao nosso fazer pedagógico: como as escolas
têm discutido temas do presente, assim como permitir aos estudantes um aprendizado significativo,
com a apropriação e internalização de temas complexos sobre o cotidiano no qual estão inseridos.
Temos como objetivo, na continuidade desse trabalho, a socialização em encontros de ensino e
pesquisa da atividade realizada e, de igual modo, a multiplicação do material didático produzido
para empréstimo aos professores das demais redes de ensino, assim como pensar em atividades de
extensão, oferecendo oficinas em outros espaços de formação docente.
Acreditamos na potencialidade da ação acima exposta na formação dos futuros docentes,
uma vez que são essas práticas, realizadas ao longo de suas trajetórias pessoais e profissionais, que
influenciam de forma marcante a atuação do professor em sala de aula (TARDIF, 2014). Buscando
finalizar, sustentamos a relevância de divulgar o que vem sendo produzido no contexto escolar,
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pois, politicamente, assegura um posicionamento em favor da escola pública e democrática e dos
sujeitos que nela atuam.
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Resumo
Elaborado em meio a uma parceria entre professoras das disciplinas de Biologia e Química, o objetivo
do presente trabalho consiste em relatar a experiência vivida pelas autoras junto à bolsista a partir das
ações desenvolvidas no projeto “XXXXXXXX”, que vem sendo realizado no colégio XXXXXXXXX.
O referido projeto visa contribuir para a formação inicial docente, oportunizando aos licenciandos
vivenciar o cotidiano da escola. Uma das frentes de atuação do projeto é o desenvolvimento de
trabalhos voltados para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Assim, nos apoiamos em estudos
como os de Tardif (2014) e Lopes (1997), que auxiliam a pensar que a imersão no espaço escolar,
contribuirá para que os futuros professores, ao proporem atividades, construam um olhar crítico sobre
aspectos do fazer docente que usualmente se encontram naturalizados no espaço escolar, reconhecendo
as questões culturais e históricas envolvidas tanto na produção dos conhecimentos científicos quanto
na tradução destes para o universo escolar. Assim, pensamos que, para que as atitudes e habilidades de
um futuro professor sejam desenvolvidas, além de elas estarem relacionadas ao processo de ensino, é
necessária a participação dos licenciandos em todas as atividades escolares oferecidas sejam elas com
caráter de pesquisa ou extensão. Portanto, inserida nessa atividade, acreditamos que a bolsista atuou e
integrou duas, das três vertentes de nossa Universidade: o ensino e a pesquisa. Entendemos, assim, que
essa experiência será importante em sua formação por estar atuando junto aos alunos e junto a nós,
professoras, e, em paralelo, exercitando a “recontextualização” dos conhecimentos acadêmicos, que
como salientam Lopes e Macedo (2011, p. 98), “não se trata de transpor sem modificações um saber de
um lugar a outro, mas efetivamente transformar esses saberes para fins de ensino”.
Palavras-chave: Formação inicial docente; escola; Ensino de Ciências; Ensino de Química.
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Resumo
Este Painel discute o papel da didática como disciplina formativa nos cursos de graduação em
licenciatura e na pós-graduação voltada para a formação do professor de futuros docentes do ensino
superior. Os três textos convergem para uma concepção de didática autoral que traça caminhos e
possibilidades a partir do diálogo e da construção coletiva entre docentes, discentes e o objeto de
conhecimento. O primeiro texto do painel apresenta uma pesquisa realizada em duas turmas de
didática, oferecidas aos graduandos de diferentes licenciaturas, objetivando compreender sobre a
importância da didática como espaço formativo, discutir os aspectos potentes da disciplina na
profissionalização docente e contribuir para estudos do campo. O segundo texto reflete sobre as
escolhas didáticas interacionistas que permitam ao professor da disciplina “Processos de Alfabetização
para crianças, jovens e adultos” desenvolver o trabalho junto aos estudantes de graduação concebendo
que as questões didáticas da alfabetização estão ancoradas num conjunto de pressupostos teóricos,
éticos e democráticos que antecedem as escolhas metodológicas. O texto apresenta dois aspectos
essenciais que perpassam o campo da alfabetização: quem aprende e quem ensina, e que estão
interligados por considerarem a atitude alfabetizadora com os modos de estar em ação na sociedade. O
terceiro texto, fruto de experiências metodológicas da disciplina “Questões didáticas no Ensino
Superior” em nível de pós-graduação, reflete sobre o desenvolvimento do trabalho de formação
docente a partir da prática didática vivenciada pelos estudantes e estabelece um paralelo entre a
disciplina e os saberes docentes que articulam em sua profissão. Os estudos contidos nos textos aqui
apresentados apontam a importância da didática entendida em perspectiva crítica, contextualizada e
dinâmica que se estabelece entre teorias e a práxis pedagógica.
Palavras-chave: Didática; Formação de Professores; Autoria; Metodologia.
O ENSINO DE DIDÁTICA NOS CURSOS DE LICENCIATURA: PROFISSIONALIZAÇÃO EM
DEBATE
Rejane Amorim – FE/UFRJ
Ligia Karam – FE/UFRJ

INTRODUÇÃO
A disciplina de didática, ministrada por professores da Faculdade de Educação da UFRJ,
com 60 horas de carga horária está presente nos currículos das 31 licenciaturas oferecidos pela
instituição em que realizamos a pesquisa. O planejamento da disciplina, a cargo dos professores,
leva em consideração a ementa, revelando as opções teóricas, princípios e necessidades percebidas
pela equipe de didática sem, contudo, deixar de levar em conta a autonomia de cada docente.
A pesquisa que relatamos é fruto desses acordos pedagógicos que se materializam na
prática, retratando o trabalho desenvolvido por duas professoras de didática que partilham,
dialogam e pesquisam sobre questões do cotidiano das salas de aula (campo futuro de atuação de
seus estudantes) e sobre sua própria práxis.
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Entendemos ser na profissionalização dos futuros professores que se insere a teoria, que
nunca pode ser dicotomizada em relação à prática.
Assim, ao desenvolver “uma prática pedagógica significativa” levamos em consideração o
quê, com quem e para quê trabalhamos com nossos licenciandos, propiciando que a construção do
conhecimento se faça a partir da “metodologia dialética” na perspectiva de Vasconcellos (1992). No
processo de significação, o autor afirma que “realidade e objetivo devem se confrontar e dar
possibilidade de realização de uma prática consciente, ativa e transformadora, que supere o viés
reprodutivista (fazer a-criticamente o que sempre se fez) ou idealista (ficar nas idéias e não alterar a
realidade)” (p.7).
Com Candau (2012) aguçamos nosso fazer enaltecendo práticas socioeducativas que
“Favorecem dinâmicas participativas, processos de diferenciação pedagógica, a utilização de
múltiplas linguagens e estimulam a construção coletiva” (p. 245-246).
Concebemos uma didática que chamamos de autoral, pois é no que revelam nossos
estudantes e nos deixam antever, que buscamos traçar caminhos e possibilidades de diálogo.
Assumimos a concepção crítica de formação, ponderando que todos os envolvidos no processo são
sujeitos (Vygotsky, 1994), o que os coloca ativos em todos os momentos.
Com Libâneo e Pimenta (1999) acreditamos que
[...] o professor é um profissional do humano que: ajuda o desenvolvimento
pessoal/intersubjetivo do aluno; um facilitador do acesso do aluno ao conhecimento
(informador informado); um ser de cultura que domina de forma profunda sua área de
especialidade (científica e pedagógica/educacional) e seus aportes para compreender o
mundo; um analista crítico da sociedade, portanto, que nela intervém com sua
atividade profissional; um membro de uma comunidade de profissionais, portanto,
científica (que produz conhecimento sobre sua área) e social (1999, p.262).

Nos interessa como professoras de didática estudar os fundamentos da disciplina em estreito
diálogo com as vivências e experiências dos estudantes de licenciatura, que serão futuros
professores, o que nos levou a investigar sobre a importância que estes atribuem ao estudo da
didática em seu processo formativo.
Nesse sentido, a disciplina é planejada tendo como horizonte a complexidade do campo de
atuação de sujeitos engajados no processo de ensino aprendizagem, para que nessa vivência possam
compreender a importância para prática planejada e intencional. Pensar e fazer para além do
instrumental!
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Assim, o planejamento elaborado é disponibilizado aos estudantes, como forma de que
possam acompanhar cada aula, além do uso de uma plataforma de aprendizagem Moodle, que
abriga os materiais solicitados, relatos das aulas, contribuições da turma e, reforça a organização
semestral. Também a avaliação que acontece de diferentes formas e em diferentes momentos
intenciona ser diversa na tentativa de ser formativa (ROMÃO, 2011), para todos os sujeitos que
compõe a experiência de aprendizado.
Nessa perspectiva, a pesquisa de campo toma lugar em nosso programa, constituindo-se não
apenas em mais um “instrumento de avaliação”, mas, sobretudo, como oportunidade de reflexão
sobre o campo em estudo. Ao aproximar o licenciando de seu lócus de atuação futura
intencionamos a ampliação de sua compreensão sobre a importância da didática em seu processo de
profissionalização, problematizando-a, contextualizando-a e, assim, construindo caminhos para sua
docência.
É no diálogo entre esses sujeitos e o que nos revelam que organizamos essa pesquisa.
O ESTUDO: QUESTÕES SOBRE A DIDÁTICA
Este estudo responde as inquietações a respeito de como se realiza uma metodologia em um
objeto de pesquisa qualitativa, a partir da categorização, inferência, descrição e interpretação
(ANDRÉ, 2001).
Na busca de avaliar o trabalho desenvolvido nas turmas de didática: significado,
importância, relação teoria e prática; objetivos alcançados e outros, os professores aplicam
instrumentos de investigação ao final do semestre. Esse procedimento, além de se constituir em
retroalimentação, subsidiando a necessária reflexão sobre o seu trabalho, os ajuda a compreender e
analisar demandas presentes nas normatizações legais, acadêmica e do público-alvo.
Com base nessa prática avaliativa, em 2019/2, duas professoras da Faculdade de Educação
decidiram aplicar o mesmo instrumento junto em suas turmas.
Ainda que a disciplina possa e deva ser avaliada sob outros aspectos, tais como local, espaço
físico, disponibilidade de materiais tecnológicos e outros, nosso foco foram questões atinentes aos
conteúdos da didática, aos sentidos atribuídos aos estudos e sua importância no processo de
profissionalização.
Sabemos e defendemos não ser possível separar uns e outros aspectos, na medida em “Que o
processo de ensino-aprendizagem, para ser adequadamente compreendido, precisa ser analisado de
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tal modo que articule conscientemente as dimensões humana, técnica é político-social” (CANDAU,
1997, p.13). Ou seja, é no conjunto destes condicionantes que as práticas pedagógicas tendem a
alcançar significado e relevância para estudantes, professores e destes em um mundo com novas
demandas e em constantes transformações.
O instrumento de avaliação desta pesquisa, respondido por 61 sujeitos das duas turmas de
didática, compreendeu sete questões de múltipla escolha e uma questão aberta foi aplicado no
último dia de aula, pois entendemos ser um momento de síntese final do que havia sido trabalhado
e, portanto, com reflexões sobre pontos centrais estudados ao longo dos 15 encontros. Ao trazer o
debate coletivo, rememoramos coletivamente aspectos inerentes à didática, de forma que ao
responderem o instrumento pudessem fazê-lo de forma mais reflexiva, viva e consciente. Esta era
nossa expectativa.
Os sujeitos respondentes são pertencentes às licenciaturas de Artes Plásticas, Dança;
Desenho; Educação Física, Geografia, História, Letras, Pedagogia e dois alunos não licenciandos do
curso de Engenharia.
As três primeiras questões versaram sobre o quanto a disciplina de didática “esclarece sobre
seu significado e importância para o curso”; “estabelece relação entre teoria e prática” e “relaciona
os conhecimentos da disciplina ao exercício profissional do futuro professor”.
As quarta e quinta questões: Como avalia a relevância dos conteúdos trabalhados para sua
futura prática? e Quanto à contribuição da disciplina para a sua formação? se voltam à relevância e
à contribuição dos conteúdos trabalhados para sua futura prática, ancoradas em sua formação
acadêmica, tendo como ponto central a disciplina em tela.
Estas cinco primeiras questões constituíram nossa primeira categoria de análise, qual seja, o
ensino de didática e sua relação com o campo teórico e prático.
Neste bloco nos interessamos em saber se o trabalho desenvolvido, a partir da ementa, das
diretrizes da equipe e das escolhas teórico-metodológicas das duas professoras possibilitou
“aprendizagem significativas” (VASCONCELLOS, 1992, p.6).
A significação é função da realidade do sujeito de conhecimento. Portanto, se
queremos efetivamente buscar a significação, precisamos resgatar a realidade concreta
desse sujeito, tanto do ponto de vista filogenético -história da sua espécie-, como do
ponto de vista ontogenético - história pessoal (inserida no contexto social de sua
época) (VASCONCELLOS, 1992, p.8).

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1581

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

As duas questões seguintes, sexta (Quanto às metodologias empregadas nas aulas e na
avaliação, você considera que podem servir de parâmetro para sua futura prática?) e sétima (O
quanto o curso de didática o prepara para o exercício da docência), pediam uma maior reflexão
sobre o futuro profissional docente, refletido a partir das metodologias empregadas nos 15
encontros, incluído as referentes à avaliação proposta, bem como seu sentimento sobre estar
(des)preparado para o exercício profissional, ainda que com duvidas e receios.
Estas duas questões constituíram a segunda categoria de análise: o ensino da didática e a
vivência metodológica com vistas à docência.
Para além da ementa, privilegiamos a troca de saberes advindas dos debates realizados nas
reuniões do coletivo de professores, consideramos as experiências e demandas trazidas pelos
estudantes na sua trajetória até a chegada na disciplina, pois acreditamos, assim como Candau, na
docência exercida de forma concreta, multidimensional, problematizadora, contextualizada e na
importância de que o processo de ensino-aprendizagem esteja “situado” cultural e historicamente:
Ele acontece sempre numa cultura específica, trata com pessoas concretas que têm
uma posição de classe definida na organização social em que vivemos. (...). A
dimensão político-social não é um aspecto do processo de ensino-aprendizagem. Ela
impregna toda a prática pedagógica que, querendo ou não (não se trata de uma decisão
voluntarista), possui em si uma dimensão político social (CANDAU, 1997, p.14).

Apontar a pesquisa como parte fundamental na formação docente é função dos formadores.
Nesse sentido, despertar nos estudantes possibilidades de que se pensem com autonomia,
criatividade e crítica no exercício a docência é tarefa imperativa, pois articula conhecimentos e
ação:
A possibilidade da pesquisa no desenvolvimento do trabalho pedagógico como
instrumento de construção da autonomia do professor, emergindo a partir das
múltiplas possibilidades de produção e reconstrução de saberes, gerando mudanças
significativas tanto na postura quanto na cultura caracterizadora do processo de
construção do conhecimento e da própria identidade do contexto em que a respectiva
formação acontece (OLIVEIRA, GONZAGA, 2012, p.692).

A oitava questão atende a terceira categoria de analise limites e potencialidades do ensino de
didática para futura profissionalização, na qual os estudantes dissertam sobre a importância da
disciplina para sua formação e futura prática. Aqui eles organizam os conhecimentos apreendidos,
sentimentos e impressões sobre a didática.
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Convidá-los a escrever intencionou que aflorasse uma avaliação séria e comprometida com a
etapa vencida, extrapolando possível diretividade constante nas questões de múltipla escolha e
tomassem para si a responsabilidade por seu discurso.
Ressaltamos a presença de abordagem qualitativa caracterizada por enfatizar mais o
processo do que o produto, por investigar a “perspectiva dos participantes” sobre o tema proposto
(LÜDKE, 1986, p. 12).
DIDÁTICA PARA QUÊ? O QUE REVELAM OS LICENCIANDOS
A partir das três categorias de analise, interpretamos as respostas obtidas junto aos
estudantes, na busca de compreendemos os sentidos atribuídos à didática.
1. Na primeira categoria, O ensino de didática e sua relação com o campo teórico e prático,
reunidas nas questões de um a cinco, as respostas evidenciam que o trabalho desenvolvido
despertou o interesse pelos saberes docentes bem como a expressividade dos estudos que estão
construindo para seu futuro exercício profissional.
Na primeira questão, 55 respostas apontam que a disciplina esclarece sobre seu significado e
importância ao debater e problematizar sobre o campo de estudo, através das aulas
expositivas/dialogadas, pesquisa de campo; leituras de textos escritos e imagéticos; sínteses de
filmes, relatórios e outros. As outras 6 respostas da totalidade de 61 concordam parcialmente desta
visão.
As questão dois, sobre o quanto a didática estabelece relação entre teoria e prática, 37
sujeitos concordam e 23 concordam parcialmente e questão três, que relaciona conhecimentos da
disciplina ao exercício profissional de futuro professor, 46 sujeitos concordam, 14 concordam
parcialmente e apenas 1 discorda.
Nas respostas, importante destacar a compreensão de uma didática autoral, na medida em
que não ensina a fazer, como elaborar um plano ou ainda a encontrar “a melhor” forma de lidar com
o aluno, mas, por contribuir na formação pessoal e profissional, uma vez propostas reflexões e
postura frente aos estudos empreendidos.
Na questão quatro, relevância dos conteúdos trabalhados para sua futura prática, os
estudantes endossam o já declarado nas três primeiras perguntas, com30 respostas como “muito
alta” e 28 como “alta” o que aponta que a disciplina atingiu esse objetivo. A alternativa “razoável”
obteve 3 respostas.
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Na questão cinco, 33 estudantes apontaram que a disciplina teve uma contribuição muito
alta para sua formação, 25 dizem que foi alta e 3 escolheram a alternativa razoável.
Compreendemos que o estudo da didática se torna mais vivo à medida que conseguimos sair
das questões hipotéticas e nos atemos a situações concretas, nas quais os estudantes protagonizem
situações que os permita chegar às escolas aquecidos pelos conhecimentos apreendidos. Para
Arroyo (2008, p.9) quanto “mais nos aproximamos do cotidiano escolar mais nos convencemos de
que ainda a escola gira em torno dos professores, de seu ofício, de sua qualificação e
profissionalização”.
Estabelecer essa relação continuamente não é tarefa simples, não só pelas questões
temporais que envolvem o desdobramento prático da disciplina, mas pela heterogeneidade que
constitui cada turma e em razão da própria história subjetiva (GONZALEZ REY, 2005) da qual
cada um se constitui.
Os relatos também apontam a ressonância dos conhecimentos didáticos que se fazem
presentes em outras disciplinas que cursam, pelo caráter reflexivo, questionador e abrangente sobre
educação em geral e ensino-aprendizagem em particular.
A diversidade metodológica nas aulas de didática, oferece momentos potencialmente
integradores da profissionalização, compreendida aqui como os saberes que são específicos da
atividade docente, relacionados às atitudes, conhecimentos, concepções, valores e comportamentos
(SACRISTAN, 1995).
2. A segunda categoria de analise: O ensino de didática e a vivência metodológica com
vistas à prática docente, considera as questões seis Quanto às metodologias empregadas nas aulas e
na avaliação, você considera que podem servir de parâmetro para sua futura prática?; e sete; Após o
curso de Didática, você se considera mais preparado que antes?
Como formadoras de futuros professores, temos em vista não apenas a empiria, mas
resultados de pesquisas já realizadas (AMORIM e CERDAS, 2016) que apontam a amplitude e
variedade da trajetória dos estudantes, muitos pertencentes a espaços educacionais pouco
promissores. De outro lado, há teorizações que advogam que o primeiro saber sobre o qual o
educador com pouca experiência irá se basear no início de sua carreira é a forma como aprendeu na
escola (TARDIF, 1999). Assim, ponderamos que nossas aulas de didática devem refazer esse
percurso e ressignificar práticas.
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A sexta questão nos é muito cara, pois fala deste percurso formativo ancorado no esforço e
comprometimento de formadores engajados e preocupados em levar as suas salas de aula um
trabalho ampliado pelas múltiplas possibilidades do fazer ensino-aprendizagem. Os dados endossam
isso, mostrando que 34 estudantes acreditam que nossas práticas podem contribuir para seu
exercício futuro, enquanto 27 acham que essas práticas contribuem parcialmente. Pareceu-nos um
resultado bastante promissor.
Atentas as demandas de um mundo cada vez mais tecnologizado e dos licenciandos optamos
por inovação, circunscrita as condições físicas e materiais de nossa instituição. A experiência de
construir um ambiente virtual com o resumo da aula, fotos, postagem de documentos audiovisuais,
dicas de livros, artigos, imagens, charges, músicas e etc., sobre os temas tratados, possibilitou que o
curso de didática não acontecesse em apenas um dia da semana, mas se fizesse presente no decorrer
do semestre.
Na sétima questão, 30 estudantes se dizem mais preparados ao termino da disciplina, ainda
que com dúvidas pontuais sobre o que fazer em sala de aula. Outros 19 dizem que se sentem mais
preparados, mas com muitas dúvidas e outros 12 dizem que estão mais preparados e bastante
seguros para desempenhar sua função.
Para nós essa questão é motivadora, pois aponta o quanto a disciplina é fundamental na
constituição de sua profissionalização. Atividades que foram mais trabalhosas para o grupo foram
eleitas como mais significativas, como o caso do plano de aula, estudado a partir de pressupostos
políticos e não meramente instrumentais.
Outro destaque dado foi a oportunidade de ir a escolas públicas e contatar com professores
formados em diferentes contextos e com entendimentos diversos sobre a didática, também pelas
condições de trabalho oferecidas nos espaços em que atuam.
A visita guiada pelo acervo de obras raras da biblioteca da universidade também foi
mencionada como um momento importante de planejamento e ampliação do pertencimento ao
espaço universitário de circulação de conhecimento.
Os relatos e respostas dadas as questões revelam que a didática ganha espaço quando
oferecemos amplas e variadas experiências, que se constituam em espaço dialógico, multicultural e
subjetivo de perceber como aprendemos e avançamos.
3. Na terceira categoria de analise: Limites e potencialidades do ensino de didática para
futura profissionalização foi proposta uma oitava e última questão dissertativa, a fim de possibilitar
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respostas mais autorais, respeitando a diversidade de sujeitos com quereres distintos, expectativas
idem; vivências e engajamento político-social diverso a partir do lugar que ocupam na sociedade.
Estes aspectos presentes nas falas dos estudantes refletem uma etapa em construção, pois em
processo formativo e aponta para a relevância de que assim seja, sempre em construção, pois
renovado e, portanto, instigado por novos sujeitos, demandas, tempo histórico, político-social.
Agrupamos a seguir falas que enaltecem e/ou questionam o lugar, a função da didática como
um caminho possível para a docência. Este primeiro bloco diz sobre o que esperam/afirmam nossos
estudantes sobre a didática:
Consolidar fundamentos básicos para o ensino; Compreender a complexidade do “dar
aula” na perspectiva da prática transformadora; Compreender pratica pedagógica;
Preparar sobre o ensino-aprendizagem: dificuldades, problemas; refletir atitudes;
Saber planejar; Repensar a instituição escolar (avaliação; lidar com o aluno de hoje);
Conhecer o que acontece numa sala de aula; Foi essencial para compreender como
funciona a didática; Importante por oferecer instrumentos para lidar em sala de aula;
Por trabalhar métodos e processos que podem ser implementados em aula; Permite a
construção de saberes de forma mais clara; Descoberta da educação; Compreender a
didática fundamental, as dimensões presentes no trabalho do professor; Semestre
produtivo para pensar na pratica de ser professora; Refletir sobre a licenciatura, a
necessária interação professor/aluno;Integrar saberes científicos com aqueles advindos
dos alunos; Disciplina fundamental para meu curso que é licenciatura, pois temos
poucas disciplinas que falam da escola como um todo; Aprendi para que serve um
plano de aula, algo que não é só mecânico, mas comporta uma concepção de ensino.

O trabalho do formador de futuros docentes requer que o fazer pedagógico se faça
endereçado aos sujeitos que compõem uma turma, pois, só assim, podemos de fato propiciar um
trabalho significativo para cada turma.
É nesse sentido que destacamos na escrita dos estudantes, àquelas que retratam essa dialogia
e reais possibilidades de construção do conhecimento, além de reforçar a multidimensionalidade do
campo em estudo
O segundo bloco aborda como a disciplina se materializou no cotidiano dos estudantes, no
decorrer do semestre em estudo:
A disciplina ajudou na escrita de um capitulo (de outra disciplina), que antes estava
muito técnico; Conhecer o que acontece numa sala de aula, entender o que é ser
professor; Organizar planos de curso e de aula; Desconstruir pré conceitos, venci o
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pânico da docência pois entendi que há parâmetros/guias (plano de aula); Saio com
olhar mais atento/critico; Importantes para minha formação; Usei muito dessa
disciplina em meu estágio; Disciplina que abriu meus olhos para ouvir mais meus
alunos; Conteúdos foram de suma importância.

A didática se mostra para alguns estudantes já nas suas práticas cotidianas, sejam estas
profissionais ou não. Daí ser imperativo atender demandas específicas e valorizar a troca de
experiências entre todos os envolvidos, conferindo ao estudo o caráter dinâmico e concreto onde
acontece a construção do conhecimento.
O terceiro e último bloco traz duvidas que perduram ao termino do semestre:
Apesar de relevante a aplicação será só na prática docente; Apesar dos estudos ainda
me sinto insegura do como fazer; Importante para que eu reflita sobre seguir ou não a
docência.

Embora em menor número, elas se repetem na escrita de muitos estudantes e, independente
disso não poderiam ser descartadas, pois enaltecem um aspecto primordial para o processo de
ensino aprendizagem seja inicial ou continuada, portanto, essencial para todos aqueles qeu
transitam na área educacional, qual seja, a dúvida, a curiosidade que nos move, instiga e nos leva a
busca de novas respostas.
É o espírito pesquisador que deve ser alimentado em professores e estudantes, como chama
acessa!
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse estudo apresenta um recorte de um estudo maior que estamos empreendendo no âmbito
de nossa prática como formadoras. As apostas feitas no decorrer do ano letivo com o qual
trabalhamos aqui não são meramente intuitivas, são prática intencionais que decorrem de um
processo de estudo e pesquisa de mais de uma década.
Ao estudarmos como desenvolvemos nosso planejamento por meio de projetos (Koff, 2009),
realizamos um projeto interdisciplinar, o que fez com que todos nos tornássemos sujeitos do
processo e dessa forma conferisse a autoria desejada desde o início do curso.
Assim como Roldão (2007) nos coloca que o verbo ensinar pressupõe uma via de mão
dupla, não sendo apenas necessário o conhecimento disciplinar - o professor não é aquele que sabe,
mas aquele que sabe ensinar - ponderamos que, apesar de limitações, críticas e mudanças que
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pretendemos empreender na disciplina, conseguimos construir junto a esse grupo um conhecimento
potencialmente importante para todo aquele que deseja ser um professor.
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Resumo
Este artigo discute sobre a importância atribuída ao estudo da didática por estudantes de licenciaturas
da UFRJ. Entendemos com Candau (1987, 2009), que a didática merece lugar de destaque tanto na
formação do licenciando quanto para sua futura práxis, na medida em que seu trabalho extrapola o
mero conteúdo a ser trabalhado nas salas de aula (o quê), alcançando dimensões que nos remetem as
questões do “como”, “em que contexto”, “para quê”, “para quem”, resguardando assim a autonomia
do professor. A pesquisa de cunho qualitativa (ANDRÉ, 2001) foi realizada com 61 estudantes de duas
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turmas de didática oriundos de diversas licenciaturas, com os quais foi aplicado um questionário com
sete questões de múltipla escolha e uma questão discursiva, buscando investigar a contribuição do
trabalho desenvolvido ao longo do semestre para sua profissionalização. Para compilar os dados
obtidos, construímos três categorias de analise que abarcam o foco deste estudo, são elas: 1) O ensino
de didática e sua relação com o campo teórico e prático; 2) O ensino de didática e a vivência
metodológica com vistas à prática docente; 3) Limites e potencialidades do ensino de didática para
profissionalização. Essas categorias apreendidas na pesquisa foram articuladas com as teorizações do
campo e contribuem para compreensão, fortalecimento e possíveis transformações dos estudos da
didática, voltadas para uma docência cada vez mais contextualizada, significativa e que intencione
empreender esforços para profissionalização docente (SACRISTÁN, 1995), além de instigar a continua
produção do campo para que as práticas pedagógicas levadas as salas de aula estejam mais alinhadas as
demandas dos estudantes de licenciatura e que possam contemplar lacunas apresentadas pelos
professores.
Palavras-chave: Didática; Formação de Professores; Práticas pedagógicas; Profissionalização.
PRINCÍPIOS DIDÁTICOS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA DISCIPLINA
PROCESSOS DE ALFABETIZAÇÃO PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS
Maíra Freitas – Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira/UERJ
Paula da Silva Vidal Cid Lopes – Faculdade de Educação/UERJ
Maria Letícia Cautela de Almeida Machado – Faculdade de Educação/UERJ

INTRODUÇÃO
A alfabetização, como temática interdisciplinar que influencia e é influenciada pelos estudos
da didática, da linguística aplicada, da cognição, da fonologia, da antropologia e das políticas
públicas, entre outros, faz parte da formação inicial de professores do Curso de Pedagogia da
Faculdade de Educação/UERJ, Campus Maracanã. Neste Curso, em sua versão atual do currículo
(versão 4), a alfabetização é tratada como processo vivido, construído e experienciado pelos
estudantes e professores e, por esta razão, apresentada em sua forma plural na nomenclatura que
identifica sua especificidade disciplinar como “Processos de Alfabetização para crianças, jovens e
adultos”.
O objetivo deste artigo é discutir os princípios subjacentes à formação docente nesta
disciplina, considerando o papel social atribuído à cultura escrita na sociedade fluminense, bem
como a responsabilidade de inclusão social assumida pela instituição escolar ao longo da história da
escolarização brasileira.
Definem-se, a partir disto, aspectos essenciais a serem construídos na disciplina,
considerando um projeto formativo que, minimamente, privilegie:a) Modos autorais de aprender; b)
Modos autorais de ensinar. Tais aspectos coexistem e são imbricados porque respondem a um
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projeto amplo de formação de leitores e escritores que caminha para modos contemporâneos,
democráticos e inclusivos de formar para a inserção social a partir da interação com a cultura
escrita. Marcar essa intenção se faz necessário no contexto político e social em que produzimos este
artigo, tendo em vista as recentes iniciativas governamentais voltadas para a alfabetização, que
privilegiam as ciências cognitivas de vertentes tradicionais, como as únicas validadas
cientificamente e que poderão dar base para as práticas pedagógicas na área.
O lugar que assumimos, neste artigo, portanto, é o de conceber as questões didáticas da
alfabetização como consequência de um conjunto de pressupostos teóricos, éticos e democráticos
que antecedem as escolhas metodológicas. Assim, necessariamente, a teoria e a prática são
articuladas na disciplina com o propósito de construção dos sentidos da alfabetização. Estes
sentidos não são fixos, pré-determinados ou passíveis de memorização, pois se constroem e se
explicam em movimentos complexos dos processos escolares, bem como das muitas formas de
interação que estes movimentos motivam: a interação entre os sujeitos da escola, a interação com os
conhecimentos, a interação com o mundo.
Podemos dizer que esta forma de pensar e planejar os processos de alfabetização se coloca
como estratégia de resistência às perspectivas atuais de retrocesso aos métodos mais tradicionais,
em especial, os métodos fônicos. Esta estratégia se faz necessária para garantir que décadas de
estudos e produções acadêmicas na área da alfabetização, desde 1980, não se percam para a
promoção de políticas públicas preconceituosas, excludentes e que alarguem ainda mais as
diferenças de oportunidades educacionais e profissionais impostas à parcela significativa de
brasileiros.
MODOS AUTORAIS DE APRENDER
Parece contraditório associar a autoria à aprendizagem de um sistema elaborado a partir de
princípios da cultura científica, porém, desde a elaboração dos estudos da Psicogênese da Língua
Escrita (FERREIRO & TEBEROSKY, 1999), temos tratado a alfabetização como um processo
mental e, portanto, individual. Embora a teoria de Ferreiro e Teberosky passe hoje por releituras
que apontam fragilidades teóricas (LOPES, 2010; SENNA, 2011; MACHADO, 2013), tais estudos
apontam para um aspecto relevante que marca a história da alfabetização – a noção de hipóteses de
escrita. Tal contribuição, ao longo destes anos, vem sendo incorporada nas escolas juntamente com
a ideia de que crianças, jovens e adultos pensam e elaboram conceitos sobre a escrita e, neste
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sentido, embora a escrita alfabética tenha contornos e princípios de uso pré-estabelecidos, os
conceitos construídos sobre a escrita são individuais.
Assim, os processos de alfabetização vividos pelos estudantes em contexto escolar passam
necessariamente por oportunidades individuais que colocam em jogo as estratégias, hipóteses e
modos de aprender que são incomparáveis e que só se explicam contextualmente. Tais processos
passam também pelos princípios de uso, ou seja, pelas regras que explicam e orientam o sistema de
escrita alfabético. Em nossa opinião, um processo não exclui o outro, pois, ao contrário, ambos
desafiam o pensamento sob novas bases e isto faz parte do letramento em cultura escrita.
Os percursos individuais de aprendizagem revelam aspectos cognitivos motivados por
processos sociointerativos e que culminam em elaboração de conceitos. Segundo Vigotski (2007),
os conceitos não são explicados em bases desenvolvimentistas, pois se constroem a partir de formas
culturais que são internalizadas e que interferem na “reconstrução da atividade psicológica tendo
como base as operações com signos” (p.58).
Isto explica por que crianças que vivenciam as mesmas oportunidades escolares produzem
conceitos em escrita de formas variadas, conforme pode ser verificado nos exemplos de escritas
apresentados na figura 1. Todas estas escritas ocorrem em um mesmo contexto escolar, turma,
professora e faixa etária, assim como são motivadas a partir de uma proposta pedagógica: As
escritas apresentadas foram produzidas por crianças do 1º ano do Ensino Fundamental, estudantes
do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp/UERJ), em 2019. A turma
pesquisava sobre as aves e trata-se de um registro selecionado coletivamente, porém elaborado por
escrito de forma individual. O título do registro (Aves que conhecemos) estava escrito no quadro e a
lista de aves escolhida foi assim composta: arara, tucano, coruja, avestruz e papagaio. Além da lista
de aves, o grupo elegeu a sentença “O tucano come aranhas e outros insetos” para o registro escrito.
Ocorre que, para além do aluno que escreve, está a pessoa que interage com o mundo da
escrita e com outros mundos que envolvem outras formas de operar o pensamento. Daí resulta a
hipótese de que o conceito formalizado e repleto de regras que modelizam a escrita alfabética não
se constrói senão em interação com os conceitos e sentidos elaborados por cada sujeito da
alfabetização. E isto não é um problema. Ao contrário, resolve qualquer tentativa de idealização de
modos unificados de aprender.
A diversidade de conceitos sobre a escrita, conforme pode ser observado na figura 1, se
apresenta de forma bastante positiva para os grupos de trabalho que se formam em cada turma
escolar porque proporcionam que cada estudante reflita sobre suas próprias hipóteses a partir dos
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1591

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

modos diferenciados de seus colegas aprenderem. Esta oportunidade amplia os modos de operar o
pensamento, bem como as formas de interação com o mundo, com as pessoas e com o
conhecimento. Desta forma, quando se pensa em processos de alfabetização, é importante
considerar que o planejamento didático contemple momentos para que os estudantes compartilhem
as suas formas de pensar e as suas escolhas para escrever e ler. Nesta perspectiva, pensar sobre as
formas de aprender e produzir conceitos é tão necessário quanto a própria elaboração do texto
escrito.
Assim, quando solicitamos que os nossos alunos “expliquem como pensaram”, “expliquem
como chegaram a determinada resposta”, “expliquem porque escolheram determinada letra, palavra
ou organização sintática”, estamos valorizando os seus processos de aprendizagem, os seus
percursos individuais e, portanto, a sua autoria. Esta postura sugere que os estudantes têm
legitimidade para produzir conceitos, a partir de atitudes que conjugam autonomia, participação,
autoria e produção de sentidos.
A produção do conhecimento é, desta maneira, uma motivação que se constrói
sistematicamente desde o primeiro contato com a escolaridade, pois é autorizado ao estudante
pensar, elaborar, criar, imaginar, supor, confirmar, desconfiar, verificar, enfim, produzir. Em opções
didáticas que retomam aos modelos mais tradicionais de alfabetização, conforme verificado na Base
Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) e no Plano Nacional de Alfabetização (BRASIL,
2019), podemos identificar a língua escrita sendo trabalhada estritamente como código, reduzindo
as oportunidades de desenvolvimento do potencial criador e autoral de quem vive os processos de
alfabetização.
Marcuschi (2008) chama atenção para as experiências sociointerativas que, embora
relacionadas às situações sociais e, portanto, exteriores, são elaborações que se dão a partir de
funções interiores, individuais. Daí resultam as posturas didáticas que investem na garantia de
processos de aprendizagem ricos em variedades de experiências, pois partem do pressuposto de que
o contato com os objetos da aprendizagem não garante a interação com os mesmos. O que poderá
proporcionar a interação é o “contexto sociointerativo” (ibid, p.21), marcado por movimentos de
identificação e de motivação individual e de grupo, por produção de sentidos, por ter o que dizer e
ter motivo para dizer, para ler ou para ouvir.
Desta maneira, a autoria de quem vive processos de alfabetização se desenha ao longo de
muito tempo e de muitas vozes porque se faz no coletivo, na troca, na generosidade de quem
aprende junto. Há questões didáticas envolvidas nisso, mas não de forma unificada que possam ser
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desenvolvidas através de qualquer método. As opções didáticas para formar leitores e escritores
para a autoria, a criação e a produção de sentidos passam pela disponibilidade em conhecer os
modos de aprender de nossos alunos, suas próprias formulações lógicas, seus interesses e suas
formas de estar no mundo em interação e participação social.
MODOS AUTORAIS DE ENSINAR
Nessa seção do artigo, propomo-nos a discutir o grande desafio ainda vigente nos anos
iniciais: como introduzir sujeitos em práticas científicas, favorecendo seus avanços de
aprendizagem no que diz respeito à leitura e escrita alfabética, sem, ao mesmo tempo, desrespeitar
seus percursos individuais?
A reflexão sobre como ampliar o contato dos sujeitos cognoscentes com o mundo da escrita,
sem que isso signifique desconsiderar sua cultura, suas necessidades e interesses, buscando então,
inseri-los em um ambiente prazeroso e significativo, levando sempre em consideração o
investimento nos sentidos e, portanto, na discursividade, pode se apresentar como uma alternativa.
Porém, em sentido contrário a tal perspectiva, o caminho apresentado como solução, passível
inclusive de investimentos de políticas públicas em alfabetização, está cada dia mais relacionado
com escolhas metodológicas estandardizadas e com a seleção de conteúdos padronizados. Tal visão
se apresenta como uma herança do estruturalismo vigente nos séculos XIX e XX, em que o
conteúdo programático está relacionado com a matéria a ser ensinada.
(O estruturalismo) [...] pregava uma divisão de tarefas no mundo da ciência, de modo
que cada ramo do conhecimento em particular pudesse analisar com maior critério
determinado aspecto do Universo de Mundo do homem, para que, em seguida, o
diálogo entre estes diversos conhecimentos fragmentares compusesse o conhecimento
integrado do Universo de Mundo. Na realidade este diálogo nunca chegou a se
consolidar [...] Com isto, permitiu-se que a Escola passasse a ser propriamente um
local de instrução, no qual o aluno seria levado a aprender uma série de coisas
ensinadas pelo professor. (SENNA, 1997, p.32)

Ao ignorar a dinâmica complexa e específica envolvida nos processos de alfabetização, a
escolha de métodos salvadores acabam por colaborar com a concepção de que o custo na construção
da escrita alfabética seja, indiscriminadamente, associado a distúrbios de aprendizagem. Os sujeitos
que não aprendem o que e como a escola se propõe a ensinar são culpabilizados pelo seu fracasso,
uma vez que os métodos, com toda sua cientificidade, já demonstram perfeição no que diz respeito
aos resultados, logo, quem não opera na lógica dos métodos certamente tem um transtorno.
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A noção de métodos é pautada na cultura científica moderna, conforme exposto por Senna
(2001), com o objetivo de oferecer explicações não naturais aos fenômenos das mais diferentes
naturezas. Segundo Machado e Lopes (2019), a partir de princípios lineares de leitura e de aquisição
do conhecimento, ignoram-se a subjetividade e a elaboração de conceitos, pela eleição de
parâmetros e condutas de aprendizagem e de ensino que, de alguma forma, possam sobrepor uma
única forma de explicar os fenômenos. Para que isso se torne possível, a ciência assume
propriedades lógicas de pensamento que explicam o mundo a partir da razão, gerando como produto
uma concepção clássica de leitor e de escritor.
Desta maneira, o modo de pensamento preconizado pela escola, em que a escrita alfabética e
ortográfica representa o caráter mais legítimo, é o modo científico. Tal forma de organização
mental, derivado de uma percepção de mundo cujo olhar se desvia da realidade concreta (em
constante ação e sujeita a transformações a todo instante) é derivado de um modelo inspirado nas
condutas cartesianas do método científico e exige do sujeito um esquema de organização cognitiva
que opera sobre dados logicamente ordenados causal e temporalmente, planejados previamente e
não contextualizados em concreto. Este modo de funcionamento cognitivo, por sua vez, exige uma
organização social e psicomotora extremamente rigorosa com relação à atenção e à organização
espacial.
Tais características representam toda a formalidade e arbitrariedade da escrita alfabética e
ortográfica, de modo que para dominar a escrita padrão é necessário um modo de pensamento
científico. Por conseguinte, constata-se que os sujeitos que demandam um maior custo de
alfabetização, são, preponderantemente, os oriundos das culturas de tradição oral, isso quer dizer
que advém, em grande parte, das camadas menos favorecidas da sociedade.
Diante disso, vemos ressurgir os antigos métodos tradicionais como forma de salvar os
professores que também se sentem fracassados por não conseguirem alfabetizar seus alunos, ao
tentar enquadrar todos os sujeitos em um padrão específico de desenvolvimento e de aprendizagem,
considerado, nesta perspectiva, único e desejável. Deste modo, a escola torna-se um local de
seleção e exclusão social quando só reconhece uma forma de aprender e também de ensinar.
A discussão em torno dos métodos de alfabetização só cabe quando há a concepção de que
as pessoas aprendem da mesma forma. Conforme Machado e Lopes (2019), nessa concepção, as
formas individuais de interação com a linguagem e com a cultura escrita não fazem diferença
porque o protagonismo não é do sujeito que aprende, mas sim do método em escolha.
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Assim, sinaliza-se para a necessidade de uma formação que possibilite ao professor dialogar
com diferentes formas de conhecimento, numa perspectiva multicultural que, mostrando as
incompletudes de cada cultura, leva à tolerância a diferentes leituras e à abertura ao conhecimento
do outro. Trata-se de buscar o desenvolvimento de uma pedagogia coerente com um ensino capaz
de qualificar os diferentes sujeitos para o/no mundo, compreendendo e considerando a realidade e
os interesses dos alunos.
Assume-se, deste modo, uma postura rigorosa no que diz respeito aos procedimentos
didáticos que viabilizem práticas inclusivas de interação com o conhecimento, mas também aos
aspectos culturais que definam os contextos sempre novos de atuação. Nessa perspectiva, não cabe
a ideia de métodos de alfabetização, tampouco a discussão sobre qual seria o melhor deles. Estudos
como os de Rodrigues & Oliveira (2013), sinalizam que a relação entre as identidades e o trabalho
pedagógico organizado em forma de currículo representa um importante fator para a construção de
práticas mais coerentes aos contextos sociais e históricos em que se vive. Freire (1996)
complementa ao registrar a educação como um ato de intervenção no mundo e ao afirmar ser este
fator algo central quando se pensa em ensino. Esta intervenção no mundo está relacionada ao direito
de “ser você mesma e nunca, jamais, lutar por essa coisa impossível, acinzentada e insossa que é a
neutralidade” (p.112), conforme o autor sinaliza ao leitor de Pedagogia da Autonomia.
Isto posto, ratifica-se a defesa, não apenas da autonomia pedagógica do professor, como
especialmente, de modos autorais de ensinar.

A dimensão autoral do trabalho pedagógico

representa a consciência de que o que se produz em sala de aula é intencional e relaciona-se
diretamente às práticas reflexivas dos professores sobre o seu próprio trabalho, sobre a organização
curricular e sobre a “curiosidade epistemológica” (FREIRE, 1996, p. 64) que permitirá avaliar
quem são seus alunos, suas demandas e suas próprias escolhas metodológicas.
Assim sendo, a autoria do professor é premissa na eleição dos conteúdos e nas formas de
fazê-los circular; dos pontos de apoio para as atividades e dos projetos temáticos ou contextos
discursivos motivadores; no planejamento das propostas pedagógicas; nas mediações entre os
modos de elaborar os conhecimentos dos alunos e o modo científico convencional; na elaboração
ou seleção do material didático; na organização da rotina, dos materiais e dos grupos de trabalho.
Desta forma, decisões didáticas relacionadas aos processos de alfabetização extrapolam a
mera escolha de métodos e envolvem um conjunto de posturas, ações e procedimentos embasados
em um paradigma de alfabetização. Na perspectiva sociocultural assumida pelas autoras, entende-se
que tal conjunto precisa estar pautado na realidade da sala de aula e que as estratégias didáticoXX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas
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pedagógicas devem ser autorais, contextuais e diversificadas. Tais estratégias serão autorais na
medida em que forem elaboradas ou selecionadas pelo próprio professor, tendo por base a sua
realidade e de seus alunos; contextuais ao responderem às demandas reais de aprendizagem do
aluno e da turma, individualmente e coletivamente o tempo todo; e diversificadas ao atenderem à
diversidade original do ser humano e à subjetividade também inerente a ele. Assim, todas as
propostas didático-pedagógicas em alfabetização precisam ser eleitas em função daquilo que pode
representar uma contribuição para a aprendizagem dos estudantes. Isto se aplica desde a escolha dos
gêneros discursivos como unidade de ensino da Língua Portuguesa às mediações que fazemos
oralmente – e só se consolida como contribuição pedagógica quando promove uma real interação
dos estudantes com a cultura escrita.
Nesse contexto, pode-se afirmar que a ideia de “instrução fônica sistemática”, defendida na
Política Nacional de Alfabetização (BRASIL, 2019, p.1), nega outros caminhos formativos por
rejeitar ou desconhecer a produção científica e contemporânea acumulada neste campo de estudos,
centrando-se, contrariamente, numa concepção de ciência que reforça os abismos sociais e as mais
diferentes formas de preconceitos que deles decorrem.
Tal assertiva nos convida a refletir sobre as condições para a efetivação de uma sociedade
inclusiva e democrática, considerando os estudos científicos contemporâneos das ciências humanas,
que trabalham com a noção de sujeitos que constroem seus modos de pensar, ser e estar no mundo a
partir das relações que estabelecem com as diversas tecnologias e textos, e com toda a diversidade
de pessoas com as quais dividem o seu cotidiano.
CONCLUSÕES
Neste artigo, compreendemos que as opções didáticas são consequência de um conjunto de
teorias que construímos e assumimos ao longo dos estudos nas licenciaturas, bem como nos mais
diferenciados espaços de formação humana que nos fazem professores. Foram discutidos, de tal
modo, dois aspectos essenciais que perpassam o campo da alfabetização e que estão interligados por
considerarem a atitude alfabetizadora de quem aprende, de quem ensina e a relação destas atitudes
com os modos de estar em ação na sociedade.
Desta maneira, compreendemos ser possível o trânsito entre as formas singulares e
individuais de elaboração de conceitos e o conceito de escrita alfabética, conforme aceito
socialmente. Este trânsito se constrói através da interação de formas diferenciadas de produção da
escrita, considerando a complexidade dos elementos linguísticos, vivos por natureza, e motivados
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por práticas de leitura, escrita e oralidade necessárias à vida e, deste modo, se fazendo linguagem.
Tal entendimento nos convida a fazer escolhas cuidadosas que considerem os riscos eminentes às
práticas engessadas e retrógradas que podem nos levar a abismo sociais ainda maiores entre classes,
regionalidades e gêneros, entre outras condições de desigualdades sociais que se refletem nos
espaços escolares.
Ressaltamos, desta forma, a urgência para que nossos discursos e práticas em alfabetização
se reconheçam no lugar de quem forma para a participação social, democrática e inclusiva. Este
projeto de formação para a participação não acontece após a escolaridade, mas acontece no
percurso, em cada escolha didática que fazemos, desde o tempo que separamos para cada disciplina,
passando pela seleção do material didático, pelas estratégias pedagógicas e pelos espaços de
compartilhamento e autoria que garantimos aos nossos alunos.
A formação na disciplina Processos de Alfabetização para crianças, jovens e adultos, a
partir desta maneira de compreender os processos de alfabetização, pressupõe: a) o estudo dos
fenômenos linguísticos e fonológicos que se concretizam na produção de textos orais e escritos; b) a
elaboração criadora, autoral e contextual de estratégias didáticas que garantam espaços às vozes dos
estudantes em processos de alfabetização, através de reais oportunidades de produção de sentidos
ao que escrevem, ao que lêem, ao que dizem; c) a consolidação de estudos no campo da
alfabetização que a articulem aos processos políticos e socialmente instituídos de relações entre as
pessoas e que são influenciados pela formação de leitores e escritores que a escola promove ao
longo da vida.
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Figura 1. Escritas de alunos do 1º ano do Ensino Fundamental

Fonte: Acervo de pesquisa das autoras

Resumo
A discussão apresentada neste artigo contempla reflexões motivadas pelos princípios que dão corpo à
disciplina Processos de Alfabetização para crianças, jovens e adultos, de caráter obrigatório no Curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação da UERJ/Maracanã. Consideramos como problemática
fundamental, de natureza essencialmente ideológica, o fato de que quem escolhe e seleciona as questões
didáticas e os conteúdos em linguagem a serem trabalhados, precisa definir, também, a favor de que, e
de quem, está a forma que se escolheu para ensinar e apresentar tais conteúdos. Reconhecidamente,
toda escolha metodológica articula uma posição política e revela teorias de compreensão de sujeito, de
linguagem, de leitura, de escrita, de ensino e de aprendizagem. Logo, traduz as escolhas, os valores e as
histórias dos professores, ou seja, expressam e revelam a sua formação. A partir de pressupostos
teóricos sociointeracionistas, as autoras se posicionam por escolhas didáticas que priorizem a
discursividade como referência para o desenvolvimento de práticas autorais, criadoras e contextuais. O
contexto de produção do presente artigo é o Grupo de Pesquisa Linguagem, Cognição Humana e Processos
Educacionais (PROPED/UERJ), do qual as autoras fazem parte e desenvolvem estudos no ciclo de
pesquisa intitulado Culturas em contato no processo de letramento e alfabetização. O texto apresentado
representa, portanto, a materialização de pesquisas concluídas que articulam os estudos do campo da
alfabetização e do letramento, a experiência consolidada na formação de professores e as práticas
pedagógicas em contextos escolares da rede pública, considerando as representações da cultura
científica às formas diversificadas e individuais de elaboração de conceitos, na formação de leitores e
escritores.
Palavras-chave: Formação de Professores; Processos de Alfabetização; Didática; Autoria.
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RELATOS DE ENSINAGEM SOBRE A FORMAÇÃO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO:
UMA EXPERIÊNCIA NO NORTE FLUMINENSE
Bianka Pires André – UENF

INTRODUÇÃO
A formação dos professores para atuar na educação básica tem sido alvo de discussão nas
diferentes esferas social e acadêmica. No entanto, para melhorar a formação deste profissional é
essencial repensarmos também a formação didática dos professores que atuam no ensino superior.
Nesse sentido, a fim de aperfeiçoar esta formação, a Meta 13 do Plano Nacional de Educação
(PNE) é “ elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do
corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo,
do total, no mínimo, 35% de doutores” (BRASIL, 2014,p.43). Mas vale a pena destacar que,
embora os Programas de mestrado e doutorado sejam o principal meio de formação para atuação no
ensino superior, previsto pela LDB (1996), a qualificação de um docente no ensino superior não se
faz apenas com a aquisição de um título.
O Censo da Educação Superior (INEP), apontou que dos cerca de 380 mil professores que
atuaram em 2018 no Brasil, neste seguimento, possuíam formação acadêmica em nível de
doutorado (43,3%), mestrado (39%) e especialização (17,8%). E mesmo tendo a meta 13 de
formação do PNE parcialmente cumprida, ainda assim não é garantia de que se tenha um ensino
com a qualidade que a educação superior precisa.
De acordo com Gil (2018), poucos são os programas de pós-graduação que contemplam a
formação pedagógica ou que oferecem disciplinas desta natureza. O objetivo desses programas é
capacitar seus alunos principalmente para a realização de pesquisas científicas. Para Pimenta e
Anastasiou (2014), é preciso investimento acadêmico na formação do professor no que se refere aos
conhecimentos científicos específicos de sua área de ensino, assim como no campo da Educação,
Pedagogia e da Didática. As autoras deixam transparecer ainda que o saber ensinar e o saber
pesquisar exigem habilidades e conhecimentos distintos do profissional, saberes estes que podem
ser conciliados ao longo da vida acadêmica entre o ensino, a extensão e a pesquisa.
Independentemente se é em uma disciplina pedagógica de 60h ou mesmo em um curso de
especialização de 360 horas dentro da temática da didática no ensino superior, existem alguns
conhecimentos pedagógicos mínimos que todo professor deveria ter como: metodologias de ensino,
planejamento, processo de ensino-aprendizagem, currículo, a integração das disciplinas como
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componentes curriculares, relação aluno-professor, teoria e prática da tecnologia educacional e, a
concepção do processo avaliativo (PIMENTA E ALMEIDA, 2011; PIMENTA E ANASTASIOU,
2014; MASETTO, 2015). O exercício da docência universitária demanda conhecimento pedagógico
sim, e este por sua vez, demanda investimento de tempo e intencionalidade.
Sendo assim, o objetivo deste artigo é discutir, através de um relato de ensinagem, o espaço
acadêmico da pós-graduação como construção de uma didática autoral e vivenciar algumas
experiências metodológicas para se trabalhar com a formação do professor que irá atuar ou já atua
no ensino superior, independente se nos cursos de licenciatura, bacharelado ou tecnólogo. O relato
será feito a partir das experiências de elaboração e ministração da disciplina “Questões Didáticas no
Ensino Superior” em 2018 e 2019 para alunos da Pós-graduação em Cognição e Linguagem da
Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). A ensinagem na universidade é um processo
que exige considerações sobre a ciência, criação de estratégias para o desenvolvimento do
raciocínio, mobilização e, atitude de participação crítica que são determinantes para o trabalho de
quem ensina e de quem aprende (PIMENTA E ANASTASIOU, 2014).
FORMAÇÃO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO
A complexidade da formação do professor universitário vem sendo tratada por estudiosos
como Pimenta e Almeida (2011), Cunha (2014), Pimenta e Anastasiou (2014), Masetto (2015), Gil
(2018), e exige constante reflexão e análise. Esta formação se apresenta de forma ambígua pois, se
por um lado, a Lei de Diretrizes e Base (1996) afirma que a proposta de formação deveria ser
realizada por cursos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, por outro lado, não exige
nenhuma carga horária prática para esta formação. Já podemos perceber aqui uma dissociação
explícita entre teoria e prática.
O estágio de docência por sua vez, que é mais comum nos programas de pós-graduação e se
configura como práxis , mesmo se constituindo como este espaço privilegiado de articulação entre
teoria e prática, pode se revelar como um lugar de “frustração”, justamente por levar o futuro
professor a colocar em prática saberes pedagógicos que nem sempre foram adquiridos previamente.
De acordo com Riolfi e Almaminos (2007), em alguns programas, o estágio de docência consiste
apenas em o aluno da pós-graduação

assumir a disciplina de algum professor do curso de

graduação, ou mesmo do próprio orientador, mas algumas vezes sem nenhuma preparação ou
acompanhamento.
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Esta falta de articulação entre teoria e prática, mesmo nas disciplinas de estágio, pode ser
observada na experiência de alunos de diferentes programas de pós-graduação, áreas de
conhecimento e regiões do Brasil. De acordo com Cunha (2010), muitas vezes, até os Programas de
Pós-graduação em Educação possuem uma preocupação maior em formar para a pesquisa que para
a própria docência (CUNHA, 2010).
A fim de conhecer a formação pedagógica dos cursos de Pós-graduação na área de Ciência
da Saúde no nordeste do Brasil, Figueredo et. al. (2017), relatam em seu estudo que nas 11
Universidades Federais analisadas, havia 110 programas entre mestrado (70) e doutorado (40) na
área da saúde. A pesquisa apontou que a maioria das disciplinas de formação pedagógica ofertadas
nesses cursos eram optativas, sendo 48 nos cursos de mestrado e 32 nos cursos de doutorado. As
disciplinas de formação obrigatória dentro dos cursos eram ofertadas de forma menos expressiva,
19 no mestrado e 8 no doutorado. Os principais títulos das disciplinas identificados foram “estágio
de docência”, “tirocínio orientado”, “metodologia do ensino superior” e “didática do ensino
superior”.
Miranda, Gaia e Neto (2018), por sua vez, analisaram a formação pedagógica de alunos do
curso de pós-graduação em Ciência da Informação em programas de 15 universidades públicas
brasileiras. O estudo localizou dentro dessas universidades apenas 6 disciplinas voltadas para a
formação pedagógica em 5 programas diferentes (UEL, UFSC, UFC, UFBA e UnB). Estas
disciplinas são apresentadas em forma de estágio de docência, mas apenas em um dos programas o
professor responsável pela disciplina possuía formação em educação. Outro aspecto que chamou a
atenção no estudo é que em alguns programas o estágio de docência só era obrigatório se o aluno
recebesse bolsa de estudo. Os autores relataram ainda a importância de haver uma disciplina
específica de metodologia de ensino antes que os alunos realizassem a prática docente no estágio,
pois a maioria deles era de cursos de bacharelado e não havia tido contato com as disciplinas
pedagógicas.
Segundo Cunha (2010), a função do estágio de docência é aproximar o pós-graduando do
cotidiano da sala de aula, proporcionar uma prática reflexiva e auxiliar no enfrentamento dos
desafios que certamente vão surgir. Dessa forma, se a formação dos professores universitários se
faz por meio dos cursos de Pós-graduação, precisamos rever esta formação no sentido de oferecer
disciplinas que tratem não apenas dos aspectos instrumentais da didática, mas disciplinas que
ofereçam uma perspectiva prática e multidimensional do ensino. Para Candau (2013), o grande
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desafio da didática atual tem sido articular os diferentes métodos de ensino sem se prender a
nenhum deles exclusivamente.
E a disciplina Questões Didáticas no Ensino Superior (QDES)1, poderia ser um exemplo de
análise dessas experiências concretas. Socializar “boas práticas”, de acordo com Cunha (2014),
pode colaborar na “construção de reflexão sobre os saberes em movimento e a disposição de
aprender com a experiência dos demais docentes” (CUNHA, 2014, p.796).
QUESTÕES DIDÁTICAS NO ENSINO SUPERIOR
A disciplina surgiu como necessidade de atender a demanda de formação pedagógica de
alunos da Pós-graduação na Cidade de Campos dos Goytacazes. Ao chegar em 2010 como
concursada para a disciplina de Didática do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), no ano seguinte recebi o convite para lecionar no Programa de
Pós-graduação em Cognição e Linguagem. O Programa era interdisciplinar e em 2011 contava
apenas com o curso de mestrado. Ao longo de 5 anos ofereci as disciplinas optativas “A educação e
o olhar multicultural” e “Afetividade, Linguagem e Cultura: o novo cotidiano escolar” 2.
Posteriormente passei a trabalhar com Seminário e Estágio de Docência, disciplinas obrigatórias,
quando abriu o curso de Doutorado em 2014.
Esta disciplina de estágio não costumava ter aula, apenas organizávamos os alunos em
turmas que eles poderiam ter algum tipo de afinidade pela formação e depois aguardávamos os
relatórios. Exatamente como relatado anteriormente por Riolfi e Almaminos (2007). Ainda assim,
era realizada uma reunião mínima explicando alguns aspectos didáticos, porém a reunião era bem
mais burocrática para saber sobre horários, turmas e ementas. O esperado era que o professor
responsável pela disciplina desse o suporte pedagógico. Então ao longo de dois semestres a
inquietação com esta falta de formação didática, que era descrita em alguns relatórios do estágio, foi
crescendo e passei a pesquisar várias ementas de cursos que ofereciam disciplinas pedagógicas na
pós-graduação para poder elaborar uma ementa que atendesse a demanda do nosso Programa.

A ideia de trabalhar com o conceito de “questões didáticas” foi inspirada no livro da Profa. Candau (2009), que
aborda os desafios contemporâneos da didática. CANDAU, V. Didática: Questões Contemporâneas. Rio de Janeiro:
Forma e Ação, 2009.
1

As disciplinas foram elaboradas pela autora para atender a demanda de disciplinas voltadas para a temática educativa
dentro do Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem da UENF.
2
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A disciplina entrou para o ementário do programa como optativa e foi oferecida no segundo
semestre de 2018, no primeiro semestre de 2019 e será oferecida novamente no primeiro semestre
de 2020 tanto para alunos de mestrado quanto de doutorado. Ao total passaram cerca de 50 alunos
pelas primeiras turmas. O relato será feito a partir das experiências das atividades realizados em
sala de aula, e das impressões pessoais sobre as experiências vividas dentro da disciplina QDES
expressas no trabalho final3.
RELATOS DE ENSINAGEM
Para iniciar a discussão dentro da disciplina começamos com o módulo “Sujeitos da
educação superior”, passando pelo módulo “Organização do trabalho pedagógico” e fechamos o
semestre com o módulo das “Questões contemporâneas”. Após trabalhar a parte teórica sobre o
Ensino Superior e suas finalidades (PIMENTA E ANASTASIOU, 2014), a atividade prática que
acompanhava este texto era a realização, em grupo, de um levantamento e discussão sobre as
problemáticas enfrentadas pelas Universidades e Faculdades, independente se públicas ou
particulares. As atividades práticas foram inseridas de forma gradual na disciplina a fim de não
causar tanto estranhamento didático. Muitos alunos, mesmo chegando com certa expectativa em
relação às aulas, ainda possuem uma atitude bem passiva em relação ao seu processo de
aprendizagem, ainda esperam “receber” o conhecimento do professor, ao invés de construí-lo junto
com todos os envolvidos no processo.
Quando fiz minha inscrição na disciplina, confesso que as expectativas não eram
muitas. Didática é uma palavra que assusta. Imaginei que as aulas seriam as mais
tradicionais possíveis, com um conjunto de regras sobre a melhor maneira de
“conduzir” as aulas no ensino superior. Acredito que o maior desafio da disciplina foi
seu caráter colaborativo. (Aluna de mestrado, área de psicologia)
Vale ressaltar a minha extrema dificuldade com determinadas atividades propostas
pela professora da disciplina. Habitualmente, era esperado, pelo menos por mim, que
fossem indicados textos para serem lidos, fichados ou resenhados, o que
particularmente não representa dificuldade, pois fui “treinada” para isso. (Aluna
doutorado, área de História)

O trabalho final consistiu em três etapas: analisar a grade curricular de um curso de graduação dentro da área de
formação do aluno, propor uma sequência didática para uma das disciplinas da grade, relatar as experiências vividas
dentro da disciplina QDES.
3
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A passividade não era o caso das alunas citadas, pelo contrário, eram bem engajadas, apenas
estavam acostumadas a trabalhar de outra maneira. O relato da aluna de doutorado deixa claro que,
talvez de forma inconsciente, na formação pedagógica somos levados a “treinar” nossos alunos para
receber a teoria, enquanto que a prática é deixada para o dia em que eles tiverem suas próprias
turmas. A teoria é muito importante, mas a prática, através da mobilização do conhecimento, se
configura também como uma das formas de ensinagem (PIMENTA E ANASTASIOU, 2014). Para
Tardif e Lessard (2011), “os professores se mostram desconfiados e resistentes em relação as
mudanças de suas práticas pedagógicas, mas acabam aderindo a algumas delas, mesmo que
lentamente (TARDIF E LESSARD, 2011, p.11). De igual maneira, os alunos podem parecer
resistentes no início, mas acabam aderindo também ao caráter colaborativo das práticas pedagógicas
solicitadas.
Quando assumimos uma disciplina em uma instituição de ensino superior, dificilmente vai
ser possível acompanhar o nascimento de um curso ou colaborar na elaboração de uma matriz
curricular. Geralmente somos apresentados a uma matriz pronta, a uma ementa finalizada. Nesse
sentido, a fim mobilizar um processo de autoria e refletir sobre os benefícios de se conhecer
minimamente o currículo do curso em que se leciona, entender a localização da sua disciplina
dentro deste currículo, foi solicitado aos alunos simplesmente que construíssem um corpo de papel 4
segundo as instruções recebidas. O aporte teórico do primeiro momento da aula foram os textos de
Pimenta e Anastasiou (2014, Cap.3) e Masetto (2015, Cap.2 e 6). Para esta atividade foi fornecido
papel pardo, cola, tesoura, revistas, hidrocor e papéis diversos. O objetivo da atividade não foi
revelado inicialmente aos alunos, e os grupos (de 5 ou 6 alunos) foram escolhidos de forma
aleatória entre eles.
Cada grupo recebeu uma instrução diferenciada através de seu representante. Grupo 1)Elaborar um corpo onde cada participante faria primeiro, e de forma isolada, a parte que lhe fosse
assignada (cabeça, olho e boca, nariz, pernas ou braços), só depois montariam todo o corpo; Grupo
2)- Elaborar um corpo a partir de um modelo escolhido pelo grupo; Grupo 3)- Elaborar um corpo a
partir de revistas; Grupo 4)- Elaborar um corpo de forma livre, como quisessem. Depois de
receberem as instruções os grupos tiveram aproximadamente uma hora para realizar e apresentar a
atividade. Dois grupos permaneceram em sala de aula e os outros dois trabalharam em lados
opostos no corredor do prédio. O fato da disciplina possuir carga horária de 3 horas semanais
Aprendi esta dinâmica em uma oficina de liderança durante um retiro na adolescência. Fiz algumas adequações pois
no original era apenas a confecção de um corpo livre e um corpo dividido em partes.
4
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seguidas, facilitava o trabalho com atividades práticas. Ao final, cada grupo explicou como havia
sido a construção dos corpos de papel.
Depois de todas as apresentações, foi feita uma análise com a turma à luz dos saberes
disciplinares, curriculares, pedagógicos e da experiência, tendo cada corpo como uma metáfora da
postura docente em relação ao currículo de seu curso (PIMENTA, 2005; TARDIF, 2002). No corpo
1, construído de forma independente, cada membro se apresenta de forma isolada, sem
continuidade. Mas na realidade, não damos aula sozinhos, nossa matéria não é autônoma dentro do
currículo. Nosso trabalho pode ser muito mais significativo quando temos uma perspectiva
horizontal das disciplinas dentro do curso como um todo, ou pelo menos dentro de uma perspectiva
vertical, conhecendo as disciplinas que compartilham o mesmo semestre que a nossa disciplina. Um
complicador pode ser quando uma disciplina possui alunos de cursos e períodos diferentes. Mas o
fato de haver consciência desta diversidade, já colabora na hora de pensar que estratégias podem ser
usadas para alcançar o objetivo da disciplina.
No corpo 2, que era para seguir um modelo qualquer, os alunos apresentaram de forma
muito criativa, até porque tinha uma bióloga no grupo, a parte interna do corpo humano. Aqui fica
bem claro que cada membro tem que conhecer a sua função dentro do “organismo” currículo.
Percebe-se então que não há uma disciplina que seja superior a outra, todas têm a função de formar
um profissional e para isso devem oferecer habilidades e competências de forma intencional. Para
Masetto (2015), o currículo é um “conjunto de conhecimentos, de saberes, competências,
habilidades, experiências, vivências e valores que os alunos precisam adquirir e desenvolver de
maneira integrada e explícita, mediante práticas e atividades de ensino e de situações de
aprendizagem” (MASETTO, 2015, p.77). Quando conhecemos o currículo de nosso curso e
sabemos a função da nossa disciplina dentro dele, as chances de escolhermos estratégias de ensino
adequadas são bem maiores. E é interessante que alguns alunos reconhecem as vantagens destas
situações de aprendizagem como uma aluna que expressou sua satisfação por “cursar uma disciplina
que contemplasse a participação direta dos alunos, explorando toda criatividade e raciocínio, em
prol de uma construção significativa e prazerosa” (Aluna de doutorado, área de pedagogia).
Já o corpo 3, um mosaico feito com recorte de revista, com uma escola perto do centro e, um
diploma e um globo terrestre em cada mão, representa a diversidade do currículo. Nessa diversidade
epistémica, uma área disciplinar complementa a outra. Vale destacar que, na prática profissional
dos docentes a conexão entre os saberes se integram através das experiências de socialização com
os colegas, não apenas pela construção individual (TARDIF, 2002). E o corpo 4, que foi uma grata
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surpresa para mim, traz o conceito de articulação em seu formato. Elaborado por um grupo que
tinha alguns alunos da área de exatas, eles conseguiram, apenas com papel, fazer um corpo que
permitisse certa articulação. Ao conhecer minha função no corpo e conhecer também a função de
alguns colegas, torna-se possível articular parcerias com outras disciplinas e realizar atividades mais
interdisciplinares.
Este tipo de atividade possibilitou reflexão e troca entre a turma. Com os corpos em mãos os
alunos conseguiram discutir todo o arcabouço teórico desde outra perspectiva. Alguns alunos
comentaram que se soubessem o objetivo da dinâmica teriam feito os corpos de outra maneira, o
que geraria outras discussões. Por outro lado, é uma atividade que requer flexibilidade por parte do
formador, pois não se tem controle sobre o resultado, que não foi o mesmo na turma do ano
seguinte, por exemplo. Fiquei gratamente surpresa porque pude explorar a ideia de “articulação”,
que era um dos conceitos chave selecionado a partir dos textos. A articulação poderia ter sido
explorada também no contexto individual e vertical, já que a “atuação dos professores precisa
necessariamente resultar da convergência e articulação equilibrada entre as dimensões científicas,
investigativa e pedagógica” (PIMENTA E ALMEIDA, 2011).
Vale a pena ressaltar que uma estratégia de ensino deve sempre levar em consideração os
objetivos que se pretende alcançar, assim como seus conteúdos. A estratégia que funciona com um
objetivo em uma disciplina, não quer dizer que funcione em outra (GIL, 2018). A legitimidade do
“bom funcionamento da atividade” quem dá são os próprios alunos.
Cada atividade proposta e desenvolvida contribuiu para o melhor entendimento do
universo acadêmico em que estou inserido. A atividade do corpo consolidou esse
entendimento

na

ótica

da

estrutura

de

funcionamento

do

processo

ensino/aprendizagem, como as partes devem ser colaborativas, pois em alguns casos
queremos e somos levados a desenvolver nossa atividade de forma individualizada
sem considerar o todo. (Aluno de doutorado, área de exatas)

Esta fala se mostra significativa pois provém de um professor universitário concursado,
com mais de 10 anos de experiência de ensino na área de exatas e que estava buscando aprimorar
também seus conhecimentos pedagógicos. Segundo Cunha (2014) pode-se considerar como uma
“experiência positiva” aquela em que os alunos conseguem percebê-la como qualificadoras de sua
aprendizagem e de seu processo de formação (CUNHA, 2014). Sendo assim, podemos perceber que
a formação pedagógica de qualquer professor universitário deve ser um processo contínuo e
acompanhar às demandas acadêmicas, sociais, pedagógicas e até mesmo tecnológicas.
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CONCLUSÕES
O objetivo deste relato de ensinagem foi compartilhar experiências positivas que tem
colaborado na formação pedagógica de alguns professores universitários em Campos dos
Goytacazes. Atividades como a do corpo de papel costumam trazer reflexões significativas e tiram
os alunos da zona comum. Esta ensinagem não tem a ver com a posição secundária que se relega
aos conhecimentos pedagógicos em algumas ocasiões, mas tem a ver com ciência, com escolha de
metodologias

adequadas,

com

criatividade,

com

mobilização,

intencionalidade,

práxis,

desenvolvimento de raciocínio, participação e fomento da autonomia na formação pedagógica de
nossos futuros professores universitários. Apenas os estágios de docência não tem dado conta dessa
formação.
O ensino universitário deve trazer o exercício da crítica não apenas na formação para a
pesquisa mas também na formação para um ensino de qualidade. Nesse sentido, A área da formação
é um espaço fértil e cheio de possibilidades, por isso, deve ser vista com mais zelo por parte das
Instituições de ensino, dos Programas de Pós-graduação e também por parte dos próprios
formadores.
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Figura 1. Resultado da atividade dos corpos de papel

Fonte: arquivo pessoal

Resumo
A formação de professores tem sido uma recorrente preocupação social e acadêmica. E os estágios
nem sempre dão conta desta formação. Nesse sentido, o objetivo deste artigo é discutir o espaço
acadêmico da pós-graduação como espaço de formação didática e apresentar o relato de algumas
experiências metodológicas para se trabalhar com a formação do professor que irá atuar no ensino
superior. Os relatos de ensinagem aqui apresentados são fruto da disciplina “Questões didáticas no
Ensino Superior” que foi ministrada pela autora no ano de 2018 e 2019 no Programa de PósGraduação em Cognição e Linguagem da Universidade Estadual do Norte Fluminense – Darcy Ribeiro
(UENF). O objetivo principal da disciplina foi de construir um diálogo com o aluno da pós-graduação
em relação a importância da didática na prática real da docência do ensino superior. Desta maneira, a
disciplina trabalhou aspectos teóricos para se compreender as competências e saberes necessários ao
professor universitário através das perspectivas de Gil (2018), Masetto (2015), Cunha (2014), e Pimenta
e Almeida (2011). A parte prática da disciplina foi desenvolvida a partir de análise de documentos
oficiais sobre o ensino superior (INEP), aplicação de diversas metodologias ativas de ensino, atividades
em grupo e debates que foram realizados com base em Pimenta e Anastasiou (2014), Gaeta e Masetto
(2013), e Zabala (2010). Para este painel será apresentada as experiências de trabalho com Currículo,
através da construção de corpos de papel. As experiências com a formação destes futuros professores
universitários apontam que as disciplinas pedagógicas não podem ser relegadas a um segundo plano.
Dessa forma, faz-se necessário um maior investimento didático em conhecimento teórico e prático nos
cursos de pós-graduação.
Palavras-chave: Ensino Superior; Didática; Formação de Professores; Metodologias de ensino.
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Resumo
Neste trabalho, reúnem-se pesquisadores de duas universidades federais e uma instituição de educação
básica com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de Didática
e formação de professores com foco nas multidimensões do ensino. No primeiro painel, apresentam-se
os resultados de uma discussão em torno da dimensão lúdica do fazer docente por meio de uma ampla
e profunda revisão de literatura acerca da temática ao se analisar a ludicidade na formação inicial de
pedagogos. Destaca-se sua importância para a intersecção necessária dos elementos do ensino, dos
saberes docentes, considerando que permite a expressão da tensão da relação conteúdo e forma e o
estreitamento da relação teoria e prática, bem como expõe temas essenciais à compreensão da didática e
da formação de professores. No segundo painel, o debate ocorre a partir de questionamentos em torno
da construção do projeto político pedagógico, refletindo sobre a relação entre a dimensão política e o
exercício docente por meio de uma investigação realizada em trinta escolas pertencentes à rede estadual
de ensino do Estado de Santa Catarina. Já no terceiro e último trabalho, a discussão versa sobre a
dimensão poética e estética da Didática alicerçada no reconhecimento da arte como elemento alargador
de horizontes, tendo como lócus de pesquisa cursos de licenciatura da Universidade Federal de Santa
Catarina. As três pesquisas apresentadas têm como foco a discussão epistemológica e filosófica do
ensino e da formação docente à luz da Didática como fundamento teórico e metodológico. A
expectativa é que o conjunto dessas pesquisas ora reunidas possam colaborar para a melhoria da
educação do país.
Palavras-chave: Didática; Formação de professores; Ludicidade; Projeto de Escola; Poética e Estética.
A EVOLUÇÃO DA LIBERDADE! POR UMA DIDÁTICA CRÍTICA E LÚDICA
Bernadete Porto – UFCE

POR UMA DIDÁTICA CRÍTICA E LÚDICA
Vem ver de perto
Uma cidade a cantar
A evolução da liberdade
Até o dia clarear
(Chico Buarque , Vai passar)

Entende-se que as bases de uma Didática crítica e lúdica estão numa visão de educação e
sociedade críticas, onde se sustentam as finalidades sócio-políticas da educação. Com base nos
princípios do materialismo dialético, pretende-se discorrer sobre a dimensão lúdica do processo de
apropriação de uma Didática crítica, ressaltando sua pertinência como saber pedagógico. Entendese, também, que a apropriação de uma Didática crítica, pelos docentes, também deva se estabelecer
na transformação de valores, atitudes, ações e compreensões diante do mundo em que vivemos,
resgatando o ser omnilateral (MARX, 1977; MANACORDA, 1975). Ser histórico, social, ativo e
criativo, essencialmente. Deste modo, aponta-se a formação do educador como sendo uma das
questões mais importantes ao debate educacional. Este assunto tem sido abordado de diferentes
ângulos, e a literatura sobre o mesmo é bastante significativa. Em destaque as contribuições de
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Candau (1998), Cró (1997), Estrela (1993), Garrido, Pimenta e Moura (1997), Marin (2000), Marin
et all (2000), Nóvoa (1992). Veiga (2011, 2012)
O sujeito histórico foi, na maioria das vezes, abordado somente no que se refere ao seu
modo de inserção econômica na sociedade. Esta referência, como diversos estudos comprovam, é
essencial e primária. Contudo, na discussão do ser humano, como autor e ator de seu tempo, muitos
aspectos de sua expressão e comunicação em sociedade precisam ser enfatizados, à medida que se
compreenda que a sociedade de classes modificou também a relação existente entre o plano dos
sentidos e das significações nos quais a consciência é produzida. Assim, percebe-se que na ação
pedagógica, os professores enfatizam valores e buscas ligados ao modo como vivem e agem na
sociedade. Proponho-me a refletir sobre o modo de apropriação, pelo professor, das teorias
educacionais críticas e sua repercussão na sua prática pedagógica investigando o papel da
ludicidade neste processo. A apropriação aqui é abordada segundo o sentido atribuído pela
atividade de base materialista dialética, em que o mundo é apropriado pelo sujeito. Assim, as
atividades humanas são mediatizadas pelo social e o ser humano se apropria do mundo. O professor
se apropria do conhecimento e do método de ensino-aprendizagem. Ao se apropriar da teoria,
também se apropria da prática pedagógica, tornando-se autônomo e criativo.
Partindo do princípio de que o professor é, antes de tudo, um ser humano, e que recebe
influência dos valores socialmente dominantes, entendo que no processo de transformação da sua
ação profissional e pessoal, a teoria crítica tem importância relativa. Por isso gostaria de investigar
se a teoria crítica deverá, ela mesma, ser apropriada de forma crítica e criativa para que os docentes
não se reafirmem como reprodutores de discursos e posturas, podendo, enquanto sujeitos-do-seutempo-e-da-sua-história, encontrar sua própria fala, sua autonomia e, por isso mesmo, uma ação
educativa coerente com o discurso progressista proclamado. Acredito que, uma vez feita a opção
por uma educação crítica (e assim o afirmando), outros aspectos deverão estar presentes na
formação do professor, além da compreensão cognitiva sobre a teoria adotada. Faz-se necessário,
por exemplo, ter o aprofundamento de questões ligadas à sua aplicação, ou seja, à base pedagógica
de ação, comumente esquecida na formação, seja em serviço ou acadêmica. Mas, além desses dois
aspectos, teórico-cognitivo e pedagógico-metodológico, com Negrine (1994) e Santos (1997),
entendo que um professor deve ter seu processo de crescimento vinculado necessariamente a uma
formação lúdica.
A Didática crítica deverá, ela mesma, ser apropriada de forma crítica e criativa para que os
docentes não se reafirmem como reprodutores de discursos e valores tradicionalistas, como a
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simultaneidade, a homogeneização, a descontextualização dos conhecimentos, a exclusão, a baixa
reflexão sobre o ensino e , dentre outros. Ou seja, para romper com as teorias liberais (LIBÂNEO,
1996), é importante compreender o tradicionalismo extensivo aos currículos de formação de
professores, aos projetos pedagógicos de cursos de Pedagogia e o modo tradicionalista como têm
sido pensados e executados, perpetuando-se a divisão entre o pensamento e a atividade, ou da pouco
imissão no desenvolvimento afetivo dos professores em formação, repetindo a cisão entre
pensamento e emoção, teoria e prática, conteúdo e forma. Entende-se que sim, é possível batalhar,
no campo curricular, por elaborações e práticas e por currículos para o desenvolvimento dos saberes
docentes como ênfase de formação, para o desenvolvimento da autonomia e, assim, desenvolver
uma ação educativa coerente com o discurso progressista proclamado. Esta hipótese destaca a
ludicidade como elemento formador básico para o professor, sendo elo entre o saber do
conhecimento e o saber pedagógico.
Compreende-se, deste modo, que na adoção da teoria didática crítica e lúdica para a
educação de crianças, é necessário, sobretudo, que os pedagogos sejam ativos e criativos no
desenvolvimento do currículo e da sua formação. E por que essa necessidade? Como já foi afirmado
anteriormente, uma das principais diferenças entre o homem e o animal encontra-se na
especificidade das relações do ser universal (e por isso livre) com a natureza, que se reflete para
além da produção dos próprios meios de sobrevivência, tendo como consequência principal a
consciência do que faz. A consciência vai se formar a partir da maneira como os homens e as
mulheres estão se relacionando com a realidade. Vàzquez (1987), analisando o trabalho e sua
ligação com a espécie humana, diz que a especificidade da atividade humana está na criação ou
produção de objetos. Ser de necessidades e criador em sua relação com a natureza, o ser humano,
através do trabalho, mediatiza-se enquanto sujeito que cria objetos. Ao criá-los o faz segundo
finalidades. Sua atividade é, pois, teleológica: “o homem cria não apenas porque quer ou porque
gosta, e sim porque precisa: ele só pode crescer enquanto ser humano, coerentemente, ordenando,
dando forma, criando” (OSTROWER, 1991, p.10). Os professores, como todo ser humano, têm
vivenciado um processo de desvirtuação dessa característica à medida que suas necessidades não
são satisfeitas, sua criação é desviada, ou ainda, ao trabalhar alienadamente sem que atenda a
finalidades por ele estabelecidas e sim a finalidades de outrem. Sua cultura e suas relações sociais
trazem marcas do seu potencial criador, mas não vemos essa epistemologia, base do conhecimento
científico, no modo como são enfatizados a aprendizagem nos conteúdos sobre a educação, seus
fins e meios, nos cursos de Pedagogia. Às vezes, supõe-se que basta acessar o conhecimento em
suas formulações para que se saiba traduzir(se) em educações críticas, por exemplo. Uma educação
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crítica, conforme entende-se, inclui os princípios pedagógicos e filosóficos do pensamento crítico
sobre a sociedade e o papel da educação transformadora, destacando-se: a heterogeneidade em
contraposição à simultaneidade, a cooperação em oposição ao individualismo, a atividade em
choque com a passividade, a compreensão que a finalidade do ensino é o engajamento na cultura
em aversão ao entendimento que os conteúdos são um fim em si mesmo, a inclusão em oposição à
exclusão e segregação, e assim por diante. Ostrower (1991) caracteriza a criatividade como estando
intimamente ligada ao trabalho humano, afirmando que “ os processos criativos surgem dentro dos
processos de trabalho, nesse fazer intencional do homem que é sempre um fazer significativo” (p.
142). Ser criativo, neste caso, é reelaborar, a cada vivência, o material com o qual se está
trabalhando, seja ele qual for.

Deste modo, entende-se que um professor é criativo quando

consegue reelaborar sua experiência de ensino (teoria, métodos, estratégias de aula, recursos,
avaliação) e ainda, quando possibilita aos estudantes a reinvenção do conhecimento-conteúdo.
Desta maneira, não basta apenas que o educador experiencie atividades criativas, é importante,
ainda, que estas experiências sejam a expressão de um significado para o professor, desde a
formação inicial. A artificialidade do tempo de formação é a mesma daquela que facilmente se
denuncia, na história da educação, de preparação para o futuro, para o trabalho. Entendemos que as
questões e desafios de formação, de ruptura com o tradicionalismo especialmente, devem estar
presentes na teoria e no método de ensino, desde o início do curso de licenciatura, desde a
aprendizagem dos fundamentos da educação, exigindo-se uma inversão de epistemologia,
incluindo-se o que Therrien (2010) chama de epistemologia da prática. Se não, fica difícil entender
a própria educação em suas contradições e nossos alunos passam rapidamente ao descrédito sobre
as teorias e a desvincular teorias e práticas. Considera-se este fenômeno e procura-se analisar se
este vácuo pode ser melhor compreendido a partir do estudo da Ludicidade, apontando-a como
integrante do saber pedagógico, discutindo a importância da dimensão lúdica da Didática, elemento
que possibilitará a integração de saberes e o desenvolvimento de uma prática educativa autônoma,
criativa e coerente com os princípios teóricos críticos que defenda.
Segundo compreendo a formação do educador, ela também deverá ter como base uma
formação teórico-vivencial e que se centre na redescoberta do conhecimento pelo professor.
Mediano (in CANDAU, 1998) descreve o trabalho segundo os seguintes princípios: 1) que seja um
lugar que trabalhe integradamente forma e conteúdo, 2) que possibilite um clima de confiança entre
os participantes, para que os mesmos possam se expor diante do grupo 3) que utilize metodologias
participativas, dialogantes 4) que desenvolvam a autonomia e a criatividade, 5) que utilizem
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diferentes linguagens, 6) que estimulem o diálogo com a comunidade, e 7) promovam uma
avaliação contínua (p.97).
A

educação,

conforme

Saviani

(1991,

p.40),

constitui-se

num

espaço

de

“apropriação/desapropriação/reapropriação do saber e esse espaço está atravessado pela
contradição inscrita na essência mesmo do modo de produção capitalista: a contradição capitaltrabalho”. Desta maneira, no ato de educar, se produz e se reproduz a humanidade:
O homem não se faz naturalmente; ele não nasce sabendo ser homem, vale dizer, ele
não nasce sabendo sentir, pensar, avaliar, agir. Para saber pensar e sentir; para saber
querer, agir ou avaliar, é preciso aprender, o que implica o trabalho educativo. Assim,
o saber que diretamente interessa à educação é aquele que emerge como resultado do
processo de aprendizagem, como resultado do trabalho educativo. Entretanto, para
chegar a esse resultado a educação tem que partir, tem que tomar como referência,
como matéria prima de sua atividade, o saber objetivo produzido historicamente
(SAVIANI, 1991, p. 15).

Para ele, a tarefa a que se propõe a pedagogia histórico crítica implica em três elementos
principais, quais sejam:
1. Identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo
produzido historicamente;
2. Conversão do saber objetivo em saber escolar de modo a torná-lo assimilável pelos
alunos no espaço e tempo escolares;
3. Provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas assimilem o saber
objetivo enquanto resultado, mas apreendam o processo de sua produção bem como
as tendências de sua transformação.
A LUDICIDADE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: A SÍNTESE RADICAL
Quando a escola foi criada na Renascença a instrução era coerente com a sua função social,
uma vez que, na preparação para o trabalho e inserção das novas gerações na cultura letrada, o
maior problema era o acesso às informações. Nos séculos seguintes, vimos transformações na
economia, na cultura, na política, mas ainda não vimos mudanças radicais na prática escolar, sendo
esta ainda uma instituição predominantemente instrutiva. É admissível dizer que o século XXI traz
imperativos para discussão de desafios atuais ou historicamente reincidentes, evidenciando a
importância, no processo de desenvolvimento da docência, de reflexão acerca de princípios
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pedagógicos que possibilitem o acesso das novas gerações ao conhecimento, destacando-se: a
heterogeneidade, o protagonismo, a cooperação e a interdisciplinaridade. É interessante lembrar que
educadores da Escola Nova, do movimento construtivista e ainda da chamada Escola Progressista
sistematizaram, em contextos e séculos distintos, esses desafios.
Assim, é interessante analisar a importância de práticas e ideários que assumam a
heterogeneidade como um princípio de ensino, desenvolvendo didáticas, metodologias e sistemas
de avaliação que levem em conta a necessidade de acolhimento integral de nossas individualidades,
do aluno em sua concretude, ritmo, tempo, lugar de aprendiz e coloquem de ponta cabeça a lógica
do ensino simultâneo e do aluno ideal. Do mesmo modo, aponta para o valor do protagonismo de
estudantes e dos seus professores diante das questões, problemas e sistemas que são apresentados
pela ótica da Ciência. Não é possível aprendermos se não nos incluímos, no modo de percepção e
atividade diante do mundo, as perguntas da ciência que são transpostas aos conteúdos escolares.
De outro modo, sem este protagonismo, o ensino continuará sendo artificial e a maioria da
população continuará pensando que a escola existe para preparar os jovens para fazerem
vestibulares e exames de acesso à educação superior, o que desvirtua, de modo constrangedor, a
função social da escola e torna o ensino obsoleto, medieval. Uma vez que esteja assentada na lógica
da heterogeneidade e do protagonismo, a educação escolar poderá assumir outros postulados, com
pedagogias mais coerentes com eles, como a cooperação e a interdisciplinaridade.
Estes dois princípios denotam aspectos de nossa sociabilidade, provocando a retomada de
sentidos educativos mais amplos, muito além da lógica da criação desta instituição, possibilitando,
ao ser humano, resgatar a atividade criativa, inventiva e que, acima de tudo, só pode ser confirmada
por seus pares. Neste contexto, discute-se a importância da arte em geral e do cinema em particular
na formação docente, nos processos de reflexão sobre a constituição de práticas docentes que
consigam romper com o determinismo iluminista e o republicanismo (BRAYNER, 2005)
A radical diferença entre o Homem e os outros animais é a sua consciência reflexiva –
percepção de outras dimensões e outros tempos – e a dimensão simbólica (palavra). O Homem tem
na linguagem o instrumento básico de ordenação e significação do mundo. A escola, ao retirar dos
seus programas as atividades lúdicas, entre elas as artísticas, e em especial o cinema, descuida da
educação estética, privilegia a razão e limita o conhecimento a uma racionalização intelectualista.
Dessa forma, o ser humano, na Escola, supervaloriza a razão e deixa de desenvolver suas outras
capacidades, comprometendo a sua evolução estética. A estética não se refere apenas à arte, mas
objetiva a integração entre pensamento, sentimento, percepção e intuição.
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Sabe-se o quanto a ludicidade pode ser inclusiva, radical, engajada e, desta forma, é um
excelente campo de imersão em valores e práticas sociais. Compreende-se a necessidade de que os
professores, em seus processos de aperfeiçoamento e reflexão sobre a prática, estejam estimulados à
apreensão das diferentes linguagens. Assim, aponta-se a necessidade de ampliação da formação
cultural docente, resgatando o sentido da educação lúdica, sensível em um processo reconstituinte
da escola. A busca de uma síntese a formação inicial de professores, a apropriação da concepção
crítica de educação e o papel da criatividade lúdica neste processo constitui a busca do presente
artigo. O objetivo desta análise diz respeito, então, à introdução da ludicidade como elemento
formador do pedagogo, analisando sua seriedade na apropriação da teoria pedagógica e da
constituição dos saberes do conhecimento e pedagógico.
Tais relações, contudo, nem sempre aparecem associadas nas formações iniciais dos
professores de crianças, e os conhecimentos teóricos estão descolados da prática de ensino e do
desenvolvimento dos saberes pedagógicos e da experiência (PIMENTA, 2012). Entende-se que os
pedagogos em formação, ao passo que alinhem o conhecimento científico sobre o brincar com a
didática e a necessidade dos saberes pedagógicos, poderão tomar a formação em suas mãos e
partirem na constituição da radicalidade do conhecimento que advém das finalidades da
escolarização pela ótica progressista, modificando a vida na/da escola, já que estes educadores
poderão mudar radicalmente as suas práticas educativas. Mais que isto, acredita-se que somente
educadores que assumam os princípios em suas atitudes cotidianas serão capazes de dimensionar,
de forma diferenciada os métodos progressistas expressando as práticas progressistas, aquelas que
integrem os conteúdos à vida dos educandos, levando-os à reelaboração deste conhecimento e, por
isso mesmo, contribuindo para o desenvolvimento de sua criatividade.
Um professor que não goste de expressar-se ludicamente, que não se veja integrante de uma
cultura em construção, que não goste ou não entenda o papel da arte, por exemplo, dificilmente
poderá incrementar uma educação onde a ludicidade seja elemento presente. Investir numa
educação de qualidade passa, então, por permitir e estimular a expressão do professor, da sua
linguagem interior, exterior, sensível e artística, onde a brincadeira se expande à medida que as
crianças aprendem. Muitos autores têm esse mesmo entendimento. Entre eles destacamos Almeida
(1990), Aguiar (1998), Benjamim (1984), Brougère (1995, 1998), Chateau (1987), Kishimoto
(1996, 1998b), Mrech (1996), Oliveira (1994Pires dos Santos (1997) e Wajskop (1995).
A ideia central é que o educador de crianças, professores de creches e pré-escolas e das
primeiras séries do ensino fundamental, precisa conhecer não só a educação, a criança e o seu
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desenvolvimento, mas a importância que a ludicidade e o brinquedo têm para o seu
desenvolvimento, compreendendo a cultura infantil como criativa e integrada à cultura lúdica,
diferenciando-as da cultura escolar conservadora, reconstituindo-a. Além disso, sabe-se que a
aprendizagem dessas teorias necessita ser desenvolvida pela criação de processos de planejamento e
avaliação que possibilitem a radicalidade prática que as teorias críticas e lúdicas exigem. Não basta
repetir, por exercício de memória, o que dizem os arcabouços teóricos da pedagogia crítica ou da
teoria da ludicidade, é imprescindível, que os princípios sejam traduzidos em aprendizagens que
vinculem os diferentes saberes advindos no vértice da relação entre a didática e a teoria do
desenvolvimento das crianças, ou da didática com a aprendizagem da ludicidade na história e na
sociedade, articulando e sintetizando a aprendizagem dos saberes necessários aos docentes, citandose principalmente o desenvolvimento de saberes do conhecimento articulados com os saberes
pedagógicos e da experiência.
Segundo D’Ávila (2014, p. 96), "idealizamos uma didática lúdica que seja estruturada de
saberes pedagógicos e didáticos necessários à profissão docente”. Segundo a autora, a didática é a
arte da mediação do conhecimento, e essa relação contribui para uma aprendizagem plena, e,
portanto, as dimensões cognitiva, afetiva e social, ocorrem de forma integral e integrada. Para ela,
os saberes pedagógicos são construídos na formação e no exercício da docência, e, por isso são
estruturantes da profissão. Provenientes das ciências da educação e da pedagogia, os saberes
pedagógicos, são aqueles conhecimentos que sustentam a prática docente, ou seja, os saberes
pedagógicos compõem os saberes didáticos.
Entende-se que é preciso um profundo conhecimento sobre os fundamentos essenciais da
educação lúdica, condições suficientes para socializar o conhecimento e predisposição para levar
isso adiante. Não havendo essa predisposição, provavelmente a ludicidade será trabalhada (quando
o for) de forma artificial e desvinculada das possibilidades de crescimento psicológico, cultural e
pessoal que amplia. Desta forma, a apropriação, pelo professor, do conhecimento/sentimento da
importância da brincadeira para as crianças, não se dá integralmente se esse tema é abordado apenas
teórica e cognitivamente. É essencial que isso seja feito de forma vivencial para que os professores
possam dá-se conta, por intermédio das suas mãos, dos seus olhos, dos seus ouvidos, do seu corpo,
dos seus valores morais e educativos, que o brinquedo é importante para que a criança possa
desenvolver-se, tendo um rico contributo não só no aspecto psicológico, como sociocultural e,
ainda, no aspecto pedagógico. Para isso, é necessário que, além de conhecer o significado do
brinquedo para o desenvolvimento da criança, o professor brinque. Encontraremos em Santos
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(1997), a expressão do que chamamos de educação lúdica. Ela diz: A formação lúdica deve
proporcionar ao futuro educador conhecer-se como pessoa, saber de suas possibilidades e
limitações, desbloquear suas resistências (p.14)
Nesse sentido, podemos afirmar que a ludicidade é uma necessidade do ser humano em
qualquer idade. Como afirma Santos (1997), um adulto que volta a brincar não se torna criança
novamente, apenas ele convive, revive e resgata com prazer a alegria do brincar. Uma vez que
reviva conviva e resgate essa alegria, muito provavelmente terá disposição e interesse em
incorporar essa experiência à sua atividade profissional. Além do mais, a partir de seu próprio
crescimento, de sua autonomia, poderá melhor compreender a criança como um ser também
histórico e capaz de construir a sua história e o próprio conhecimento trabalhado na escola. Esse
tipo de atitude, aliada a uma compreensão crítica da sociedade em que vivem crianças e professores,
é uma atitude que poderá contribuir para o processo de conscientização e autonomia dos sujeitos,
reescrevendo a história da nossa escola que, sobretudo, tem contribuído para a apatia e reprodução
da injustiça social. Também Luckesi, (2002) afirma a necessidade da transformação das
experiências, assim definindo a ludicidade:
[...] Mesmo quando o sujeito está vivenciando essa experiência com outros, a
ludicidade é interna; a partilha e a convivência poderão oferecer-lhe, e certamente
oferece sensações do prazer da convivência, mas, ainda assim, essa sensação é interna
de cada uma, ainda que o grupo possa harmonizar-se nessa sensação comum; porém
um grupo, como grupo, não sente, mas soma e engloba um sentimento que se torna
comum; porém em última instância quem sabe sente é o sujeito. (LUCKESI, 2002, p.
6).

E essas experiências podem ser vivenciadas na formação inicial, alinhando-se às habilidades
e atitudes necessárias à ruptura epistemológica que a teoria crítica traz e a ludicidade permite
“encorpar”. Segundo Fortuna (2011, p. 42):
A ludicidade compreende um constante movimento pendular entre fantasia e
realidade, por meio do qual é possível aproximar sentimentos e objetos que, de outro
modo, seriam incompatíveis, concebendo-os de modo inteiramente original. Essa
visão peculiar das coisas, mesmo sem fim utilitário direto, mantém estreita relação
com a imaginação criadora e a compreensão do real.

Defender a presença da ludicidade não significa somente promover os chamados jogos
didáticos, educativos, quando se elabora e promove jogos para o aprendizado cognitivo de
elementos importantes para a inserção na cultura escolar e ou acadêmica, em atendimento à sua
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função inclusiva de democratização de conhecimentos socialmente e historicamente elaborados.
Provavelmente, a brincadeira (no restrito à ação infantil) e a ludicidade (abrangente a qualquer
idade e processo de aprendizagem, possibilitam o desenvolvimento de um dos raros momentos em
que conseguimos trabalhar o desenvolvimento de forma completamente integrada, pois abrange
tanto a cognição da criança como a sua psicomotricidade, a sua afetividade e a sua socialização. Ou,
no caso dos estudantes de cursos de pedagogia, a vinculação entre os saberes docentes, sintetizando
saberes do conhecimento, com os saberes pedagógicos, curriculares e experienciais.
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Resumo
Partimos da compreensão que a atividade lúdica, para ser compreendida, necessita de ser analisada em
diferentes perspectivas: sociológica, histórica, psicológica, pedagógica, antropológica, econômica,
dentre tantas. A abordagem da ludicidade inclui o ponto de vista dos sujeitos brincantes, um olhar, dito
por Luckesi (2001) interno, não restrito aos jogos e brincadeiras, que implica integração da razão e da
emoção, do corpo e da mente, expressão de atividades plenas de significado expressas na ação, que
podem ser sua matriz na observação das ações e exposição das significações atribuídas. Tal importância
se dá à medida que observamos que um dos maiores problemas do planejamento do ensino, mesmo os
que têm por base as teorias progressistas de educação, reside no fato de que há uma artificialidade de
sentidos, provocada pela distância entre quem propõe/quem executa, entre o pensamento e a ação,
com pouca articulação dos saberes básicos para o exercício do magistério, especialmente o do
conhecimento, o curricular, o saber pedagógico e o da experiência (PIMENTA, 2012). Neste trabalho
iremos analisar a ludicidade na formação inicial de pedagogos, descrevendo-a em importância para a
intersecção necessária dos elementos do ensino, dos saberes docentes e ainda, como possibilidade de
provimento de pensamento sobre os dilemas da prática, já que permite a expressão da tensão da relação
conteúdo e forma e o estreitamento da relação teoria e prática, expondo temas essenciais à
compreensão da didática e da formação de professores.
Palavras-chave: Didática; Ludicidade; Formação de professores; Apropriação.
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DIDÁTICA, DOCÊNCIA E PROJETO DE ESCOLA: OU SOBRE A DIMENSÃO POLÍTICA DO
ENSINO
Rosimeri Jorge da Silva – EEB Jurema Cavallazzi
Jilvania Lima dos Santos Bazzo – UFSC

INTRODUÇÃO
A escola pública vem sendo provocada a refletir o seu projeto político pedagógico (PPP) a
partir dos desafios e conflitos impostos pelas políticas públicas em discussão e sua implementação
nas redes públicas, principalmente as que atingem diretamente a formação de professores.
Acrescente-se o fato de a sociedade brasileira a partir de 2013 está imersa em um conjunto de ações
políticas, econômicas, jurídicas e midiáticas que vêm afetando diretamente o estado de direito e de
bem-estar da população, notadamente da classe trabalhadora, favelada, pobre e negra em sua
maioria.
Essa conjuntura sócio-histórica e cultural tem impactado a gestão educacional como um
todo, desde problemas estruturais já bem conhecidos e debatidos na área – a exemplo da evasão,
repetência, falta de professores, bibliotecas, quadras poliesportivas e laboratórios de ciências e
tecnologias entre outros, até aqueles que vêm assombrando a escola e tirando o sono de professores,
estudantes e seus familiares, como crimes contra a dignidade da pessoa humana e violências de
diferentes aspectos resultantes da militância de políticos e simpatizantes do Projeto Escola sem
Partido (AÇÃO EDUCATIVA, 2016). Sem desconhecer este momento histórico, discutimos a
experiência de construção dos PPP em trinta escolas pertencentes à rede estadual de ensino do
Estado de Santa Catarina, com foco na dimensão político-pedagógica, visando problematizar como
se dá a organização didática da prática docente e, consequentemente, suas implicações na
implementação do projeto de escola.
Estabelecemos uma relação entre a docência, a formação inicial e a constituição do PPP,
compreendemos a Didática como o lugar de problematização, criação e invenção das práticas
docentes e o projeto de escola, procurando responder as seguintes questões: há relação entre o
ensino e a construção do projeto político pedagógico? Os(as) professores(as) notam ou estabelecem
relação entre sua atividade de ensino e o projeto de escola? A partir dessa problemática, outras
tantas questões surgiram, como, por exemplo: o professor ou a professora consegue perceber o que
é necessário para a formação política/crítica e o que precisa fazer para trilhá-la com os estudantes?
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Quais abordagens teóricas e metodológicas precisam ser utilizadas? Quais os papéis atribuídos aos
estudantes no processo de construção do conhecimento?
Desde que iniciamos o trabalho com formação de professores da Educação Básica,
aproximadamente trinta anos atrás, vimos nos questionando sobre os processos de aprendizagem e
de ensino para o desenvolvimento de um estudante crítico, sensível e criativo como comumente se
prevê em um PPP ou projeto de escola, por essa razão, traçamos como objetivo primordial
colaborar com o fortalecimento de pesquisas no campo da Didática que visam entender sua
dimensão política na formação docente, por meio da efetivação de projetos de escola, no próprio
chão das escolas.
SOBRE A ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA
Este trabalho se apoia numa pesquisa bibliográfica e pesquisa-ação, contou com a aplicação
de dois questionários, abordando aspectos qualitativos e quantitativos, mediante contato direto com
a situação analisada. Apoiando e problematizando a reelaboração dos Projetos Políticos
Pedagógicos das Unidades Escolares através de formação e acompanhamento. Nossa opção por
uma pesquisa de ordem qualitativa, se apoio em Neves (1996, p.1) quando define que a “obtenção
de dados descritivos mediante contato direto e interativo do pesquisador com a situação objeto de
estudo”, pois a subjetividade está sempre presente no objeto analisado e o foco também está nas
particularidades e experiências dos docentes, bem como em suas práticas. É o que Galeffi (2012, p.
62-63) define como: “concentrar a atenção na busca de um tempo registrado na memória do vivido”
e “representar em ideias o vivido”. A compreensão de pesquisa qualitativa adotada opera com o
conceito de realidade como construto social complexo, difuso e multifacetado:
A realidade é uma construção social da qual o investigador participa e, portanto, os
fenômenos só podem ser compreendidos dentro de uma perspectiva holística, que leve
em consideração os componentes de uma dada situação em suas interações e
influências recíprocas. (ALVES, 1991, p. 55).

A escolha da abordagem qualitativa se dá por ser a mais adequada para atender às
necessidades da pesquisa e seus objetivos que se reforça em Chizzotti (2001, p. 84) ao afirmar que
na pesquisa qualitativa os fenômenos são importantes: “é necessário encontrar o significado
manifesto e o que permaneceu oculto. Todos os sujeitos são igualmente dignos de estudo, todos são
iguais, mas permanecem únicos”.
Os autores Bogdan e Becker (1999, p. 47) também ratificam a vertente por nós ora eleita:
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Na pesquisa qualitativa, a fonte direta de dados é o ambiente natural e o investigador
qualitativo é seu instrumento principal, ou seja, o investigador ‘frequenta o local de
estudo’, porque entende que as ações podem ser mais bem compreendidas quando
observadas no ambiente habitual.

A proposta se justificou pela necessidade de relacionar as práticas docentes com a
implementação do PPP, observando, sobretudo, as metodologias e os dispositivos políticos
pedagógicos necessários para favorecer o desenvolvimento da formação crítica dos estudantes, bem
como a contribuição da Didática para essa formação.
Identificamos nas práticas docentes e suas formas didáticas, as implicações da formação
inicial e os pressupostos do PPP, utilizando o seguinte procedimento metodológico: observação
participante do processo de elaboração dos planejamentos, participação em reuniões de estudo e
replanejamento do PPP, encontros com professores, alunos, gestores e técnicos pedagógicos com
conversas informais, com intuito de recolher informações prévias sobre o campo de interesse,
possibilitando ao pesquisador informações que propiciem uma averiguação e uma comparação
entre o discurso e a prática efetiva na didática utilizada pelo professor e as contribuições da
Didática da formação inicial.
Diante das inúmeras produções nas áreas que envolvem a pesquisa, fizemos uma revisão
bibliográfica para aprofundar os estudos sobre os conceitos-chave levantados, visto que o contexto
histórico de produção de conhecimento das áreas em estudo está em constante aprofundamento e
reflexão.
A observação da prática docente, em sala de aula, durante a experiência foi um instrumento
necessário para levantar o lugar da Didática na implementação do PPP. Segundo Gil (1999 p.119),
a observação constitui elemento imprescindível para a pesquisa, desde a formulação do problema,
passando pela construção de hipóteses, coleta, análise e interpretação dos dados. As observações
diretas fornecerão subsídios para o contexto do mundo real, sobre o qual o pesquisador somente
observa o acontecimento – o fato ocorrido; como também permitem que o observador chegue mais
perto da “perspectiva dos sujeitos”, um importante alvo nas abordagens qualitativas. (LUDKE,
2006, p. 26).
Através dos dados levantados e das observações realizadas junto às escolas escolhidas,
foram relacionadas a alguns pontos para entender qual a dimensão política da prática docente que a
didática responde e fundamentá-los na literatura especializada, dando ênfase àqueles que
responderem as indagações iniciais, foco deste estudo.
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SOBRE A DISCUSSÃO TEÓRICA, OS RESULTADOS E O VERBO ESPERANÇAR
Observamos um distanciamento entre o ato de ensinar e o ato de aprender nas práticas e nos
discursos docentes, sobretudo quando ouvíamos ou líamos: “ele (ela) não aprende porque não quer”
ou “eu ensinei, mas ele (ela) não quis” ou “eu ensino, ensino e ele (ela) não aprende”. Essas falas
nos inquietavam e nos inquietam até hoje, porque elas ainda não deixaram de existir.
Para entender e problematizar a dicotomia apresentada na fala dos(as) professors(as) quanto
ao conceito entre ensino e aprendizagem, buscamos em Freire (1996, p 23-24) a reflexão que nos
possibilita entender o papel da Didática e das metodologias de aprendizagem na implementação do
projeto político pedagógico:
Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensinar ao aprender. […] Quem
ensina ensina alguma coisa a alguém. Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi
aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era
possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos
mulheres e homens perceberam que era possível - depois, preciso - trabalhar maneiras,
caminhos, métodos de ensinar.

As afirmações de Freire nos levam a compreender, com este trabalho, a importância da
construção coletiva dos objetivos, conteúdos, métodos e formas de gestão do ensino, e que estes
possam ser elaborados a partir do projeto político pedagógico da escola, cujo objetivo é auxiliar na
construção/formação dos sujeitos respeitando suas singularidades, adicionando ao debate as
experiências sociais e históricas dos estudantes, professores, pais e funcionários.
Libâneo (2012, p.82) reforça “que o objetivo de ensinar requer que o professor medeie o
conhecimento elaborado historicamente a partir dos aportes teóricos e metodológicos da Didática e
de outros conhecimentos da área das ciências da educação”. Diante destas constatações, ressaltamos
a necessidade de pesquisas que aprofundem estudos sobre os processos de organização didática,
procurando entender seu papel frente ao fazer pedagógico e a implementação do PPP.
Corroboramos o horizonte epistemológico de Galeffi (2012, p. 62) ao afirmar que “cada um de nós
é o poeta do ethos de sua paixão mais radical: a trans-formação humana continuada”.
Os docentes e suas didáticas são a possibilidade real, porém é possível que ainda exista uma
distância entre o escrito no papel (PPP) e a didática praticada em cada sala de aula. Para Paulo
Freire (1996, p. 44), “é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal
forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática”. Ainda com Freire (1996, p.26),
podemos compreender o papel do educador democrático “como aquele que não pode negar-se o
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dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua
insubmissão”. Essa é a dimensão político pedagógica que se pretende alcançar na formação dos
professores da educação básica.
Como cada situação é sempre única, trazemos Libâneo (2012, p. 41) para continuarmos as
discussões em torno da Didática e das questões de pesquisa levantadas anteriormente:
Como mediação escolar dos objetivos e conteúdos de ensino, a didática investiga as
condições e formas que vigoram ensino e, ao mesmo tempo, os fatores reais (sociais,
políticos, culturais, psico sociais) condicionantes das relações entre docência e
aprendizagem […] O processo didático de transmissão/assimilação de conhecimentos,
habilidades e valores tem como culminância o desenvolvimento das capacidades dos
alunos, de modo que assimile ativa e independentemente os conhecimento
sistematizados.

Com a afirmação de Libâneo, reforçamos que o PPP tem papel central na culminância do
desenvolvimento das capacidades dos estudantes, pois ele é a expressão do pensamento, da
linguagem e das atitudes do coletivo de professores e das pessoas que compõem a unidade escolar.
Para tanto, foi interessante entender o significado do documento (PPP), a partir do que o próprio
nome indica, considerando o que Lopes (2010, p.1) e Veiga (2002, p.13-14) reforçam, que ele é um
projeto, porque reúne propostas de ações concretas para executar durante determinado período de
tempo; também é político, por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos
conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade,
modificando os rumos que ela vai seguir; e, finalmente, é pedagógico porque define e organiza as
atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino e de aprendizagem.
Deixamos esse aspecto em evidência para fortalecer/questionar a ideia de que os professores
e professoras quando entram em uma sala de aula exercem o seu fazer político pedagógico
ensinando e garantindo a aprendizagem, levam consigo sua história, sua maneira de ver e estar no
mundo, possibilitando ao estudante condições de aprender criticamente, se posicionando diante do
seu cotidiano e intervindo nele. A partir de tais pressupostos Paulo Freire nos indica caminhos:
ensinar não se esgota no tratamento as coisas do objeto ou do conteúdo,
superficialmente feito, mais se a longa à produção das condições em que aprender
criticamente é possível. E essas condições implicam ou exigem a presença de
educadores e de educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos,
humildes e persistentes. Faz parte das condições em que aprender criticamente é
possível a pressuposição por parte dos educandos de que o educador já teve ou
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continua tendo experiência da produção desses saberes e que estes não podem a eles,
os educandos, ser simplesmente transferidos (1996, p. 26).

A partir da fala de Freire, das experiências que vivenciamos, nas mais diversas situações de
ensino e realidades escolares, e dos dados obtidos, é importante observar que os professores
enfrentam diversos desafios em planejar suas aulas com possibilidades mínimas de efetivá-las e
com isso garantir o ensino e, portanto, garantir a aprendizagem dos estudantes. Aqui, abrimos
espaço para discutir a formação docente e a complexidade da prática docente, ante os desafios do
cotidiano escolar. Libâneo (2002) retrata em sua fala que o saber-fazer, o planejamento, o manejo
de classe, a capacidade de segurar uma sala de aula, de proporcionar estímulos variados aos
estudantes e diferentes formas de trabalho criativo são competências que precisam ser aprendidas, e
de alguma forma, ensinadas. Quando falamos na capacidade de ensinar, falamos na capacidade de
aprender. Mas, como é isso? Aprender sem ensinar? E o que é o ensino? O que significa ensinar? E
aprender?
Respondendo a estas questões, mais uma vez recorremos a Freire (1996, p. 26) para nos
mostrar como o processo de análise crítica que o professor e a professor fazem das suas ações e
intenções são fundamentais para o desenvolvimento das potencialidades do estudante.
nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se transformando em
reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador,
igualmente sujeitos do processo. Só assim podemos falar realmente de saber ensinado,
em que objeto ensinado é apreendido na sua razão de ser e, portanto, aprendido pelos
educandos.

Considerando a afirmação de Libâneo e Freire, trazemos Galeffi (2017, p.106) para
problematizar as formas de ensinar nos cursos de formação de professores, “que os educadores
estão sendo formados como se vivêssemos ainda no século da ilustração, das luzes da razão”.
Percebemos, ainda, que os problemas, na sua maioria, deixadas pela formação docente inicial,
poderiam ou deveriam ser solucionados pela formação continuada, a partir do projeto coletivo de
escola. Mas, como?
Ao analisar esses aspectos, em diversas situações, chegamos à conclusão que, se o PPP
estiver bem estruturado e se for construído consciente e coletivamente com a participação de todos,
pode vir a ser um instrumento que possa projetar as ações docentes na perspectiva de atender seus
objetivos de ensino e possibilitar ao professor e à professora o alcance de suas demandas
formativas. Galeffi (2017, p.106) nos provoca ao enfatizar que: “a sociedade ainda não conhece o
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educador do século XXI porque ele tem que ser construído”. Consideramos o papel do gestor
escolar fundamental, como articulador dos processos que envolvem a escola e principalmente no
que se refere à dimensão política pedagógica, tendo claro que não é o único a refletir e pensar este
processo, buscando coletivamente, segundo Galeffi (2017, p.107) “desenhar coletivamente outro
papel do educador, que agora se inscreve em uma rede de aprendizagem colaborativa, com a
intenção de encontrar a melhor mediação aprendente para cada singularidade”.
Não falo de um fazer repetitivo, mas de uma capacidade criadora de enfrentar
problemas, de descobrir soluções, de lidar com o imprevisto. A mudança das práticas
organizacionais e de gestão, junto com o projeto pedagógico, podem produzir um
impulsionamento dessa criatividade inovadora. Temos que mudar, mas precisamos
saber como fazer essa mudança (LIBÂNEO, 2002, p.42).

Para desenhar este profissional da educação, Libâneo (2002, p.132) traz o trabalho coletivo
entre a comunidade escolar como uma possibilidade real e política pedagógica do PPP, que
estabelece

objetivos comuns, intenções comuns, uma proposta curricular comum e práticas

escolares também decididas coletivamente, o que pode garantir unidade da ação dos profissionais
da escola.
Neste contexto complexo e de tantas exigências, a Didática da formação inicial dos
professores pode refletir o seu lugar na formação docente, para contribuir na construção de uma
escola que queira se constituir como espaço de “resistência criativa” (GALEFFI, 2017),
questionador do projeto social em curso e formador de crianças e jovens pensantes, criativos e
generosos uns com os outros. De acordo com Veiga (1998), existem vários caminhos para
construção de um projeto de escola, uma vez que ele retrata o entendimento e o percurso possível
trilhado em cada uma das unidades escolares. É por este motivo que estudar o papel da Didática na
implementação do PPP torna-se um imperativo.
A partir dos resultados obtidos com esta pesquisa, podemos afirmar que do modo como o
PPP está posto para a escola e sua comunidade pouco tem contribuído para que o professor e a
professora organizem a didática de suas aulas, sobretudo porque a maioria dos (as) professors (as)
não percebeu ainda que o documento escrito pelas escolas (PPP) seja capz de promover a interação
entre as diversas áreas do conhecimento e suas práticas de ensino, principalmente para o estudante
em formação. Ainda que no discurso o PPP tenha um lugar nas práticas docentes, fica claro que o
que está sendo usado deste documento são a normas que regem as aulas e os comportamentos dos
estudantes, além de uma definição mínima de currículo, muitas vezes copiado das Propostas
Curriculares em curso.
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Já nos primeiros contatos com diretores escolares, nos diversos relatos, o que mais aparece é
como estabelecer a relação com a comunidade escolar e como fazer com que os(as) professores(as)
possam planejar suas aulas de forma a implementar o projeto de escola. Para ilustrar, um professor
que trabalha o componente curricular de Matemática ou História, por exemplo, do 6º ano ao Ensino
Médio, planeja suas aulas, na maioria das vezes, fazendo uso das mesmas estratégias didáticas para
as diferentes faixas etárias, ignorando o texto do PPPque traz, por exemplo, concepção de infância,
criança, adolescente, jovem, jovem trabalhador entre outros conceitos e concepções amplamente
discutidas ao longo das formações.
Embora compreendam a importância do seu papel para a efetivação da função social da
escola, o planejamento dos professores não contempla ações didáticas para atender às
especificidades de cada faixa etária, seus marcadores identitários e o contexto social em que vivem.
Verificamos um distanciamento entre o que está escrito no PPP e no fazer pedagógico. Não
percebemos o que Freire (1996, p. 24) chama de uma experiência total, diretiva, política,
ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos
dadas com a docência e com a seriedade, quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de
ensinar-aprender.
Nesse contexto, uma pergunta precisa ser feita: por que se faz necessário usar uma
metodologia diferenciada quando se trabalha com uma criança de 10 anos ou com um jovem
trabalhador, ou um adolescente de 17 anos? O que os cursos de licenciaturas estão ensinando frente
a esses desafios? Para tentar responder essas e outras perguntas temos a hipótese que, para que haja
interação entre o PPP e as práticas docentes, é preciso a construção coletiva do PPP, com a
participação da comunidade escolar, construindo o sentido da escrita e transformando o documento
burocrático em um projeto possível de ser apropriado por todos, pelos que chegam depois e pelos
que estão em formação, e, neste caso, a gestão escolar e as agências formadoras têm um papel de
interlocutor no processo, possibilitando espaços de interação entre os pares. Na visão dos
professores e professoras, os projetos produzidos pelas escolas ainda não atendem às suas
necessidades, pois os textos se tornam difíceis de serem compreendidos e transformados em
práticas docentes.
Veiga (1996; 1998) e Libâneo (2002) nos fazem perceber que o PPP deve ser visto como um
processo permanente de reflexão e de discussão dos desafios da escola, tendo por base a construção
de um processo democrático de decisões que visa superar as relações competitivas, corporativas e
autoritárias, rompendo com a rotina burocrática no interior da escola. Portanto, ao valorizar a
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formulação coletiva do projeto político pedagógico, como expressão de propósitos e práticas que se
criam e se desenvolvem na escola e nas salas de aula, significa articular o currículo e a Didática à
organização do trabalho escolar.
Libâneo (2002, p. 131) nos ajuda a refletir sobre essa questão, afirmando o seguinte:
Não estou falando de uniformidade. Estou falando da possibilidade de uma
negociação entre os profissionais da escola de uma pauta comum de pensamento e
ação em torno de objetivos e práticas escolares. Essa pauta implica um mínimo de
consenso em torno de assuntos como: as funções sociais da escola, expectativas
quanto à formação dos alunos, os objetivos do ensino nesta escola, a função dos
conteúdos, métodos e avaliação, as formas de gestão.

Posteriormente, como da utopia nascem algumas convicções, acreditamos na construção
coletiva de um projeto de escola como também na possibilidade de materialização de ações
planejadas pelas decisões acordadas no plano coletivo, como tão bem anunciou Libâneo. Desse
modo, saber que é preciso, diante das divergências e dos interesses incomuns, encontrar consenso
tomando como referência “as funções sociais da escola, expectativas quanto à formação dos alunos,
os objetivos do ensino...” (LIBÂNEO, 2002, p. 131).
Para nós, diante do que foi discutido até o presente momento, o PPP é a expressão e o
projeto coletivo dos anseios da escola e da atual sociedade. Porém, percebemos também que esse
mesmo documento que registra as aspirações sociais, vontades, desejos e pretensões, fica esquecido
numa gaveta. Muitas vezes, ele é confrontado pela atitude individual do(a) professor(a) travestida
pelo nome de autonomia docente, deixando o “vazio” tomar conta do espaço da reflexão, sendo
diluído nas diversas práticas em cada sala de aula e no interior da instituição.
[…] o papel da escola, facilmente reconhecido e indicado por todos. A sua realização,
porém, apenas se dá na medida em que todos e cada um dos profissionais que atuam
na escola entendam e assumam esse papel como seu. Afinal, uma escola é uma
organização social constituída e feita por pessoas. Esse processo, por certo, por sua
complexidade, dinâmica e abrangência, demanda uma gestão específica que envolve a
articulação entre concepções, estratégias, métodos e conteúdos, assim como demanda
esforços, recursos e ações, com foco nos resultados pretendidos. Esse processo de
articulação representa a gestão pedagógica. (LÜCK, 2009, p 94).

No nosso entendimento, a gestão pedagógica acontece na sala de aula, mas também no
espaço da gestão escolar, construindo um compromisso coletivo, demonstrando que o PPP é o
documento que possibilita essa articulação e pode garantir que a gestão pedagógica aconteça de
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forma a viabilizar o ensino e garantir a aprendizagem. É nesse processo que a Didática tem seu
espaço para discutir as questões das práticas pedagógicas, respondendo as perguntas que ecoam no
contexto escolar.
CONCLUSÕES
Com esta pesquisa, observamos que os docentes já compreendem a importância de seu papel
na efetivação do PPP. No entanto, na maioria das escolas, existe um distanciamento entre o
documento escrito e a prática docente. Os conhecimentos do campo da Didática são raramente
acionados com vistas à intervenção pedagógica em situação de aprendizagem, a partir do projeto
que a escola produziu coletivamente.
Defendemos ao longo do texto que a construção coletiva do PPP é um espaço privilegiado
para aprofundamento de estudos teóricos sobre o papel da Didática e sua relação com a efetivação
do projeto político pedagógico em curso, especialmente no tocante às metodologias de ensino e
aprendizagem. Entendemos que esse debate em torno das questões políticas pedagógicas do fazer
docente traz contribuições importantes para o campo da educação, no sentido de ajudar a projetar
possibilidades ainda não pensadas. Outrossim, proporciona questionar as forças que atravessam os
processos escolares, carregados de seus significados sócio-históricos e culturais, compreendendo
que o caminho o qual escolhemos para fazer tal discussão sugere a incorporação de questões
epistemológicas, cujas práticas precisam ser revisitadas ou atravessadas por outro olhar.
Finalmente, importa registrar que a expectativa é contribuir para ampliar as reflexões sobre o campo
da Didática e a formação de professores, a partir da análise da prática docente e sua contribuição na
configuração ou consolidação de Projetos Políticos Pedagógicos no chão das escolas.
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Resumo
A escola pública vem sendo provocada a refletir o seu projeto político pedagógico (PPP) a partir dos
desafios e conflitos impostos pelas políticas públicas em discussão e sua implementação nas redes
públicas, principalmente as que atingem diretamente a formação de professores. Com este estudo,
estabelecemos uma relação entre a docência, a formação inicial e a constituição do PPP, compreedemos
a Didática como o lugar de problematização, criação e invenção sobre as práticas docentes e o projeto
de escola, procurando responder as seguintes questões: há relação entre o ensino e a construção do
projeto político pedagógico? Os(as) professores(as) notam ou estabecelem relação entre sua atividade
de ensino e o projeto de escola? Discutimos a experiência de construção dos PPP em trinta escolas
pertencentes à rede estadual de ensino do Estado de Santa Catarina, com foco na dimensão políticopedagógica, visando problematizar como se dá a organização didática da prática docente e,
consequentemente, suas implicações na implementação do projeto político pedagógico. Os resultados
apontam que, a partir da concepção de educação adotada no PPP, haverá ressonâncias tanto no
processo de desenvolvimento dos sujeitos de aprendizagem (estudantes) quanto dos sujeitos de ensino
(professores). Ademais, os dados revelam que é preciso investimento na formação docente voltada para
a construção de uma identidade de escola privilegiando a dimensão política e pedagógica.
Palavras-chave: Didática; Projeto Político Pedagógico; Formação de professores; Docência; Dimensão
Política.
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UMA DIDÁTICA POÉTICA E ESTÉTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ALGUMAS
ANOTAÇÕES
Lara Rodrigues Pereira – UFSC

INTRODUÇÃO
A obra “A didática em questão”, organizada por Vera Candau, publicada pela editora Vozes,
34ª edição, em 2013, que contextualiza a área até a década de 1980 do século XX, tornou-se o ponto
de partida do debate instaurado acerca do ensino e pesquisa em Didática. Voltamos nossos olhares
para a referida obra, quarenta anos depois, por entendermos que a superação da Didática
exclusivamente Instrumental continua sendo um desafio.
Conforme Candau (2013), o grupo do Departamento de Educação da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) promoveu o Seminário “A Didática em
Questão” e, mesmo sem a pretensão de constituir um marco de mobilização nacional, inaugura um
radical, profundo e contínuo exame acerca das contribuições da Didática para a formação de
professores. Naquele período, vivia-se um intenso movimento político-social, intelectual e
educativo face ao contexto de transição democrática que ia se afirmando, entre muitas dificuldades.
Para a autora, embora fosse um tempo de bastante agitação e divergências, era sedimentado pelo
compromisso ético e determinação política em prol de um projeto societário emancipador,
progressista e generoso, cuja afirmação consistia na “construção de uma escola pública de
qualidade para todos e uma perspectiva crítica, multidimensional e contextualizada de sua
produção, comprometida com os processos de democratização do país” (CANDAU, 2013, p. 9).
Herdeira de uma ampla e rigorosa discussão acerca das dimensões técnica, humana e
política da educação como indissociáveis da prática pedagógica, essa década (a de 1980) gestou a
“Didática Fundamental” (CANDAU, 2013; 1995). Desde então, a cada revisão crítica pela qual
passa a área de educação se afeta consideravelmente a perspectiva da Didática como dominante nas
disciplinas integrantes dos cursos de formação de professores da educação básica, embora se
mantenha como meramente técnica para a formação de professores do ensino superior1. Aqui,
No Brasil, para se tornar professor do ensino superior em cursos de graduação em engenharia, odontologia, arquitetura
ou medicina, excetuando-se os cursos de licenciatura, por exemplo, basta ser engenheiro, dentista, arquiteto ou médico
e, às vezes, ter realizado cursos de pós-graduação nas áreas de suas especializações. Geralmente, os interessados pela
docência no ensino superior, por inciativa própria, buscam cursos complementares de curta duração com temáticas em
Didática e Metodologia do Ensino Superior. Enquanto política pública de governo, de fato no país, não há política de
1
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fundamentadas em Candau e seus contemporâneos de Departamento, refletiremos sobre tensões do
presente que acabam impregnando a dimensão político-social da Didática, à luz da poética e da
estética. Amparadas por Freire (1997; 1992) entendemos por docência poética e estética o fazer
pedagógico com ênfase na solidariedade, generosidade e boniteza como pré-requisitos para a
formação de professores. Enfatizamos que a docência estética e poética é construída visando a um
profundo respeito ao direito de existir das diferenças, resistindo aos normativos (étnico-raciais, de
gênero, de classe, de religião, linguísticos,…) impostos pelos desígnios da burocracia colonial.
ABORDAGEM TEÓRICA, OU POR UMA DIDÁTICA POÉTICA E ESTÉTICA
Estamos imersos no século XXI, sobre o qual Achille Mbembe (2018, p. 15) entende ser o
momento “da globalização dos mercados, da privatização do mundo sob a égide do neoliberalismo
e da crescente complexificação da economia financeira, do complexo militar pós-imperial e das
tecnologias eletrônicas e digitais”. Faz-se premente uma nova revisão da Didática, especialmente
pautada na concepção de interseccionalidade (CRENSHAW, 1989) compreendida como intersecção
de identidades sociais e sistemas relacionados à opressão, dominação ou discriminação – étnicoracial, gênero, orientação sexual, religião e ocupação geopolítico-econômico-linguística e territorial.
A riqueza dos estudos interseccionais reside no alargamento do olhar sobre as estruturas sociais e
cujo vetor se observa na crítica à não intersecção entre três esferas inalienáveis para a existência dos
sujeitos: raça, gênero, classe. O denominado cisheteropatriarcado dividiu lutas e subalternalizou
saberes dando origem a naturalização de antagonismos entre indivíduos com demandas sociais
intrinsicamente relacionadas. Extrapolar tais antagonismos é faceta da dimensão histórico-social da
Didática, devendo impregnar seu estatuto e sua prática.
Candau e Moreira (2007) alertam para a naturalização de uma nociva hierarquia de
conhecimentos, o que sabotaria a Didática Fundamental reforçando sua exclusiva condição
Instrumental.

Nessa

hierarquia

os

conhecimentos

dos

colonizadores

secundarizam

os

conhecimentos científicos, artísticos, as práticas culturais dos povos colonizados. Separe-se
(CANDAU, MOREIRA, 2007, 25) “a razão da emoção, a teoria da prática, o conhecimento da
cultura”. A hierarquia de conhecimentos organizados de acordo com o datado eurocentrismo que
formação para professores do ensino superior e a formação docente para atuar na universidade vem se mantendo desde
sempre à margem das discussões mais amplas sobre a formação de sujeitos e de sociedade para o mundo que temos e
precisamos cuidar. Apenas como registro, na UFSC, a partir de 2 de junho de 2015, há um programa de formação
continuada que é obrigatório para os professores em estágio probatório e facultativo aos demais docentes da Instituição.
Por este motivo, ao tratarmos sobre a formação de professores, nós nos referimos aos docentes vinculados ao sistema
educacional brasileiro como um todo, da educação infantil ao ensino superior.
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insiste em permanecer nas ações de governo, nas mídias de massa, no senso comum, não pode
impregnar os domínios da Didática Fundamental. Ela se sustenta no reconhecimento dos
conhecimentos dos outrora silenciados, no fortalecimento da ciência no constante duelo contra o
obscurantismo, no questionamento das relações de poder, na crítica ao etnocentrismo, na validação
dos humanos empobrecidos e periféricos frente aos detratores de seus direitos. Tornamos a citar
Achille Mbembe e seu frutífero e generoso olhar sobre as diferenças:
Temos que começar com um acolhimento geral das singularidades e da originalidade.
A diferença é aquilo de que sinto falta. Precisamos sair desse impasse em que nos
instituímos como norma em contraste com a qual todo o resto é anormal, ou desviante,
e portanto problemático. O poder de se instituir o que é considerado norma tem que
ser redistribuído de forma equânime. E também a capacidade de contestar a norma.
(MBEMBE, 2018, p. 1)

Ante a diferença existe a norma. Questionar incansavelmente a existência da segunda é
função de quem ensina os meandros do ensinar. O não reconhecimento do outro leva a sua
desumanização. Não o reconhecendo como gostaria de ser reconhecido torna-se natural desautorizar
seus conhecimentos, sua cultura, suas paixões, seu corpo, sua vida.
Essa perspectiva de leitura das subjetividades se insere no debate em torno do estado de
barbárie, de espetacularização do vulgar e da coisificação dos corpos a serem dispostos como
mercadorias. Em razão do desafio posto, a Didática continua constantemente colocada em xeque:
qual a sua função social? E o papel dos(as) professores(as)? Nesse cenário, a prática docente
procura zelar pelo aprendizado do conhecimento, visando ao desenvolvimento humano para a
cidadania e o trabalho? Mas, qual conhecimento? Qual trabalho? Qual cidadania? O que é
conhecimento? Quem o valida? Há trabalho, para quem e por quê? Quem é o cidadão? Superamos a
burocracia colonial sobre a qual Paulo Freire (1992, p.178), problematiza? – “Nenhum colonizado,
como indivíduo ou nação, sela sua libertação, conquista ou reconquista sua identidade cultural sem
assumir sua linguagem, seu discurso e por eles ser assumido.”
Em face desse conjunto de problemática, a questão a ser respondida é: quais são
efetivamente as contribuições da Didática para a formação de professores no tocante aos assuntos
ora destacados? A área tem ajudado a superar o processo de burocracia colonial? Ao cuidar da
aprendizagem do conhecimento, atravessados e atravessadas por essas e outras questões, os(as)
profissionais da educação pensam sobre as formas mais apropriadas para a sua garantia. Portanto,
há uma dupla tarefa para assegurar a aprendizagem do conhecimento filosófico, científico e
artístico: primeiro, criar as situações adequadas para ensinar e, segundo, ocupar-se
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permanentemente com as problemáticas, os saberes, as cosmovisões e as filosofias cotidianas das
pessoas envolvidas na relação de ensino e aprendizagem, isto é, a dimensão poética e estética da
docência.
Partindo do exposto, objetivamos refletir a Didática na formação de professores, visando
colaborar com a produção de possibilidades epistemológicas e formativas no campo da educação,
ao mesmo tempo em que ajudamos a fomentar os estudos e fortalecer ainda mais a área, buscando
responder à seguinte questão: quais são as perspectivas possíveis para o enfrentamento dos desafios
postos à Didática pela sociedade atual?
Diante de quaisquer propostas pedagógicas, é preciso se perguntar: há rigor poético e
compromisso estético com a formação integral do ser que aprende? O aprendizado do saber-fazer,
isto é, do ensinar se efetiva no exercício do próprio pensar: raciocinar, estabelecer relações,
sensibilizar-se – no entanto, aqui, cabe uma observação extremamente importante: não se trata de
um pensar isolado e solitário, ele é solidário, coletivo, intenso e partilhado, às vezes generoso, às
vezes amoroso ou inseguro, porque humano. Em sendo humano, salutar que carregue em si as
marcas do humano demasiadamente humano, ou seja, o próprio processo de humanização em ato. A
reflexão-com, portanto, passa a ser um atributo inerente à atividade docente porque é própria do
humano que aprende porque se dispõe a caminhar com o outro.
Nossa cruzada por uma Didática poética e estética está alicerçada no reconhecimento da arte
como elemento alargador de horizontes (RIOS, 2014, p. 122). E porque acreditamos na arte
múltipla, e não engessada por nacionalismos retrógrados, acolhemos em nossa prática docente
diversas dimensões do fazer artístico. Trechos e livros em prosa, em verso, músicas, filmes, o
deleite das artes plásticas, advindos de lócus de produção variados, são exemplares do repertório
que cultivamos na semeadura do ensino. Tais estratégias se fazem necessárias, uma vez que os
espaços de formação docente nas Universidades públicas, historicamente, foram constituídos como
fecundos terrenos para a construção da sensibilidade estética e ética da comunidade acadêmica na
interlocução com as artes, política, ciências, culturas. Enfatizamos a importância das múltiplas
dimensões culturais, na formação inicial. A partir dessa reflexão imbricadas aos estudos sobre as
multidimensões didáticas, os estudantes são incentivados a agregar a construção estética do olhar
como componente indelével na futura atuação junto ao ensino básico. Esse movimento se dá em
uma dupla chave: fruição e crítica aos modelos hegemônicos midiáticos que confundem,
propositalmente, arte com o efêmero consumo. A partir do debate ora instaurado, subscrevemos
José Carlos Libâneo quando afirma:
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cumpre acentuar que a educação propriamente escolar se destaca entre as demais
formas de educação intencional por ser suporte e requisito delas. Com efeito, é a
escolarização básica que possibilita aos indivíduos aproveitar e interpretar, consciente
e criticamente, outras influências educativas. (LIBÂNEO, 2013, p. 16)

Diante da consciência de suspensão dos efeitos museológicos e de ilustração do ensino
tradicional mediante as (possíveis) proposições poéticas e estéticas na/da Didática para favorecer a
relação direta de cada aprendente (e de todos) com o mundo da vida, haveremos de encontrar as
ferramentas efetivas para as resistências, as insurgências e as florescências nos cursos de formação
de professores, sobretudo com o advento das atuais políticas públicas educacionais brasileiras do
(neo)tecnicismo, que pretendem restringir o processo de ensino e aprendizagem a uma suposta
aprendizagem por habilidade e competência predeterminada – fabricada. Isto posto, a Didática
transmuta-se em beleza e poética para encantar, humanizar e fazer aprender ciência, filosofia e arte.
ABORDAGEM TEÓRICA E METODOLÓGICA, OU DAS DISCUSSÕES, RESULTADOS E
TAMBÉM UTOPIAS
O farrapo humano é aquilo que, a despeito de apresentar aqui e ali uma aparência
humana, está tão desfigurado que se encontra, ao mesmo tempo, no aquém e no cerne
do humano. É o infra-humano. Reconhece-se o farrapo pelo que sobra dos seus órgãos
– a garganta, o sangue, a respiração, o ventre, da ponta do esterno à virilha, as tripas,
os olhos, as pálpebras. Mas, o farrapo humano não deixa de ter vontade. Nele restam
só os órgãos, mas resta também a fala, último sopro de uma humanidade devastada…
(MBEMBE, 2018, p. 238).

Esta pesquisa se assenta na abordagem qualitativa e no pensamento multirreferencial
(MACEDO, GALEFFI e PIMENTEL, 2009) cuja disposição compreensiva concebe as ciências
humanas como produzidas a partir de um horizonte cultural próprio e apropriado, corrigido pelo
processo de tomada de consciência de sermos seres-aí em relação com outros, limitados pelos
condicionamentos do pensar e agir no mundo. A aposta é que, ao seguirmos adiante em resistências,
atentos, escuta e olhos sensíveis, perseguindo as virtudes da leveza, rapidez, exatidão, visibilidade,
multiplicidade e consistência (CALVINO, 1990), podemos recomeçar, sempre, com rigor, eficácia
e eficiência, observando, registrando procedimentos, atitudes e percepções diversas. Essa
disposição recusa verdades irrefutáveis, informações e conhecimentos como definitivos para a
compreensão e a transformação das problemáticas que tensionam e afligem o campo educacional e
as questões humanas em geral.
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A opção por uma perspectiva dessa natureza e vigor se fundamenta nas discussões advindas
do entrecruzamento da Educação e das Ciências Antropossociais, que vêm ratificando a necessidade
de uma educação decolonial, antirracista e intercultural (OLIVEIRA e CANDAU, 2010;
OLIVEIRA, 2018). Para tanto, vem insistindo pelo desenvolvimento de pesquisas, estudos e afins a
partir das epistemologias do sul, as quais estão vinculadas a três premissas básicas: aprender que
existe o Sul; aprender a ir para o Sul; aprender a partir do Sul e com o Sul (SANTOS, 1995, 2014).
Tomando como referências essas três orientações, urge compreender a genuína necessidade de
iniciarmos esse aprendizado começando por (re)conhecer o Brasil na/pela sua totalidade,
congregando um conjunto de pesquisadores/as locais/regionais como sendo uma unidade do diverso
– em potência e ato – cuja singularidade subverte a lógica instituída e coloca em primeiro plano os
modos de ser e de se relacionar pertencentes aos povos abaixo da linha do Equador. Reconhecer que
brasileiros somos também latino-americanos reforça nossa identidade continental e ajuda a enxergar
o engodo político dos falsos vínculos fraternais com o norte. A esse respeito, Eduardo Galeano no
livro De pernas pro ar, a escola do mundo ao avesso, observa que:
Só existe um lugar onde o norte e o sul do mundo se enfrentam em igualdade de
condições: é um campo de futebol do Brasil, na foz do Rio Amazonas. A linha do
Equador corta pela metade o Estádio Zerão, no Amapá, de modo que cada equipe joga
um tempo no sul e outro tempo no norte (GALEANO, 2009, p. 17).

Por essas razões, no caminho metodológico adotado, não aplicamos procedimentos da
ciência experimental, laboratorial ou quaisquer procedimentos das chamadas ciências da natureza,
apoiados em princípios matemáticos rígidos, que exigem uma experimentação, uma observação
sistemática e inflexível, uma conclusão final, seja num estudo de caso, seja em larga escala, ou de
pesquisa de opinião e tabulação de respostas. E isso não denuncia, de nossa parte, nenhuma falta de
rigor ou um problema de inconsistência metodológica ou incoerência na forma de representação da
linguagem. Trata-se de uma opção responsável, cujo processo empreendido, de certo modo
tensionado nas seções anteriores, já foi validado por grande parte dos pesquisadores da área da
educação e das ciências antropossociais.
Nossa intenção é que, ao fim e ao cabo, possamos continuar potencializando o campo da
Didática como aquele que, segundo Galeffi (2017, p. 38), é simultaneamente arte e ciência: “Como
arte é uma estética, uma ética, uma política e uma ciência simultaneamente. Como ciência é um
conhecimento sistemático que é também estético, ético e político. Em sendo um processo
abrangente, Dante Galeffi (2017, p. 29) se questiona sobre o que pode fazer a Didática para
promover a aprendizagem do pensar.
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O horizonte é metodológico, ético e estético, poético, epistemológico e político ao
mesmo tempo. Assim não se trata de uma negação da tradição do ensino vigente e sim
de uma suspensão de seus efeitos museológicos e de ilustração, para favorecer a
relação direta de cada aprendente com o mundo da vida. E este ponto do mundo da
vida é um dos tensores mais importantes da concepção exposta e defendida por
justificativas dialógicas e polilógicas. (grifo do autor)

Não se trata, pois, de separar as partes de um todo. De qualquer maneira, a própria
metodologia é também a sua epistemologia e vice-versa, ou seja, compreender o modo de operar da
Didática como sendo um campo de conhecimento complexo, que agrega arte, ciência e filosofía,
criam-se conceitos, funções, perceptos e afetos no campo da pesquisa em educação assim como no
ensino.
Com este fundamento, elegemos como principais fontes documentais as produções textuais
de estudantes, matriculados na disciplina Didática, entre 2017 a 2020, em cursos de licenciatura –
em ciências biológicas, ciências sociais, educação física, filosofia, física, geografia, história,
matemática, língua portuguesa, línguas estrangeiras (espanhol, francês, inglês, italiano e alemão),
pedagogia, psicologia e química, da Universidade Federal de Santa Catarina. Há duas razões para
tal escolha. Primeiro, pela implicação direta das autoras com o desenvolvimento de pesquisas e
estudos com a formação inicial e continuada de professores, tanto na educação básica quanto no
ensino superior. Segundo, por entendermos que as produções textuais são sistemas de significação,
sentidos e representação e podem se constituir objetos identitários, de subjetivações e
pertencimentos, os quais ajudam a solucionar a problemática já anunciada: quais as contribuições
da Didática para a formação docente, considerando os obstáculos e os horizontes de criação e
invenção dispostos no século XXI – a era do chip e do drone?
No bojo dessas reflexões, outras cruzaram o debate: qual poética fortalece a Didática na
formação de professores: a poética do guerreiro, a poética do escravo ou a poética do sábio? Qual
estética: do colonizador, do subalterno ou do colonizado? São questões para promover o diálogo e o
encontro amoroso. São questões filosóficas que impulsionam a reflexão e resultam em outras,
certamente, promotoras de tensões e implicações diretamente relacionadas ao mundo da vida.
Os resultados apontam que, os textos produzidos pelos(as) estudantes dos cursos de
licenciatura, anteriormente listados, no período de 2017 a 2020, revelam a importância da Didática
para a sua formação como futuros(as) professores(as) no que tange ao dimensionamento técnico e
sua articulação indissociável às questões gerais de identidade e pertencimento da profissão docente.
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Compreendem a indissociabilidade entre esta (a técnica) e aquelas dimensões abordadas por Vera
Candau no Seminário “A Didática em Questão” – a humana, a técnica e a político-social.
Há registros sobre a importância dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas estudadas
como pré-requisitos para a Didática, a exemplo de Organização e Gestão Escolar, pois ajudam a
aprender sobre as funções sociais da escola, assim como para a participação efetiva nas discussões e
no entendimento coletivo acerca do papel docente. De igual modo, também verificamos que outras
anotações ressaltaram os estudos relativos às teorias da aprendizagem – objeto de trabalho da
disciplina de Psicologia da Aprendizagem, e que, conforme sinalizam os textos dos(as) estudantes,
são de extrema relevância para a compreensão da atividade de ser professor(a). Segundo eles(as), ao
iniciarem os estudos sobre a concepção de ensino, começam por entender a relação entre ensinar e
aprender, sendo a aprendizagem um processo complexo que exige interlocução, mediação, parceira
e um grau de sistematicidade do conhecimento. Ressaltamos também um importante apontamento
feito pelos(as) estudantes do Curso de Letras/Estrangeiras, sobre a disciplina de Linguística
Aplicada, cujo destaque foi direcionado às discussões advindas da sociolinguística: relação entre
língua e poder, preconceito linguístico e variações linguísticas, entre outras temáticas.
Observamos ainda que os estudos desenvolvidos favoreceram a compreensão sobre a
importância do acolhimento – dimensão humana da Didática. Destacamos que, anteriormente,
segundo os(as) estudantes, esse aspecto era secundário, passando a ter relevância significativa a
partir das intervenções feitas em sala de aula e dos estudos teóricos realizados. Além das
imbricações entre os conhecimentos pedagógicos inerentes ao que fazer dos(as) professores(as), o
sentimento de pertença e de identidade da profissão docente provoca outras utopias e horizontes
poéticos e estéticos, o que favorecem o processo de criação e autoria docentes.
A dimensão técnica aparece muito fortemente presente em suas concepções acerca da
Didática. Para os estudantes, trata-se de uma área do conhecimento que os ajuda a ser um(a)
professor(a) melhor, mais eficiente e eficaz, pois os ensina a “como ensinar”. Considerando que já
discutido anteriormente, o aprender a fazer é algo incipiente. Neste aspecto, há uma fonte
inesgotável, ao que tudo indica, para o trabalho a ser feito pela área. No geral, suas vozes reforçam
a tese que o campo da Didática se constitui, de fato, como principal lócus de produção de discursos
e constituição de subjetividades docentes na relação indissociável entre teoría e prática. Por outro
lado, ainda que os(as) estudantes percebam a multidimensionalidade do processo de ensino e
aprendizagem, verificamos certa fragilidade em suas narrativas, o que indica a necessidade de
continuarmos investindo com maior vigor e ênfase em questões que tratem das facetas poéticas e
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estéticas da docência. Esse movimento exigirá um esforço por parte dos(as) formadores(as) a ser
canalizado para estudos teóricos coletivos e colaborativos que permitam o encontro de vozes
específicas de diversas áreas do conhecimento.
ARREMATANDO IDEIAS OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em razão de sua singularidade e r(v)igor, eis aí uma das maiores contribuições da Didática
para os cursos de formação de professores: criar elã em torno da profissão docente, promover
espaços e tempos de falas, escritas e escutas que favoreçam a formação da identidade e do
sentimento de pertença dos profissionais da educação com foco na dimensão poética e estética,
compreendida como o lugar da docência que em si mesma carrega a síntese filosófica e científica
do agir correto, do belo, da beleza, do justo e do bem, tensionada pelo no encontro entre seres
humanos que pensam juntos-com outros.
Para finalizar, dada a vigente conjuntura educacional brasileira, observamos que a discussão
sobre as contribuições da Didática para a formação docente se tornou bastante urgente, o que já
aponta para a necessidade de continuarmos no investimento de trabalhos dessa natureza, ou seja,
entender as dimensões poética e estética – político-social e humanística aliadas à técnica, também
aprofundarmos as questões lançadas no decorrer do texto, sob pena de avançar o protagonismo da
faceta Instrumental da Didática em detrimento de sua faceta Fundamental. É certo que, diante da
situação político-jurídico-midiática e econômica atual no Brasil, haveremos de enfrentar muitos
obstáculos com a formação de professores. Em decorrência disso, perspectivas teóricas que apostem
para as resistências e insurgências se constituirão em possíveis fazedoras de amanhãs e serenas reexistências criadoras, poéticas e esteticamente habitáveis.
Concluímos afirmando que, com o convite para pensarmos a Didática pelo viés da dimensão
poética e estética, ratificamos o importante papel social que vem desempenhando a área para a
formação de professores, especialmente quando o momento histórico clama que haja superação da
burocracia colonial e que a Didática cumpra a sua função social. Qual seja? Conceber o ensino
como um ato de decisão, de conhecimento e criação. Essa abordagem evidencia exatamente a nossa
capacidade crítica, de nos revisarmos como profissionais da educação, mas, sobretudo, o desejo de
pulsão de vida, do direito que todos nós possamos habitar a Terra, vivê-la plenamente. É o anúncio
que nós nos mantemos vivazes, firmes em nossos propósitos e escrevendo utopias, a negativa de
qualquer tentativa de nos colocarmos sob a condição de farrapo humano, enquanto tivermos o
último sopro de uma humanidade. Sim, continuaremos investindo no belo, na beleza das palavras
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1640

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

poéticas, nas ciências (humanas). Sim, o ensino se fará verbo. Sim, a Didática e suas
multidimensões se traduzem em docência po-ética e est-ética para a promoção do amor entre os
homens, as mulheres e as crianças, pois a palavra alçará voos e alcançará estrelas. Afinal, para que
estamos aqui?
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Resumo
Este trabalho se vincula à pesquisa intitulada A Didática nos cursos de licenciatura: possibilidades
epistemológicas e formativas, que vem sendo desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação
em Educação da UFSC, cujo objetivo é refletir sobre o papel da Didática nos cursos de licenciatura.
Discutiremos sobre as contribuições da Didática na formação de professores, buscando enfatizar a
dimensão poética e estética no ensino superior. Tomamos como ponto de partida a trajetória histórica
da área nos anos de 1980, destacando os subsídios teóricos de Vera Candau e seu grupo de pesquisas
que contrapunham a Didática Fundamental contra a Didática meramente Instrumental. Avançamos no
debate com Achille Mbembe, Kimberle Crenshaw, Paulo Freire, Dante Galeffi entre outros autores,
que fundamentam nossas intenções na construção de uma Didática poética e estética. Para tanto,
apresentamos os resultados de uma pesquisa realizada na Universidade Federal de Santa Catarina, tendo
como principais fontes documentais as produções textuais de estudantes de cursos de licenciatura no
período de 2017 a 2020. Os resultados evidenciaram a importância da Didática para a formação
docente; reforçam a tese de que o campo da Didática se constitui, de fato, como principal lócus de
produção de discursos e constituição de subjetividades docentes; e destacam a necessidade de
investimento nas dimensões poética e estética – político-social e humanística aliadas à técnica, sob pena
do avanço do protagonismo da faceta Instrumental da Didática em detrimento de sua faceta
Fundamental.
Palavras-chave: Didática; Formação de professores; Poética; Estética; Educação Básica.
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Resumo
O painel expõe perspectivas de compreensão do campo conceitual da Didática e suas implicações em
processos formativos de professores(as), a partir do exame das proposições da Base Nacional Comum
da Formação Docente (BNC Formação) e da sistematização de duas experiências de investigação
didática desenvolvidas no contexto de um curso de licenciatura em uma universidade comunitária
brasileira e de um Programa de Mestrado em Didática, em uma universidade pública chilena.
O primeiro trabalho traça o panorama do debate sobre a especificidade do campo da Didática na BNC,
ao problematizar as tensões entre Didática Geral e Didáticas Específicas, bem como entre Didática
Crítica e Didática Técnico-operativa na tessitura de uma política curricular para os cursos de
licenciatura, considerando suas conexões com diferentes projetos de sociedade e formação humana.
Posterior ao movimento de análise crítica da política curricular, o segundo trabalho apresenta uma
pesquisa-formação no curso de Pedagogia contrastada pela narrativa de uma egressa do curso sobre
suas vivências formativas e desafios profissionais, indicando possibilidades concretas de uma Didática
Investigativa na mudança das práticas docentes, mediante a perspectiva de ensino com pesquisa que
considera os sujeitos que ensinam e aprendem como produtores de conhecimento, para além da
situação-limite de serem apenas reprodutores de conteúdos transferidos por outrem. Nessa mesma
orientação teórico-metodológica, o terceiro trabalho apresenta um relato analítico de uma experiência
de formação em Investigação Didática por mestrandas, enfatizando as implicações epistemológicas,
metodológicas e políticas derivadas da concepção da Didática Centrada no Sujeito, em um cenário de
reemergências do pensamento técnico-burocrático no Chile. Os três trabalhos sinalizam a urgência de
se construir alternativas crítico-emancipatórias para a superação da racionalidade técnica, tão forte no
campo da Didática, em virtude da ideologia neoliberal predominante, tanto no Chile quanto no Brasil.
Palavras-chave: Didática; Formação Docente; Políticas Curriculares; Investigação Didática.
VERSÕES DA DIDÁTICA NA BASE NACIONAL COMUM DA FORMAÇÃO DOCENTE NO
BRASIL
José Leonardo Rolim de Lima Severo – UFPB
Selma Garrido Pimenta – FEUSP/UNISANTOS

INTRODUÇÃO
As motivações que provocaram a tessitura desse texto emergem de nossa experiência
profissional como docentes no curso de Pedagogia e demais licenciaturas enraizada em diferentes
tempos e espaços que demarcam posições de diálogo sobre questões envolvendo a Pedagogia e da
Didática. Desse lugar experiencial, percebemos confrontos recorrentes que mobilizam o cenário
formativo de professores(as) e que repõem, continuamente, indagações sobre a formação
pedagógica em cursos de licenciatura: há lugar para um componente de Didática Geral? Que
expectativas formativas nutrem a Didática como componente da formação de professores(as)?
Questões como essas ganham especial relevância no contexto atual em função da proposição de
novas Diretrizes Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum para a Formação Inicial e
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Continuada de Professores da Educação Básica (BNC da Formação Docente), pelo Conselho
Nacional de Educação (BRASIL, 2019).
As considerações analíticas apresentadas neste texto se voltam para a terceira versão do
parecer sobre a BNC de 18 de setembro de 2019 e o Resolução 2 de 20 de dezembro de 2019 que a
institui normativamente, homologada pelo Conselho Nacional de Educação. Na terceira versão do
parecer, entre diversos pontos controversos e divergentes das possibilidades de qualificação dos
currículos sinalizadas pela tradição de estudos acumulados no campo da formação de
professores(as) no Brasil, esse documento se refere apenas às Didáticas Específicas e metodologias
de ensino no Grupo II (parte de aprofundamento) de componentes curriculares, sem qualquer
referência à Didática Geral. Já na Resolução homologada, a Didática aparece como campo singular
estruturante do Grupo I de carga horária de organização curricular dos cursos de licenciatura.
Em ambos os documentos, o campo da Didática se encontra interpelado pela necessidade de
defender seu lugar (inter)disciplinar em um projeto crítico de formação de professores(as),
científica e socialmente referenciado nas demandas populares, alinhando-se à compreensão de que a
complexidade dos processos pedagógicos exige do(a) professor(a) o domínio de recursos
conceituais e metodológicos que se situam nas dimensões globais e específicas do ensino, sem se
limitar à última. Para tanto, o enfoque da Didática Geral figura como elemento estruturante que
permite que o fenômeno do ensino seja compreendido em um contexto de complexas relações
sistêmicas envolvendo o saber disciplinar (ALVAREZ MÉNDEZ, 2001), mas que, além dessa
referência, se orientam pela crítica pedagógica mais ampla da qual emergem as finalidades e os
princípios que dão identidade ao trabalho educativo dentro de um projeto de sociedade e de
formação humana.
O objetivo deste texto é, nesse sentido, explorar o campo de reflexões que se abre a partir
das questões inicialmente situadas sobre a Didática Geral na formação inicial de professores(as),
destacando os limites da ênfase neotecnicista representada na BNC Formação. Como são amplas e
complexas, o texto não se propõe ao exame aprofundado das questões, mas as toma como roteiro de
exploração crítica para delinear possibilidades de compreensão do(s) (entre)lugar(es) da Didática na
constituição das matrizes conceituais que devem basear os cursos de Licenciatura.
PARA PENSAR A DIDÁTICA NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA
O processo de formação inicial de educadores(as) se dinamiza em um espaço plural de
contribuições de diferentes campos disciplinares, envolvendo fundamentos, metodologias e cenários
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práticos do trabalho pedagógico. Na tradição ibero-americana de organização curricular das
licenciaturas e, particularmente, na brasileira, essas contribuições têm buscado tangenciar as
dimensões gerais e específicas que envolvem os saberes e habilidades profissionais, o que exprime
uma preocupação com a contextualização mais ampla do fenômeno pedagógico e, conectado a ele,
o fenômeno do ensino.
Essa preocupação carrega uma concepção epistemológica de que os objetivos e objetos do
ensino se estruturam pela e na reflexão sistemática sobre a natureza, as finalidades e os princípios
ético-políticos do trabalho pedagógico situado em contextos sociais específicos (PIMENTA, 2010).
Ou seja, demarca um sentido de que a qualidade da ação do(a) professor(a) deriva da sua
capacidade teórico-analítica e prática de articular o seu fazer profissional a um repertório de saberes
que se inserem no amplo campo reflexivo-operativo da Pedagogia, evitando o reducionismo – que
assola recorrentemente o debate público em educação e se acentua em algumas áreas de
conhecimento – no qual essa qualidade é validada por competências instrucionais e pelo domínio de
conteúdos específicos do ensino (FRANCO, 2019).
Entre os campos de conhecimento que se situam nesse plano amplo de contribuições
formativas, se situa a Didática, corporificada no componente curricular Didática Geral. Em meio
aos dilemas de estruturação interna desse campo que, em si mesmos, representam questões
importantes na definição do escopo e contribuições formativas, a Didática Geral se vê confrontada
por discursos que sugestionam a pouca relevância de sua presença nos projetos curriculares em
função de se atrelar a um debate generalista sobre educação e ensino desvinculado da problemática
do conhecimento específico com o qual o(a) futuro(a) professor(a) trabalhará.
A Didática é uma chave conceitual e metodológica fundamental na abertura das
possibilidades de análise e intervenção do “quê-fazer” estruturante do trabalho pedagógico,
concebendo a mediação educativa como “una actividad histórica y social en constante
construcción, que tiene lugar en un determinado contexto económico, social, cultural e político
[...]” (ÁLVAREZ MENDEZ, 2001, p. 122). Essa compreensão dialética constitui uma base crítica
para a conceituação do objeto da Didática que, na medida em que corresponde a uma varidade de
elementos implicados em práticas educativas historicamente situadas, demanda ser investigado
“[...] nos contextos sociais nos quais se efetiva – nas aulas e demais situações de ensino das
diferentes áreas de conhecimento, nas escolas, nos sistemas de ensino, nas culturasm nas sociedades
[...]” (PIMENTA, 2010, p. 17).
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Para Libâneo (2010), o objeto da Didática, assim como discutido em Pimenta a partir da
compreensão contextual e dialética, são os elementos constitutivos e as condições formativas do
ensinar e do aprender. O sentido de ensinar se revela na construção de possibilidades de formação
humana a partir de conhecimentos e atitudes e a aprendizagem como processo de mudança
qualitativa do estado cognitivo, afetivo e social dos indivíduos e grupos. Como tarefa fundamental
para a revitalização da agenda investigativa da Didática, o autor infere ser necessária a ampliação
dos elementos que a constituem, referindo-se a aspectos “[...] socioculturais, antropológicos,
linguísticos, estéticos, comunicacionais, midiáticos” (LIBÂNEO, 2010, p. 69). Ou seja, é preciso
situar a análise e a construção do processo didático em um contexto dinâmico e multidimensional
nos quais as mediações educativas se expressam como busca de concretização de finalidades
pedagógicas a partir de escolhas práticas que organizam e dão condições para que as aprendizagens
se produzam em situações escolares e não escolares, constituindo espaços de formação para os
atores dessas práticas.
As contribuições dos/das autores(as) convergem para o sentido do ato didático como uma
síntese resultante da relação entre teoria e decisão situacional. Esse aspecto situacional se refere a
contextos concretos atravessados pela pluralidade de opções que adquirem sentido de acordo com
enfoques formativos pretendidos, conteúdos da ação (saberes, atitudes, vivências, etc.), sujeitos da
ação (perfis, modos de relação, etc.) e do tipo de mediação educativa exercida (individual, grupal,
através de ensino, de coordenação, de promoção cultural, etc.).
Com base no exposto, aponta-se que os estudos em Didática na formação de educadores(as)
viabilizam um espaço para problemáticas atinentes às condições e processos que qualificam as
práticas de ensino como mediações que promovam aprendizagens necessárias ao desenvolvimento
cognitivo, afetivo e social de educandos(as) em contextos escolares e não escolares; miram as
situações educativas em sua complexidade para além da dissociação entre conteúdos específicos e
princípios metodológicos mais amplos do ensino derivados dos fundamentos da Pedagogia.
Tendo situado a compreensão sobre Didática, assinalando potencialidades das agendas
investigativas para configuração do campo mais amplo da Pedagogia como Ciência da Educação
como fundamento da formação inicial de educadores(as), passa-se a analisar criticamente os
(des)lugares desse campo na composição dos projetos curriculares das Licenciaturas a partir das
proposições contidas na BNC da Formação Docente.
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ENTRE RECUOS E LACUNAS: VERSÕES DA DIDÁTICA NAS PROPOSIÇÕES DA BNC
FORMAÇÃO
Esse movimento analítico das proposições dispostas na BNC da Formação Docente reflete
uma primeira tentativa de aproximação crítica em torno de uma política que começa a se estruturar
em 2018 com a divulgação de Proposta para Base Nacional Comum da Formação de Professores
(BRASIL, 2018) no Governo de Michel Temer.
Dado o histórico de poucas iniciativas de estruturação de ações voltadas à formação de
professores(as) no primeiro ano do governo ultraliberal de Jair Bolsonaro, é possível supor que a
proposição desse novo documento se insere na esteira de ações iniciadas no governo anterior que se
mantiveram na pauta do Conselho Nacional de Educação (CNE). Em um momento no qual o
Ministério da Educação se omite de se articular com estados e municípios, entidades acadêmicas e
civis na formulação de políticas que gerem impactos positivos diante dos desafios que envolvem a
melhoria das condições de formação e trabalho docente, comportando-se como plataforma de
disseminação de conteúdo ideológico que distorce o debate público sobre escolarização calcado em
discursos obscurantistas, ações como a BNC da Formação Docente vão sendo assumidas por grupos
privatistas que atuam no CNE. É importante destacar esse contexto de ação política, uma vez que
alguns traços que caracterizam as proposições formativas do documento são explicadas à luz do
perfil dos atores sociais envolvidos no CNE, tratando-se de representantes de conglomerados
financistas que defendem uma visão praticista e “barata” de formação docente como um pilar da
estratégia de rentabilização da oferta de cursos de licenciatura no Brasil, os quais já são
responsáveis por cerca de 70% dos cursos, sendo 88% destes em Educação a Distância (PIMENTA,
2019).
Partindo da apresentação de um panorama de dados de rendimento de estudantes da
Educação Básica resultantes de avaliações externas, o parecer da terceira versão da BNC associa o
desempenho estudantil a dilemas da formação docente, sem referências consistentes a fatores extra
e intra escolares em uma dimensão contextual mais complexa. Isso demonstra uma visão
reducionista em que a qualidade da educação dependeria principalmente da ação isolada do(a)
professor(a) desassociada de políticas sistêmicas de formação e valorização salarial, suporte
pedagógico, organizacional, financeiro e infraestrutural que melhorem a capacidade educativa das
escolas e a valorização dos(as) profissionais que lá atuam.
O campo da Didática Geral não é assumido teoricamente na terceira versão do parecer sobre
a BNC. O “didático” é um atributo que qualifica “metodologias” e “recursos”, um aspecto
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tipicamente característico de concepções instrumentais do saber didático. Somente quando se refere
às áreas de aprofundamento do curso de Pedagogia, o documento faz uma referência genérica a
“princípios didáticos de planejamento, encaminhamento e avaliação [...]” (2019, p. 29), denotando a
existência de elementos de ordem conceitual que subsidiam esses processos e manifestam natureza
didática.
Por outro lado, as Didáticas Específicas adquirem maior destaque, sendo explicitamente
sublinhadas no Grupo II de componentes de aprofundamento nos currículos das licenciaturas
quando se prevê que “nesta etapa de estudo, o curso deverá oferecer estudos em currículos
referenciados na BNCC, metodologias e didática das áreas e/ou componentes” (BRASIL, 2019, p.
27). As Didáticas Específicas guardam estreita relação com o Conhecimento Pedagógico de
Conteúdo (CPC), conceito que possui centralidade na constituição dos elementos formativos e
definição de perfil e atuação de professores na proposta da BNC.
Desenvolvido por Shullman (1986), esse conceito lança luz à especificidade do domínio das
estratégias de ensino e de aprendizagem do conhecimento específico que o(a) docente ministra,
apoiando-se em um conjunto de representações e modelos de ação que o(a) auxiliam na construção
de formas de mediação pedagógica. Assim como nas Didáticas Específicas, a referência central para
validar a escolha das estratégias didáticas é a natureza do conhecimento que se transpõe na relação
educativa.
Efetivamente, a base epistemológica dos objetos de ensino é um aspecto fundamental na
composição das estratégias didáticas, uma vez que os processos de aprendizagem ocorrem
diferenciadamente em função da natureza disciplinar e do processo metodológico de construção do
conhecimento tanto para quem ensina quanto para quem aprende. Por isso mesmo que o próprio
Shullman (1987) afirma que na knowledge base para o ensino se integram o CPC, mas também o
conhecimento específico do conteúdo, o conhecimento curricular, o conhecimento pedagógico
geral, o conhecimento dos contextos de ensino, dos alunos e de suas características e o
conhecimento dos objetivos, finalidades e valores educacionais e de suas bases históricas e
filosóficas.
A versão oficinal homologada em dezembro trata a Didática como campo de conhecimento
singular, representando uma desocultação desse campo das entrelinhas da terceira versão do
parecer. Além de adjetivar um tipo de conhecimento específico, o “conhecimento didático” (inciso
VII o artigo 7º), o campo da Didática é o segundo dos treze eixos temáticos que compõem o grupo I
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de componentes de organização curricular dos cursos de Licenciatura. O campo da Didática é
associado às seguintes problemáticas ou dimensões do processo de ensino-aprendizagem:
a) compreensão da natureza do conhecimento e reconhecimento da importância de sua
contextualização na realidade da escola e dos estudantes; b) visão ampla do processo
formativo e socioemocional como relevante para o desenvolvimento, nos estudantes,
das competências e habilidades para sua vida; c) manejo dos ritmos, espaços e tempos
para dinamizar o trabalho de sala de aula e motivar os estudantes; d) elaboração e
aplicação dos procedimentos de avaliação de forma que subsidiem e garantam
efetivamente os processos progressivos de aprendizagem e de recuperação contínua
dos estudantes; e) realização de trabalho e projetos que favoreçam as atividades de
aprendizagem colaborativa; e f) compreensão básica dos fenômenos digitais e do
pensamento computacional, bem como de suas implicações nos processos de ensinoaprendizagem na contemporaneidade (BRASIL, 2019 – Parágrafo II do Art. 12).

A partir desse leque amplo de questões atinentes ao campo didático, é possível pressupor
uma matriz de conhecimentos que legitima a configuração de um componente curricular de
Didática Geral. Entretanto, a tentativa de demarcar uma identidade da Didática com base nessas
questões não se limita apenas a uma operação de recorte temático, mas de definição de uma
concepção teórico-metodológica de Didática que corresponda à sua natureza práxica e, sobretudo, à
sua orientação crítico-reflexiva na formação docente. Desse ponto de vista, o texto pode induzir ao
entendimento de que os elementos balizados pelo conhecimento didático na compreensão e
organização do processo de ensino-aprendizagem podem ser capturados por uma lógica neutra,
concretizada em metodologias operativas despidas de um caráter sociopolítico e histórico, o qual se
exprime na problematização da atividade docente no contexto de estruturação de projetos de
sociedade e de formação humana.
Logo, entendemos que a versão da Didática na BNC Formação se vincula a tradição
recorrente de conceituação presente no campo pedagógico alinhada a paradigmas pragmatistas que
a entendem como aporte metodológico ao trabalho docente dissociado de um referencial
problematizador das finalidades e significados sociais e educativos que orientam a ação da escola e
dos(as) professores(as).
Defendemos que, para que a escola alcance sua finalidade civilizatória e humanizadora, é
fundamental que os processos de ensino-aprendizagem se ancorem em uma Didática que supere as
versões do parecer e da BNC homologada: de uma Didática invisibilizada ou reificada em seu
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aspecto metodológico operativo à uma Didática multidimensional que conceba o ensino como uma
prática social crítica e transformadora.
A DIDÁTICA NA CONTRACORRENTE DO NEOLIBERALISMO: POR UMA CONCEPÇÃO
DE ENSINO COMO PRÁTICA SOCIAL CRÍTICA E TRANSFORMADORA NA BNC
FORMAÇÃO
Diante do quadro problemático que se expõe com o avanço da ação mercadológica no
campo das políticas educacionais e, mais especificamente, na rentabilização da formação docente
por conglomerados financeiros que operam nas estruturas do Estado, é preciso assumir a
necessidade de situar propostas de organização curricular de licenciaturas em uma concepção de
ensino como prática social crítica e transformadora. Essa concepção se vincula ao sentido da
aprendizagem não como mera repetição de conteúdos assimilados, mas como processo de
socialização e produção de saberes a partir de repertórios culturalmente relevantes em situações de
ensino orientadas pela inclusão, democratização e emancipação social. Com isso, o estatuto do
magistério se volta para os elementos que possibilitam a concretização dessa concepção dinâmica e
socialmente potente de ensino, sendo a Didática um elemento estruturante dos processos que
dinamizam a relação pedagógica para a “[...] a mobilização dos sujeitos para elaborarem a
construção/reconstrução de conhecimentos e saberes” (FRANCO; PIMENTA, 2016, p. 541).
Os caminhos da Didática na contracorrente das concepções neoliberais expressas na BNC
apontam que, em um país de desigualdades genealógicas com desdobramentos que se acentuam em
uma época de retrocessos na cultura democrática, a formação docente requer ser alinhada a uma
lógica multidimensional de ensino “[...] que o compreenda como uma práxis educativa pedagógica,
que considere as contradições e dilemas dos contextos nos quais se realiza” (PIMENTA, 2019, p.
35). Assim, a presença da Didática nos currículos das licenciaturas poderá aportar não somente os
instrumentos operativos à organização do trabalho pedagógico, mas condições teóricometodológicas de análise dos fatores históricos, políticos e institucionais que facilitam ou dificultam
a aprendizagem como processo de desenvolvimento de capacidades humanas de auto/cotransformação balizado por uma Pedagogia Dialógica e Emancipadora (FREIRE, 1997). Nesse
processo, se formam e reformam os saberes produzidos pela humanidade na relação com os
desafios do tempo presente fundamentados nos diferentes referenciais epistemológicos que
organizam os currículos.
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No lastro de uma perspectiva crítica e multidimensional de Didática, as políticas de
formação docente podem dispor de elementos propositivos para a mudança da situação de não
aprendizagem dos estudantes para além de uma resolução que depende de prescrições
metodológicas, como sugere paradigmas produtivistas embutidos em discursos de boas práticas
incorporados, inclusive, na BNC.
CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS
Este texto registra uma tentativa de análise preliminar de como se situa a Didática na BNC
da Formação Docente na terceira versão do parecer e no documento homologado como versão
definitiva através da Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019. Sob a perspectiva
conceitual da Didática como um campo de práxis fundamentado pela análise crítica das condições e
possibilidades de mediações de ensino e aprendizagem em contextos situados, foi possível assinalar
traços que denotam um afunilamento desse campo nas proposições trazidas por essa “nova”
política.
Ao referenciar o conceito de CPC, a terceira versão do parecer sobre a BNC privilegiava as
tendências didáticas específicas que se produzem com foco no ensino de conteúdos disciplinares,
não operando com a perspectiva ampla de Didática. Ainda que elementos próprios do campo
didático, tradicionalmente pertencentes ao componente Didática Geral, percorressem o documento,
não havia referência explícita à Didática como elemento estruturante do projeto de formação
docente representado pela BNC.
Já na versão definitiva, encontra-se uma Didática afirmada como campo de conhecimento
estruturante da formação docente, mas tendenciosamente associada a dimensões metodológicas de
organização dos processos de ensino-aprendizagem sem fundamentação crítico-reflexiva.
Em face dessa circunstância, conclui-se que ao minimizar o potencial crítico da Didática na
formação de professores(as), a BNC não contribui com a construção de currículos que possibilitem
aprendizagens que transcendam o uso instrumental do saber e busquem aportar condições
intelectuais para que o(a) docente interprete e desenvolva capacidade de ação diante da complexa
rede de fatores que atravessam os processos de ensino, objeto da Didática. Para isso, é fundamental
a conjugação do foco didático na especificidade do saber ensinado com o foco didático nas
dimensões mais amplas da relação pedagógica como síntese de processos humanos, sociopolíticos,
institucionais e metodológicos.
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Na medida em que os cursos de Licenciatura se afastam de compreensão da relação entre
Didática, atividade docente e problematização social, abre-se espaço para que propostas
desintelectualizantes e instrumentalizantes do trabalho docente se consolidem, limitando a formação
de professores(as) como intelectuais críticos e profissionais do desenvolvimento humano. Soluções
dessa natureza configuram respostas neotecnicistas alinhadas às exigências do modo de produção
capitalista, deslocando o sentido social da escola como espaço de construção da democratização do
saber e formação cidadã para o sentido da escola como, tão somente, espaço de aquisição de
competências necessárias à vida produtiva e disciplinamento social.
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Resumo
Este texto busca discutir como se situa o campo da Didática na terceira versão do parecer e no
documento final que constitui a Base Nacional Comum da Formação Docente, homologada pelo
Conselho Nacional de Educação em dezembro de 2019, incluindo os seus pareceres. Percorrendo
contribuições de estudiosos(as) através de mapeamento de literatura especializada, sustenta o
argumento conceitual de que o campo da Didática abarca o sentido práxico que concebe, organiza e
mobiliza as interações educativas considerando as dinâmicas das relações entre finalidades e
metodologias, sob a análise crítica e situada do ensino nos contextos nos quais ocorrem. A presença da
Didática Geral nas Licenciaturas, sob essa perspectiva, levaria os(as) futuros(as) docentes a
compreenderem a complexidade da mediação educativa como uma forma prática de atuação
estruturada por objetivos, métodos e recursos, cujo sentido pedagógico emerge da problematização do
valor cultural e implicações sociopolíticas do saber que se transpõe através do ensino, entendido como
ato relacional. O sentido práxico da Didática consubstanciado em uma concepção crítica e
transformadora de ensino não encontra lugar nem na terceira versão nem no documento final que
institui a BNC. Ao preconizar o conceito de Conhecimento Pedagógico do Conteúdo em detrimento
da complexidade dos saberes que se entrecruzam na formação docente, a terceira versão do parecer
sobre a BNC privilegiou as tendências didáticas específicas que se produzem com foco no ensino de
conteúdos disciplinares. Já no documento final, apesar de assinalar a especificidade do campo da
Didática, denotando a viabilidade de um componente curricular de Didática Geral, a BNC despreza as
bases sociopolíticas da mediação didática, operando com uma perspectiva restritiva que dissocia o seu
caráter metodológico-operativo da reflexão epistemológica e ético-política da Pedagogia.
Palavras-chave Didática. Formação docente. Pedagogia.
ELEMENTOS PARA UMA DIDÁTICA INVESTIGATIVA: A PESQUISA POTENCIALIZANDO
A FORMAÇÃO E A PRÁXIS DOCENTE
Rosana Aparecida Ferreira Pontes – UNISANTOS
Ananda Luz Sena – Escola Presidente Kennedy

INTRODUÇÃO
Historicamente, os cursos de graduação no Brasil têm sido marcados fortemente pela
separação entre pesquisar e ensinar, sendo o ensino concebido sob a égide de uma didática técnicainstrumental, tornando a graduação quase um rito de passagem, esvaziando seus sentidos e
significados na formação humana, profissional e cidadã de seus estudantes.
Como agravante, a Didática vem sofrendo desconfigurações pertinentes ao seu campo
específico de conhecimento e consequente enfraquecimento, em virtude da ideologia ultraliberal
cada vez mais dominante em nosso país. Em um contexto educacional adverso a uma concepção
humanizadora de ensino, a educação é tratada como mercadoria e as fórmulas inovadoras de ensinar
podem ser compradas prontas.
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Na contramão de tal tendência, este texto questiona: quais as possibilidades para se ensinar
com pesquisa na graduação de pedagogos-professores? Por conseguinte, formula como objetivo
socializar conhecimentos construídos durante uma pesquisa-formação, advogando que a pesquisa
pode ser o elemento potencializador da formação e da práxis docente no Ensino Superior, na
direção de uma Didática Investigativa.
Para tanto, o artigo faz um recorte de uma tese de Doutorado em Educação, destacando
aspectos relevantes da pesquisa-formação empreendida, que se fundamenta nos princípios da
pedagogia freiriana, com destaque para o relato de uma pedagoga-professora, egressa do curso e
sujeito da investigação.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
No Brasil, ao optarmos por realizar pesquisas em educação de cunho participativo, é
impossível ignorarmos os trabalhos de Paulo Freire (1921-1997). O autor fundou, nos anos 1960, o
que mais adiante seria denominada pesquisa-participante, ou seja, uma nova perspectiva de
pesquisa-ação que ganhou força na América Latina. Não há dúvidas que a concepção de Freire
marcou profundamente nossa maneira de pensar a pesquisa-ação.
Ademais, outras variantes surgiram, dentre as quais a pesquisa-formação, envolvendo
pesquisadores universitários e grupos de professores, principalmente em experiências de formação
continuada, ampliando os horizontes epistemológicos desse tipo de investigação. Essas modalidades
são consideradas pesquisas ativas, porque os sujeitos – pesquisador(a) e demais participantes –
precisam se engajar no processo, compondo juntos um grupo de investigação.
Sendo assim, a pesquisa-formação, neste texto, caracteriza-se como uma metodologia ativa
que valoriza o espaço/tempo de formação inicial como lócus de produção de conhecimento pelo
grupo de participantes, de forma reflexiva e emancipatória, coadunando-se com os princípios da
pedagogia crítica e participante de Paulo Freire.
O grupo de investigação foi formado pela professora-pesquisadora e uma turma de dezesseis
estudantes de um curso de Pedagogia. A pesquisa-formação compreendeu um acompanhamento
longitudinal de dois anos consecutivos. Desenvolveu-se durante as aulas dos componentes
curriculares da área da Didática específica da alfabetização: Fundamentos e Prática de
Alfabetização (5º semestre), Conteúdos e Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa I, II e III
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(6º, 7º e 8º semestres do curso), totalizando 170 horas-aula e 34 horas de práticas como componente
curricular. O objeto de estudo foi o ato de ensinar com pesquisa.
As aulas foram programadas a partir do que denominamos unidades temáticas, que focaram
desde métodos de alfabetização, até as mais diferentes formas de ensinar conteúdos específicos nos
anos iniciais do Ensino Fundamental, sempre utilizando pesquisa. Cada unidade temática se
caracterizou pelas seguintes fases: reconhecimento do tema (levantamento do que cada um
pesquisou previamente); estudo teórico coletivo (por meio de seminários temáticos, aulas
expositivas, sínteses escritas, debates etc.); atividade prática (uma experiência didática com
crianças); síntese do conhecimento produzido (relatórios socializados durante as aulas).
A coleta de dados foi realizada de inúmeras formas. Desenvolvemos um portfólio coletivo
de formação, em que cada estudante se revezava para escrever a memória da aula e realizava uma
análise dos aspectos didáticos que chamaram sua atenção, incluindo os atitudinais e os emocionais.
Na aula seguinte, líamos e comentávamos a narrativa. Esse portfólio foi o instrumento mais valioso
para abrir e exercitar o diálogo no e com o grupo. Outros instrumentos foram muito importantes
como: as avaliações discursivas escritas pela professora sobre o aprendizado de cada estudante; as
avaliações que os estudantes escreviam sobre o semestre; os registros do diário de bordo da
pesquisadora; e todos os trabalhos que os estudantes produziram, utilizando estratégias de pesquisa.
A quantidade de dados coletados foi enorme e exigiu uma análise seletiva e dialógica, com
base nas teorias de Bakhtin (2011) e Josso (2004), uma vez que o corpus da pesquisa empírica foi
constituído sobretudo por narrativas, em que os sujeitos expressavam aspectos acadêmicos, sociais
e pessoais de suas vivências de formação, bem como exercitavam a dialogia com os demais textos
que liam e socializavam.
O grupo de investigação considerou que, no coletivo, foi possível descobrir inúmeras
maneiras de ensinar com pesquisa na graduação. Concomitantemente, compreendeu que a pesquisa
precisa ser incorporada à práxis pedagógica docente onde quer que ela aconteça. Por conseguinte, o
conceito de Didática Investigativa emergiu como estruturante da práxis, a partir da relação teoria e
prática oportunizada pela pesquisa-formação.
PRINCÍPIOS ESTRUTURANTES DA PESQUISA-FORMAÇÃO
A breve apresentação dos procedimentos metodológicos demonstrou que a pesquisaformação ganhou relevância à medida que foi sistematizada epistemologicamente, que incorporou e
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ressignificou os princípios teóricos da pedagogia freiriana, bem como promoveu transformações na
prática dos envolvidos. Os princípios freirianos foram organizados em três eixos articuladores, com
o intuito de melhor explicitar a concepção didática adotada.
A perspectiva do sujeito é o princípio fundante da pedagogia freiriana, e pressupõe uma
didática que responde à pergunta: ensinar para quem?
Pensar a Pedagogia e, consequentemente, a Didática, a partir de quem aprende, é superar a
concepção de que saber ensinar é dominar um rol de procedimentos técnicos e metodológicos
concebidos a priori; é inverter a lógica transmissiva dominante e acreditar que é possível construir
conhecimento com o sujeito aprendente, seja ele quem for.
Embora a pesquisa em tela tenha sido desenvolvida nas aulas de componentes curriculares
de didática específica, foi possível criar formas partilhadas de construção de conhecimento, no
contexto formal e relativamente controlado do curso de Pedagogia, na universidade. Valorizamos o
espaço de autonomia que tivemos e a escuta dos participantes. Assim, o trabalho didático respeitou
e considerou a forma de pensar e ler o mundo dos sujeitos envolvidos.
Os modos de construção de conhecimento estão agrupados neste segundo eixo: a práxis, a
tematização, a problematização e o diálogo, uma vez que respondem às perguntas: para que, o que e
como ensinar?
A práxis constitui-se em um princípio pedagógico essencial para Freire (1981, 2008, 2014),
é uma das bases da pedagogia do oprimido. Em seu pensar dialético, o autor concebe mundo e ação
interligados, porém enfatiza que a ação não pode ser um simples ativismo vazio, precisa ser um
quefazer que não se dissocia da reflexão.
Procuramos desenvolver com os sujeitos participantes um movimento constante de açãoreflexão-ação, com vistas à ampliação da visão de educação que possuíam, e a que se sentissem
capazes de transformar a realidade em que se inseririam como pedagogos-professores, muito em
breve. Trabalhar na práxis significou desenvolver a consciência sobre o ato de ensinar com
pesquisa, tanto para a professora-pesquisadora, que conduziu a investigação, quanto para os
estudantes em formação profissional docente, que participaram da pesquisa, aprendendo a articular
teoria e prática.
Para Freire (1981, 2008, 2014), a tematização traz à baila os temas do contexto sóciohistórico-cultural do educando e a problematização desses temas leva à indagação permanente sobre
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a realidade opressora e à identificação de situações limites, na direção da superação e da
transformação dessa realidade.
Na pesquisa com os estudantes de Pedagogia, a tematização ocorreu por meio de estudos,
debates e seminários sobre temas referentes à Didática da Alfabetização. Os temas foram recortados
do mundo da cultura didática, com o qual os estudantes já tinham contato. A problematização foi
incorporada na postura que assumiram durante nossas aulas, na produção dos trabalhos, nos
questionamentos sobre os temas em pauta, bem como nas reflexões que escreveram sobre as
atitudes do grupo. Assim, a dimensão ética profissional também foi problematizada.
Na concepção freiriana, a práxis na ação educativa só pode ser realizada por meio do
diálogo. No diálogo-práxis, a reflexão acontece e a ação toma forma. Portanto, no estudo sobre o
ato didático de ensinar com pesquisa, o diálogo foi primordial. Sem abrir espaço para o diálogo, a
pesquisa-formação não teria sido viável. Contudo, levou um semestre inteiro para que se
estabelecesse o diálogo, com base na confiança mútua. Esse espaço foi construído, por meio do
portfólio de formação, mas com muita insistência da professora-pesquisadora e ajuda especial de
alguns estudantes, até que os demais se dispusessem a aceitar a proposta de dialogar e refletir sobre
as aulas e o processo de aprendizagem em desenvolvimento.
O inédito viável foi o terceiro eixo norteador da perspectiva didática explorada pela
pesquisa-formação e, didaticamente, responde à pergunta: ensinar por quê?
Freire (1981), citando Vieira Pinto (1960), explica que, no processo dialogal de desvelar as
contradições e complexidade que envolvem os temas geradores, os sujeitos começam a reconhecer
as “situações limites” (p. 110) que oprimem suas existências. A princípio, essas situações parecem
ser intransponíveis, esmagadoras, como se não pudessem ser superadas. No entanto, os sujeitos, em
comunhão dialógica, percebem que são capazes de criar “atos limites” (p. 107), isto é, ações
transformadoras que os libertem da aceitação passiva. Por fim, desvelam o “inédito viável” (p. 110),
um ideal possível de ser alcançado pela práxis revolucionária. O inédito viável ultrapassa a
dimensão de sonho utópico, é uma condição concreta a ser conquistada pela “conscientização
máxima possível”. (p. 126)
Assim, a educação pode ser emancipatória e transformar a sociedade rumo ao “inédito
viável” (FREIRE, 1981, p. 110), quando não mais existirão opressores e oprimidos, mas sim uma
sociedade justa e igualitária. Essa categoria freiriana nega a visão fatalista da realidade opressora, e
ratifica a compreensão de história como devir, ou seja, uma possibilidade real de ser transformada
pelo sujeito que se liberta, por meio da consciência crítica.
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Foram esses os princípios que embasaram o conceito de Didática Investigativa. Uma
Didática que considera o professor e o estudante capazes de ensinar e aprender na graduação, por
meio da pesquisa. Assim, reconfigura o ato didático tradicional, em que professor-alunoconhecimento exercem papéis pré-estabelecidos e controlados. O ato didático de ensinar com
pesquisa foge à previsibilidade, ganha uma multidimensionalidade emancipatória e transformadora,
tanto para os sujeitos quanto para a educação.
REFLEXÕES DA PEDAGOGA-PROFESSORA: UMA POSTURA INVESTIGATIVA FRENTE
AO ENSINO
A ação docente é uma escolha que se inicia quando se opta pela graduação em Pedagogia e
se confirma diariamente, após receber o diploma, ao exercer a docência em salas de aula da
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Concluí, em 2018, o curso de quatro anos e, atualmente, trabalho como professora
alfabetizadora de uma turma de 1° ano do Ensino Fundamental, em uma escola particular.
Assim como procuro proporcionar aos meus educandos, minha formação aconteceu
integralmente, perpassando desde os conhecimentos teóricos das diferentes disciplinas até o
desenvolvimento de habilidades socioemocionais. No entanto, devido à etapa em que atuo, os
aprendizados adquiridos nas aulas de Didática destinada às concepções de alfabetização e ao
sistema de escrita são frequentemente revisitados e reutilizados na minha rotina escolar.
Recordo-me que, em uma das aulas sobre alfabetização, chamou-me a atenção uma frase de
Ferreiro (2011, p. 20): “[...] as crianças são seres que ignoram que devem pedir permissão para
começar a aprender [...]”. Essa afirmação agora se confirma todos os dias em minha sala de aula e
fundamenta, igualmente, uma prática que era estimulada fortemente dentro do universo acadêmico
– o ensino fomentado pela pesquisa.
Ao destacar o comportamento nato das crianças de aprenderem a todo momento e em
qualquer lugar, sem avisos ou preparações antecipadas, Ferreiro (2011) também nos permite refletir
sobre a existência do espírito de pesquisador presente em toda e qualquer criança.
Logo, o processo de aquisição da linguagem escrita é, para mim, pesquisa. Pesquisa a ser
realizada no âmbito escolar, pessoal, familiar e social. A língua materna é o que nos faz, dentre
outras coisas, pertencer a um grupo reconhecido socialmente e também a atuar perante ele. Daí a
importância cognitiva, social e emocional do processo alfabetizador.
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Quando me refiro à pesquisa nesta construção do saber, reafirmo o que também nas aulas
sobre alfabetização fora bastante discutido: o aluno como protagonista de sua aprendizagem.
Realizar pesquisa pressupõe uma postura autônoma e atuante de quem a faz, planejando, colhendo
resultados, analisando-os e reestruturando a ideia inicial, se preciso, de acordo com as informações
obtidas, remetendo-nos ao processo de assimilação e acomodação cunhado por Jean Piaget (1975,
apud FERREIRO, 2011).
A alfabetização, portanto, aconteceu com os meus alunos de maneira que instigasse o
sentimento de curiosidade, ao perceberem que podemos registrar um som (fonema), utilizando
determinados tipos de traçados (grafemas) e que, ao fazermos isso, podemos nos comunicar por
escrito, fazer-nos entender e interpretar a realidade que nos rodeia.
Realizamos sondagens – também com base nos estudos de Ferreiro e Teberosky (2007),
inicialmente, disponibilizados para mim nas aulas de alfabetização –, para detectar os saberes
prévios de cada criança e, a partir desse termômetro, iniciarmos nossa trajetória alfabetizadora com
produção de cartas, livros, poemas, listas, receitas culinárias, letras de canções, textos coletivos e
individuais, mas sempre tendo temas geradores (FREIRE, 1981) advindos de pesquisas realizadas
em casa com temáticas pré-estabelecidas ou de questões que tenham despertado curiosidade nas
crianças.
Devido às pesquisas realizadas em casa, com o suporte da família – que no início eram
registradas por meio de desenhos ou os resultados escritos pelos familiares e, à medida que fomos
avançando no sistema de escrita, os próprios alunos transcreviam suas descobertas –, incentivamos
um comportamento igualmente comentado e estudado nas aulas do curso de Pedagogia: o hábito
leitor e a prática da oralidade. Os educandos, na maioria das vezes, compartilharam suas pesquisas
com todos os colegas, comparando resultados e descobrindo novos saberes.
Ao iniciar este relato, disse que optamos pela docência e que ela se confirma por meio das
nossas ações pedagógicas diárias. Foram, portanto, vinte e quatro reafirmações do meu eu educador,
ao fazer parte da construção individual e coletiva do processo de aquisição da linguagem escrita dos
meus vinte e quatro alunos.
Não é tarefa fácil e, assim como os educandos, o professor também passa por processos de
assimilação e acomodação, ao refletir sobre suas estratégias e suas ações, se estão atingindo de
forma satisfatória cada aluno com suas particularidades e potencialidades.
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Tudo o que aprendi na Academia e, principalmente, nas aulas voltadas para a concepção de
métodos alfabetizadores, proporcionou-me uma atuação docente mais sólida e reflexiva, conforme
estudamos em Freire (1981, 1989, 2008, 2015).
Eu me formo e sou formada como docente todos os dias, assim como o processo
alfabetizador acontece e acontecerá com todos durante toda a vida, dentro e fora da escola, pois
também, segundo Ferreiro (2011), a escrita não é um produto escolar, mas sim um objeto cultural,
resultado do esforço coletivo de toda a humanidade.
ALGUNS RESULTADOS DESTACADOS
As reflexões tecidas pela pedagoga-professora sobre suas práticas didáticas de alfabetização
evidenciam como o olhar investigativo desenvolvido na graduação cria possibilidades de
(re)construção dos modos de ação didática. Demonstra que se apropriou do conceito de Didática
Investigativa desenvolvido durante a pesquisa-formação da qual foi sujeito participante, bem como
os princípios freirianos que fundamentaram nossas aulas.
A partir da narrativa da coautora deste artigo, destacamos, citando Josso (2004), que é
importante que o sujeito consiga tecer um fio condutor de modo que possa estabelecer um elo entre
o que vive e o que apreende durante a formação. Em sua narrativa, de natureza didático-biográfica,
evidencia-se uma importante dimensão formadora: a escrita como pesquisa (JOSSO, 2004). É
possível depreender que a narradora conseguiu analisar suas experiências acadêmicas, identificando
que as transformou em experiências fundadoras (JOSSO, 2004), isto é, o vivido e apreendido no
curso de Pedagogia está orientando suas buscas e suas necessidades na vida profissional.
Neste artigo, em que compartilhamos nossa autoria – professora-pesquisadora e pedagogaprofessora –, compreendemos que o processo de aprendizagem narrado e avaliado foi construído
coletivamente em um lócus onde os sujeitos envolvidos constituíram uma comunidade de
aprendizagem mútua, implicados em um processo de ação-reflexão-ação contínuo.
A pedagoga-professora desenvolveu uma compreensão crítica de seu percurso de formação
docente e demonstra que incorporou ao seu discurso conceitos específicos da área da Pedagogia –
conceitos utilizados pelos professores que atuam no curso e por autores importantes dessa área. De
acordo com a teoria bakhtiniana (2011) do discurso, a autora vivenciou um processo de dialogia e
assimilou o discurso de seus interlocutores. Sente-se, então, autorizada a dizer o que pensa com
segurança. Nesse sentido, está construindo sua autoria pedagógica, tanto na área do discurso
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(BAKHTIN, 2011) quanto na área de atuação profissional, porque é capaz de criar e analisar seu
fazer pedagógico com autonomia e criticidade, transformando-o em práxis pedagógica. Este
também é um resultado importante da pesquisa-formação.
CONCLUSÕES
A racionalidade técnica, hoje tão forte na educação brasileira, considera o sujeito como
objeto, desvinculado de sua realidade concreta. Caracteriza-se como uma situação limite que nos
cega e não explica a complexidade que envolve os processos educativos, tampouco é capaz de
promover a criticidade, a reflexão, a autonomia, a autoria. Habilidades profissionais citadas
enfaticamente pela legislação educacional, mas que não passam de termos esvaziados, quando
utilizados sem uma intencionalidade pedagógica emancipatória.
Reivindicar para a Didática o caráter de campo de estudos voltado para a perspectiva de
aprendizagem do sujeito, cujos modos de produção de conhecimento estejam embasados pela práxis
pedagógica, representada pelo diálogo permanente entre os sujeitos e o conhecimento, mediado pela
pesquisa integrada ao ensino, denota caminhar na direção do inédito viável.
A Didática Investigativa surge da intencionalidade emancipatória de ensinar em parceria
com os sujeitos aprendentes, de modo que o saber seja coproduzido. Trata-se de desenvolver
métodos ativos de ensino e aprendizagem, ou seja, que ativem a curiosidade epistemológica, a
dúvida, a capacidade de compreender as raízes dos problemas, de propor e de criar formas de agir
didaticamente. Freire nos explica: “Daí, à medida que um método ativo ajude o homem a se
conscientizar em torno de sua problemática, em torno de sua condição de pessoa, por isso de
sujeito, se instrumentalizará para as suas opções. Aí, então, ele mesmo se politizará”. (2008, p. 128)
Será sempre nos movimentos de problematização-descodificação da nossa história e
historicidade de sujeitos em permanente construção que, na Didática Investigativa, encontraremos
possibilidades para novas formas de agir e pensar a educação. Este é o nosso inédito viável,
enquanto pesquisadores e professores que acreditam no potencial transformador da educação.
Ademais, propor a Didática Investigativa para a Formação de Professores é uma forma de
romper as barreiras entre Didática Geral e Didáticas Específicas, valorizando a Didática como um
amplo campo científico de conhecimentos pedagógicos.
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Resumo
Este texto tematiza a formação inicial de pedagogos-professores e tem por objetivo socializar
conhecimentos construídos durante uma pesquisa-formação, cujos sujeitos participantes foram a
pesquisadora e uma turma de dezesseis estudantes de um curso de Pedagogia. Questionando quais
foram as possibilidades para se ensinar com pesquisa na graduação, apresenta uma narrativa elaborada
por uma participante da pesquisa-ação egressa do curso e coautora deste artigo, que reflete sobre suas
vivências de formação. A narrativa destaca como a professora-pedagoga compreendeu a relação ensino
com pesquisa nas aulas de disciplinas da área da Didática da Alfabetização, lócus da pesquisa-formação,
e a incorporou em sua práxis atual. A investigação compreendeu um acompanhamento longitudinal de
dois anos e foi embasada nos princípios da pedagogia freiriana, compreendidos em três eixos
articuladores: a perspectiva do sujeito; os modos de construção de conhecimento; e a categoria do
inédito viável. Os resultados da pesquisa-formação, bem como a narrativa apresentada indicaram
possibilidades concretas de a pesquisa ser potencializadora da formação e da práxis docente, reunindo
elementos para a viabilidade de uma Didática Investigativa. Nesse sentido, acredita-se na perspectiva de
ensino com pesquisa que considera os sujeitos aprendentes como produtores de conhecimento,
superando a situação-limite de serem apenas reprodutores de conteúdos transferidos por outrem. No
que se refere ao papel do professor universitário, evidencia-se uma práxis que precisa ser fortalecida, no
sentido do pesquisador saber ensinar na graduação; e do professor universitário saber produzir
pesquisa. O texto conclui refletindo que a proposta de uma Didática Investigativa vai ao encontro do
inédito viável defendido por Freire.
Palavras-chave: Formação docente; Didática investigativa; Ensino com pesquisa; Pesquisa-formação;
Inédito viável.
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UNA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN DE INVESTIGADORAS EN DIDÁCTICA EN CHILE:
DE LA REVUELTA SOCIAL A LA REVUELTA DIDÁCTICA
Adrián Baeza Araya – UChile
Marcela Gaete Vergara – UChile

INTRODUCCIÓN
Desde esta perspectiva, resulta insuficiente restringir la discusión epistemológica a los
mecanismos de fundamentación o a los recursos de construcción del conocimiento, en
la medida en que ella se reubica en el contexto más amplio de la transformación del
conocimiento en conciencia lo que, en consecuencia, obliga a definir un nuevo criterio
para evaluar las contribuciones de las distintas orientaciones epistemológicas, según
sea su aporte al problema de la relación entre el conocimiento y la acción (ZEMELMAN,
2003, p. 47).

El programa de Magister en Didáctica dentro del cual se sitúa esta experiencia comienza su
implementación en 2019 en el contexto de una primacía, en la formación de postgrado en didáctica,
de programas centrados en didácticas específicas. Junto a ello, existe en el país una hegemonía del
campo curricular tanto en la formación de postgrado, la investigación como en la política pública.
El programa busca cubrir un espacio de formación hasta ahora inexistente en el país que supere la
fragmentación en disciplinas, argumentando que el campo de problematización de la didáctica
corresponde a la interacción formativa entre sujetos, intencionada sociohistóricamente. Cabe
agregar que tampoco es un programa de didáctica general, pues la propuesta se desmarca de la
oposición general/específico al concebir la didáctica como subdisciplina de la pedagogía. Como
otras subdisciplinas, entre ellas el currículo ola evaluación, la didáctica no es general ni especifica
por naturaleza. Nuestra opción proviene del compromiso con la educación de sujetos históricos
antes que con demarcaciones provenientes de formaciones discursivas heredaras del positivismo y
la razón instrumental que instalan como línea divisoria, solidaria de las demarcaciones propias del
capitalismo, una dimensión en particular: la relación con el saber enseñado. Por el contrario, es en
el marco de la interacción formativa concreta y situada donde convergen todos los aspectos
didácticos discernibles en forma de entramados complejos que requieren ser comprendidos desde
coordenadas que exceden las del sujeto epistemológico de las didácticas especiales así como las del
sujeto psicológico o sociológico de las ciencias de la educación que, con claro privilegio de la
psicología educacional, han establecido lo que Hugo Zemelman (2003) llama un encuadre
prestablecido o límite conceptual (77) que conforma lo dado, y por ende lo hegemónico, en la
teorización didáctica: la desterritorialización y deshistorización de lo didáctico.
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¿QUÉ SIGNIFICA FORMAR Y FORMARSE EN INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA?
Esta experiencia docente se ha desarrolla en los cursos “Fundamentos teóricos y
epistemológicos de la didáctica”, en primer semestre, y “Taller de Metodología de Investigación”,
en el segundo semestre, de los cuales hemos sido responsables. La historia de nuestro encuentro
pedagógico ha estado caracterizada por un modo de pensar la didáctica de las nueve maestrandas
que componen la primea generación del Magister. Un modo centrado ya sea en cómo enseñar el
currículo nacional (si se trata de docentes del sistema escolar), sea en la transmisión de los
programas de curso (en el caso de las docentes de educación superior) o bien en la implementación
metodológica de talleres (en el caso de educación no formal de profesionales no pedagogas). Desde
esta tensión inicial nos preguntamos, como equipo docente, qué significa formar en didáctica, qué
experiencias potenciar para ampliar el ángulo de mirada didáctica, si bastaría con nuevas lecturas y
problematizaciones de clases. En la medida en que nada parecía suficiente para que surgieran
problemas de investigación desde la complejidad del acto didáctico, que no solo se juega en los
métodos para transmitir un saber, sino en los atravesamientos políticos, sociohistóricos, culturales,
valóricos, etc. de los sujetos y sujetas que participan y se construyen en dicho acto, fuimos
profundizando nuestras interrogantes.
Fueran o no pedagogas de origen, el pensar didáctico de las maestrandas estaba constreñido
al encuentro particular, privado y emocional entre profesoras y estudiantes, incluso en aquéllas que
defendían un sentido de la formación desde sus aspectos políticos, éticos y sociales, sin permear el
modo en que pensaban los problemas de investigación en didáctica. Volvían a plantearlos desde la
reducción al método de enseñanza y aprendizaje, a formularlos desde abstracciones teóricas, o a una
combinación de ambos. También iban emergiendo problemas de carácter evaluativo, pretendiendo
indagar si las prácticas didácticas de docentes en diversas instituciones corresponden o no a las
señaladas por la teoría crítica revisada en los cursos. Los anclajes de la formación previa, sea o no
sistemática y formal en el ámbito de la didáctica, coincidía con ciertas formaciones discursivas de la
didáctica (BORDOLI, 2005) que han constreñido la problematización investigativa al interior de
una caja de cristal, intencionadamente impermeable a la complejidad, y por sobre todo al carácter
sociohistórco y político del acto didáctico.
La experiencia de las maestrandas a lo largo de esta formación en investigación en didáctica
se tensiona con una subjetivación previa coherente con la lógica de la producción de conocimiento
del estado capitalista, que Chile vive en una forma extrema de neoliberalismo neocolonial. Entender
el neoliberalismo y neocolonialismo como formas de pensar la realidad, es decir, como una
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episteme, es un reto necesario para ir construyendo claves sobre qué significa formar y formarse en
didáctica crítica y anticolonial. Los anclajes provistos por dicha subjetivación previa permean el
modo de pensar la acción didáctica, incluso en sujetas sensibles a una perspectiva crítica que,
aunque intenten no hacerlo, piensan desde las lógicas propias de la razón instrumental al momento
de construir sus problemas de investigación, por tanto, la pregunta que aún nos inquieta es: ¿Cuáles
son las vías para iniciar el necesario desanclaje exigido por una perspectiva crítica de la didáctica
que implica un pensar epistémico donde la historicidad es parte del conocimiento “como forma de
pensar”? (Zemelman, 2000, p. 76).
Al respecto, el estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019 marcó un antes y un
después en el modo en que las maestrandas problematizan el acto didáctico. Durante siete meses no
lográbamos articular las diversas dimensiones y fuerzas que circulan en el acto de formación y lo
tensionan; pero después de dos meses sin clases y con un país lleno de consignas como “Chile
despertó” y “no son treinta pesos, son treinta años”, todos y todas ya no éramos los mismos. Las
maestrandas eran recorridas por nuevas miradas y dimensiones de sus problemas de investigación
que no eran fáciles de integrar ni asimilar pero que ayudaban a resignificar con nuevas experiencias
lo que antes era un panorama teórico en la bibliografía de curso. Su forma de pensar la acción
didáctica ya no era una caja de cristal impermeable al mundo, a la historia, a lo político.
En lo que sigue profundizaremos en tres momentos, dos anteriores y uno posterior a la
revuelta social, que marcó la experiencia de formar y formarse en didáctica
PRIMER MOMENTO. UN INTENTO DE IR MÁS ALLÁ DEL PENSAR INSTRUMENTAL
En la propuesta del programa, una didáctica centrada en sujetos/as significa centrarse en la
interacción formativa intencionada, compleja y situada como campo de problemas de investigación.
El primer desafío de la ruta formativa que establecimos consistió en partir de sí con un ejercicio de
didactobiografía (QUINTAR, 2009; SALCEDO, 2012) para develar las comprensiones y creencias
a partir de sus vivencias de lo didáctico (BEHARES et al., 2004) y de las cuales nacen miedos,
sueños e inquietudes:
Siento que estoy transitando por una fase que he llamado de “desconstrucción” en
relación a mi idea de lo que es la educación, la enseñanza, la escuela. Debe ser un
proceso natural cargado de pensamientos y sentimientos necesarios para conectar con
mi autobiografía, (…) soy foco en este acto pedagógico o de co-construcción para
conocer qué es la didáctica, la materialidad de ésta va siendo mediada en mí por este

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1666

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

encuentro intencionado y creativo con otras y otros a través del diálogo y la lectura
(Apuntes de clase equipo docente: Estudiante 1).

Ese proceso de deconstrucción fue solidario del acto de situarse a sí mismas en el campo de
la didáctica a partir de un ejercicio de cartografiar experiencias biográficas y lecturas sobre la
didáctica como disciplina, y evidenció la dimensión emocional de las creencias y expectativas sobre
la didáctica:
comencé el curso con el corazón y la mente abierta, preparada para descubrir y buscar
aquello que no era parte de mis referentes hasta ahora. Sin embargo, en la última
sesión, donde comenzamos a explorar más detalladamente la ocupación del campo de
la didáctica, sentí una incomodidad increíble. Increíble porque entiendo que es
precisamente esa incomodidad la que me llevó a decidir estar en este lugar hoy
(Apuntes de clase equipo docente: Estudiante 2).

Un segundo desafío fue el de acercarse al pensar epistémico (ZEMELMAN, 1995) que
problematiza la aparente transparencia de nuestra relación con la realidad mediante el
reconocimiento de la multiplicidad de posibilidades de pensarla:
el pensar epistémico consiste en el uso de instrumentos conceptuales que no tienen un
contenido preciso, sino que son herramientas que permiten reconocer diversidades
posibles con contenido. Esto hace parte de lo que podríamos definir como un
momento pre-teórico, mismo que tiene un gran peso en las posibles teorizaciones
posteriores (p. 9).

Recurrimos a las metáforas como instrumento categorial de pensamiento epistémico para
movilizar las incomodidades generadas por el proceso de deconstruirse en el camino hacia el
planteamiento de preguntas iniciales para la indagación. Algunas aludían a dificultades de
comprensión: ¿qué diferencia pedagogía y didáctica? ¿Qué diferencia la didáctica de lo didáctico?
Otras apuntaron a relaciones más complejas entre lo pedagógico y lo sociohistórico: ¿Cuáles son las
implicancias del pensamiento didáctico vigente en la reproducción de un saber colonizador? ¿Es
posible la didáctica fuera de las instituciones educativas formales? ¿Cómo se ha visto afectada la
construcción del campo de la Didáctica a partir de los procesos socio históricos? En general, todas
esas preguntas tenían un fuerte lazo con un conjunto de temáticas y problematizaciones planteadas
durante las clases. No obstante, para el grupo esto tuvo la significación suficiente como para
visibilizarlo mediante la denominación del “preguntar auténtico”, marcando así un hito reconocible
en la formación de este modo de pensar.
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Es clara, no obstante, la preponderancia en ese preguntar del hecho de sentirse estudiantes
de un programa de postgrado. Poco a poco fuimos notando, en la práctica de la construcción de
problemas y preguntas, el paso a una nueva tensión entre sus identidades profesionales como
docentes (en el caso de las tituladas de carreras de educación en diversos niveles) o no-docentes (en
el caso de docentes universitarias provenientes de otras profesiones) y una nueva identidad que las
llenaba de incertidumbres: la de investigadoras en formación. Esto comenzó a corporeizarse en la
primera formulación de problema de investigación en la cual intentaron pasar de sus inquietudes
didactobiográficas a una problemática didáctica centrada en sujetos/as, pero que se distinguiera de
las aproximaciones provenientes de otras formaciones discursivas de la didáctica como la
mediacional, la didáctica psicologizada o la didáctica curricularizada (BORDOLI, 2005). En la
dinámica que llamamos de círculo epistémico fuimos colaborando como grupo en la
problematización de cada una mediante el diálogo y una escritura de la síntesis de la sesión que se
mantuvo como práctica de registro de los aportes colectivos.
Los problemas resultantes, si bien avanzaban en manejo de la bibliografía del curso y en el
enriquecimiento de las dimensiones de la reflexión, particularmente de la dimensión emocional,
presentaron dos características en común. La primera fue un primer corrimiento explícito hacia los
sujetos como centro de la preocupación didáctica, y en muy menor medida a la interacción como
fenómeno fundamental de lo didáctico. Las formulaciones condujeron a un subjetivismo que a
menudo descontextualizó las argumentaciones y llevó los problemas a niveles muy generales de
enunciación: “¿Tomamos en cuenta el mundo de la vida cuando pensamos en nuestros encuentros
pedagógicos?” (Estudiante 2). Un segundo rasgo fue el anclaje del corrimiento subjetivista en la
matriz epistémica de origen, visible a veces en la argumentación y otras veces en las preguntas de
investigación, enraizado más bien en la lógica causal del paradigma explicativo: “¿Las
construcciones simbólicas que emiten los medios [de comunicación] sobre el profesorado generan
un efecto acumulativo que impacta en los componentes cognitivos y emocionales de la identidad
docente? (Estudiante 1), “¿Qué acciones pueden limitar y/o promover una experiencia de transición
positiva para los niños y niñas? (Apuntes de clase del equipo docente: Estudiante 3).
A partir de este corrimiento teórico inicial, comenzó a manifestarse un movimiento pendular
de anclaje y desanclaje entre sus adscripciones al enfoque crítico del programa y sus inserciones
didactobiográficas en otras formaciones discursivas de la didáctica. Enfrentamos ese tránsito
pendular reponiendo la pregunta por lo didactobiográfico como lugar fundamental de anclaje de sus
preocupaciones investigativas, buscando que el colectivo develara y tomara conciencia de tales
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anclajes en el “círculo epistémico”, dinámica de diálogo colectivo donde tratamos de favorecer
preguntas, sugerencias y contrastes con el pensamiento de quien fuera el centro de cada círculo.
Para esto solicitamos por cada caso abordado que una de ellas tomara notas para registrar la
discusión y entregar un escrito de síntesis del aporte colectivo. En esta dinámica de varias sesiones,
se fue generando un modo de participar distinto al de la escucha respetuosa y silente de lo
biográfico y fue surgiendo una interacción que transitó desde una participación basada en
comentarios evaluativos a otra más propiamente epistémica o del pensar conjunto.
En ese nuevo tránsito se reveló la concepción evaluativa con la cual asumían la
socialización del pensamiento viviéndola como situación de riesgo y de responsabilidad individual
antes que como reflexión conjunta. Esta concepción fue acusada por sensaciones corporales de
ansiedad, sobreexposición y miedo que retrotraían la reflexión a formas in-corporadas de pensar
teórico (ZEMELMAN, 1995), forma que no responde “creativamente a los cambios de los procesos
históricos” (15) porque impone a la realidad ciertos contenidos ya dados rediciendo la complejidad
de esa realidad a los márgenes de lo ya conocido.
Hasta hace muy poco (año 2019), el currículum filosófico para enseñanza media
incluía un año de psicología y otro de filosofía, donde básicamente se abordaba
historia de la filosofía. Mi punto de vista es resaltar el curriculum oculto, y visibilizar
el espacio de la enseñanza filosófica como un espacio de formación política, donde
puede ejercitarse la práctica democrática del diálogo, central para los valores de una
cultura que pretende profundizar su democracia en su participatividad (Borrador de
Trabajo Final Semestre 1: estudiante 4).

En el ejemplo vemos uno de los problemas de investigación que, en estricto rigor,
consistieron en propuestas de implementación de una solución (el diálogo) a un problema no
explícito (la falta de diálogo representada por un enfoque historicista) y que es conocido de
antemano pero no problematizado, manteniendo una postura causalista de comprensión de la
realidad que sustenta una intervención en ella (problema-solución).
MOMENTO 2. BIOGRAFÍA Y PROCESO DE HISTORIZACIÓN
Las diversas desconexiones presentes en la primera formulación de problemas las
retomamos en el Taller de Metodología de Investigación volviendo al círculo epistémico y
retomando lo didactobiográfico como anclaje de un pensar teórico propio de ciertas formaciones
discursivas de la didáctica que era necesario develar para, desde allí, comenzar a historizar la propia
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experiencia y los problemas a investigar. Pedimos que sugirieran, para cada problema analizado,
algunas metáforas como palabras clave para explorar otros contenidos posibles dentro de la
realidad. A esa reflexión la llamamos “exploración de los dolores” pues permitió visibilizar la
implicación de cada una en su investigación, volviendo a dotar de sentido algunas formulaciones
más apegadas a criterios académicos de rigor y objetividad. Para el mismo caso ya citado de un
problema/solución, la exploración de los dolores permitió reconocer la dimensión didactobiográfica
de su problematización inicial:
No tuve una experiencia escolar donde se visibilizara y politizara el aspecto político
de la educación. Fui reprimida, silenciada por opinar y pensar distinto en un colegio
privilegiado económicamente, un colegio de mujeres. El ambiente era conservador,
poco crítico (…) En la universidad eran todos hombres y yo era coordinadora
académica y era valorada académicamente para doctorarme, pero había un machismo
al tener que hablar (…) El diálogo alude a dos que están presentes, al encuentro. Lo
principal se da en el encuentro (Apuntes de clase equipo docente: Estudiante 4).

Las palabras clave sugeridas por el grupo en este subrayaron aspectos explícitos del relato
como emoción, pertenencia, poder, búsqueda de reconocimiento, miedo, participación; pero algunas
actuaron como metáforas reconfiguradoras del problema aportando nuevos contenidos ligados al
género: invisibilización y pedir permiso.
Fue en este proceso que se hizo evidente y tematizamos en conjunto la dificultad de
asumirse como investigadoras en formación. A la alta intensidad y una atmósfera de intimidad y
empatía de las primeras sesiones favorecida por la indagación de aspectos personales vinculados al
origen biográfico (tematizado o no en sus escritos), siguió una pérdida de tensión y un atrapamiento
en lo biográfico que dificultó el paso a la historización de sus problemas de investigación. Con el
grupo descubrimos que la dinámica las estaba llevando a una menor participación, a no intervenir
en el diálogo o no traer preparadas las lecturas encomendadas. Lo biográfico era importante aún en
un sentido personal que alargaba las sesiones, lo que no era siempre de interés para todas. Nos
dimos cuenta de que ninguna había tenido la oportunidad de explorar sus antecedentes
didactobiográficos y lo necesitaban, pero a la vez sentían que la exploración de dolores ajenos eran
una pérdida de tiempo. Una cierta privatización de la conciencia didáctica jugaba en contra, una
idea de que la esfera biográfica y emocional es puramente individual y no política. Aun no veían las
redes que conectaban sus preocupaciones investigativas, y de hacerlo, las respuestas eran más bien
generales, causales, y verticalistas, sin poder conectarlas con el fenómeno didáctico. Por ejemplo, el
neoliberalismo quedaba fuera del aula, como un culpable a quien atribuir lo que sale mal o los
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propios dolores, sin pensar de qué modo los actores del proceso didáctico interactuamos,
constituimos nuestra subjetividad y vivimos neoliberalmente en el mundo. Dicha concepción
circulaba en nuestras clases desresponsabilizándonos ante la experiencia del otro y otorgando, en
algunas ocasiones, una lectura sentimental a su historia y a la de las demás, o bien huyendo de
reconocerse como sujeta construida en esta cultura, con los mismos parámetros y la misma
formación de quienes se critica. En posteriores acercamientos a su rol de investigadoras en
formación pudieron profundizar en las dificultades que presentaban para problematizar desde una
perspectiva investigativa: ¿Cómo hago una investigación desde esta mirada? ¿cómo hacerlo con
otros sin hacer uso de otro? Me siento muy sola en el proceso de investigar y es raro porque nunca
trabajo sola (Apuntes de clase equipo docente: Estudiante 5).
Al discutir en conjunto la relación investigación-colectivo social, esa sensación de soledad
de quien investiga se manifiesta como sentido de no pertenencia:
Me siento fuera de lugar investigando, sin territorio. En mi caso no defino si voy a
trabajar, con cuántos profesores, pero yo soy el otro, porque quiero hacer etnografía.
Me estoy metiendo en el aula, pero no soy parte de lo que estoy haciendo (Apuntes de
clase equipo docente: Estudiante 1).

Por igual, esa no pertenencia se experimenta positivamente como independencia:
“uno no necesariamente investiga para otros, puedo reconocerlos como otros, pero yo
entendí el semestre pasado y eso me bajo las expectativas de la investigación porque
yo quería descubrir la rueda, pero yo entendí que no necesariamente tenía que ser así
porque está construida desde el propio sentir, dolor, historia” (Apuntes de clase equipo
docente: Estudiante 6).

El marco de esta discusión entre investigación y sociedad fue la lectura de un capítulo del
libro Descolonizar las metodologías (TUHIWAI, 2016) sobre investigaciones realizadas por
indígenas. Allí la relación entre pueblo e investigador es fundamental para dar sentido a la
investigación en cuanto “institución del conocimiento que se encuentra encastrada en un sistema
global de imperialismo y de poder” (2016, p. 12). Actuando como espejo sobre el cual historizar los
problemas de investigación mediante el paso de lo biográfico individual a lo histórico social,
permitió discutir algunos temas relevantes como la condición de investigador colonizado, pero fue
un espejeo claramente insuficiente Historizarse como investigadoras implica asumirse dentro
situaciones sociohistóricas, lo que aun requería de otro movimiento necesariamente colectivo.
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MOMENTO 3. HACIA LA REVUELTA DIDÁCTICA
A dos meses del estallido social en Chile, nos reencontramos con el grupo de investigadoras
en formación, finalizadas las paralizaciones de pre y postgrado. En su mayor parte, se habían
implicado en alguna forma de protesta social como marchas, asambleas, cabildos o actividades
territoriales. Además, se habían reunido entre ellas en un par de ocasiones para compartir lo que
estaban viviendo, su relación con la propuesta del magister y nuevas miradas a sus proyectos de
investigación. Algo había cambiado. Como equipo mantuvimos tutorías con cada una de ellas para
discutir sus proyectos de tesis, además de algunas sesiones para recuperar clases. Las
conversaciones post estallido social ya no estaban centradas en una mirada privatizada de su
experiencia, sino que emergían desde la situación país. Comenzaban a ver las redes invisibles que
las mantenían como islas ajenas al entramado social. El sentimiento de pertenecer a un colectivo y
un espacio produjo una territorialización del pensamiento, proceso no exento, como toda esta
transformación, de idas y venidas, confusiones, atrapamientos biográficos y búsqueda de culpables.
Lo primero fue re-trabajar en colectivo e individualmente fue la interpretación del acto
didáctico como acto político no para elaborar nuevas consignas y verdades, sino problematizar
aquello que ocurre. Al respecto, una de las tensiones principales fue una cierta idealización de las
prácticas didácticas que a partir del estallido emergieron en los establecimientos, propias y de sus
colegas. Los centros educativos en todos los niveles se vieron sometidos a la incertidumbre: los y
las estudiantes ya no asisten a clases o lo hacen en horarios reducidos; los contenidos curriculares
pierden todo su sentido, igual que la evaluación. Los mecanismos de control se flexibilizan y en
muchas instituciones quedan los y las estudiantes con sus profesores expuestos a un acto de
formación sin los parámetros instituidos. Todo lo que sujetaba el fenómeno didáctico (currículo,
evaluación, rutinas escolares, ritmos temporales, mecanismos de control docente) se esfuma por la
fuerza del movimiento. El mundo de la vida había penetrado los muros de la escuela y atravesado la
estructura objetivada del acto didáctico institucionalizado. Una perspectiva épica de lo sucedido
conduce a su inmediata celebración pedagógica, de modo que más que a interrogarlo, lleva a
adoptar los hechos como nuevas respuestas sin problematización.
Esto coexiste con el surgimiento en las maestrandas de una nueva mirada de las propias
prácticas vinculada, por un lado, a la constatación de que sus experiencias y dolores no eran
individuales, sino colectivos y al reconocerse en otras experiencias disidentes. Por otro lado, se liga
a la crítica de sus propias prácticas como parte de un continuum, un trasfondo social de herencia
autoritaria y neoliberal contra el cual emerge el estallido. Esto
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privatizador y culpabilizador. Si bien no todas logran cuajar su problema de investigación,
comprenden que el que venían trabajando ya no es, aunque se les dificulte formular otros desde un
pensamiento no instrumental o evaluador y sienten que quedan sin nada.
Lo más relevante es que, en el proceso de construcción de los nuevos problemas de
investigación que tuvo que extenderse hasta marzo de 2020, se va produciendo un paulatino
desanclaje de los modos de pensar instrumental y despolitizado del acto didáctico que solo fue
posible porque la revuelta social en Chile levantó sentires, problemas, anhelos comunes y un
trasfondo histórico compartido que catalizaron los esfuerzos previos por entendernos dentro de un
entramado social, territorializar el pensamiento y dar sentido a la actividad de investigación.
CONCLUSIONES
A partir de la experiencia del primer año del Magister en Didáctica podemos concluir
algunas dimensiones claves para formar y formarse en investigación en didáctica desde la
perspectiva del pensamiento crítico. Un aspecto central de esto es la experiencia colectiva y
personal de deconstrucción de la racionalidad instrumental como modo epistémico de experienciar
el mundo que domina las formas de pensar la acción didáctica. Vemos que es un proceso de
movimientos pendulares de desanclaje-reanclaje que abarca lo emocional, la identidad, las
concepciones sobre la práctica pedagógica y su sentido, pues constituye una dimensión de su
historicidad. Este proceso de deconstrucción, que aún está comenzando en las maestrandas de
nuestro programa, no parece ser posible más allá de lo intelectual sin una experiencia histórica de
territorialización, de corporización colectiva de una historicidad humanizada y más compleja que
desprivatice la conciencia didáctica y le devuelva el sentido público, colectivo y político que las
diversas formaciones discursivas de la didáctica amparadas en la razón instrumental le arrebataron.
Así, formar y formarse en investigación didáctica no solo es un proceso de aprendizaje
institucionalizado. La experiencia del estallido social como acontecimiento no solo histórico sino
pedagógico nos indica que más bien parece tratarse de un camino de implicación investigativa, de
involucramiento intelectual en la historia y el porvenir de un colectivo del cual formamos parte.
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Resumen
Nuestra ponencia expone un recuento analítico de la implementación de las asignaturas troncales
“Fundamentos teóricos y epistemológicos de la Didáctica# y “Taller de Investigación”, ambas del
primer año del magister en didáctica de una universidad pública chilena, como espacio de formación de
investigadoras en didáctica. Los diversos nudos que componen esta experiencia de formar
investigadoras en didáctica, en el contexto de la crisis sociopolítica que ha experimentado Chile en los
últimos años y del reciente estallido social de octubre de 2019 cuyos efectos traspasaron todas las
dimensiones de lo social, incluyendo la de nuestras actividades docentes de postgrado aquí reseñadas,
nos llevan a formular la pregunta que guía esta reflexión: ¿cuáles son las vías para iniciar el necesario
desanclaje exigido por una perspectiva crítica de la didáctica que implica un pensar epistémico donde la
historicidad es parte del conocimiento “como forma de pensar” (Zemelman, 2000, p. 76)? Para
responderla examinaremos, desde la epistemología de la conciencia histórica de Hugo Zemelman, la
trayectoria de formación en lo que ella significa, tanto en lo epistemológico como en lo subjetivo y
sociohistórico. Reseñaremos los hallazgos más relevantes del proceso de formación en investigación
dentro de una didáctica centrada en sujetos, tales como la privatización de la conciencia didáctica, los
movimientos pendulares de anclaje y reanclaje didactobiográfico y la historización del sujeto mediante
la experiencia de participación en las luchas sociales a partir del estallido social, elementos que develan
las características y salidas posibles del marco de pensamiento didáctico hegemonizado por la
racionalidad instrumental.
Palabras clave: Revuelta didáctica; privatización de la conciencia didáctica; investigadoras en
formación; didáctica centrada en sujetos.
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INTRODUÇÃO
Em um momento histórico em que se acirram os ataques às ciências humanas e a
desestruturação do ensino, da pesquisa e da extensão, tanto na Educação Básica quanto no Ensino
Superior, torna-se fulcral criar estratégias de fortalecimento e de resistência. Frente a esse contexto,
ecoa a questão: como pensar a formação de docentes de uma área de conhecimento que sofre
constantes ataques, como a Filosofia?
Neste ensejo, o presente trabalho busca refletir acerca da formação das(os) docentes de
Filosofia a partir da intercessão do diálogo teórico entre as considerações de Tardif (2002) e Adorno
(2000) em cotejo com o relato de experiência, a análise e a categorização das avaliações de três
matérias, exclusivamente direcionadas para estudantes da licenciatura em Filosofia, de uma
universidade pública no estado do Rio de Janeiro, a saber, Pesquisa e Prática de Ensino (PPE), que
busca dar suporte teórico para fundamentar a relação entre teoria e prática profissional, em
concomitância com o acompanhamento da experiência de Estágio.
Com isso, intenta-se vigorar o aspecto formativo da Filosofia na Educação Básica, tendo
como um importante viés a formação cultural (NOGUEIRA, 2010) enquanto um saber docente
significativo no processo de formação das(os) professoras(es) de Filosofia, haja vista a relevância
formativa, herança cultural e potente modo de estabelecer conexões entre as suas áreas de
conhecimento (ética, estética, política, epistemologia, metafísica, lógica), seus desdobramentos e o
repertório cultural das(os) estudantes.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A compreensão da importância dessa tessitura plural de composição dos saberes docentes é
inspirada nas colocações de Tardif (2002) que salienta que para além da formação profissional
institucionalizada e conteúdos disciplinares, provenientes da tradição cultural, as experiências,
práticas curriculares, programas e projetos escolares, a cultura pessoal e os processos de
socialização fazem parte dos saberes docentes e os estruturam a partir da interação no e com o
mundo. Tardif, em parceria com Reymond, apontam que:
[...] os diversos saberes dos professores estão longe de serem todos produzidos
diretamente por eles, que vários deles são de um certo modo “exteriores” ao ofício de
ensinar, pois provêm de lugares sociais anteriores à carreira propriamente dita ou fora
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do trabalho cotidiano. Por exemplo, alguns provêm da família do professor, da escola
que o formou e de sua cultura pessoal; outros
vêm das universidades; outros são decorrentes da instituição ou do estabelecimento de
ensino (programas, regras, princípios pedagógicos, objetivos, finalidades etc.); outros,
ainda, provêm dos pares, dos cursos de reciclagem etc. Nesse sentido, o saber
profissional está, de um certo modo, na confluência entre várias fontes de saberes
provenientes da história de vida individual, da sociedade, da instituição escolar, dos
outros atores educativos, dos lugares de formação etc. (2000, p.215).

Corroborando com tais afirmações, não se pode conceber a docência de maneira
descontextualizada ou isolada, mas sim, deve-se levar em consideração as inúmeras dimensões que
vão constituir a identidade profissional, ou seja, o equilíbrio entre o desenvolvimento pessoal,
profissional e a dimensão afetiva. Na medida em que a docência não é considerada uma aplicação
de técnicas ou reprodução de conteúdos, aquele que estabelece a conexão com os conhecimentos,
passam a ser percebidos enquanto sujeitos produtores de saberes, haja vista que, os saberes
manejados no espaço escolar se diferem dos que são abordados dentro do espaço acadêmico e que
se tensionam no momento do Estágio. Isto porque, para muitas áreas, este é o momento de colocar
em prática, “aplicar” ou dar materialidade as elocubrações acessadas por meio da leitura e discussão
de textos. No entanto, como pensar essa relação com uma área de conhecimento que tem em seus
fundamentos o exercício do pensamento, a reflexão e a produção conceitual, haja vista que estão no
âmbito imaterial?
Para não cair em um pragmatismo ou utilitarismo exacerbados, cabe reconhecer a
importância da Filosofia. De acordo com Rocha (2016), ela possui um conteúdo próprio que pode
ser compartilhado através de sua história e longevidade, sendo “adequado que essa herança seja
colocada ao alcance das novas gerações” (ROCHA, 2016, p.67). Outrossim, a abordagem histórica
não é a mais adequada pois pode empobrecer as experiências argumentativas e discursivas sobre
problemas que inquietam a humanidade. No aprofundamento desta abordagem pode emergir a
perspectiva “problemática”, que intenta promover um encontro mais profícuo e filosófico, pois
solicita o conhecimento de como se estruturam e se arquitetam as teorias investigativas e, por isso,
demandam que o sujeito não apenas tenha leituras, mas sim, consiga estabelecer conexões, desvios,
dobras no que está sendo proposto, levante questões e percorra novos caminhos do pensamento.
Ademais, esta concepção dialoga com a máxima kantiana de que não é possível ensinar Filosofia,
mas sim, ensinar a filosofar (KANT, 1983).
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Segundo tais considerações e alinhado com a abordagem problemática dos conceitos, as
aulas de Filosofia podem ser um espaço intensivo de argumentação, exame de ideias e acesso a
diferentes sujeitos, modos de pensar, de entender as estruturas culturais e “dar
conta das nossas curiosidades mais legítimas, de nossos mais legítimos anseios de
compreensão” (ROCHA, 2016, p.69), que não são contempladas em outras disciplinas escolares.
O fornecimento de uma série de conhecimentos sistematizados, ideias de verdades,
articulação de valores, debates sobre a realidade e a possibilidade de suspender o juízo, argumentar
de outras maneiras, desestruturar percepções estabelecidas, conectar diferentes conceitos, criar
outros discursos, percorrer novos caminhos do pensamento e potencializar a capacidade de
prefiguração talvez sejam algumas das características (trans)formativas do encontro com a
Filosofia, que fazem com que ela contribua para uma formação omnilateral. Assim, independe do
rumo que as(os) estudantes sigam, elas(es) lidam de outra maneira com a produção discursiva, com
a ética e com a política, por exemplo. E desta maneira, colabora-se para uma formação para a
cidadania, ou seja, para que este ser intervenha e colabore para a vida na pólis. E esse é um dos
grandes valores da Filosofia.
No entanto, todas essas potências da Filosofia não se atualizam se aqueles que se dispõem
a estudar e a ministrar aulas preocupam-se demasiadamente com os conteúdos teóricos, e não
refletem acerca da profissão e de si e não consideram o ensino de Filosofia enquanto um problema
filosófico. No que concerne a essa questão, Adorno (2000) salienta que, frente a uma formação
especializada que se detém nos comentários de um tema abordado por um determinado pensador,
as(os) docentes de Filosofia deve pensar além, mapear as insuficiências dos sistemas de
pensamento, se apoiar criticamente sobre eles, conhecer as transformações históricas do problema e
tentar desenvolver e ampliar a percepção a partir de suas próprias concepções. Mas, para vivificar,
estabelecer conexões, expressar-se e arriscar-se, é necessário de quem deseja ser um(a) formador(a)
tenha uma extensa formação cultural, do alemão bildung, que pode ser associado a ideia de cultivo.
Isto porque a formação cultural e justamente aquilo para o que não existem a
disposição hábitos adequados; ela só pode ser adquirida mediante esforço espontâneo
e interesse, não pode ser garantida simplesmente por meio da frequência de cursos, e
de qualquer modo estes seriam do tipo "cultura geral". Na verdade, ela nem ao menos
corresponde ao esforço, mas sim a disposição aberta, a capacidade de se abrir a
elementos do espírito, apropriando-os de modo produtivo na consciência, em vez de se
ocupar com os mesmos unicamente para aprender, conforme prescreve um clichê
insuportável. Se não fosse pelo meu temor em ser interpretado equivocadamente como
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sentimental, eu diria que para haver formação cultural se requer amor; e o defeito
certamente se refere a capacidade de amar (ADORNO, 2000, p.64).

Logo, a formação para o ensino de Filosofia, na medida que mobiliza a pluralidade de
argumentos e perspectivas, estruturação do pensamento, criação argumentativa demanda das(os)
docentes o reconhecimento e valorização dos aparatos culturais que envolvem o seu processo
formativo. No entanto, para que tenham um amplo repertório de referências devem estar abertos e
dispostos a desbravarem caminhos múltiplos. Na medida em que são profissionais que lidam com
saberes socialmente referenciados mas também com a interação destes com as demandas e
repertório de referências das(os) discentes, sua formação cultural deve ser consistente, ou seja,
orientada pela relevância do relacionamento entre o sujeito e o mundo da cultura, “entendido como
um espaço de diferentes leituras e interpretações do real, concretizado nas artes (música, teatro,
dança, artes visuais, cinema, entre outros) e na literatura” (NOGUEIRA, 2010, p.4), desenvolvendo
uma prática múltipla e instigante.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Ao longo do segundo semestre de 2019 foram ministradas três disciplinas referentes a
Pesquisa e Prática de Ensino de Filosofia (II, III e IV), com dois encontros semanais com duas
horas de duração cujos objetivos abarcavam desde a compreensão da profissão docente, do
currículo escolar, da Filosofia e seu ensino, de metodologias e desdobramentos com questões
contemporâneas a partir das experiências de Estágio. Os encontros eram estruturados a partir da
leitura e da discussão de textos da Filosofia e da área da Educação, com ênfase na formação docente
e ensino e que partilhassem de diferentes perspectivas e origens. Por conta disso, entraram nas
referências obras de feministas negras, cineasta russo, filósofo camaronês e brasileiro negros, por
exemplo.
Devido às múltiplas orientações, as avaliações de meio de curso eram diferentes, a saber: em
PPE II, a análise de um livro didático e de outro material com potencial de ensino de Filosofia (tais
como poesias, filmes, músicas, etc); em PPE III, a promoção de uma experimentação que tivesse
uma das áreas da Filosofia como fundamentação, e, em PPE
IV, a elaboração e justificação de um plano de aula baseado no currículo mínimo e que
contemplasse uma abordagem contemporânea e aproximasse a Filosofia de temas cotidianos.
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Com a ideia de vigorar a ideia de intelectualidade e reflexão docente, como trabalho final foi
solicitado a escrita de um artigo acadêmico que deveria abordar um(a) filósofo(a) de referência, as
experiências de Estágio e reflexões acerca da formação docente.
A partir da diversidade de materiais produzidos ao longo do semestre optou-se por além de
relatar a experiência, analisar o conteúdo produzido e criar categorias de análise (JANIS, 1982),
intentando caracterizar os elementos-chave produzidos e possibilitando seu cotejo com outros
elementos, de maneira precisa.
DISCUSSÃO DE RESULTADOS
A partir das produções das(os) estudantes foram analisadas e criadas as seguintes categorias
a fim de mapear e expor os trajetos percorridos e enviesado pela questão da formação cultural, para
o presente trabalho: facilidade de utilização e acesso, disruptividade, agenciamento, aproximação e
elaboração.
No que se refere à análise dos livros didáticos, na turma de PPE II, foram elencados 8
critérios, dentre eles, as referências e produções culturais. Das 16 avaliações feitas todas
consideraram enriquecedoras as sugestões de referências, especialmente as fílmicas, devido a
facilidade de acesso e de reprodução nas escolas em que estagiavam. Mas salientaram que nem
todas eram acessíveis aos estudantes, frente os contextos socioculturais díspares existentes.
Indagou-se também o porquê de não partir do repertório de referências das(os) estudantes, para
então, ampliar as referências. Neste sentido no que se refere a categoria “facilidade de utilização e
acesso” é possível notar uma discordância com Adorno (2000), posto que, para o filósofo, os
produtos da Indústria Cultural colaboram para uma semiformação. Ademais, há consonância com a
ideia adorniana de que aquele que leciona deve fazer uso de seu repertório de referências para
propor abordagens mais vivazes e problemáticas e menos históricas.
Nesta mesma disciplina em outra etapa avaliativa, as(os) graduandas(os) apontaram como
desafiador deslocar uma produção cultural para o contexto didático para que a obra não se tornasse
apenas meramente ilustrativa e sua linguagem não fosse obliterada. Assim, foram expostas história
em quadrinhos para abordar questões éticas, a leitura de poemas de Fernando Pessoa e também a
produção de curtas metragens com o celular para discutir a ontologia e a metafísica, por exemplo.
Estes últimos casos, afastam-se da ideia utilitarista devido aos procedimentos utilizados e se
adequando a categoria “disruptividade”.
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Quanto as experiências realizadas em PPE III, abarcaram desde uma partida de RPG para
experienciar a alterização (imersão em outro espaço, tempo, corpo) orientada pela narrativa até uma
partida de altinha, modalidade esportiva que põe o corpo em movimento e possibilita a cooperação
e a composição sem fazer uso da comunicação verbal, salientando a categoria “agenciamento”, em
que há um convite permanente a composição coletiva.
No que refere a PPE IV, foram expostas propostas de exibição de um episódio na série Os
Simpsons, em que há intensa correlação com obra de literatura distópica 1984 para pensar os
mecanismos e controle e de poder das instituições modernas e contemporâneas, o filme Rei Leão
para abordar o processo de consciência e dialética hegeliana ou mesmo a estética do carnaval para
falar da cultura popular e da apropriação mercadológica. Estes exemplos mostram como a categoria
“aproximação” e “elaboração” podem ser comtempladas, sem cair na simplificação ou
empobrecimento, tal qual nos aponta Adorno (2000).
Em todas as solicitações é possível perceber que as com maior envolvimento e potencial de
afetação eram as que estavam baseadas no repertório de preferências das(os) graduandas(os), tais
como vídeo game, história em quadrinhos, literatura e cinema. Isto porque, segundo Nogueira
(2000) a formação cultural é um processo, sendo assim, contínuo e cumulativo, e faz com que os
sujeitos se conectem com o mundo da cultura e assim, tenha diferentes leituras e interpretações do
real.
Informa-se que foram entregues 34 artigos e houve 9 desistências por motivos diversos, pois
ocorreram tanto por meio de infrequência ou devido a acometimento de transtornos mentais, falta
de perspectiva com a carreira docente, especialmente com a Filosofia, ou mesmo, o vislumbramento
de carreiras outras como a música, por exemplo.
CONCLUSÕES
No que se refere a profissão docente, podemos perceber que o processo formativo não se
restringe a aquisição de conhecimentos formais em espaços acadêmicos, mas sim, uma tessitura
composta pelo percurso pessoal, repertório cultural, ambiente externo do contexto político e o
contexto profissional (TARDIF, 2002). Nesse sentido, devemos considerar as(os) professoras(es)
enquanto significativos profissionais culturais que produzem e desenvolvem seus saberes a partir
das experiências práticas enquanto discentes e docentes, e também se (trans)formam a partir da
interação com os bens culturais que acessam. Por conta disso, além da complexidade premente a
formação, as(os) docentes de Filosofia devem lidar com um escopo de conhecimentos estruturados
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por mais de 2.500 anos, se defender da descrença e desdém sociais devido ao suposto aspecto pouco
pragmático, lutar pela presença dos conteúdos enquanto disciplina curricular e estruturar
concepções que possam orientá-lo rumo ao encontro de uma “Filosofia Escolar”. Frente a esses
ataques, munir-se de um intenso repertório cultural de referências é uma alternativa. Deste modo,
além de contemporaneizar algumas questões e tentar suprir a curiosidade estudantil,
instrumentaliza-os para práticas alteritárias fomentadas pelo diálogo com as artes, constituindo
assim o gesto formativo.
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Resumo
Partindo das considerações de Tardif (2002) a respeito da pluralidade de conhecimentos e da
compreensão das diversas interfaces que compõem os saberes docentes, o presente trabalho busca, em
diálogo com as proposições de Adorno (2000) a respeito da formação de professoras(es) de Filosofia,
deslocar a importância formativa dos processos de instrução acadêmica, relevar os saberes da prática e,
sobretudo, a importância da formação cultural (bildung) enquanto um vigoroso elemento pedagógico,
posto que as experiências educativas se constituem a partir do encontro alteritário, geracional e da
partilha do patrimônio cultural. Deste modo, a ideia é salientar os aspectos formativos, inerentes a
Filosofia, e defender a ideia de que o (re)conhecimento, a conexão e a valorização de diversos artefatos
culturais que compõem o repertório de referências pessoais é uma estratégia pedagógica de
aproximação dos conteúdos com as experiências das(os) estudantes contemporâneos, que podem
intensificar os modos de ser, estar e perceber o mundo. As indagações partilhadas emergiram das
discussões que aconteceram ao longo dos encontros, no decorrer do segundo semestre de 2019, da
matéria Pesquisa e Prática de Ensino de Filosofia, com estudantes da Licenciatura, em uma
universidade pública no estado do Rio de Janeiro. Ademais, adensa-se as colocações expostas a partir
do que foi expresso nas atividades avaliativas e nos artigos de conclusão de curso. Por conta disso, os
procedimentos metodológicos adotados serão o levantamento, análise de conteúdo e a criação de
categorias de análise (JANIS, 1982), posto que, deste modo é possível classificar os sinais
comunicativos segundo categorias apropriadas. Destarte, compreendendo as particularidades que
envolvem a formação das(os) docentes desta área de conhecimento busca-se vigorar a importância
desta no currículo e na formação de adolescentes e jovens, tendo como sustentação o conclame de que
o acesso gratuito e qualitativo a educação e a cultura são direitos intrínsecos e inalienáveis.
Palavras-chave: Formação Cultural; Ensino; Docência; Filosofia; Educação.
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Resumo
O objetivo principal desta proposta de trabalho é refletir sobre a formação de professores/as, a
Didática e as práticas de ensino enfatizando aspectos relevantes e reflexões pertinentes sobre os
campos da Educação, da Didática e do desenvolvimento humano. Os trabalhos relacionados nessa
comunicação buscam refletir sobre a formação docente e suas práticas de ensino. No trabalho
“Formação inicial de professores/as de Geografia: reflexão sobre o Estudo do Meio como perspectiva
teórico-metodológica”, as autoras e o autor buscam uma reflexão em relação a um trabalho realizado
na disciplina de Metodologia do Ensino de Geografia II, ministrada na Faculdade X, que busca exercitar a
autonomia na interpretação da realidade por meio de estratégias didáticas e metodológicas que venham
orientar, instrumentalizar e qualificar a ação de futuros/as professores/as de Geografia. Já no trabalho
intitulado “A Didática, a formação e a prática docente de professores/as pedagogos/as” o objetivo é
analisar o papel da Didática no tocante à formação e à prática docente de professores/as pedagogos/as.
Se constituindo um Estudo de Caso com quatro alunas egressas do curso de Pedagogia de uma
universidade pública. Por fim, em “Educação e emancipação em Adorno: uma perspectiva da formação
de professores/as e do desenvolvimento humano desde à Educação Infantil”, as autoras discutem
obras de Adorno, em contraponto à uma pesquisa de campo com relatos de professoras da Educação
Infantil no município de Fortaleza que refletem sobre sua formação e o desenvolvimento humano de
seus/suas educandos/as nessa faixa etária de ensino.
Palavras-chave: Formação de Professores/as; Prática docente; Didática; Desenvolvimento humano.
FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES/AS DE GEOGRAFIA: REFLEXÃO SOBRE O
ESTUDO DO MEIO COMO PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA
Núria Hanglei Cacete – USP
Fabíola Alice dos Anjos Durães – USP
Cleberson Henrique de Moura – USP

INTRODUÇÃO
Inúmeras vezes tem-se apontado a atuação técnica e instrumental do/a professor/a como
reprodutor/a de práticas convencionais, sobretudo aquelas voltadas para uma concepção do
conhecimento como passível de transmissão. A ideia de professor/a como produtor/a de
conhecimento e autor/a de sua ação educativa pressupõe o questionamento e reflexão sobre sua
prática e o contexto em que está inserida na perspectiva da construção de atuação autônoma e
responsável. A formação inicial de professores/as cumpre papel importante nesse processo,
sobretudo no sentido de trabalhar com metodologias que exercitem a reflexão, análise e
interpretação crítica do mundo, conforme apontado por Libâneo (1998). Nesse sentido, é importante
pensar os conteúdos como instrumentos para desvendar e compreender a realidade. Na medida em
que os conteúdos deixam de ser um fim em si e passam a ser meios para a interação com a
realidade, fornecem elementos para que os/as estudantes construam uma visão articulada,
organizada e crítica do mundo. Para Waschowicz (1991) e Libâneo (1998), não é propriamente o
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conteúdo de cada disciplina escolar que deve ser apreendido, mas a realidade mesma como prática
social. Assim, do ponto de vista do ensino, é importante desenvolver um método de apropriação da
realidade.
As abordagens sobre o Estudo do Meio (PONTUSCHKA; CACETE; PAGANELLI, 2007)
assevera como princípios a pesquisa, a dialogicidade e a interdisciplinaridade destacando-se como
método privilegiado de investigação acerca do espaço geográfico e de sua história na perspectiva de
apreensão da totalidade social. Além disso, trata-se de uma prática que estimula o protagonismo
dos/as envolvidos/as como produtores/as de conhecimentos e não apenas receptores/as ou
reprodutores/as de um saber externo a eles/as.
Comumente, o Estudo do Meio tem sido abordado em sua potencialidade no ensino básico,
entretanto, para que o/a professor/a possa realizá-lo é preciso que ele/a mesmo/a tenha vivenciado
essa experiência de forma significativa. Quando iniciamos a abordagem acerca do Estudo do Meio
como metodologia do ensino de Geografia, o primeiro questionamento diz respeito às dificuldades
que envolvem a realização desse trabalho na escola básica, o que de fato deve ser levado em conta.
Ocorre que o processo de desenvolvimento do Estudo do Meio que envolve um trabalho de précampo, campo propriamente dito e pós-campo vivenciados pelos/as estudantes acaba por produzir a
certeza de sua importância e a motivação para o enfrentamento das dificuldades para sua execução.
Ao final da disciplina é possível notar que os/as estudantes ficam satisfeitos com a forma como as
atividades foram conduzidas, principalmente por tratar-se de um trabalho de campo diferenciado
para a formação ao estimular um olhar geográfico integrado da realidade.
CONTEXTO EM QUE O PROJETO ESTÁ INSERIDO
Desde 2004 as disciplinas Metodologia do Ensino de Geografia I e II do curso de
licenciatura em Geografia da Universidade X têm abordado o contexto em que se desenvolvem as
metodologias do ensino, ou seja, as concepções de educação escolar (BARROSO, 2007; NÓVOA,
2000) e do papel do/a professor/a e as concepções de currículo (APPLE, 1997; MOREIRA, 2000).
A partir disso, discutimos os sentidos do ensino de Geografia e sua epistemologia na perspectiva da
construção de significados. Partimos do pressuposto que o fazer de um/a docente do Ensino
Superior, o modo como ele/a ensina, tem papel mais determinante no processo de formação
profissional do/a professor/a do que o conteúdo que ele/a ensina, de forma que o ato de ensinar é
mais significativo do que o ensino de estratégias de como ensinar determinados conteúdos
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(WASCHOWICZ, 1991). Nesse sentido, as aulas baseiam-se nesse pressuposto, priorizando
metodologias que produzam vivências e aprendizados significativos à futura docência.
Essa dinâmica fundada na leitura, análise, interpretação e discussão de textos e no
estabelecimento de analogias com vídeos, filmes e textos literários, sempre acompanhadas de uma
escrita autoral, busca exercitar a interação entre o diálogo e a escuta na perspectiva de que os/as
discentes se reconheçam como sujeitos históricos e sociais, que produzem cultura/conhecimento e
que sejam protagonistas do seu processo de aprendizagem.
Tratando-se especificamente do Estudo do Meio, ele pode ser compreendido como um
método de ensino interdisciplinar que visa proporcionar a estudantes e professores/as o contato
direto com determinada realidade que se pretende estudar. Caracteriza-se pela imersão orientada na
complexidade de um determinado espaço geográfico e pelo estabelecimento de um diálogo
inteligente com o mundo, na perspectiva de investigar e produzir novos conhecimentos acerca da
realidade estudada.
É importante ressaltar que o referido Estudo do Meio é desenvolvido na disciplina
Metodologia do Ensino de Geografia II desde 2004 e vem sendo, desde então, a cada edição,
aprimorado, ampliado, aprofundado e tem gerado importantes reflexões acerca das práticas
pedagógicas no âmbito do ensino de Geografia. Nos últimos anos, os/as estudantes que participam
do trabalho têm insistido no registro dessa prática. Assim, em 2016 criamos um grupo na rede
social Facebook [4], onde os/as discentes compartilham os resultados de seus trabalhos, que se
traduzem pela confecção de vídeo/documentário, ensaio fotográfico, folder, blog, folheto educativo,
revista em quadrinhos, jogos etc.
A partir da vivência na disciplina em 2017 e visando uma documentação sistemática tanto
dos produtos quanto do processo do Estudo do Meio, alguns/algumas alunos/as tiveram a iniciativa
de elaborar um projeto que foi submetido no edital 2018/2019 do Programa Y. O projeto
denominado “xxxxxxxxxxxx” foi aprovado e previa como uma das atividades o acompanhamento e
registro do Estudo do Meio a ser desenvolvido no segundo semestre de 2018 [5]. Em 2018 tivemos
duas turmas de Metodologia do Ensino de Geografia II e participaram do Estudo do Meio 60
estudantes.

Acompanhados/as

pela

professora,

pelos/as

alunos/as

responsáveis

pelo

desenvolvimento do projeto Y e pela monitora da disciplina, o Estudo do Meio teve a duração de
um semestre letivo.
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DOS OBJETIVOS DO ESTUDO DO MEIO REALIZADO NA DISCIPLINA
O objetivo central da disciplina Metodologia do Ensino de Geografia II é proporcionar
aos/às estudantes em formação inicial do curso de Licenciatura em Geografia a vivência das etapas
fundamentais do Estudo do Meio. A intenção é que essa vivência como estudante possibilite, ao
mesmo tempo, ver-se como professor/a habilitado/a a desenvolver essa prática com alunos/as da
escola básica. As atividades que compõem essa metodologia buscam exercitar a autonomia de
interpretação do mundo por meio da observação orientada, da investigação e da produção de novos
conhecimentos, possibilitando a construção de um estatuto de maioridade intelectual para a
profissão docente.
Esse objetivo geral desdobra-se em objetivos específicos que buscam qualificar a formação
docente na condução de processos de ensino e aprendizagem: (1) Compreender o Estudo do Meio
em sua historicidade captando o movimento de mudanças em suas formulações desde o início do
século XX; (2) Desenvolver a capacidade de observação e a elaboração de visões integradas de
aspectos habitualmente tratados de modo separado no ensino da Geografia propiciando a construção
de uma perspectiva crítica e totalizante do mundo; (3) Desenvolver, por meio do processo
investigativo, a curiosidade epistemológica como fundamento da produção de novos
conhecimentos; (4) Instigar reflexão individual e coletiva em diálogo com a paisagem, o lugar e
seus/suas frequentadores/as e a relação que mantém com outros espaços/lugares desenvolvendo um
olhar crítico e investigativo sobre a aparente naturalidade do viver; (5) Coletar dados e informações
sobre o lugar e compartilhar os diferentes olhares e subjetividades presentes nas impressões
pessoais produzindo novos sentidos e compreensões; (6) Romper as fronteiras dos territórios
institucionalizados de aprendizagem – sala de aula/escola – de forma a ampliá-los; (7) Exercitar a
criatividade na produção de documentos, materiais e recursos didáticos baseados nos registros,
utilizando diversas linguagens e novas mídias; e (8) Sistematizar dados e informações levantadas e
divulgar os resultados para o coletivo de forma não-convencional.
DOS PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS ENVOLVIDOS
O projeto é desenvolvido ao longo de quinze aulas e os procedimentos didáticos são
constituídos por três etapas: pré-campo, campo e pós-campo. Essa sequência constitui a base das
orientações didáticas que preveem, inicialmente, um trabalho coletivo e, posteriormente, o trabalho
em grupos. Primeiramente, discutimos com o coletivo da classe o Estudo do Meio como
metodologia de ensino que busca desenvolver habilidades voltadas para a análise da paisagem
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entendida como resultante de múltiplas determinações: históricas, sociais, culturais, naturais e,
portanto, como possibilidade de abordagens integradas no ensino e na aprendizagem em Geografia.
A área escolhida, cidades históricas do Vale do Rio Paraíba do Sul Paulista, se justifica pela sua
importância na formação econômico-social brasileira e por nossa experiência de trabalho
desenvolvida na região desde 2004. Uma das primeiras áreas de produção cafeeira, com mão-deobra escravizada, o Vale do Rio Paraíba se constitui num referencial importante para compreensão
do processo de expansão econômica do território brasileiro. Sua importância se traduz ainda pelas
marcas presentes na paisagem de um período onde a história de exclusão, de desigualdades sociais,
de discriminação e subtração da cidadania, se reflete ainda no século XXI (BASTOS, 2016). A
análise desse espaço envolve o entendimento de sua formação, suas relações econômicas, suas
crises e problemas atuais. Isso fornece importantes subsídios para compreensão do processo de
(re)organização socioespacial em curso na região.
PRÉ-CAMPO
O pré-campo é um momento em que se organizam as formas de condução do trabalho e é
constituído pelas seguintes etapas: (1) Definição dos grupos de trabalho; (2) Reconhecimento do
espaço a ser investigado; (3) Discussão em rodas de conversa sobre o material levantado; (4)
Definição de recortes temáticos que busquem investigar a realidade a partir de pontos de interesse
dos grupos; (5) Elaboração de projeto de investigação com definição de problemática, objetivos,
justificativa, levantamento de hipóteses e procedimentos; (6) Elaboração de roteiro de entrevista
(caso necessário); (7) Apresentação para o coletivo dos recortes temáticos dos grupos de trabalho,
trocas e sugestões para a abordagem dos temas; (8) Organização de cronograma a ser seguido; e (9)
Definição das formas de apresentação dos resultados do Estudo do Meio.
CAMPO
O trabalho de campo é realizado em dois dias e trata-se de uma etapa fundamental do Estudo
do Meio, momento privilegiado do enfrentamento entre a teoria sobre a realidade, ainda que
imediata, e envolve os seguintes procedimentos: (1) Exercício de observação e reflexão: durante
todo o trajeto a observação dirigida permite desenvolver a capacidade de estabelecer relações e de
fazer comparações, buscando a apreensão das diversas temporalidades expressas na paisagem por
meio dos testemunhos de construções e edificações e as possíveis relações que mantém com outros
espaços/lugares; (2) A visita a algumas fazendas busca identificar as formas preservadas e/ou
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modificadas das construções e as mudanças de usos e funções, captando os sentidos material,
simbólico e funcional da memória cultural e do patrimônio arquitetônico; (3) Percorrer a pé as
cidades de Areias, São José do Barreiro e Bananal para realizar registros por meio de fotografias,
vídeos, caderno de anotações etc., como forma de apreender a própria cidade como documento de
acumulação de tempos sociais e históricos; e (4) Cada dia é fechado com uma roda de conversa,
momento crucial de compartilhamento no qual os grupos reapresentam seus projetos de pesquisa,
compartilhando dados, informações e os diferentes olhares e subjetividades presentes nas
impressões pessoais e dos grupos adquiridos durante o trabalho de campo, produzindo novos
sentidos e compreensões da área de estudo.
PÓS-CAMPO
De volta à sala de aula, é momento de sistematização e organização do material obtido, de
manifestar as impressões e sensações, de pensar coletivamente o que revelam os registros,
estabelecer relações, identificar os impasses e as contradições na perspectiva de construção de um
novo olhar sobre a história e a geografia da realidade estudada agora enriquecidos pelas várias
experiências e novos conhecimentos adquiridos no campo. O pós-campo constitui-se basicamente
em: (1) Trabalho coletivo para que os/as estudantes manifestem suas impressões e sensações mais
significativas que afloraram e o primeiro momento de avaliação acerca do Estudo do Meio
realizado, ressaltando o que foi mais importante, dificuldades, percalços etc.; (2) Trabalho em
grupos de análise do material coletado na pesquisa de campo pensando coletivamente o que
revelam os registros, buscando estabelecer os nexos, os significados, as contradições, as histórias
dos lugares visitados e a definição das formas de apresentação dos resultados das pesquisas; e (3)
Apresentação dos trabalhos.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A avaliação dos/as estudantes foi processual, todas as etapas do trabalho previam um
produto ou resultado, o que expressava o envolvimento pessoal e dos grupos nas atividades
propostas. Considerando que a avaliação desse trabalho pressupõe ação e engajamento e não
propriamente os conteúdos, a capacidade de desenvolver pesquisa, reflexão e elaboração própria
está no centro desse processo. Para Demo (1992), ao invés de cobrir extensões infindáveis da
matéria, é importante abrir espaços para que os/as estudantes trabalhem com temas de pesquisa
desenvolvendo um método capaz de dar conta de qualquer tema com aprofundamento redundando
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na capacidade de elaboração própria. A criatividade na forma de apresentação dos resultados é
outro elemento importante no processo de avaliação considerando que na academia tem-se
reservado pouco espaço para o pensamento criativo e para a expressão artística. A superação de
barreiras que limitam as possibilidades de realização do potencial criativo necessita ser exercitada e
avaliada de forma incentivadora.
Alguns exemplos de recortes temáticos tratados nos projetos dos/as estudantes que cursaram
a disciplina em 2018: (1) Turismo e memória: a memória da escravidão no turismo das “cidades
mortas” valeparaibanas; (2) Escravidão, degradação ambiental e a crise econômica no vale do café:
uma abordagem histórico-geográfica a partir da paisagem; (3) Turismo histórico e turismo
geográfico na cidade de Bananal; (4) A espetacularização do período escravocrata e o turismo
pedagógico na região; (5) A presença de afrodescendentes nas “cidades mortas” do vale do Paraíba;
(6) Metamorfoses na morfologia de Bananal: estética, arquitetura e paisagem; (7) A
patrimonialização histórica e a dinâmica da expansão urbana.
Durante a exposição dos trabalhos, os nexos vão sendo feitos e a realidade vai se revelando
de forma mais articulada e organizada e, ao mesmo tempo, percebida como parte de um contexto
histórico mais amplo, como parte da história do país. As formas de apresentação dos resultados das
pesquisas e os conteúdos que foram abordados demonstraram o comprometimento e envolvimento
dos/as licenciandos/as com Estudo do Meio, evidenciando sua importância para a formação inicial
de professores/as engajados/as com o processo de ensino e aprendizagem.
Dessa forma, consideramos que a vivência das etapas do projeto possibilitou aos/às
estudantes se apropriarem de uma aprendizagem significativa por meio do exercício de autonomia
propiciada pela liberdade na elaboração de projetos de acordo com seus interesses; ao emprego do
uso de uma metodologia ativa que possibilita produções autorais e ao estímulo do uso de novas
mídias, algo que foge dos padrões acadêmicos tradicionais presentes em grande parte das avaliações
dos cursos da universidade e possibilita o uso da capacidade criativa, promovendo maior
aproximação das linguagens utilizadas na educação básica e na divulgação científica, ampliando,
assim, a capacidade comunicativa do/a professor/a.
O contato direto com a materialidade, expressa nas formas espaciais da história escravocrata
do país, causa um grande incômodo que conduz a um intenso processo introspectivo, seguido de
reflexão crítica sobre a dimensão política que possibilita a sua evidência como fenômeno social
característico da história do país. Isso ocorre porque esse Estudo do Meio encara a história e a
geografia do Brasil marcada por conflitos, apagamentos e silenciamentos dos povos indígenas e
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negros, revelando uma substancial parte das identidades nacionais e denunciando formas de
opressão. Entender, refletir e discutir sobre o que aconteceu nessas cidades é compreender e
repensar não só o passado como também as relações de poder que continuam sendo reproduzidas no
Brasil, o que leva a um processo de ressignificação necessário para a promoção de uma educação na
perspectiva da crítica social.
Foi a partir de experiências bastante significativas para os/as estudantes que surgiram ideias
como a de documentar todo o processo visando a produção de um documentário a fim de promover
a divulgação científica do Estudo do Meio em questão, bem como a elaboração de um e-book que
reunisse produções textuais e de materiais feitos pelos/as estudantes. O documentário e o e-book
estão em processo de desenvolvimento e serão alocados no site criado especialmente para as
disciplinas de metodologia do ensino [6]. Dessa maneira, esperamos que esse trabalho possa
ultrapassar os muros da universidade e instigue a realização de Estudos do Meio não só no Vale do
Paraíba como em diversas regiões com o objetivo de compreensão das dinâmicas socioespaciais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A contribuição desse projeto no âmbito do nosso desenvolvimento profissional tem se dado
de forma permanente, na medida em que vimos desenvolvendo esse trabalho há algum tempo. A
cada nova edição as formas de lidar com a realidade na perspectiva do exercício de autonomia de
interpretação e produção de novos conhecimentos, vão sendo reexaminadas, buscando a
correspondência entre metodologia científica e metodologia do ensino no processo de compreensão
da realidade como um todo. Nesse sentido, consideramos como Waschowicz (1991) que o método
didático necessário é aquele capaz de permitir ao estudante ler criticamente a prática social na qual
vive e, portanto, não se trata de um processo de transmissão, mas de apropriação de uma realidade e
não só de um conteúdo elaborado sobre essa realidade. Esse exercício de articular metodologia de
ensino e metodologia científica tem sido nossa meta por meio de uma prática pedagógica que requer
reflexão, crítica e constante criação e recriação do conhecimento por meio de metodologias que
pressupõem uma atividade de investigação permanente. Consideramos que a aprendizagem tem
sido, portanto, mútua, e, sobretudo, nos tem proporcionado o entendimento cada vez mais profundo
da realidade estudada tendo em vista a contribuição dos diferentes olhares e compreensões dos/as
estudantes que se propuseram a investigá-la ao longo desses anos.
Outro aspecto importante diz respeito ao estreitamento da relação com os/as estudantes,
estabelecendo a cumplicidade como chaveamento para a construção de conhecimentos de forma
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colaborativa e a percepção de que as relações afetivas são fundamentais para o desenvolvimento
cognitivo entre pessoas implicadas no processo de ensino e aprendizagem. Por outro lado, os/as
licenciandos/as tiveram a oportunidade de compreender a docência e seus desafios e a importância
do desenvolvimento de estratégias didáticas que promovam o estreitamento da relação professor/a e
estudante, favorecendo um ambiente propício para a construção coletiva de conhecimentos
valorizando o aprendizado de trabalhos cooperativos a partir do desenvolvimento de projetos e
práticas em grupo, para além da experiência frequente de trabalhos individuais e da fragmentação
do conhecimento presentes em seus processos formativos.
Essa experiência tem possibilitado a criação de recursos, instrumentos e materiais didáticos
inovadores no campo da educação, que podem subsidiar propostas e projetos de ensino e
aprendizagem na escola básica além de propiciar o desenvolvimento da atitude investigativa e de
pesquisa como parte constitutiva do exercício da profissão docente dada a sua natureza interventiva
e o valor do conhecimento para ela. Temos percebido que a experiência de realização do Estudo do
Meio é muito positiva para os/as estudantes e tem gerado entusiasmo tanto em relação aos seus
frutos quanto às possibilidades de compartilhar essa experiência por meio da produção e divulgação
dos resultados dos trabalhos.

Notas de fim
1

Afiliação da autora 1. E-mail: xxxxxxxxxxxxx.

2

Afiliação da autora 2. E-mail: xxxxxxxxxxxxx.

3

Afiliação do autor 3. E-mail: xxxxxxxxxxxxx.

4

Grupo do Facebook disponível em: xxxxxxxx

A partir dessa experiência, novas ideias e demandas foram trazidas pelos/as próprios/as estudantes envolvidos/as no
projeto. Conseguimos renovar o projeto no edital X 2019/2020 para dar continuidade à proposta e criamos mais dois:
“xxxxxxxx” e “xxxxxxx”. O primeiro tem como objetivo a construção de uma rede de interessados/as na metodologia
do Estudo do Meio; e o segundo visa a criação, produção e divulgação de um website para hospedar todos os materiais
utilizados e produzidos nas disciplinas de Metodologia do Ensino de Geografia I e II, bem como àqueles produzidos nos
demais projetos Y.
5

6

Link de acesso ao site: xxxxxxxxxx (o site está em construção).
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Resumo
Este relato de experiência trata-se de uma reflexão em relação a um trabalho realizado na perspectiva da
formação docente que procura exercitar a autonomia na interpretação da realidade por meio de
estratégias didáticas e metodológicas que venham orientar, instrumentalizar e qualificar a ação de
futuros/as professores/as de Geografia. O Estudo do Meio é desenvolvido na disciplina de Metodologia
do Ensino de Geografia II, ministrada na Faculdade X desde 2004. As atividades são ancoradas e
desenvolvidas de acordo com referencial teórico e metodológico da perspectiva anunciada e no
protagonismo dos/as estudantes que vivenciam a experiência da produção de conhecimentos acerca da
área estudada, lançando mão do uso de diversas linguagens e das novas mídias para a criação de
materiais autorais como roteiros, jogos, vídeos, blogs etc. Em 2018, o desenvolvimento desta disciplina
foi acompanhado de um projeto de documentação e criação de novos materiais, que culminará na
produção de um documentário e um e-book, além da criação de um site com o objetivo de ampliar a
capacidade de divulgação dos materiais produzidos. O desenvolvimento desse projeto possibilitou
aos/às estudantes se apropriarem de uma aprendizagem significativa por meio do exercício de
autonomia propiciada pela liberdade na elaboração de projetos de acordo com seus interesses; ao
emprego do uso de uma metodologia ativa que possibilita produções autorais e ao estímulo do uso de
novas mídias. O comprometimento e envolvimento dos/as licenciandos/as com o Estudo do Meio
evidenciou sua importância na construção de saberes e práticas para a formação inicial de
professores/as engajados/as com o processo de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Formação de Professores/as de Geografia; Metodologia do Ensino de Geografia;
Estudo do Meio; Protagonismo Estudantil.
A DIDÁTICA, A FORMAÇÃO E A PRÁTICA DOCENTE DE PROFESSORES/AS
PEDAGOGOS/AS
Marilha da Silva Bastos – SME/CE
Tânia Maria de Sousa França – UECE

INTRODUÇÃO
No decorrer do desenvolvimento das práticas docentes, muitos/as professores/as recémformados/as sentem dificuldades em desempenhar suas atividades em decorrência de lacunas na
formação inicial no curso de Pedagogia, muitas vezes não reflete uma prática de ensino qualificada
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e, consequentemente, dificultando a aprendizagem significativa por parte dos/as alunos/as. Fato
que retrata a preocupação com a formação inicial dos/as professores/as para os primeiros anos da
educação básica, especialmente, após a promulgação da LDB Nº 9394/96, quando no seu artigo 62,
eleva a formação desses/as professores/as para o nível superior. Pesquisadores/as como Gatti
(2010), Pimenta et al. (2017), Pedroso et al. (2019), por meio de suas pesquisas trazem uma
discussão sobre essa formação inicial, ponderando que “esses cursos, em sua maioria, não estão
formando o/a pedagogo/a e, tampouco, um/a professor/a polivalente para a educação infantil e anos
iniciais do ensino fundamental, pois sua formação mostra-se frágil, superficial, generalizante,
fragmentada, dispersiva e sem foco” (PIMENTA, et al., 2017, p. 15).
Com base nessas pesquisas, reforçamos que isso se deve a diversos fatores e, no caso
específico desse trabalho, levantamos como fator a fragilidade no processo de apropriação de
conhecimentos necessários ao fazer docente, a exemplo dos conteúdos da disciplina de Didática, no
curso de graduação. Nesse sentido, apontamos a Didática como um meio, um suporte a auxiliar
os/as recém-formados/as para o exercício da prática de ensino. Essa fragilidade pode ser percebida
por meio dos resultados e níveis de aprendizagem dos/as alunos/as que são indicativos da existência
de um bom ensino ou de precariedades nesse processo. Também evidenciam se as metodologias são
aplicadas de acordo com o grau de necessidades dos/as discentes, se as avaliações são bem
preparadas, quais recursos são utilizados, entre outros fatores que perpassam o trabalho do/a
professor/a. A ausência de uma boa metodologia de ensino muitas vezes faz com que os/as
alunos/as não tenham estímulo, interesse e prazer em assistir e participar das aulas.
Levando-se em consideração estas problemáticas apontadas sobre a Didática, este estudo
leva à questão: Qual a importância da disciplina de Didática no processo de formação e na prática
docente de professores/as do curso de Pedagogia?
Diante da indagação, a pesquisa tem como objetivo analisar o papel da Didática no tocante à
formação e à prática docente de professores/as pedagogos/as. Para tanto, realizamos uma entrevista
tendo como sujeitos quatro egressas do curso de Pedagogia de uma universidade pública. Os dados
foram analisados de forma analítico-descritiva e à luz do referencial teórico adotado nesse estudo e
com o objetivo pretendido na pesquisa.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E O FAZER DOCENTE
Diante das leituras sobre Pedagogia e Didática, torna-se primordial apresentar as concepções
de autores/as sobre a prática pedagógica, como se constitui no fazer docente e o que deve orientar
esta prática docente.
Franco (2012, p. 154) defende que: “[...] as práticas pedagógicas são aquelas que se
organizam intencionalmente para atender a determinadas expectativas educacionais solicitadas e
requeridas por uma comunidade social”. A prática pedagógica do/a professor/a diante do contexto
sociocultural vivenciado pelos/as docentes requer cada vez mais uma formação que perpasse por
todos os aspectos: cultural, social, tecnológico, psicológico, entre outros.
Para Passos (1999, p. 2):
São visíveis as mudanças na identidade profissional dos professores, incluindo as
formas de trabalho em decorrência das transformações no mundo do trabalho, na
tecnologia, nos meios de comunicação e informação, nos paradigmas do
conhecimento, nas formas de exercício da cidadania, nos objetivos de formação geral
que hoje incluem com mais força a sensibilidade, a criatividade, a solidariedade social,
a qualidade de vida, o reconhecimento da diversidade cultural e das diferenças, a
preservação do meio ambiente. Isso afeta os saberes pedagógicos e didáticos, os
modos de formação, os métodos de ensino, as técnicas [...].

A partir do que foi citado, podemos afirmar que em meio a uma sociedade complexa, com
mudanças e transformações constantes, o/a professor/a deve passar por uma formação que lhe dê
subsídios em sua prática.
Em relação ao fazer docente devemos ressaltar que as práticas pedagógicas, são formadas
pelos saberes (as teorias, estudos, pesquisas, formação) e as experiências para, assim, desenvolver
suas práticas docentes. Farias et al. (2014, p.73) reforçam essa ideia ao afirmarem que “É
sobretudo, durante a formação e no exercício da docência que o professor sistematiza e consolida
um conjunto de saberes que dão especificidade ao seu trabalho”.
Compreender a prática pedagógica, como também o tipo de ensino, é refletir sobre as
dimensões que os envolvem. No que se refere ao ensino, ainda de acordo com Passos (1999, p. 1):
O ensino é uma prática social concreta, dinâmica, multidimensional, interativa,
sempre inédita e imprevisível. É um processo que sofre influências de aspectos
econômicos, psicológicos, técnicos, culturais, éticos, políticos, institucionais, afetivos,
estéticos.
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Portanto, como cita a referida autora, o ensino (ou as práticas de ensino) sofre influências de
diversos aspectos, podemos dizer que a prática do/a professor/a não é uma prática única, pronta,
acabada, ela está sempre se transformando. Tendo em vista que o trabalho docente tem como foco o
processo de ensino e aprendizagem na mediação do conhecimento, faz necessário a tal atividade
uma sólida formação teórico-prática, a qual não se encerra na formação inicial do/a pedagogo/a,
mas que desta precisa se apropriar de conteúdos fundamentais ao exercício da docência na
Educação Básica como a Didática.
A DIDÁTICA NA FORMAÇÃO E NA PRÁTICA DOCENTE DE PROFESSORES/AS
PEDAGOGOS/AS
As entrevistas ocorreram com quatro professoras da rede pública municipal, sendo três da
rede pública municipal da capital e uma da rede pública municipal da região metropolitana. As
quatro concluíram o curso de graduação em Licenciatura em Pedagogia em uma IES pública, em
2010 e foram identificadas pelas letras A, B,C e D, para garantir o seu anonimato.
A primeira questão da entrevista indagava se para as professoras foi importante cursar a
disciplina de Didática e o porquê. As professoras entrevistadas A, B e D, afirmam que foi
importante cursar a disciplina de Didática. A professora A afirma que foi muito importante cursá-la,
pois, além de ser uma disciplina básica do currículo do curso de Pedagogia, é uma disciplina
fundamental à prática docente e que foi através da mesma que teve a oportunidade de saber como
fazer e agir, não só em situações dentro de sala de aula, mas fora. A entrevistada B, justifica
dizendo que através desta pôde conhecer e refletir como seria a prática pedagógica no processo de
ensino e aprendizagem que iria encontrar e vivenciar, como também as metodologias e técnicas
utilizadas em sala de aula. A professora D, afirma que foi também através da disciplina de Didática
que pôde apropriar-se das metodologias de ensino de maneira mais eficaz, de uma forma mais
produtiva, onde auxilie melhor o seu trabalho em sala de aula.
Diante das respostas referentes à primeira questão observamos que as professoras destacam
a disciplina de Didática como importante, a qual proporcionou o conhecimento das práticas
pedagógicas e das metodologias utilizadas em sala de aula. Percebemos que para elas as
metodologias é o que se destaca, é um ponto principal visto na disciplina. Isso é relevante porque
evidencia que sem a disciplina referida, elas não teriam tido essa oportunidade. Por isso, também
consideramos a disciplina de Didática como a base, o apoio para a realização do trabalho
profissional do/a professor/a. Como diz a professora A: “[...] é uma das disciplinas básicas do
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currículo o qual integra o curso de Pedagogia [...]”. Todavia, a Didática não pode ser percebida
somente como metodologia, em uma perspectiva instrumental. Entendemos que a Didática reúne
em seu campo de conhecimentos: objetivos, os conteúdos, os meios e as condições do processo de
ensino. Enquanto disciplina, ocupa um lugar de destaque apresentando-se como teoria e prática do
ensino.
A importância de ter cursado a disciplina, na fala da professora C, se diferencia das demais,
porque ela afirma que pode compreender o significado da avaliação para a construção do
planejamento. Ou seja, para ela, o que foi mais significativo foi as discussões sobre a avaliação,
seus diversos tipos e o uso da mesma para a construção do planejamento, quando expressa que
“Aprendemos que é a partir da avaliação que o professor pode verificar o nível de aprendizagem
de seus alunos, como também poderá fazer uma reflexão sobre as suas práticas e construir o seu
planejamento a partir de novos objetivos”.
No que se refere à importância da avaliação para o trabalho docente, podemos mencionar
que para Libâneo (2013, p. 216):
A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho

docente,

que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Através
dela, os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do
professor e dos alunos são comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar
progressos, dificuldades e reorientar o trabalho para as correções necessárias.

Percebemos que o autor defende que a avaliação é uma tarefa didática necessária que
acompanha o/a professor/a em todo o seu trabalho. É através dela que o docente poderá refletir se
os seus objetivos estão sendo alcançados, se as aprendizagens estão sendo satisfatórias e, a partir
disso, buscar as correções e ajustes que forem necessários.
É relevante destacar, ainda, como motivo da importância de ter cursado a disciplina de
Didática o que disse a professora D que foi nesta disciplina que começou a realizar as leituras de
Libâneo (2013), justificando que esse autor traz um bom embasamento para a prática profissional.
Acreditamos que é importante na formação docente a leitura das obras do referido autor e de
outros/as, para assim, ampliar o conhecimento dos/as futuros/as docentes, tanto no que se refere à
profissão docente, à Didática, práticas pedagógicas, como também à escola: seu contexto, suas
dimensões, dentre muitos outros assuntos que perpassam pela Educação.
Seguindo para a segunda questão da entrevista, onde indagava se as professoras obtiveram
uma boa aprendizagem no que se refere à Didática e suas contribuições para a prática docente, para
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todas as professoras entrevistadas houve uma boa aprendizagem no que se refere à Didática e suas
contribuições para a prática docente. Todas apontam que através da disciplina de Didática
obtiveram uma aprendizagem sobre os planejamentos, como a própria professora A diz: “[...] se não
fosse a disciplina de Didática não saberia como conduzir os meus planos e planejamentos de aula
[...]” e a professora D também cita: “[...] percebo essa importância através de minha prática
cotidiana em sala de aula e no planejamento [...]”.
Ao falar de Didática e as suas contribuições para a prática docente, podemos destacar que,
para Libâneo (2013, p. 27), “A Didática se caracteriza como mediação entre as bases teóricocientíficas da educação escolar e a prática docente. Ela opera como que uma ponte entre o ‘o quê’ e
o ‘como’ do processo pedagógico escolar”. Diz ainda, o mesmo autor, que:
A Didática é, pois, uma das disciplinas da Pedagogia que estuda o processo de ensino
através dos seus componentes – os conteúdos escolares, o ensino e a aprendizagem,
para, com o embasamento numa teoria da educação, formular diretrizes orientadoras
da atividade profissional dos professores.

Por isso, sua enorme contribuição para as práticas docentes. A professora C citou a
avaliação como ferramenta para o planejamento, como também para identificar problemas
encontrados em sala de aula como uma das aprendizagens obtidas na disciplina de Didática. Ao
citar a aprendizagem de uma melhor compreensão sobre a avaliação como ferramenta para o
planejamento, podemos confirmar sua fala através do pensamento de Libâneo (2013, p. 216)
quando ensina que “A avaliação é uma reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho escolar tanto
do professor como dos alunos”. É a partir dos resultados das avaliações e rendimentos dos discentes
que os/as professores/as podem refletir sobre a aprendizagem: se foi satisfatória, se não foi, se boa
parte da turma obteve boas notas ou não. Porque é partindo desse ponto que o docente irá conduzir
seus novos planejamentos de aula, prosseguindo nos próximos conteúdos ou até retornando para
aqueles que os/as alunos/as tiveram baixo rendimento. Luckesi (2009, p. 165) também contribui
com essa reflexão ao apontar que “[...] planejamento e avaliação são atos que estão a serviço da
construção de resultados satisfatórios. Enquanto o planejamento traça previamente os caminhos, a
avaliação subsidia os redirecionamentos que venham a se fazer necessários no percurso da ação”.
A professora B além de citar a aprendizagem que adquiriu sobre o planejamento e sobre as
técnicas e metodologias, acrescenta que obteve aprendizagens sobre a utilização de novas
tecnologias como instrumentos pedagógicos e a reflexão sobre a futura prática docente. A
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professora D também cita, além da aprendizagem que obteve para o seu planejamento, as
aprendizagens de práticas (metodologias) para o ensino.
Percebemos que para as três professoras, o que a disciplina de Didática mais contribuiu foi
para a aprendizagem de práticas docentes que dizem respeito às metodologias (práticas de ensino),
mas ficou evidente, também, o aprendizado sobre o planejamento como um aspecto significativo,
seguido, da avaliação e o uso das tecnologias como recursos pedagógicos em suas aulas.
De acordo com as respostas das professoras, concernente à Didática e o seu papel na
formação de professores/as, vemos que Candau (2011, p. 13) afirma que “Todo processo de
formação de professores inclui componentes curriculares orientados para o tratamento sistemático
das práticas pedagógicas, e esse papel cabe à Didática”.
A terceira questão da entrevista perguntava se a disciplina contribuiu para a formação
profissional e de que forma. Todas as entrevistadas confirmam que a disciplina contribuiu sim para
a sua formação profissional. Em relação à forma como isso se deu, a professora A disse que a
disciplina contribui para uma orientação do que ela iria encontrar em sua prática docente. A
professora B respondeu que a disciplina contribuiu para a sua aprendizagem no sentido de fazê-la
refletir sobre a importância da interação do conhecimento entre aluno/a e professor/a no processo de
ensino e aprendizagem, onde o/a aluno/a é sujeito ativo de sua aprendizagem. A professora C
informa que a disciplina contribuiu para a formação profissional através da base teórica oferecida e
isso ajudou para que ela tivesse uma boa prática pedagógica. A professora D afirmou que a
disciplina contribuiu significativamente para sua prática, porém, destacou também a aprendizagem
de sempre articular os conhecimentos adquiridos de forma crítica e em tudo o que for fazer,
questionando sempre sobre os objetivos a serem alcançados.
Podemos observar que a forma como cada uma percebeu essa contribuição foi singular, mas
de grande significado para cada uma. No que se refere à orientação sobre a futura prática docente,
foi significativa pelo fato de levar a uma reflexão de situações cotidianas de práticas docentes,
como também de compreender que o/a aluno/a é sujeito ativo de sua aprendizagem. Isso ajudou a
professora A ter uma melhor visão sobre o/a aluno/a. Esse entendimento exclui a concepção que
alguns/algumas professores/as mais tradicionais têm, de que o/a docente é o sujeito ativo da
aprendizagem dos/as alunos/as.
A quarta questão buscava saber das entrevistadas, o que hoje, durante sua prática
profissional, aplicam e utilizam das aprendizagens da disciplina de Didática que cursaram. Por meio
das respostas a essa questão foi possível verificar que mais uma vez as professoras destacam o
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planejamento e as metodologias como dois pontos mais relevantes em suas aprendizagens e que
utilizam e aplicam em suas práticas docentes atuais.
Com relação à importante prática do planejamento no decorrer do trabalho docente, Libâneo
(2013, p. 221) afirma:
O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades
didáticas em termos da sua organização e coordenação em face dos objetivos
propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. O
planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um
momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação.

Na mesma obra (p. 223), a autor ainda apresenta que “o plano é um guia de orientação, pois
nele são estabelecidas as diretrizes e os meios de realização do trabalho docente”. O planejamento
deve ter toda uma fundamentação de acordo com o contexto em que a escola, os/as alunos/as e a
sociedade estão inseridos. É envolvido e perpassa por toda uma dimensão política, econômica,
social e cultural. No entanto, os planejamentos não podem ser absolutos, como também devem ser
flexíveis, pois todos esses aspectos que o influenciam estão sempre passando por mudanças e
transformações.
Já as metodologias devem alcançar os objetivos desejados, que são as aprendizagens dos/as
alunos/as. Elas devem ser aplicadas de tal maneira que os/as estudantes compreendam bem o que
está sendo transmitido e ensinado pelo/a professor/a. Uma boa metodologia aplicada contribui
bastante para uma aprendizagem significativa.
Percebemos que, das aprendizagens adquiridas com a disciplina de Didática, o que duas
professoras aplicam e utilizam são os planejamentos, em primeiro lugar; em segundo lugar, estão as
metodologias (práticas de ensino), como citam as professoras C e D; e, em terceiro lugar, as
professoras B e C citam a avaliação, reconhecendo o seu verdadeiro papel enquanto instrumento de
acompanhamento e verificação de nível de aprendizagem dos/as alunos/as.
É importante ressaltar que, no tocante ao estudo da avaliação na disciplina de Didática,
Libâneo (1994, p. 195), mais uma vez aponta que:
Podemos, então, definir a avaliação escolar como um componente do processo de
ensino que visa, através da verificação e qualificação dos resultados obtidos,
determinar a correspondência destes com os objetivos propostos e, daí, orientar a
tomada de decisões em relação às atividades didáticas[...].
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A partir do posicionamento de Libâneo, podemos entender que durante o processo de ensino
por meio da avaliação o/a professor/a verifica se os resultados das aprendizagens dos/a alunos/as
correspondem aos objetivos pretendidos e, a partir disso, pode a ter um direcionamento para as suas
atividades didáticas. É aí que o docente poderá reconstruir os seus objetivos e os seus planos
didáticos.
A quinta e última questão da entrevista indagava que, tendo em vista a formação de
futuros/as professores/as pedagogos/as, que sugestões as docentes apontariam para a disciplina de
Didática face à experiência profissional adquirida ao longo de sua prática pedagógica. Para três
delas, o ponto mais importante como sugestão para a disciplina de Didática é que haja uma relação
entre a teoria e prática. Aspecto que Freire (1997, p. 22) chama atenção ao ensinar que “a reflexão
crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir
virando blábláblá e a prática, ativismo”. Na concepção de Freire, teoria e prática são inseparáveis,
tornando-se práxis transformadora porque “a práxis [...] é reflexão e ação dos homens sobre o
mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimido”
(FREIRE, 1987, p. 38).
As professoras A, C e D sinalizam que se na disciplina houver essa relação da teoria com a
prática, como na disciplina de Didática com os estágios em sala de aula, a aprendizagem que teriam
sobre as práticas seria maior. Como cita a professora C: “é necessária a vivência em sala para o
exercício da profissão do professor”. Libâneo (1994, p. 28) também corrobora com essa reflexão
quando complementa que “a formação profissional do professor implica, pois, uma contínua
interpenetração entre teoria e prática, a teoria vinculada aos problemas reais postos pela experiência
prática e a ação prática orientada teoricamente”. Ainda sobre a temática, Candau e Lelis (2012, p.
61) afirmam que “a inovação vem sempre do pólo da teoria. A prática adquirirá relevância na
medida que for fiel aos parâmetros da teoria”, ou seja, é como se uma sempre estivesse ligada a
outra, fundamentando-a e dando um suporte.
É por isso que ressaltamos de fato a relevância da relação entre teoria e prática não só na
disciplina de Didática, como também no curso de Pedagogia como um todo, porque os/as
professores/asse sentem um pouco mais preparados/as, isso no sentido de saber como agir diante
dos desafios que serão encontrados no percurso do seu trabalho, considerando que “a formação
profissional para o magistério requer, assim, uma sólida formação teórico- prática” (LIBÂNEO,
1994, p. 28).
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A busca por formação continuada foi à sugestão da professora B para a disciplina de
Didática. Reforça que essa disciplina trabalhe com os/as futuros/as professores/as a importância de
estarem sempre buscando uma formação continuada, mesmo depois de terem terminado o curso de
graduação, pois, dessa forma, haverá mudanças e progressos em suas práticas pedagógicas.
Podemos entender que apenas o curso de graduação não dá conta da complexidade do fazer
docente, mesmo que seja um curso que forme adequadamente, faz-se necessário que o/a professor/a
busque atualizar-se, dando continuidade à sua formação.
Podemos destacar que a questão da relação teoria e prática mencionada pelas professoras A,
C e D é um dos pontos que precisa ser reforçado nos cursos de formação de professores/as, pois é
através dessa relação que a aprendizagem será potencializada, assim como a elevação da qualidade
das práticas docentes. Essa questão sobre a relação teoria e prática não é uma questão nova, muito
se discute sobre ela, como, por exemplo, a dificuldade que muitos estudantes encontram em
disciplinas do curso de Pedagogia, onde a relação da teoria com a prática apresenta fragilidades.
De tudo o que foi discutido até aqui, podemos afirmar que mesmo diante de todas as
contribuições que a disciplina de Didática proporcionou às professoras entrevistadas, há uma
necessidade de se trabalhar mais na referida disciplina a relação teoria e prática, para que haja uma
proximidade das teorias estudadas com as práticas docentes e que a Didática seja compreendida
para além de sua dimensão técnica/instrumental.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise e discussão dos dados coletados e da indagação no início desse trabalho
sobre a importância da disciplina de Didática no processo de formação e na prática docente de
professores do curso de Pedagogia, ficou evidente que o momento de cursar a disciplina de Didática
é primordial, pois através da mesma os/as alunos/as podem aliar os conhecimentos teóricos
aprendidos nas demais disciplinas já cursadas com os conhecimentos teóricos e práticos da
Didática. Nessa união das teorias já estudadas com as teorias e práticas da Didática, vai se
estabelecendo uma relação entre os conhecimentos fazendo com que os objetivos teóricos sejam
convertidos em uma prática refletida e contextualizada.
Outra evidência é que através da disciplina de Didática os/as discentes obtêm uma formação
sobre o fazer docente (suas práticas cotidianas), como também passarão a compreender o processo
de ensino e aprendizagem e o auxílio de como fazer e interferir diante de problemas ou conflitos
encontrados em sala de aula. A disciplina referida traz em seu bojo a proposta de fazer com que
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os/as professores/as desenvolvam metodologias mais eficazes durante o seu trabalho, considerando
o contexto social, político, cultural e econômico em que os conteúdos de ensino são produzidos e
desenvolvidos junto aos/às estudantes.
Desta forma, podemos perceber que o ensino da Didática nos cursos de formação de
professores/as pode contribuir para que os/as futuros/as docentes tenham uma prática de qualidade,
fazendo com que essas práticas reflitam em uma formação mais significativa.
Ao concebermos a Didática para além de sua dimensão técnica/ instrumental, foi-nos
possível concluir que se constitui numa disciplina fundamental para a formação de professores/as,
pois através dela os/as futuros/as professores/as adquirem um conhecimento sobre como fazer em
seu trabalho em sala de aula, como trabalhar com os conteúdos, qual a função e a realização de seus
planejamentos didáticos, os tipos e as funções da avaliação e situações encontradas em seu
cotidiano.
Esperamos que com o estudo realizado possamos ter contribuído para um maior
reconhecimento da importância e contribuições que a disciplina de Didática proporciona aos/às
estudantes não só do curso de Pedagogia, como dos cursos de formação de professores/as nas mais
diversas áreas do conhecimento.
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EDUCAÇÃO E EMANCIPAÇÃO EM ADORNO: UMA PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DESDE À EDUCAÇÃO INFANTIL
Charmenia Freitas de Sátiro – UFC
Leandra Fernandes do Nascimento – SEDUC/AM

INTRODUÇÃO
O presente trabalho consiste em um estudo bibliográfico de algumas obras de Adorno, com
relatos de professoras da Educação Infantil sobre sua formação e o desenvolvimento humano dos
seus/suas educandos/as nessa faixa etária de ensino. Propõe uma investigação sobre o que há de
ontológico na obra desde autor e qual a percepção de emancipação humana a partir da Educação
Infantil dessas professoras.
Nesse contexto, sabemos que em nossa sociedade somos surpreendidos constantemente pelo
modismo de termos, palavras, teorias, concepções e/ou conceitos. Com uma roupagem disfarçada
de uma suposta modernidade, por vezes, sem muito teor científico, fugimos dos antigos rótulos e
nos vestimos de práticas ou até defesas arraigadas da ideologia do consumismo alienador de
definições, próprias do contexto neoliberal. Apreciamos algo sem ao menos sabermos o que
realmente é, sem indagarmos sobre sua contribuição em nossa existência ou sua capacidade
alienadora e/ou encantadora.
No meio educacional não é diferente. Por vezes, nos rotulamos pós críticos, críticos e/ou
estruturalistas, defendemos a emancipação, sem ao menos nos apropriarmos de suas concepções e
valores. Polarizamos ideias, reduzimos às dimensões do ensino, focamos o olhar numa parcela do
todo sem ao menos considerá-lo. Sendo assim:
Como premissa, é preciso dizer que, na área social, não se costuma fazer investigação
tendo como finalidade apenas ampliar o conhecimento, mas também subsidiar a
prática transformadora. No entanto, essa destinação tem que se valer de teoria, método
e técnicas, pois a contribuição à transformação não pode ser uma ideologia travestida
de ciência. (MINAYO, 2010, p. 435).
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Então, teoria e prática caminham juntas e são indissociáveis para o entendimento do real
vivido. Temos nesse artigo, o objetivo de refletir filosoficamente as concepções de Ontologia,
Educação e Emancipação de forma científica, não tendo um pensamento fechado sobre tais
conceitos, mas refletindo acerca do surgimento desses conceitos que se transformaram em novos
significados no decorrer do tempo e da sociedade em que são inseridos historicamente. Temos
também o objetivo de inserir essas concepções de forma objetiva no Ensino Público da Educação
Infantil, através dos relatos de professoras que trabalham a partir dessa faixa etária de ensino e
refletem sobre sua formação.
Para alcançar tais objetivos realizou-se uma pesquisa de campo, com dez professoras
vinculadas ao município de Fortaleza, que exercem a docência estritamente na Educação Infantil.
Refletimos com elas sobre a necessidade de iniciarmos o desenvolvimento humano desde a
infância, e apontamos a possibilidade de uma educação emancipatória e reflexiva, se constituindo
mediação para uma transformação da realidade objetiva. Acreditamos que o processo de
emancipação é uma exigência para uma sociedade realmente democrática, com a produção de uma
consciência verdadeira e superação do estado de coisas, tão presente na sociedade capitalista.
APROXIMANDO-SE DA ONTOLOGIA EM ADORNO: DO ESPÍRITO DO MUNDO À
HISTÓRIA NATURAL
O homem se torna homem em relação com a natureza (enquanto espaço de abundância) e
com os outros homens, compreendidos no tempo histórico. Assim, com o passar do tempo, o
homem foi se tornando homem, constituindo-se um ser histórico, dono, por conseguinte, de sua
história natural.
Nesse sentido, a história natural corresponde ao acúmulo da vida histórica dos homens no
interior da citada relação, representando em última “análise a história do domínio progressivo da
natureza” (ADORNO, 2009, p. 294).
Adorno e Horkheimer (2006) e Adorno (2009) nos apresentam, a partir dessa consideração,
uma ontologia desse ser, aproximando-se do sentido aristotélico. Desse modo, o homem tem como
propriedade geral a sua constituição ancorada na relação histórica com a natureza e com os outros
homens nesse meio. Vale ressaltar que essa relação é dinâmica, pois a natureza tem seu próprio
curso, muitas vezes violado pela ação do homem, mas os homens entre si também se tensionam.
A história não faz nada, ela ‘não possui nenhuma riqueza descomunal’, ela ‘não luta
nenhuma batalha’! É muito mais o homem, o homem vivo e real que faz tudo isso, que
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possui e combate; não é de modo algum a ‘história’ que necessita do homem como
meio para alcançar seus fins – como se ela fosse uma pessoa à parte. Ao contrário, ela
não é outra coisa senão a atividade do homem que persegue seus fins. (ADORNO,
2009, p. 253).

Assim, a história natural, decorrente dessa relação dinâmica, contribui para a interpretação
histórica e filosófica do processo de humanização, principalmente da vida em sociedade.
É importante perceber que a história não é algo criado por ela mesma, mas pelos homens,
contudo, não por todos os homens. Nesse sentido, Adorno e Horkheimer (2006) e Adorno (2009)
apontam uma escrita histórica que alimenta o controle – encanto em Adorno (2006, 2009) – da
realidade. Adorno aponta a existência do espírito do mundo como originária desse movimento
interno provocado pela história natural.
O espírito do mundo é, mas ele não é nenhum espírito do mundo, ele não é nenhum
espírito. Ele é antes precisamente o negativo que Hegel retirava dele e atribuía àqueles
que precisavam lhe obedecer prontamente e cuja derrota duplica o veredicto de que
sua diferença em relação à objetividade é o não verdadeiro e o ruim. (ADORNO,
2009, p. 253).

O espírito do mundo é a objetividade da história natural, ou seja, o espírito do mundo
representa um traço histórico da história natural. Ele é a consciência (o pensamento) de um coletivo,
do universal diante da(s) relação(ões) anteriormente mencionadas. Pode-se dizer que o espírito do
mundo vai se referir aos pressupostos do modo de vida em sociedade, que não são naturais, mas
históricos, oriundos da história natural determinada pela relação nada amigável entre o homem e a
natureza.
Seria preciso definir o espírito do mundo, objeto digno de definição, como catástrofe
permanente. Sob o jugo universal do princípio de identidade, aquilo que não imerge na
identidade e que se subtrai à racionalidade planificante no reino dos meios torna-se
algo angustiante, revanche pela desgraça que aconteceu com o não idêntico por meio
da identidade. Quase não haveria outra forma de interpretar a história sem a
transformar, como que por encanto, em ideia (ADORNO, 2009, p. 266).

Nesse contexto, “o espírito do mundo é a totalidade dos particulares” (ADORNO, 2009, p.
256), isso porque o espírito do mundo é uma realidade exterior que encontra-se no interior dos
indivíduos, que os enche tomando conta de si. Assim, diante do destaque hegeliano apontado em
Adorno (2009) acerca do espírito do mundo, a história acaba por encantar os indivíduos. Isto
significa que o avanço do encantamento do mundo a partir do espírito do mundo parte das
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determinações inferiores rumo às superiores, conquistando para si a aparência do bem (ADORNO,
2008, 2009).
No conceito de espírito do mundo, o princípio da onipotência divina foi secularizado e
transformado em princípio unificador, o plano do mundo em inexorabilidade daquilo
que aconteceu. O espírito do mundo é venerado como a divindade, que é despida de
sua personalidade e de todos os seus atributos legados à providência e à graça.
(ADORNO, 2009, p. 254).

Dessa forma, seus conceitos e concepções são incorporados ao comportamento dos
indivíduos, naturalizando essas ideias e realizando sua manutenção, visto que o indivíduo reelabora
novas ideias, constantemente em função do que é exterior, as quais, por sua vez, geram novas.
Nesse sentido há no interior da história natural/espírito do mundo uma retroalimentação na
manutenção e controle de si, reforçando seu princípio unificador, mantendo-se presente no interior
dos indivíduos.
Vale destacar que, antes e ao mesmo tempo dentro daquela relação homem/natureza, existe
um espírito – consciência do indivíduo, que cada indivíduo tem, constituindo o espírito do mundo,
fazendo desse particular um todo, um universo, portanto, uma realidade, pois “o espírito não é outra
coisa senão ter consciência do espírito do povo e saber se guiar” (ADORNO, 2009, p. 269). Isso
significa que o espírito do mundo tem a preocupação de sistematizar a sociedade dos homens,
ratificando-se por meio dele. Ele acontece elaborando um epifenômeno, o que chamou de
consciência coletiva. Dessa maneira, age-se individualmente repetindo um entendimento exterior
(ADORNO, 2009). Nesse momento, há a constatação da dialética, em que o espírito outrora
desencantado se encanta e vice-versa, pois a sociedade é viva. O autor reforça afirmando que essa
transformação gera a decadência no destino, acreditando, portanto, que “o que criou historicamente
essa possibilidade pode igualmente destruí-la” (ADORNO, 2009, p. 266).
Diante do exposto, faz-se necessário ficar atento ao estado de desencantamento, pois as
forças externas procuram constantemente sua dominação. Sendo assim, surge o pensamento
universal que dita os comportamentos do indivíduo, surge nesse cenário o que chamou de
identidade.
Como que impelido por uma compulsão à confissão, ele decifra a identidade por ele
ensinada como afirmativa como uma quebra que se perpetua e postula a subordinação
do mais fraco ao mais poderoso (ADORNO, 2009, p. 269).
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Adorno e Horkheimer (2006) e Adorno (2009) destacam que Hegel já sinalizava que os
grandes homens de um povo são aqueles que dirigem o povo de acordo com o espírito universal,
portanto, elaboram a identidade, forjando a consciência coletiva (espírito do povo). Adorno (2009)
acrescenta que, nesse contexto, pensar em identidade, significa fazer desaparecer a individualidade
no sentido de não ter valor aos nossos olhos, senão quando se realiza ou se comporta de acordo com
os ditames do espírito do povo (espírito do mundo).
A identidade pura é aquilo que é posicionado pelo sujeito, e, nessa medida, algo
trazido de fora. Por isso, de maneira bastante paradoxal, criticá-la imanentemente
significa criticá-la de fora (ADORNO, 2009, p. 127).

Assim, a identidade do indivíduo é puro reflexo da sociedade em que está inserido; como
posição surge dos filtros sociais originários, externos ao indivíduo. Ela é sempre algo que vem de
fora e se transforma em algo de dentro, tornando o indivíduo mais um. A identidade e a nãoidentidade têm uma ambivalência, uma depende da outra, servindo de referência para a existência
desse binômio no interior de cada sujeito ou objeto que se pretenda analisar. Portanto, pode-se dizer
que o espírito do mundo cria uma tradição em seu interior, uma lógica particular que repercute nos
indivíduos, que, por sua vez, determina a identidade dessa sociedade. O indivíduo educado nessa
atmosfera não conhece nada diferente, dessa maneira, perpetua-se.
A INDÚSTRIA CULTURAL E O CÍRCULO DE MANIPULAÇÃO: A ARTE COMO
POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ESTADO DE COISAS
Na obra “Dialética do esclarecimento”, Adorno (1985, p. 100) afirma que a cultura de massa
na sociedade capitalista sofre influência de seus dirigentes. Cinema e rádio se transformam em
negócios, sustentando nas pessoas “uma falsa identidade do universal e do particular”.
A indústria cultural impõe e dissemina padrões que são aceitos sem resistência por seus/suas
consumidores/as, o que adorno denomina de “círculo de manipulação e da necessidade retroativa”:
A técnica conquista seu poder sobre a sociedade é o poder que os economicamente
mais fortes exercem sobre a sociedade. A racionalidade técnica hoje é a racionalidade
da própria dominação. Ela é o caráter compulsivo da sociedade alienada de si mesmo.
(ADORNO, 1995, p. 100).

Para o autor a arte na sociedade burguesa aliena às pessoas como se elas vivessem em
harmonia, iludindo-as no seu mundo exterior, atrofiando sua imaginação, utilizando dos
mecanismos psicológicos das propagandas e dos filmes para violentar a massa da sociedade
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capitalista. A indústria cultural faz com que seus produtos sejam consumidos de forma tão natural
que as pessoas não percebem o quanto estão sendo violentadas.
A pretensão da arte é sempre ao mesmo tempo ideologia. No entanto, é tão somente
neste confronto com a tradição, que se sedimenta no estilo, que a arte encontra
expressão para o sofrimento. O elemento graças ao qual a obra de arte transcende a
realidade, de fato, é inseparável do estilo. (ADORNO, 1995, p. 108).

Portanto, na sociedade burguesa o que observamos é que claramente o objetivo da arte é
ideológico. Nas palavras de Adorno (1995), a arte é a barbárie da indústria cultural. A cultura se
torna monopólio privado, aliena e escraviza através da sua ideologia e a mesmice de suas produções
artísticas.
A indústria cultural usa de repetições para subordinar, distrair e reduzir a cultura da massa
em diversão. Nas palavras de Adorno (1995), o controle sobre os/as consumidores/as “é mediado
pela diversão”.
A diversão ou o prazer congela o aborrecimento da vida real das pessoas e a arte no
capitalismo estende essa vivência para período do ócio da massa. Sendo o pensar e agir crítico
massacrado e despedaçado por uma realidade aceitável e natural, perpetuada pela arte. Para Adorno
(1995, p. 114) “eles inculcam em todas as cabeças a antiga verdade de que a condição de vida nesta
sociedade é o desgaste contínuo, o esmagamento de toda resistência individual”.
Contrariamente ao que se passa na era liberal, a cultura industrializada pode se
permitir, tanto quanto a cultua nacional popular no fascismo, a indignação com o
capitalismo, o que ela não pode se permitir é a abdicação da ameaça de castração.
(ADORNO, 1995, p. 117).

O/A consumidor/a se torna um objeto da indústria cultural, incapaz de resistir e questionar,
não surgindo em nenhum momento a possibilidade de resistência para a mudança do real.
Quando Adorno (1995) reflete sobre televisão e formação na obra “Educação e
Emancipação”, inicia destacando o duplo significado do conceito de formação. Lembrando que é
possível ter a televisão como referência para uma formação cultural, ao mesmo tempo em que a
função formativa se torna deformativa, quando influencia na consciência das pessoas, e pode atingir
uma enorme quantidade de espectadores/as ao mesmo tempo.
Suspeito muito do uso que se faz em grande escala da televisão, na medida em que
creio que em grande parte das formas em que se apresenta, ela seguramente contribui
para divulgar ideologias e dirigir de maneira equivocada a consciência dos
espectadores (ADORNO, 1995. p. 77).
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Ficando evidente o poder de influenciar a consciência das pessoas de forma equivocada, mas
Adorno afirma que existe uma dupla função social da televisão: a sua educativa de esclarecimento e
o perigo de sedução que ela representa de forma distorcida da realidade. Frente à isso se posiciona,
afirmando que não podemos simplesmente evitar, desprezar ou ignorar sua existência, mas nos
conscientizarmos das suas funções, e ensinar aos/às telespectadores/as a assistirem a televisão, nas
palavras de Adorno (1995, p. 80), “Como ver tevê sem ser iludido, ou seja, em se subordinar à
televisão como ideologia”.
Adorno afirma que o conceito de informação é mais apropriado à televisão do que o
conceito de formação. E afirma que a televisão é ideologia, porque inculca nas pessoas uma falsa
consciência e um ocultamento da realidade. O autor, mesmo considerando a televisão como
ideologia, aponta para a necessidade de romper com esse reducionismo e se fazer presente nas
discussões, evitando uma reflexão mecânica. Quando os/as intelectuais denunciam isso, surge a
possibilidade da televisão se tornar veículo de transformação na consciência das pessoas:
Penso que mesmo onde há apenas vestígios de uma tal tendência de harmonização do
mundo é preciso se contrapor com muito vigor à mesma, e justamente os intelectuais,
via de regra tão malvistos como desagregadores, prestam um grande serviço à
humanidade quando denunciam embustes dessa ordem. (ADORNO, 1995, p. 84)

A televisão se tornaria veículo corretamente utilizado se possibilita-se o encontro com a
realidade e não com a ilusão. O seu perigo estar em contraditoriamente possibilitar o encontro com
a ilusão em detrimento da realidade dos problemas reais.
CONSCIÊNCIA E CULTURA: O QUE DIZEM AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Todas as dez professoras da Educação Infantil entrevistadas são mulheres, 90% mães,
trabalham em instituições escolares por duzentas horas, e ficam distantes das mídias sociais de
informação durante o dia, como rádio, televisão, e jornais, mas todas relatam, o acesso contínuo ao
WhatsApp. Nove entre as dez, tem acesso ao cinema de massa, enquanto uma relata o acesso ao
cinema cultural.
Quando questionadas sobre como se formaram professoras e sobre o desenvolvimento
humano presente na faixa etária do Ensino Primário, as respostas foram esclarecedoras e reflexivas.
No relato da professora A, falar de formação não equivale apenas àquela que se recebe na
universidade, toda história de vida e criação estão presentes na formação de cada professora, na
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visão dela. Sobre isso, a professora B afirma que essa perpassa os livros que são lidos, as escolas
nas quais são lotadas, as viagens que realiza e o capital cultural que constrói, desde os exemplos de
professores/as que admira, para ela, a docência é teoria e prática. Um ponto comum das professoras
sobre sua formação é a questão da memória de suas antigas professoras, como influência para a
construção da identidade docente, sejam pela formação inicial ou contínua. Mas não a memória
estática, mas sim, em movimento através da dialética reflexiva do cotidiano e de suas práticas na
escola. Compreendemos assim, a importância de refletir para além do que está posto, visto que na
sociedade capitalista somos condicionados ao tempo presente e o modismo de ser comum agir sem
refletir. De acordo com a professora F, “é preciso formar os professores para educarem seus
alunos para o esclarecimento”. Mas para isso, os/as professores/as também necessitam serem
esclarecidos/as.
Adorno (1995) traz algumas reflexões sobre o objetivo da educação de emancipar os
homens. Defendendo que a educação deve ter como finalidade “a produção de uma consciência
verdadeira”, tendo como dimensão indispensável a existência de uma exigência política (1995, p.
141). Quando as professoras da Educação Infantil foram questionadas como isso estaria de forma
objetiva no Ensino Primário, a professora D, afirmou que a possibilidade de desenvolver o humano
está essencialmente na Educação Infantil, onde se é possível construir valores humanos e universais
em detrimento de uma sociedade egoísta e desumana. A professora G afirma em seu relato que a
Educação Infantil é tempo histórico ideal de construção do bem comum, de elevar pensamentos
humanos e desenvolver a realidade concreta a partir das abstrações próprias dessa idade.
Sobre isso, Adorno (1995, p. 112) afirma que “uma democracia efetiva só pode ser
imaginada enquanto uma sociedade de quem é emancipado”. Ou seja, somente homens livres e
conscientes podem pensar e agir para uma sociedade realmente emancipada.
A ideia de emancipação, como parece inevitável com conceitos deste tipo, é ela
própria ainda demasiado abstrata, além de encontrar-se relacionada a uma dialética.
Esta precisa ser inserida no pensamento e também na prática educacional. (ADORNO,
1995, p. 143).

Partindo dessa concepção de que a educação emancipada deve partir de uma experiencia
concreta da prática educacional, Adorno diz “não existe um planejamento quantitativo sem aspectos
de conteúdo” (1995, p. 139). A emancipação na educação, perpassa por princípios individuais e
sociais, compreendendo a organização do mundo em que os homens estão inseridos, com sua
ideologia dominante e o processo de fortalecimento da resistência, através da adaptação,
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conscientização e racionalidade. Com o objetivo de fortalecer a superação do conformismo
onipresente. Para o alcance do esclarecimento, porém, o homem precisa ultrapassar o antagonismo
em relação à esfera da consciência. Superando o ódio ao que não é moldado pela sociedade, e
superando a escolha imposta, colocada contra si, que não é a sua vontade. A exigência do
esclarecimento deve estar associada a reflexão com a experiência.
Mas aquilo que caracteriza propriamente a consciência é o pensar em relação à
racionalidade, ao conteúdo – a relação entre as formas e estruturas de pensamento do
sujeito e aquilo que este não é. (ADORNO, 1995, p. 151).

Assim, pensar é a mesma coisa que fazer e ter experiências intelectuais. Adorno (1995, p.
165) acredita que por meio do sistema educacional as pessoas “comecem a ser inteiramente
tomadas pela aversão à violência física”. Sobre isso, cita como decisiva a educação contra a
barbárie desde a primeira infância. Pois a perpetuação dessa, fica condicionada à questão da
autoridade, subjugada à questão cultural, que permanece condicionada nas pessoas desde essa idade
em forma de tolerância frente às agressões físicas.
Para Adorno (1995), a emancipação é uma exigência para uma sociedade realmente
democrática. A “autoridade é um conceito essencialmente psicossocial, que não significa
imediatamente a própria realidade social”. Citando o processo de socialização na primeira infância.
Fracassamos na educação quando não conseguimos transmitir o comportamento autônomo. “A
emancipação precisa ser acompanhada de uma certa firmeza do eu, da unidade combinada do eu, tal
como formada no modelo do indivíduo burguês” (ADORNO, 1995, p. 180).
Se não quisermos aplicar a palavra ‘emancipação’ num sentido meramente retórico,
ele próprio tão vazio como o discurso dos compromissos que as outras senhorias
empunham frente à emancipação, então por certo é preciso começar a ver
efetivamente as enormes dificuldades que se opõem à emancipação nesta organização
do mundo. (ADORNO, 1995, p. 181).

A sociedade capitalista mantém o homem alienado, é mais interessante para a sua
perpetuação no poder, que os homens da massa não alcancem o nível crítico de emancipação.
À GUISA DE CONCLUSÃO PROVISÓRIA...
A humanidade precisa conscientemente compreender como as categorias sociais são
reproduzidas socialmente, somente desse entendimento surge a possibilidade de transformar a
própria existência.
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Nessa pesquisa, as professoras deixam evidente nas suas falas e posicionamentos a
necessidade da consciência como reflexão das práticas docentes cotidianas. A escola, como
instituição formal de ensino, possui papel fundamental nas atividades emancipatórias do
desenvolvimento humano de seus/suas educandos/as, buscando alternativas reflexivas para as
contradições da realidade objetiva, a educação se constitui mediação para transformar o real vivido.
Pensar a escola e a formação de professores/as é um grande desafio, pois o espírito do
mundo (a tradição) exige uma normatização que não mais responde aos seus anseios, e, ao mesmo
tempo, não permite o deslocamento facilitado rumo à transição. Assim, a sociedade cria mecanismo
de manutenção e controle do que está posto, apesar de todas as necessidades, criando uma tensão
coletiva entre o social e o individual, entre a escola e os/as estudantes, entre a família e seus
membros.
Para Adorno, o espírito do mundo só pode ser modificado no interior da história dos homens
em sociedade, na modificação histórica do ser e esse processo se inicia na primeira infância. Sendo
assim, pensar a formação de professores/as é resgatar a formação cultural, como um caminho
possível rumo à transição e, consequentemente, a superação desta realidade para outra efetivamente
livre. Pois, o/a professor/a como intelectual é o/a mediador/a natural desse movimento.
Portanto, o/a professor/a é agente da história natural, capaz (se sua formação docente – nesse
caso – oportunizar) de ser um multiplicador dessa possibilidade; de fazer a crítica devida à realidade
social e de si mesmo; e de, por meio do processo de ensino, oferecer a aprendizagem a outros
futuros agentes. Desse modo, formar-se culturalmente constantemente e, diante dessa dinâmica,
formar culturalmente outros. E assim, reescrever a história individual e coletiva.
Para adorno desencantar é a solução dos problemas individuais e sociais, instrumentalizada
pela formação cultural. Assim, o acesso ao conhecimento produzido historicamente pela
humanidade e diversificado leva o espírito dos sujeitos, tornando-os críticos e conscientes do seu
contexto.
Acreditamos no relato das professoras da Educação infantil que apontam o processo de
emancipação como uma exigência para uma sociedade realmente democrática, com a possibilidade
de construção de uma consciência verdadeira e superação do estado de coisas, desde a Educação
Primária. Mas para tornar possível essas transformações, é necessária uma formação cultural que
supere as determinações massificadas da arte no mundo capitalista. Tornando os/as docentes e os
discentes, seres capazes de reinventar a própria história, e por consequência, contribuir para
elaborar outro espírito do mundo. Contudo, essa mudança é lenta e gradual, passando por gerações,
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de modo a se efetivar-se. Não é determinado onde finaliza, mas se inicia desde a educação das
crianças. Necessita, nesse cenário, de um projeto social que eleja a formação cultural e a educação
como prioridade para refazermos nossa história enquanto espécie social e iniciarmos esse processo
desde a Educação Infantil é crucial.
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Resumo
O presente trabalho consiste em um estudo bibliográfico das obras de Adorno, e de pesquisa de campo
com relatos de professoras da Educação Infantil sobre sua formação e o desenvolvimento humano de
seus/suas educandos/as nessa faixa etária de ensino. Propõe se uma investigação sobre o que há de
ontológico na obra desde autor e qual a percepção de emancipação humana a partir da Educação
Infantil das professoras. A pesquisa aponta para uma alternativa de formação humana na escola desde o
início dos/as educandos/as na educação formal, refletindo sobre o que seria a tarefa emancipatória da
escola, mesmo estando inserida no contexto do sistema capitalista. Acreditamos no relato das
professoras da Educação Infantil que apontam o processo de emancipação como uma exigência para
uma sociedade realmente democrática, com a possibilidade de construção de uma consciência
verdadeira e superação do estado de coisas, desde a Educação Primária. Mas para tornar possível essas
transformações, é necessária uma formação cultural que supere as determinações massificadas da arte
no mundo capitalista. Tornando os/as docentes e os/as discentes, seres capazes de reinventar a própria
história, e por consequência, contribuir para elaborar outro espírito em relação ao mundo. Contudo,
essa mudança é lenta e gradual, passando por gerações, de modo a se efetivar-se. Não é determinado
onde finaliza, mas se inicia desde a educação das crianças. Necessita, nesse cenário, de um projeto
social que eleja a formação cultural e a educação como prioridade para refazermos nossa história
enquanto espécie social e iniciarmos esse processo desde à Educação Infantil é crucial.
Palavras-chave: Formação; Desenvolvimento humano; Educação Infantil.
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A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO PARA A EDUCAÇÃO
AMBIENTAL: IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA
DOCENTE
Eliane Cerdas – UEMS

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A Educação Ambiental (EA) é definida como educação política, priorizando as relações
econômicas, cultural e social entre os seres humanos e a natureza de forma consciente, participativa
e democrática. Assim, essa educação expande a cidadania, a liberdade, a autonomia dos cidadãos na
procura de recursos que permitam a coexistência correta e volvida para o bem social (REIGOTA,
2012). No que diz respeito à EA, Loureiro afirma que:
Educação ambiental é uma perspectiva que se inscreve e se dinamiza na própria
educação, formada nas relações estabelecidas entre as múltiplas tendências
pedagógicas e do ambientalismo, que têm no “ambiente” e na “natureza” categorias
centrais e identitárias. Neste posicionamento, a adjetivação “ambiental” se justifica tão
somente à medida que serve para destacar dimensões “esquecidas” historicamente
pelo fazer educativo, no que se refere ao entendimento da vida e da natureza, e para
revelar ou denunciar as dicotomias da modernidade capitalista e do paradigma
analítico-linear, não-dialético, que separa: atividade econômica, ou outra, da totalidade
social; sociedade e natureza; mente e corpo; matéria e espírito, razão e emoção etc
(LOUREIRO, 2004; p. 82).

O trabalho de EA deve ser desenvolvido, a fim de ajudar os alunos a construírem uma
consciência global das questões relativas ao meio, para que possam assumir posições afinadas com
os valores referentes à sua proteção e melhoria. Para isso, é importante que possam atribuir
significado àquilo que aprendem sobre a questão ambiental (BRASIL, 2001; p. 47, 48).
Quanto à formação de docentes, o Art.11 da Lei 9.795/99, que institui a Política Nacional de
EA, prevê que a dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de professores, em
todos os níveis e em todas as disciplinas (BRASIL, 1999). Na prática, entretanto, a inclusão da
dimensão ambiental em todas as disciplinas do currículo ainda está longe de ser alcançada, como
mostram trabalhos de Barcelos e Voos (2003), Boer (2007). Contudo, é preciso reconhecer que a
EA traz uma contribuição filosófica e metodológica importante à educação geral, porque visa a
construção de valores sociais, conhecimentos e competências voltadas à conservação do meio
ambiente.
Referente à formação do pedagogo, as Diretrizes Curriculares Nacionais orientam que o
Curso deve propiciar conhecimentos como [...] “o ambiental-ecológico”, por meio de estudos
teóricos e práticos. Este documento enfatiza também a investigação e considera que o egresso do
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Curso de Pedagogia deve estar apto a “demonstrar consciência da diversidade, respeitando as
diferenças de natureza ambiental-ecológica [...], entre outras” (BRASIL, 2006).
Assim, o egresso do curso de Pedagogia que irá trabalhar, principalmente, com crianças, tem
a responsabilidade de promover ações formativas que atendem os princípios éticos e de cidadania,
necessários à promoção da EA na educação infantil e nos anos iniciais. O desempenho desta
atividade profissional justifica a necessidade de receber em sua formação inicial conhecimentos
sistematizados de EA (BOER; SCRIOT, 2011).
Os textos de Reigota (1995) indicam que as representações sociais sobre o meio ambiente e
educação ambiental dos professores caracterizam suas práticas pedagógicas cotidianas relacionadas
com este tema. Por representações sociais, entende-se “um conjunto de princípios construídos
interativamente e compartilhados por diferentes grupos que através delas compreendem e
transformam sua realidade” (p. 70).
O autor classificou as representações sociais mais comuns de meio ambiente em:
Naturalista – meio ambiente voltado apenas à natureza, evidencia aspectos naturais,
confundindo-se com conceitos ecológicos como de ecossistema. Inclui aspectos físico químicos, a
fauna e a flora, mas exclui o ser humano deste contexto. O ser humano é um observador externo.
Globalizante – o meio ambiente é caracterizado como as relações entre a natureza e a
sociedade. Engloba aspectos naturais políticos, sociais, econômicos, filosóficos e culturais. O ser
humano é compreendido como ser social que vive em comunidade.
Antropocêntrica – o meio ambiente é reconhecido pelos seus recursos naturais, mas são de
utilidade para a sobrevivência do homem.
Essas categorias serão utilizadas em nossas análises das concepções dos acadêmicos sobre a
EA.
METODOLOGIA
O presente trabalho foi realizado a partir de uma abordagem qualitativa (BOGDAN e
BIKLEN, 1994). Para coletar os dados foi aplicado um questionário composto de seis questões
abertas aos acadêmicos do terceiro e quarto anos do curso de Pedagogia da unidade de
Maracaju/MS. Foram devolvidos 38 questionários.
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Após a aplicação do questionário, às respostas as questões foram colocadas em uma tabela
onde foi possível agrupar respostas semelhantes. Seguiu-se, então, a fase da análise dos dados que
se deu por meio da análise de conteúdo de Bardin (2011).Como se tratava de uma pesquisa em que
se preserva a identidade dos participantes, os acadêmicos não foram identificados.
Para melhor visualização dos resultados, organizamos as seguintes seções, que representam
dois eixos de análise 1. Concepção dos acadêmicos sobre EA; 2. Contribuição da formação inicial.
CONCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS SOBRE EA
Encontrar por meio dos questionários as concepções de educação ambiental dos acadêmicos
foi um dos objetivos desse trabalho, porém, esse elemento não se revelou facilmente nos
depoimentos que, em muitos questionários, apareceu de forma contraditória, indicando que os
acadêmicos não têm uma ideia clara sobre os aspectos mais fundamentais da educação ambiental.
Foi possível identificar a presença marcante das ideias Naturalista e Antropocêntrica do
meio ambiente e da educação ambiental. Naturalista, porque grande parte dos acadêmicos se
referiram à importância da educação ambiental para a preservação, o cuidado com o meio ambiente,
rios, matas, vegetação. Ao homem cabe não destruir os recursos naturais. Alguns exemplos de
respostas dadas a respeito do papel da educação ambiental pelos acadêmicos:
- Graças a educação ambiental podemos compreender sobre a vida, ecossistema e a
manutenção da vida na Terra. Sem ela não sabemos como funciona e como preservar a
natureza.
- Conscientizar os sujeitos a preservar, cuidar, reciclar e tomar atitudes sustentáveis
que preservem o planeta.

Muitas respostas, mas em menor quantidade, se enquadram em uma perspectiva
antropocêntrica, pois revela a ideia de que o cuidado com o meio se refere exclusivamente a nossa
sobrevivência enquanto seres humanos que dependemos de seus recursos. Como exemplo, citamos:
- Cuidado e preservação da natureza, economia de água.
- Ensinar sobre a importância da preservação, os impactos que o lixo, o desmatamento
causam diretamente ao ser humano e a sua sobrevivência.

Apenas uma resposta se aproximou da ideia Globalizante:
- Formar seres humanos para serem pessoas críticas, sociais e participativas nas
decisões de nossa vida pública.
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Destacamos aqui a presença unânime da ideia de “conscientização” presente nas respostas.
A ideia de conscientizar os alunos, como objetivo da educação ambiental, apareceu em quase todos
os questionários, seja como objetivo da educação ambiental, seja como importância da mesma na
formação de professores. A ideia de conscientização também apareceu bastante ligada ao cuidar,
preservar e conservar o meio ambiente. Essa concepção parece estar ligada à concepção de um
limpo ou intacto, já que a expressão reciclar o lixo e diminuir a poluição dos rios apareceu em
muitos questionários.
Conscientizar crianças, para os acadêmicos, parece significar que os alunos devem
‘descobrir’ a importância dos recursos ambientais para preservá-los. Essa forma de entender os
objetivos da educação ambiental também aparece em outros trabalhos (MANZANO, 2003), porém,
Guimarães (1995) faz uma crítica aos processos de ensino tradicionais em que conscientizar é
sinônimo de transmitir valores ambientais aos educandos. Para o autor, conscientizar é possibilitar o
indivíduo a criticar os valores estabelecidos pela sociedade e pelo próprio educador, é ainda:
Permitir que o educando construa o conhecimento e critique valores a partir de sua
realidade, o que não significa um papel neutro do educador que negue seus próprios
valores em sua prática, mas que propicie ao educando confrontar criticamente
diferentes valores em busca de uma síntese pessoal que refletirá em novas atitudes
(p.31-32)

CONTRIBUIÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL
Para os acadêmicos, a educação ambiental tem um caráter conteudista, uma vez que aparece
claramente no seu discurso a visão de que as disciplinas responsáveis pela educação ambiental no
ensino superior devem ser: “Biologia e Educação” e “Metodologia do Ensino de Ciências na
Educação Infantil e Primeiros anos do Ensino Fundamental”, uma vez que essas são disciplinas
mais diretamente voltadas a conteúdos científicos. Essa visão está equivocada com relação aos PCN
que preveem a EA como um conteúdo transversal e que, portanto, deveria aparecer, ainda que na
graduação, enquanto responsabilidade de toda a comunidade acadêmica, perpassando todo o seu
currículo.
Além disso, aspectos como a limpeza da unidade, a presença de áreas de convívio entre os
acadêmicos, o cuidado com os espaços e com a área verde da unidade, o respeito entre alunos e
professores, o constante uso de materiais recicláveis na produção de brinquedos e materiais para o
Laboratório de Metodologias Lúdicas e Brinquedoteca (LAMELUTECA) presente na unidade.
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Também não se pronunciaram a respeito dos trabalhos que realizam durante as disciplinas para os
quais utilizam materiais como isopor, EVA, e papel, em alguns casos (frise-se), de forma
inadequada e desnecessária.
Também relativo a esse aspecto, é importante ressaltar que os acadêmicos não apresentam
uma ideia clara sobre o caráter transversal da EA. Em uma das questões, era pedido que os
acadêmicos explicassem sobre o seu entendimento a respeito da transversalidade da EA (O que
significa dizer que a EA é um tema transversal?); muitos acadêmicos responderam que não sabiam
o que era um conteúdo transversal ou que não sabiam explicar. Entre os que responderam ficou
clara a relação entre a transversalidade e a interdisciplinaridade, sendo, inclusive os dois termos
usados equivocadamente, como sinônimos.
- Porque ela engloba todas as disciplinas.
- Porque é um tema interdisciplinar.
- Que todas as matérias podem falar a respeito.

Embora os dois conceitos tenham uma relação importante, cabe lembrar que
interdisciplinaridade e transversalidade diferem uma da outra. A interdisciplinaridade refere-se a
uma relação entre as disciplinas, o que pode garantir a partir de um trabalho com questões sócioambientais, por exemplo; enquanto a transversalidade refere-se a dimensão temporal da prática
pedagógica, ou seja, ela está presente em todas as etapas da escolarização básica e superior, não
apenas por meio de discussões nas disciplinas, mas por meio de projetos, de organização dos
espaços, de atitudes estimuladas, democratização das decisões escoares, entre outras ações.
Os PCNs no volume “Meio Ambiente” trazem, assim, a importância do desenvolvimento de
um trabalho contínuo da temática ambiental, frisando a todo momento a necessidade em se
trabalhar a EA sob a perspectiva interdisciplinar e de forma transversal. Entretanto, o documento
não esclarece a forma como os docentes poderão desenvolver este trabalho.
Questionados sobre a forma como a EA apareceu durante a sua formação no curso de
Pedagogia, os futuros professores, em sua maioria, indicaram apenas as duas disciplinas citadas e
ainda assim, ressaltam o seu caráter superficial. Alguns acadêmicos afirmaram que a formação
recebida no curso foi suficiente para a prática docente na educação ambiental, mas com ressalvas,
como se apresentam as respostas abaixo:
- Acredito que foi suficiente, mas devo me preparar para sempre buscar novos
conhecimentos.
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- Sim, mas pretendo estudar mais para me aprofundar na área.

A última parte do questionário se referia a sugestões de propostas para a melhoria da
formação com relação a EA no curso de Pedagogia. Entre as sugestões destacou-se a que propõe
que seja inserido no currículo do curso uma disciplina específica para trabalhar a EA.
Também foram propostas dos acadêmicos:
Que o tema seja trabalhado desde o primeiro ano do curso, de forma contínua; Por
meio de Aulas Práticas e Trabalhos de campo, para os quais a universidade deveria
disponibilizar materiais e ônibus a fim de que pudessem (re) conhecer a fauna e flora
presente em nosso município e estado; Reformulação das ementas das disciplinas do
curso; Construção de projetos que pensem e envolvam a comunidade, na
conscientização das escolas e CIEIs (Centros Integrados de Educação Infantil);
Apresentação de técnicas e metodologias para serem trabalhadas futuramente pelos
professores; Realização de palestras e debates com o tema da EA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo, traz a temática da EA e suas implicações da prática docente no curso de
pedagogia da unidade de Maracaju. Este tema é importante por conta de sua relevância e
implicações, principalmente na prática dos futuros docentes em relação à EA.
Percebemos que os acadêmicos são conscientes das suas fragilidades conceituais e
metodológicas com relação aos temas ambientais, porém também está presente a noção de
incompletude de formação, que permite que os acadêmicos se assumam como profissionais
inacabados que devem estar permanentemente em busca de novos conhecimentos e refletindo sobre
as suas práticas, entre elas, as de EA.
Estudar os desafios colocados para inserção da educação ambiental no processo de formação
inicial é determinante para o êxito na atuação desses profissionais nas escolas de educação básica,
enquanto educadores ou a partir de uma gestão escolar comprometida com a educação das futuras
gerações, visando o desenvolvimento de valores éticos e de respeito na relação dos homens com a
natureza e todas as comunidades de vida e na construção de uma cidadania ambiental.
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Resumo
Em meio aos problemas socioambientais cada vez mais presentes em nosso dia a dia, a inserção da
educação ambiental em todos os meios, mas principalmente na escola se impõe a cada dia, sendo
importante que os professores estejam preparados para trabalhar com esta temática. A presente
pesquisa em andamento, tem por objetivo conhecer como se dá a educação ambiental no curso de
Pedagogia de Maracaju/MS. Neste artigo, trazemos as análises de um questionário aplicado aos
acadêmicos dos terceiro e quarto anos do curso visando conhecer o que compreendem como educação
ambiental e sua importância para a prática docente nos mais variados âmbitos da educação. Os dados
foram analisados por meio da análise de conteúdo e os resultados mostram que os acadêmicos
apresentam uma visão ingênua da educação ambiental, que reflete a sua visão naturalista do meio
ambiente. Eles consideram a formação obtida insuficiente para a sua atuação na educação infantil e
primeiros anos do ensino fundamental, porém reconhecem a importância da temática e da busca
constante de aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional. Entre as sugestões dadas pelos
acadêmicos estão: que o tema seja trabalhado desde o primeiro ano do curso, de forma contínua; uso
de aulas práticas e trabalhos de campo, (re) conhecer a fauna e flora presente em nosso município e
estado, reformulação das ementas das disciplinas do curso, construção de projetos que pensem e
envolvam a comunidade, na conscientização das escolas e CIEIs (Centros Integrados de Educação
Infantil), realização de palestras e debates com o tema da EA (Educação Ambiental).
Palavras-chave: Educação Ambiental. Tema Transversal. Formação Inicial.
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A INTERDISCIPLINARIDADE COMO ELEMENTO
NORTEADOR NA FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS
Genilda Maria da Silva – Escola Municipal Moisés Barreto dos Santos
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INTRODUÇÃO
A sociedade contemporânea tem passado por inúmeras transformações e a educação escolar
tem percorrido um longo caminho para buscar atender as exigências desta contemporaneidade.
Pensar e refletir sobre as complexidades deste cenário em que se vive e, que, é constituído por
incertezas e subjetividades requer um olhar mais atencioso para garantir que a formação do sujeito
se revista de uma intencionalidade capaz de potencializar sempre a melhor aprendizagem, a
aprendizagem significativa.
A educação escolar é oriunda de práticas pedagógicas que se ancoram na perspectiva
tradicional, que não consegue, na maioria das vezes, garantir ao sujeito a formação em sua
totalidade. Nesse sentido, é importante entender, que além de se pensar em como formar o
profissional da educação para o mundo globalizado, faz-se imprescindível a priori estar também
preparado para mediar o processo de ensino-aprendizagem pautado na realidade vivenciada pelo
aluno, a qual se constitui de complexidades.
Assim, o presente trabalho intitulado “A interdisciplinaridade como elemento norteador na
formação de pedagogos”, desejava responder ao questionamento: o processo de ensinoaprendizagem nas turmas de Pedagogia da Universidade de Pernambuco Campus Petrolina – PE
está acontecendo dentro de uma abordagem interdisciplinar? Dessa forma, elenca-se que esta
problemática será respondida mediante a aquisição do objetivo compreender o sentido da
interdisciplinaridade na formação docente de pedagogos da UPE Campus Petrolina – PE.
O estudo aporta-se em Fazenda (2001, 2008), Japiassu (1994) que dialogam sobre a
interdisciplinaridade como fazer pedagógico e ação epistemológica, Morin (2015) que elenca a
necessidade de se entender o complexo para mediar o processo de ensino-aprendizagem de forma
interdisciplinar, Nogueira (2016), que discute sobre a necessidade de compreender o objeto de
estudo de forma orgânica, de forma interdisciplinar, Santomé (1998) que chama a atenção de a
escola se reinventar para contemplar a aprendizagem em sua globalidade, perdendo sua
característica de fábrica de produção de conhecimentos.
Os dados revelam que os alunos têm conhecimentos relevantes a respeito da ação
interdisciplinar, compreendendo-a a partir da perspectiva epistemológica, além de dialogarem sobre
a ação interdisciplinar como ação pedagógica. Diante do exposto, busca-se ainda, com esta pesquisa
despertar o olhar atencioso para a qualidade da educação, a partir da formação inicial de egressos do
curso de Pedagogia da UPE Campus Petrolina – PE calcada na compreensão sobre a relevância da
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interdisciplinaridade no processo de formação do sujeito em sua complexidade e totalidade, pois
conforme defende Nogueira (2016), é imprescindível que os professores de Pedagogia
potencializem aos egressos desse curso a se impulsionarem para conhecer e compreender o objeto
de aprendizagem de forma mais orgânica, complexa e interdisciplinar.
O ITINERÁRIO METODOLÓGICO
A construção deste trabalho parte de um olhar histórico e pauta-se em princípios
fenomenológico como descrito por Maciel José
a Fenomenologia é um método que apresenta conclusões inacabadas, que vive um
processo de contínua insatisfação e busca pela verdade e pela essência, procurando
seus sentidos e significados. Assim também é a educação que, a rigor, não banaliza o
saber, nem se permite cair no dogmatismo. Ao menos essa é a concepção de uma
educação transformadora, que visa humanizar educandos e educadores e promove a
convivência solidária e fraterna, que faça sentido para a sociedade contemporânea
(2013, p. 37 – 38).

Neste sentido, remete-se a comparar o método à metáfora da borboleta, que do ponto de
vista simbólico, aproxima do construir a metodologia de um trabalho que vai transmutando do ovolarva, pupa-borboleta, num ato contínuo. Assim, é com vistas a essa perspectiva, que se apresenta o
percurso deste estudo, o qual vislumbra o (re)pensar das ações que concernem o processo
educativo, visando entender se tais ações, se configuram em mudanças/metamorfoses,
transformações e humanização.
O passo a passo em vistas da interpretação e da compreensão do fenômeno ocorreu em cinco
momentos. No primeiro momento, foi realizada a pesquisa bibliográfica; em seguida a pesquisa de
campo para a coleta de dados, a partir da realização da entrevista semiestruturada com oito alunos
que cursam Pedagogia, seguida da observação direta e dos registros dos fenômenos que se
manifestam no lócus e, por fim, foi feita a interpretação, redução, análise/compreensão e descrição
dos dados obtidos.
Os alunos participantes da pesquisa são representantes de cada período e são identificados a
partir dos cognomes A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8. O critério para escolha desses sujeitos foi
que eles estivessem regularmente matriculados no curso, desde o ingresso e que nunca tivessem
desistido ou reprovado em nenhuma disciplina.
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DO MOSAICO PARA A CENA: A INTERDISCIPLINARIDADE COMO PROPOSTA DE
AÇÃO/REFLEXÃO/AÇÃO NO/PARA O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
Pensar a interdisciplinaridade a partir da analogia do mosaico configura-se numa ação de
múltiplas interpretações e infinidades de compreensões. O mosaico pode ser percebido como uma
obra de arte que revela ‘boniteza’, curiosidades, reflexões. E é nesse sentido, que entende a
contribuição do trabalho interdisciplinar na construção e (trans)formação humana.
As discussões sobre a interdisciplinaridade não são novas, tendo em vista que esses debates
surgiram na década de 60 do século passado, na Europa como destaca Nogueira (2016). No entanto,
entende-se essa proposta como propulsora do exercício da ação/reflexão/ação do professor com
vistas ao desempenho de práticas pedagógicas calcadas na perspectiva de inovação, de mudanças,
de busca por melhores caminhos para se potencializar a aprendizagem humana. E como relata
Morin (2015), por meio da ação interdisciplinar é possível adentrar na “caixa preta” do processo de
construção e de mediação do conhecimento humano.
É importante evidenciar que inovação no contexto interdisciplinar, não se refere,
necessariamente ao ineditismo, pois, a interdisciplinaridade já é discutida ao longo de quase seis
décadas. As discussões sobre essa visão se relacionam à ideia da busca de caminhos favoráveis à
construção do conhecimento humano com vistas à formação do sujeito em sua totalidade. Essa
abordagem dialoga com o que Santomé (1998) destaca como ser imprescindível a ruptura do
processo de ensino-aprendizagem pautado na ideia de “fábrica de conhecimentos”, isto é, a partir da
ação interdisciplinar, ensina-se para a consolidação da aprendizagem significativa e rompe-se com a
ideia de ensino transmissivo, simplista, hierárquico, que vislumbra a preparação do sujeito, apenas
para o mercado de trabalho (SANTOMÉ, 1998).
Ressalta-se ainda, que, mediante a abordagem interdisciplinar, rompe-se com as barreiras do
conhecimento conservador, alienado, esfacelado, míope, provocado pelo conhecimento disciplinar
(JAPIASSU, 1994). Fazenda (2001) compara a interdisciplinaridade a uma orquestra sinfônica e a
uma colcha de retalhos. Essas analogias dialogam com o que Morin (2015) defende a respeito do
conhecimento complexo. Para Morin (2015, p. 85), a complexidade se configura numa “tapeçaria
da modernidade” sob a qual, necessita-se tecer fio a fio, que são os diversos conhecimentos, as
diferentes áreas em que o conhecimento adentra, para se constituir o todo, sem desvalorizar suas
partes, mas sem, sobretudo, fragmentá-lo.
Sendo debatida a partir da analogia do ‘mosaico’, a interdisciplinaridade contempla em sua
plenitude a ideia de integração dos mais variados saberes e conhecimentos, que possibilitam novas e
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distintas compreensões, a partir da representatividade ilustrada neste elemento artístico, assim como
fortalece a compreensão acerca da construção da identidade do pedagogo, pautada na perspectiva de
que, a formação desse profissional precisa atentar-se também, para a construção de uma identidade
social e humana.
Portanto, e frente ao exposto, ressalta-se então, que o trabalho educativo realizado com
vistas a estas ações se configura de fato, em uma ação inovadora e de ação/reflexão/ação, para o
processo de ensino e de aprendizagem, as quais têm sempre em vista, a formação humana do sujeito
na perspectiva do vir a SER MAIS defendido por Freire (2011).
Tecendo os fios que constituem a compreensão sobre a interdisciplinaridade: os achados de uma
busca
Buscando responder ao objetivo e ao questionamento deste estudo, destaca-se que os alunos,
sujeitos da pesquisa, construíram conhecimentos/compreensões relevantes acerca da temática. Para
os alunos A3, A5 e A7 a interdisciplinaridade é uma ação que se configura no enfoque
epistemológico e pedagógico. No epistemológico, a ação interdisciplinar compreende e conhece
profundamente como o conhecimento se processa, a partir da análise, em profundidade, sobre os
caminhos trilhados pelo conhecimento – passando, desde a vertente científica até a concretização do
conhecimento holístico.
Os estudantes A1, A2, A4, A6 e A8 entendem a interdisciplinaridade como ação
pedagógica. Fazenda (2008), esclarece, que mediante o aspecto pedagógico, a ação interdisciplinar
se configura num processo de parceria, de trocas e de debates entre os pares e os autores do
processo educativo; de pesquisa para entender as singularidades desse processo; de atitude, ousadia
e coragem para enfrentar os desafios que surgem nesse contexto de desenvolvimento de ações
pedagógicas pautadas no saber e no saber-fazer.
É importante ressaltar também, que as abordagens dos alunos evidenciam que, no curso de
Pedagogia, não há o desempenho de ações interdisciplinares, então, a formação pedagógica não se
reverbera por essa perspectiva. Entretanto, as análises minuciosas e fenomenológicas deixam claro
que o curso deu passos relevantes frente ao desenvolvimento de práticas interdisciplinares como: a
curricularização da extensão, a participação de professores e de alunos em grupos de pesquisas, a
realização de planos de ensino e de estudo sobre diversas temáticas entre os pares, Estágio
Supervisionado em formato de Residência Pedagógica, participação dos alunos no Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), entre outras ações.
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Elenca-se, também, que os princípios fenomenológicos foram essenciais para se perceber e
interpretar os fenômenos implícitos nas situações destacadas e observadas, haja vista, as
compreensões preciosas dos sujeitos, sobre a interdisciplinaridade. Para A1 essa ação configura-se
numa “relação entre as disciplinas”, A2 a destaca como “conexão entre as disciplinas”, A3 elenca
ser um “conjunto de disciplinas que se interligam”, A4 discorre ser a “ligação entre as disciplinas”,
A5 a compreende como “simbioses entre as disciplinas”, A6 diz que para haver
interdisciplinaridade precisa “encaixar um conteúdo de Matemática com Geografia, por exemplo”,
A7 a entende como possibilidade para a “aprendizagem acontecer de forma orgânica” e A8 relata
ser “a abrangência de vários conteúdos em uma aula” (SILVA, 2019).
Esses diálogos consentem com o pensamento de Japiassu (1976, p. 14) ao elencar “a ciência
como a consciência de mundo”. A partir dos termos destacados por estes sujeitos entende-se que a
compreensão sobre o sentido atribuído à interdisciplinaridade ora trilha pela perspectiva
pedagógica, ora pela epistemológica, tendo em vista que os entrevistados refletem sobre o saber
fazer pedagógico, como elenca o A2, sobre a conexão das disciplinas e sobre a compreensão desse
fazer, destacado, também, por A7 a respeito da aprendizagem se dar de forma mais orgânica a partir
da ação interdisciplinar.
Sendo assim, faz-se relevante entender que por meio da interdisciplinaridade o processo
educativo deve ser desempenhado conforme a beleza percebida no mosaico e na transmutação do
casulo, com vistas a um caminhar em busca da compreensão do que se apreende, pois a ação
interdisciplinar é imprevisível, incerta e adentra “as caixas pretas do conhecimento” humano de
forma inusitada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A interdisciplinaridade é vista como uma ação que rompe com a ideia de reprodução de
conhecimentos, pois por meio do desempenho de práticas interdisciplinares, é possível contemplar a
aprendizagem humana em seus múltiplos aspectos e assim contribuir para a formação humana, para
a aprendizagem significativa do sujeito.
Assim sendo, enfatiza-se ainda, a interdisciplinaridade potencializa o desempenho da ação
didático-pedagógica na perspectiva do vir a ser: um profissional da educação preparado para o
trabalho na abordagem interdisciplinar; um sujeito que contribui para a formação humana em sua
globalidade/complexidade; um docente que sabe lidar com as incertezas que constituem o processo
educativo e, sobretudo, com as singularidades e pluralidades dos alunos; um ser humano e
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profissional da complexidade, que enxerga a ação interdisciplinar como um princípio para o
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem significativo.
O objetivo deste estudo foi atingido de forma satisfatória, pois evidenciou que os sujeitos
desenvolveram compreensões sobre a interdisciplinaridade, tanto no aspecto epistemológico – de
ciência e de construção do conhecimento humano integrado/orgânico, quanto, pedagógico – do
fazer a partir de ações que adentrem para tais compreensões epistemológicas, constituindo, assim, o
conhecimento em sua totalidade e para o contexto de globalidade e modernidade.
É evidente que ensinar está para além da reprodução de padrões educativos de séculos
passados, que foram relevantes para o contexto. Ensinar para a sociedade contemporânea, requer
entender as complexidades existentes nesse meio, que, constitui-se de forma globalizada e
pluralizada. Assim, percebe-se a necessidade de superação dos desafios acerca da ação
interdisciplinar, a fim de poder se lançar na busca da inovação para o processo educativo.
Nesse sentido, então, visualiza-se na interdisciplinaridade o antídoto para a superação das
fronteiras acerca do ensino, que gera o conhecimento esfacelado/fragmentado, e que, sobretudo,
abre caminhos, os quais favorecem a construção de conhecimentos pautada num processo de
globalidade, complexidade, totalidade.
Portanto, o exercício docente, ancorado na perspectiva interdisciplinar implica, além de
todas as analogias utilizadas, a compreensão de que o processo de ensino-aprendizagem, pautado na
ação/reflexão/ação, deve ser mediado, também com amor, empatia, humildade, pois a ação
interdisciplinar potencializa transcendências e os conhecimentos construídos e transformados
transbordam, unem-se e entram em sinfonia/sintonia. Por fim, é interessante questionar: seria o
interdisciplinar, o antídoto para todos os problemas educacionais existentes na modernidade?
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Resumo
A sociedade contemporânea se reveste de grandes transformações, que na maioria das vezes a educação
escolar não tem dado conta de responder. Assim, enfatiza-se, que para se atender as exigências deste
contexto, faz-se relevante mediar o processo de ensino-aprendizagem na perspectiva interdisciplinar,
pois essa ação transcende as propostas de ensino dogmático, simplista, uniformizado e fragilizado e
assume a postura educativa calcada na formação do sujeito em sua totalidade. Este estudo busca
compreender o sentido da interdisciplinaridade na formação docente de Pedagogos da UPE Campus
Petrolina – PE e aporta-se teoricamente em Fazenda (2001, 2008), Japiassu (1994), Morin (2015),
Nogueira (2016), Santomé (1998), entre outros, ancorando-se no questionamento: o processo de
ensino-aprendizagem nas turmas de Pedagogia da Universidade de Pernambuco Campus Petrolina – PE
está acontecendo dentro de uma abordagem interdisciplinar? Para responder ao objetivo e à questão
norteadora realizou-se uma pesquisa com características bibliográfica, assim como desenvolveu-se um
estudo qualitativo e de campo aportado em princípios da fenomenologia, com oito alunos, estudantes
do curso de Pedagogia. Os dados deste estudo revelam, que mesmo os alunos afirmando, que no curso
não são desempenhadas ações didático-pedagógicas com vistas à ação interdisciplinar, a análise
fenomenológica revela inclusive, que esses sujeitos construíram conhecimentos significativos a respeito
dessa ação. Por fim, conclui-se que a interdisciplinaridade possibilita o desempenho de práticas
pedagógicas pautadas na ação/reflexão/ação, de modo a garantir transformações educativas e sociais
dentro do contexto de ensino-aprendizagem do âmbito de investigação, contribuindo, principalmente,
para que tanto o ensino e a ação pedagógica, quanto a aprendizagem do aluno se configurem em
reflexão, ação, e interdisciplinaridade.
Palavras-chave: Ação complexa. Curso de Pedagogia. Ensino-aprendizagem. Interdisciplinaridade.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1731

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas

A PEDAGOGIA DO SI: ELEMENTOS PARA UMA
TEORIA DOS PROCESSOS COGNITIVOS DAS
EMOÇÕES NA FORMAÇÃO CONTÍNUA DE
PROFESSORES
Thaiany Guedes da Silva – UFAM
Karolayne Êndrea Oliveira Peixoto – SEDUC/UFAM

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O que é a Pedagogia do Si? O que são os processos cognitivos das emoções, revelados pelas
Neurociências desde o fim do último século, e de que maneira implicam no modo como pensamos a
formação de professores? Estas são perguntas basilares do texto (e tempo) presente. A ideia e o
reclame pela Pedagogia do Si nascem do estudo concluído no doutoramento em Educação no
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Amazonas, cujo objetivo foi
compreender como os conhecimentos sobre os processos cognitivos da emoção podem implicar nas
mediações pedagógicas da formação contínua dos professores do Bloco Pedagógico SemedManaus?
Realizamos uma laboriosa investigação, iluminada metodicamente pela perspectiva
Hermenêutica Crítica de Paul Ricoeur, que envolveu as técnicas de pesquisa documental,
observação de campo, entrevistas com os professores formadores e com os professores em
formação, no contexto do que é realizado junto aos professores dos anos iniciais do Ensino
Fundamental I, das escolas públicas municipais da capital do Amazonas, no âmbito da Divisão de
Desenvolvimento Profissional do Magistério – DDPM/SEMED-Manaus.
Os dados construídos foram lançados à compreensão através dos resultados das pesquisas
acerca das emoções e seus processos cognitivos desenvolvidas no campo da Neurociência,
especialmente na contribuição que António Damásio tem perfilado. Bem como naquilo que a
Psicologia Cognitiva de base marxista formula e no que debate, atualmente, a perspectiva crítica da
formação contínua de professores, fundamentalmente no Brasil.
PRIMEIRO ELEMENTO PARA A PEDAGOGIA DO SI: AS BASES NEUROCIENTÍFICAS DO
PROCESSO COGNITIVO DAS EMOÇÕES
Aquilo que estamos chamando de processo cognitivo das emoções está embasado nas
pesquisas realizadas pelo neurocientista António Damásio. Na obra “O erro de Descartes”, ele
define que o “raciocínio evolui como uma extensão do sistema emocional automático, com a
emoção desempenhando vários papéis no processo de raciocínio” (DAMÁSIO, 1996, p. 7). A
explicação dessa tese passa pelo que o autor denominou como hipótese do marcador somático.
Quando lhe surge um mau resultado associado a uma dada opção de resposta, por mais
fugaz que seja, você sente uma sensação visceral desagradável. Como a sensação é
corporal, atribuí ao fenômeno o termo técnico de estado somático (em grego, soma

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1733

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

quer dizer corpo); e, porque o estado “marca” uma imagem, chamo-lhe de marcador.
Repare mais uma vez que uso somático na acepção mais genérica (aquilo que pertence
ao corpo) e incluo tanto as sensações viscerais como as não viscerais quando me refiro
aos marcadores-somáticos (DAMÁSIO, 1996, p. 205).

Damásio (1996) defende que o nosso próprio organismo é utilizado como referência de base
das interpretações que realizamos, do sentido da subjetividade elaborada, bem como das estratégias
de raciocínio. Tais estratégias giram em torno de objetivos, opções de ação e previsão de resultados
conduzidos afim de contemplar as exigências da homeostase. Os processos da emoção sobressaem
nesse cenário, à medida em que fazem parte integrante da maquinaria neural da regulação biológica.
Conforme Damásio (2008, p. 62) “emoções e sentimentos de emoções constituem,
respectivamente, o começo e o fim de uma progressão, mas o caráter relativamente público das
emoções e a privacidade completa dos sentimentos ao longo deste contínuo são diferentes.” Por
essa razão o autor distingue as emoções – que podem ser primárias, secundários ou sociais – dos
sentimentos que possuem também, pelo menos, dois níveis distintos: sentimentos de fundo e
sentimentos emocionais.
As emoções primárias são aquelas ditas universais: alegria, tristeza, medo, cólera, surpresa
ou aversão. O bem-estar ou o mal-estar, a calma ou a tensão são consideradas emoções secundárias.
Conforme Damásio (2011, p. 162), as emoções sociais dependentes dos ambientes nos quais os
indivíduos crescem, estão ligadas aos fatores educacionais. Todas as emoções consistem em
alterações corporais e comportamentos específicos.
O autor propôs que o termo sentimento deve ser reservado para a experiência mental e
privada de uma emoção, enquanto o termo emoção deve ser usado para designar o conjunto de
respostas que constitui uma emoção que, de modo geral, são publicamente observáveis. Enquanto
todas as emoções originam sentimento, nem todos os sentimentos provêm de emoções. Damásio
(2008) chama sentimentos de fundo (backgraund) aos que não têm origem nas emoções, compara o
sentimento de fundo como a imagem da paisagem do corpo quando não se encontra agitada pela
emoção. Segundo ele, provavelmente o conjunto de sentimentos de fundo contribui para um humor
bom, mau ou indiferente.
Damásio (2018) define os sentimentos como experiências mentais conscientes, caso
contrário, não seriam conhecidas pelo organismo. Essas experiências condicionam o que o autor
denomina como valência, isto é, “a qualidade inerente da experiência, que apreendemos como
agradável, desagradável ou algo entre esses dois extremos” (DAMÁSIO, 2018, p. 125).
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Sentimentos voltaram a inteligência para certos objetivos, aumentaram-lhe o alcance o
refinaram, de tal maneira que resultou a mente cultural humana. em certa medida, para
o bem ou para o mal, os sentimentos e o intelecto mobilizado por eles libertaram os
humanos da tirania absoluta dos genes, porém os mantiveram sob o domínio despótico
da homeostase. (DAMÁSIO, 2018, p. 220)

A questão da consciência e sua relação com as emoções aparece na obra “O sentimento de
si: o corpo, a emoção e a Neurobiologia da Consciência”, nela, Damásio (2008) declara que a força
humana de todas as emoções depende dos sentimentos gerados por elas, “mas o impacto completo e
duradouro dos sentimentos exige também a consciência, pois só com o advento do sentido do si
podem os sentimentos tornar-se conhecidos do indivíduo que os experimenta.” (DAMÁSIO, 2008,
p. 56). Conforme o autor, “a consciência começa por um sentimento, um tipo especial de
sentimento, bem entendido, mas, mesmo assim, um sentimento [...] a consciência sente-se, e se
sente” (idem, p. 355). Nessa perspectiva
A presença de você é o sentimento do que acontece quando seu ser é modificado pelas
ações de aprender alguma coisa. Essa presença nunca se afasta, do momento em que
você desperta até o momento em que seu sono começa. Ela tem de estar presente, caso
contrário você não existe. (DAMÁSIO, 2000, p. 25)

Que consequências essa compreensão lança aos processos de formação contínua de
professores?
SEGUNDO ELEMENTO: A RELAÇÃO ENTRE EXPERIÊNCIA, VIVÊNCIA E VALÊNCIA NA
FORMAÇÃO DOCENTE
A força didática de nossa reflexão acostumou-se a separar o sujeito em várias dimensões,
recortar os pedaços do seu eu para entendê-lo, para aprimorar cada parte. Ao perfeito estilo
cartesiano, levamos ao extremo aquilo que chamamos de pessoal e profissional. A perspectiva do
método cartesiano, somada à epistemologia comteana do racionalismo de nossas ações, aliada ao
denso passado de preconceitos e ilusões acerca da polaridade pensar versus sentir (SILVA;
GHEDIN, 2018), nos trouxe ao século XXI tentando retecer conceitualmente aquilo que no plano
da vida nunca esteve separado.
A formação contínua ao organizar os signos mediadores das aprendizagens deve ter em
conta que esses signos não estão circunscritos em uma caixa da cognição chamada trabalho, isenta
das relações intrínsecas do sujeito que trabalha. Admitir que a aprendizagem que se constrói na
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formação é apenas um nó no tecido maior da subjetividade individual e coletiva significa
compreender a historicidade autobiográfica embutida em cada processo.
Na obra de Damásio, o conceito de valência diz respeito ao valor do objeto da experiência.
Valor que não está contido nas coisas em si, mas na relação que construímos ontologicamente com
as coisas. O que estamos defendendo é a aprendizagem como uma passagem da experiência comum
à vivência subjetiva, na qual a valência é a condição estruturante. Toassa (2011) verifica que o
conceito de vivência na obra de Vygotski, inicialmente, está muito ligado ao seu sentido
dicionarizado. No russo, perejivânie designa experiências participativas vitais, imediatas e
perpassadas de emocionalidade. A primeira elaboração do conceito de vivência em Vygotsky segue
essa mesma lógica.
O aprofundamento dos estudos o levou a ampliar o conceito de vivência e a destituir a
imediaticidade e fugicidade atribuída até então. Vivência passa a ser definida como a unidade
dinâmica da vida consciente: unidade porque é a síntese da vivência externa e interna, ou seja,
aquela que realizamos com o mundo e, ao mesmo tempo, a que realizamos conosco acerca de nosso
estar no mundo.
A nova ideia de vivência abrange, na teoria histórico cultural, vários tipos de
consciência e de intensidade existencial – pois se trata simplesmente da relação
interior da consciência com o meio, generalizável na linguagem, e não um estado
psicológico especial. Embora impliquem também as dinâmicas profundas da
personalidade e do discurso, não se relacionam apenas às situações de grande impacto
emocional (TOASSA, 2011, p. 290).

Ao ampliar o conceito de vivência, relacionando-o com as dinâmicas profundas da
personalidade, está argumentando que não existe vivência longe do sujeito que vivencia. É
necessária uma história, uma ontologia que justifique a valência atribuída a cada experiência.
É nesse sentido que afirmamos na figura 1 que quanto maior a inscrição da experiência na
consciência autobiográfica, maior sua chance de incorporar-se como vivência, tudo isso mediado
pela valência como centro decisor da mobilização dos principais processos cognitivos de
aprendizagem, incluindo memória, atenção e inteligência.
No trabalho de tese, temos assumido que se formar é sentir necessidade de transformar-se.
Ao dialogar com as falas das professoras das escolas municipais que participaram de todo
calendário formativo de 2018, percebemos que essa necessidade faz parte de uma construção
pessoal coadunada às estruturas sociais e seus signos. De fato, a formação contínua de professores
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tem como desafio operar entre as necessidades atuais e futuras, possibilitando a evolução das
próprias necessidades, através do enriquecimento do repertório práxico (teórico-prático) de que
dispõem os professores para pensar a si e seu trabalho, não como polos distantes, mas como
dimensões que se interconectam, interrogam-se e se aperfeiçoam mutuamente.
Os conhecimentos acerca dos processos cognitivos das emoções nos orientam que as
aprendizagens que mobilizam as histórias de vida, a consciência autobiográfica e os sentimentos
conscientes são fundamentais porque situam o processamento da informação no sentido do si. A
inserção dos conhecimentos nessa estrutura nunca é passiva ou pontual, mobiliza o todo daquele
que aprende e apreende.
CONCLUSÕES
A questão do sentido na composição do conhecimento é um ponto crucial para as teorias
modernas da aprendizagem. Entretanto, a estrutura neurobiológica que oportuniza a construção do
sentido não é uma peça iluminada no debate. Essa estrutura é oportunizada pelos processos
cognitivos das emoções e sentimentos, que permitem ao nosso organismo gravar eventos e
respostas em diferentes níveis de sofisticação.
São tão responsáveis pelas reações automatizadas que se operam sem prévia comunicação
com o córtex, pois a rapidez da ação pode determinar a vida, quanto pela alteração da conduta ou
seu reforço; a atenção voltada aos conteúdos e pessoas ou sua rejeição, bem como a base regulatória
de qualquer formação, que, segundo estamos assumindo, tem a ver com uma necessidade de
transformar-se.
Os processos de organização dos signos que realizam a mediação entre sujeito,
conhecimento e mundo é uma tarefa que não pode se dar ignorando o debate que introduzimos
nesse trabalho, sob pena de praticar o tradicional ensino que não tem como consequência a
aprendizagem, que serve aos sistemas e suas burocracias, mas não aos professores e seu
desenvolvimento. Contra essa falácia de uma formação que não forma é que recorremos aos estudos
das Neurociências.
Desse mergulho no campo das emoções e sentimentos e sua implicação na aprendizagem
resultou um quadro extremamente complexo dada as fortes bases que o sustentam. De um lado,
preconceito, negligência e uma forte carga histórica apartando as ciências, de modo geral, e a
educação, de modo específico, da relação esclarecida e direcionada acerca dos vínculos das
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emoções e sentimentos na aprendizagem. Do outro lado, temos os conhecimentos construídos no
campo das Neurociências defendendo a indissociabilidade entre razão e emoção, bem como o papel
determinante das emoções para a seleção e consolidação das aprendizagens.
O trabalho não teve o intuito de apresentar todas as bases do que estamos chamando de
Pedagogia do Si. Nossa intenção foi realizar uma breve e fundamentada crítica sobre nossos
conceitos arcaicos acerca das emoções humanas, defendendo as relações autobiográficas e
ontológicas dos sujeitos, como condição para a mobilização dos processos cognitivos necessários à
aprendizagem que se deseja incentivar no contexto da formação contínua de professores.
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Resumo
O trabalho é um recorte de pesquisa desenvolvida no Doutorado em Educação pela Universidade
Federal do Amazonas. A tese objetivou compreender como os conhecimentos sobre os processos
cognitivos da emoção podem implicar nas mediações pedagógicas da formação contínua dos
professores do Bloco Pedagógico Semed-Manaus. Iluminados metodicamente pela Hermenêutica
Crítica de Paul Ricoeur, construímos os dados através de múltiplos procedimentos, tais como: análise
documental, observação de campo e entrevistas com professores formadores e com os professores em
formação, no contexto do que é realizado junto aos docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental
I, das escolas públicas municipais da capital do Amazonas, no âmbito da Divisão de Desenvolvimento
Profissional do Magistério da Secretaria Municipal de Manaus-AM. Epistemologicamente, as análises
emergem dos seguintes campos: Neurociência Cognitiva, Psicologia Cognitiva e Formação de
Professores. No campo das Neurociências demos ênfase ao processo cognitivo da emoção e cotejamos
o debate a partir do neurocientista de referência internacional António Damásio (1996, 2000, 2008,
2011 e 2018). A Pedagogia do Si nasce como proposta de reflexão acerca da finalidade dos processos e
mediações educacionais que se intitulam como formativas, mas que ao desvincularem o sujeito humano
real do sujeito da aprendizagem ideal, servem apenas para reproduzir as intenções limítrofes de
formação humana tão eficazes à manutenção da ordem social espoliadora vigente. Tem-se como
resultado a formulação pioneira de uma Pedagogia do Si, proposta que está apoiada na compreensão
acerca dos processos cognitivos das emoções e sentimentos e que defende a aprendizagem como a
passagem da experiência comum à vivência subjetiva, na qual a valência é a condição estruturante.
Nesse modelo, o conhecimento deve estar em sintonia com a consciência autobiográfica do indivíduo e
é essa proporção que define a mobilização do pensamento e, consequentemente, das aprendizagens.
Palavras-chave: Processos cognitivos das emoções; Neurociências; Formação contínua de professores;
Pedagogia do Si.
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Resumo
O objetivo do painel consiste em discutir resultados de estudos desenvolvidos no grupo de pesquisa
“Abordagem histórico-cultural de Vygotsky e as contribuições para a educação” que desencadeou em
diferentes projetos de pesquisa desenvolvidos no Campus Universitário do Araguaia (CUA), da
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), no Programa de Pós-Graduação em Geografia, da
Universidade Federal de Goiás (UFG/GO) e da Educação Básica, da Secretaria Estadual de Educação
de Mato Grosso (SEDUC/MT). Estas pesquisas versam sobre a teoria histórico-cultural, a teoria da
atividade e a teoria desenvolvimental. Assim, o painel é composto de três trabalhos, o primeiro aborda
os principais conceitos da teoria histórico-cultural, da teoria da atividade e da teoria desenvolvimental
com contribuições para formação inicial e continuada de professores. Como resultado, enfatiza a
complexidade na apropriação desses conceitos, advinda de um processo de ensino transmissivo e da
formação do pensamento empírico que compromete as mudanças teórico-práticas. Na mesma
concepção, o segundo texto traz os resultados de uma pesquisa a respeito do ensino de geografia
desenvolvida junto as professoras pedagogas que atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na
rede estadual de educação em Barra do Garças/MT. Este destaca a dificuldade na apropriação dos
conceitos de geografia e na organização do ensino na perspectiva desenvolvimental, que desencadeia
em uma aprendizagem empírica. Por fim, a terceira produção trata da atividade de estudo desenvolvida
com estudantes do Povo Indígena Xavante que frequentam escolas públicas urbanas de Barra do
Garças/MT e aborda conceitos de tempo e temporalidades, a partir da disciplina de história, e da
educação intercultural. Os resultados sinalizam para a importância da organização do ensino
desenvolvimental para a apropriação dos conceitos e formação do pensamento crítico desses
estudantes. Em síntese, o painel retrata os estudos teórico-práticos desencadeados a partir das pesquisas
desenvolvidas por profissionais de diferentes áreas e instituições.
Palavras-chave: Teoria histórico-cultural; Ensino desenvolvimental; Formação do pensamento;
Aprendizagem.
TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
Marilene Marzari – UFMT/CUA
Hidelberto de Sousa Ribeiro – UFMT/CUA
André Luiz Fernandes de Oliveira – SEDUC/MT
Sandra Maria Araújo – SEDUC/MT

INTRODUÇÃO
A preocupação de educadores relaciona-se com a qualidade da educação, principalmente
quando uma parcela da população brasileira, historicamente excluída da escola, começou a ter
acesso aos conhecimentos escolares. Isso desencadeou em preocupações com o ensino e
aprendizagem que, por um lado, apresentou-se heterogêneo, e; por outro, acentuou-se os desafios
em atender a diversidade presente nos espaços escolares. Tal realidade vivenciada na educação
básica, também se faz presente no ensino superior, principalmente nos cursos de licenciaturas que
preparam acadêmicos para a docência. No que diz respeito à formação dos professores, essa nem
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sempre esteve presente na histórica da educação brasileira, tanto que somente a partir dos meados
da década de trinta, século XX, é que a formação didático-pedagógica passou a constituir-se como
preocupação nas diferentes licenciaturas, sendo criado o curso de didática. Nesse contexto,
predominava a pedagogia nova, cuja ênfase recaia sobre os métodos de ensino, os conteúdos eram
pouco valorizados e partiam do interesse dos estudantes, considerados ativos e os professores
exercendo a função de facilitadores/orientadores da aprendizagem.
Essa pedagogia contrapunha-se à tradicional ao defender os princípios democráticos, ficando
evidente “[...] as diferenças entre as camadas sociais. Assim, as possibilidades de se concretizar este
ideal de homem se voltam para aqueles pertencentes ao grupo dominante” (VEIGA, 2002, p. 50).
Essa concepção modificou-se durante a ditadura militar quando a educação se voltou a “[...] busca
da racionalização, da eficiência e da produtividade do ensino, levando às últimas consequências o
caráter técnico e instrumental com que já vinha se afirmando nos anos anteriores” (GARCIA, 1994,
p. 172). Com isso, o professor tornou-se um técnico e os estudantes aprendiam fazer o necessário
para o exercício de uma profissão para atender os interesses do capital.
A partir do processo de redemocratização, intelectuais comprometidos com uma educação
crítica, buscaram outras teorias para a educação escolar, em que os conhecimentos produzidos pela
humanidade contribuíssem para intervir na formação de uma sociedade mais justa e igualitária.
Nesse contexto, Saviani (1986, 1991) e Libâneo (1990) criaram a pedagogia histórico-crítica e a
pedagogia crítico social dos conteúdos, respectivamente, que privilegiava o ensino e a
aprendizagem dos conhecimentos em sua totalidade. Para isso, fundamentaram-se no materialismo
histórico-dialético e em autores como Vygotsky, Luria e Leontiev, precursores da psicologia
histórico-cultural. Essas bases teóricas ampliaram-se, a partir da década de noventa, quando outras
gerações de autores russos ganharam visibilidade, como a teoria da atividade e do ensino
desenvolvimental que se constituem em possibilidade à atividade de estudo.
Em vista disso, este artigo resultou de discussões realizadas no grupo de pesquisa
“Abordagem histórico-cultural de Vygotsky e as contribuições para a educação e do projeto de
pesquisa: “Organização do Ensino na Perspectiva da Didática Desenvolvimental”, desenvolvido no
Campus Universitário do Araguaia (CUA), da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).
Esses estudos envolveram a participação de acadêmicos de licenciaturas, de professores da
educação básica e do ensino superior público e privado. Essas discussões desencadearam no
desenvolvimento de outros projetos de pesquisa e de experiências com a formação continuada.
Assim, este artigo teve como objetivo discutir conceitos da teoria histórico-cultural, da teoria da
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atividade e da teoria desenvolvimental que contribuem com a atividade de estudo nos diferentes
níveis da educação.
Para isso, nos utilizamos da metodologia qualitativa e os procedimentos de entrevista,
observações, produções coletivas e individuais e relatos orais que aconteceram durante as
discussões de categorias como trabalho, abstrato para concreto, totalidade entre outras pautados em
autores como Kopnín (1978) e Kosik (2001); em Vygotsky (1991a, 1991b, 2001, 2004) os
conceitos de mediação dos signos, funções psicológica superiores, níveis de desenvolvimento real e
potencial, zona de desenvolvimento proximal, a aprendizagem e desenvolvimento, entre outros; em
Leontiev (2004, 2005) a estrutura psicológica da atividade: necessidade-motivo(objeto)-finalidade e
condições que requerem ações, operações e tarefas para serem desenvolvidas e; em Davydov (1988)
a teoria desenvolvimental com conceitos: atividade de estudo, mediação didática e cognitiva,
formação do pensamento empírico e teórico, generalização, entre outros.
Dessa forma, este artigo iniciou-se com alguns conceitos dos referencias teóricos, acima
mencionados, e finalizou com reflexões a respeito das contribuições à formação docente e ao
processo de ensino e aprendizagem.
AS CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA MARXISTA NA CRIAÇÃO DA TEORIA HISTÓRICOCULTURAL
Para este estudo destacamos a categoria trabalho que, segundo Kosik (2002) e Paulo Netto
(2011), constitui-se em uma atividade laboral e formadora da consciência humana. Para esses
autores, a atividade trabalho tornou-se fundamental para explicar a transformação, tanto da natureza
como do homem, que ocorre por meio da atividade prática e produtiva. Nessa perspectiva, “[...] a
noção de atividade é compreendida como o processo no qual a realidade é transformada pelos
esforços criativos dos homens. O trabalho é a forma original desta transformação (DAVÍDOV,
1999, p. 02).
É nesse processo que o homem cria a história, a cultura e desenvolve as relações sociais, a
atividade coletiva, a criação e a utilização de signos e instrumentos que levam a transformação,
hominização e humanização, modificando seus pensamentos. Para isso é necessário o movimento
do pensamento (abstração) do abstrato para o concreto para desvelar o objeto e chegar na essência
que se revela no movimento dialético que, por sua vez, leva a apropriação das múltiplas
determinações e das relações diversas do objeto que se constitui no concreto pensado, isto é, na
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totalidade. Assim, a “[...] ascensão do abstrato ao concreto [...] é um movimento no pensamento e
do pensamento (KOSIK, 2001, p. 36).
Nessa perspectiva, é o desenvolvimento do pensamento que “[...] leva à substituição de uma
imagem cognitiva por outra, à transição do desconhecimento ao conhecimento, do conhecimento
superficial e unilateral do objeto ao conhecimento profundo e multilateral” (KOPNIN, 1978, p.
127). Disso decorre a importância da teoria marxista para criação da psicologia histórico-cultural,
principalmente em relação ao processo histórico da gênese dos fatos e não da análise de fatos, que
se contrapõe as teorias Behaviorista e Inatista.
Assim, a teoria histórico-cultural utilizou-se dos signos e instrumentos para a compreensão
das relações existentes entre o sujeito e o objeto e, ao mesmo tempo, identificar as condições de
origem da consciência humana que se constitui quando o sujeito pensa o objeto e deixa de operar
com o objeto de forma cotidiana. São os signos e instrumentos que levam à mudança na formação
social e no nível de desenvolvimento cultural dos sujeitos.
Em face disso, os signos atuam sobre o sujeito e estão relacionados a capacidade de criação
e imaginação, que, por sua vez, se manifesta em todos os aspectos da vida cultural. É por meio da
internalização desses signos que ocorre o desenvolvimento das funções superiores que se
diferenciam das funções elementares, de origem biológica, presentes tanto no ser humano como nos
animais. Assim, ao internalizar as experiências culturais, o sujeito reconstrói os modos de ações
realizados externamente e aprende a organizar seus processos mentais. Para Vygotsky, as funções
psicológicas aparecem primeiro no nível social (interpsicológica) e depois no nível individual
(intrapsicológica). Assim, “Isso se aplica igualmente para a atenção voluntária, para a memória
lógica e para a formação de conceitos. Todas as funções superiores originam-se das relações reais
entre indivíduos humanos” (VIGOTSKY, 1991a, p. 64).
Vygotsky acreditava que todas as pessoas eram capazes de aprender e desenvolver funções
superiores. Para isso, as interações dos sujeitos com o grupo social e com os objetos da cultura eram
decisivas nas formas de governar, tanto o comportamento como o desenvolvimento do pensamento.
Com isso, somente os humanos desenvolvem funções superiores que dependem da apropriação de
conceitos, tanto cotidianos como científicos. Os cotidianos se formam na experiência pessoal e são
apreendidos “[...] principalmente pela conversação, indo da experiência sensorial para a
generalização”. (NUÑEZ, PACHECO, 1998, p. 93). Daí que os espontâneos permitem somente a
generalização aparente das coisas, enquanto que os científicos generalizam o pensamento, formado
durante o exercício da atividade educacional sistematizada, que requer do sujeito operação mental
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para fazer sínteses e generalizações complexas. Isso evidencia a importância, segundo Hedegaard
(2002), da zona de desenvolvimento proximal, caracterizada pela relação estabelecida entre as
etapas planejadas de ensino e as do processo de aprendizagem. Dessa maneira, “O ensino só é
válido quando precede o desenvolvimento” (VYGOTSKY, 2004, p. 463). Para isso, a mediação de
alguém mais experiente é fundamental no sentido de atuar na zona de desenvolvimento proximal,
que consiste na
[...] distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento
potencial, determinado através de problemas sob a orientação de um adulto ou em
colaboração com companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 1991a, p. 97).

Esse processo se faz necessário, uma vez que: “[...] o aprendizado adequadamente
organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de
desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer” (VYGOTSKY, 1991a,
p.101). Isso significa dizer que para ensinar os conceitos científicos precisa-se compreender o
desenvolvimento mental dos sujeitos, em suas diferentes etapas, pois o processo de formação de
conceitos é
[...] um ato real e complexo de pensamento que não pode ser ensinado por meio de
treinamentos, só podendo ser realizado quando o próprio desenvolvimento mental da
criança já estiver atingindo o nível necessário. Em qualquer idade, um conceito
expresso por uma palavra representa um ato de generalização. Mas o significado das
palavras evolui (VYGOTSKY, 1991b, p. 71)

Disso decorre que, quando uma palavra nova é aprendida, o desenvolvimento está apenas
começando, uma vez que no início “[...] é uma generalização do tipo mais elementar que, à medida
que a sujeito se desenvolve, é substituída por generalização de um tipo cada vez mais elevado,
culminando o processo à formação dos verdadeiros conceitos” (VYGOTSKY, 2001, p. 246). Em
relação aos conceitos, “A lógica dialética mostrou que o conceito não é um esquema tão formal, um
conjunto de traços abstraídos do objeto, mas que oferece um conhecimento muito mais rico e
completo do mesmo” (VYGOTSKY, 2004, p. 120).
Para essa apropriação dos conceitos, Elkonin e Davidov criaram a teoria desenvolvimental
para que os estudantes formassem o pensamento crítico e realizassem generalizações de
pensamento e não somente das coisas. Desse modo, as bases do materialismo dialético, da teoria
histórico-cultural e da teoria da atividade com a estrutura: necessidade, motivo (objeto), finalidade e
condições e dos elementos estruturais: ações, operações e tarefas, contribuíram com a
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sistematização da atividade de estudo. Nessa proposta, a atividade de estudo está relacionada com o
motivo (objeto), a ação com os objetivos e a operação às condições materiais e espirituais dos
sujeitos. Leontiev (2005) destaca a necessidade como condição primeira de toda atividade, porém,
em si, a atividade não determina a orientação concreta, uma vez que é no objeto que ela encontra
sua determinação - o objeto torna-se motivo da atividade. Assim, a atividade se efetiva quando
ocorre o encontro entre necessidade, motivo e objeto. Esse processo marca o início da transição da
atividade do nível material para o nível psicológico.
Diferente disso, quando não há coincidência entre motivo (objeto) e objetivo estamos diante
de uma ação da atividade, pois “[...] um ato ou ação é um processo cujo motivo não coincide com
seu objetivo, (isto é, com aquilo para o qual ele se dirige), mas reside na atividade da qual ele faz
parte” (LEONTIEV, 2005, p. 69). Nesse sentido, as ações dependem dos objetivos e são dirigidas
por operações que são os procedimentos necessários para realizar uma determinada ação e as
operações com as condições.
Assim, o referencial teórico produzido por Vygotsky e Leontiev constituiu-se em
contribuições importantes para Davídov criar a teoria desenvolvimental para pensar a atividade de
estudo que visa superar uma concepção mecânica de transmissão do patrimônio cultural.
A TEORIA DESENVOLVIMENTAL
Vasily Vasilyevich Davídov, criou a teoria desenvolvimental que tem como princípio a
formação do pensamento teórico-científico dos escolares. Isso ocorreu em decorrência das
insatisfações com o processo de ensino que seguia a pedagogia tradicional que, inicialmente,
ensinava as características aparentes dos objetos, depois os comparavam com outros e os
classificavam, resultando na aprendizagem empírica dos conhecimentos. Diferente disso, os “[...]
estudantes devem aprender o aspecto genético e essencial dos objetos, ligado ao modo próprio de
operar da ciência, como um método geral para análise e solução de problemas envolvendo tais
objetos” (LIBÂNEO, FREITAS, 2013, p. 320). Ao fazerem uso do método geral, os estudantes
resolvem tarefas concretas, compreendendo a articulação entre o todo e as partes e vice-versa.
Para que isso se efetivasse, Davídov (1988) acrescentou, na estrutura psicológica da
atividade, o desejo como base sobre a qual as emoções funcionam e desencadeiam a atividade de
estudo que segue uma característica central que era o conhecimento teórico. Para isso, a atividade
de estudo partia das experiências, dos interesses, das perguntas e das necessidades dos estudantes, a
fim de
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[...] estimular e utilizar conflitos cognitivos; estimular a reflexão sobre demandas
objetivas e pré-requisitos subjetivos como uma base para a formação de objetivos de
aprendizagem tem que tornar os estudantes cientes dos sucessos e das falhas [...] e tem
que manter a autoconfiança e a auto-competência dos estudantes (LOMPSCHER,
1999, p. 03-04).

Nessa perspectiva, a atividade de estudo tem papel ativo na formação da consciência
humana, que se desenvolve mediante uma educação que impulsiona o desenvolvimento cognitivo,
ligado à fundamentação lógico-psicológica da estruturação das disciplinas escolares. Deste modo,
O conteúdo destas e os meios para desenvolvê-los no processo didático-educativo
determinam essencialmente o tipo de consciência e de pensamento que se forma nos
escolares durante a assimilação dos correspondentes conhecimentos, atitudes e hábitos
(DAVÍDOV, 1988, p. 99)

Para o referido autor, os conteúdos e métodos desenvolvidos na escola contribuem somente
à formação do pensamento empírico, portanto, deixam de formar o pensamento teórico necessário
às generalizações científicas. Dessa maneira, o pensamento empírico se constitui pelo “[...]
conhecimento do imediato na realidade, justamente do aspecto que se expressa pela categoria de
existência presente [...]” (DAVÍDOV, 1988, p. 123). Ou seja, esse pensamento permite a
compreensão aparente do objeto, impedindo que se desvelem suas conexões internas e essenciais,
limitando-se a descrever, nomear, quantificar, catalogar, expor, esquematizar o que é possível de ser
observado direta e imediatamente pelos sentidos.
Para avançar no processo de aprendizagem torna-se imprescindível a formação do
pensamento teórico que se constituí a partir da abstração e da reflexão teórica, na qual se
identificam as relações genéticas do objeto, seu princípio geral que serve como uma base para sua
análise, desde sua origem (gênese) até as transformações e relações internas que o constituem.
Assim, o pensamento teórico é a forma de atividade mental, por meio da qual se [...] reproduz o
objeto idealizado e o sistema de suas relações, que em sua unidade refletem a universalidade ou a
essência do movimento do objeto material e como meio de sua representação mental [...]
(DAVÍDIOV, 1988, p. 126).
Esses procedimentos de pensamento possibilitam a reconstrução e transformação mental do
objeto. Assim, pensar teoricamente é “[...] desenvolver processos mentais pelos quais se chega aos
conceitos, transformando-os em ferramentas para fazer generalizações conceituais e aplicá-las a
problemas específicos” (DAVÍDOV, 1988, p. 332).
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Para que a educação forme o pensamento teórico necessário se faz realizar mudanças tanto
na formação de professores como nas práticas de ensino que se pautam na transmissão,
memorização e reprodução mecânica dos conteúdos, dificultando uma maior compreensão da
totalidade dos conceitos científicos, imprescindíveis à formação do pensamento teórico. Nos dizeres
de Sforni, “[...] a aquisição dos conceitos científicos é potencialmente promotora do
desenvolvimento psíquico” (SFORNI, 2004, p. 82).
Nessa perspectiva, a teoria desenvolvimental desempenha papel ativo na formação do
pensamento teórico, necessário às generalizações científicas. Para isso, a palavra do professor ou de
colegas mais experientes devem orientar para o objeto de aprendizagem e de sua “[...] análise para
diferenciar os aspectos essenciais dos fenômenos daqueles que não o são e, finalmente, a palavratermo, sendo associada aos traços distinguidos, comuns para toda uma série de fenômenos se
converte em seu conceito generalizador” (DAVÍDOV, 1988, p. 10-103). Para isso, os escolares
devem realizar investigações dirigidas e mediadas para se apropriarem dos conceitos necessários ao
desenvolvimento de ações cognitivas como a reflexão, a análise e o planejamento. É por isso que
O ensino desenvolvimental tem como essência o desencadear do pensamento teórico,
isto é, que reproduza conscientemente as compreensões teóricas desenvolvidas em
uma matéria de modo a explicar as importantes relações estruturais que caracterizam
aquela matéria (CHAIKLIN, 1999, p. 4)

Isso implica dizer que a teoria desenvolvimental tem como objetivo fazer com que os
envolvidos no processo educativo desenvolvam a capacidade de pensar por si mesmos. Para isso, o
professor deve organização dos meios e situações adequadas para que os estudantes se apropriem
das experiências histórico-sociais. Nessa perspectiva, os escolares necessitam, segundo Davídov
(1988), da ajuda constante do professor ou dos colegas mais experientes, para que adquiram a
capacidade de pensar, na medida em que se apropriem do nuclear do conteúdo e deduzam as suas
múltiplas determinações.
Para a teoria desenvolvimental, os estudantes devem pensar teoricamente sobre o objeto de
estudo e, com isso, formar um conceito teórico para lidar em situações concretas de vida. Isso
implica em resoluções de situações-problema para que os escolares se apropriam do nuclear
(gênese) do conteúdo e isso demanda uma preparação que a maioria das formações inicial e
continuada deixam de contemplar nos currículos. Formar o pensamento teórico requer domínio dos
conteúdos e conhecimentos didático-pedagógicos, dentre outros que envolvem a atividade docente.
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Isso implica dizer que o objetivo primeiro da atividade de estudo é fazer com que os estudantes
aprendam a pensar por si. Em relação a isso, Hedegaard afirma:
O conhecimento teórico deve ser adquirido por meio da atividade investigativa. Na
escola, esta atividade é atividade controlada, consistindo da investigação de problemas
que contenham os conflitos fundamentais do fenômeno. Um pré-requisito para a
aquisição do conhecimento teórico é a atividade didática construída sobre tarefas que
iluminam os contrastes encontrados nas relações fundamentais de um fenômeno. Por
meio desta investigação, fica possível apreender o desenvolvimento do fenômeno
(HEDEGAARD, 2002, p. 206).

Desse modo, as atividades de estudo devem desencadear a mobilização do pensamento dos
estudantes, em direção à construção dos conceitos teóricos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer do processo histórico brasileiro, a educação escolar esteve fundamentada em
práticas de ensinar-aprender que reproduziam o conhecimento como inquestionável, em que o
professor exercia o papel de transmissor e os escolares eram passivos e receptivos. Com isso, a
educação escolar desconsiderava o processo histórico dos escolares; porém, mudanças ocorrem com
o processo de abertura política e a visibilidade dos estudos do materialismo histórico-dialético e da
teoria histórico-cultural que se constituem em arcabouço teórico importante para a compreensão da
aprendizagem e do desenvolvimento dos escolares. Somam-se a esses referenciais, a teoria da
atividade, que juntas fornecem as bases para a teoria desenvolvimental, que tem como princípio a
formação do pensamento teórico.
A apropriação desses referenciais; por um lado, se constituiu em desafio para os
participantes dos estudos que vivenciaram uma formação empírica, como refere-se Davídov (1988),
e ensinam a partir desse paradigma teórico; por outro, representa uma possibilidade de reflexão das
ações pedagógicas desenvolvidas no âmbito da educação, visto que manifestam o desejo de buscar
alternativas para o exercício da docência.
Embora a maioria dos participantes enfatiza a complexidade dos referencias teóricos e sua
ausência nas formações inicial e continuada, sentem a necessidade de vivenciar na prática a teoria
desenvolvimental. Essa iniciativa demandou mudanças no ato de refletir, problematizar e organizar
a atividade de estudo para que os estudantes se apropriassem dos conhecimentos escolares e
formassem o pensamento teórico, a fim de intervirem no contexto social.
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Assim sendo, estamos confiantes que, estando inseridos em um contexto de formação inicial
e continuada, na possibilidade de mudanças na atividade de estudo, para que os estudantes possam,
por meio da aprendizagem dos conceitos científicos, formarem o pensamento teórico, a fim de
resolverem problemas da vida particular e social.
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Resumo
Na década de oitenta, com o processo de redemocratização do país, uma parcela significativa da
população passou a ter acesso à educação escolar, o que acentuou a preocupação de educadores com o
processo de ensino e aprendizagem, principalmente daqueles vindos de uma realidade pouco
privilegiada econômica e culturalmente. Nesse sentido, objetivo do artigo consistiu em discutir
conceitos da teoria histórico-cultural, da teoria da atividade e da teoria desenvolvimental que
contribuem com a atividade de estudo nos diferentes níveis da educação. Teóricos do materialismo
histórico-dialético, da teoria histórico-cultural, da teoria da atividade e da teoria desenvolvimental
subsidiaram essa produção, também os estudos desenvolvidos no grupo de pesquisa “Abordagem
histórico-cultural de Vygotsky e as contribuições para a educação” e do projeto “Organização do
Ensino na Perspectiva da Didática Desenvolvimental” que contou com a participação de professores
da educação básica, do ensino superior e de acadêmicos das licenciaturas que reuniam-se
periodicamente para leitura e discussões de textos, verbalizações relacionando teoria e prática, entre
outras. Os procedimentos de observação, de entrevista e de produções escritas individuais e coletivas
auxiliaram no levantamento dos dados. Como resultados destacamos a complexidade na apropriação
dos conceitos que pode estar relacionada com a formação escolar que privilegiou, ao longo das décadas,
um ensino transmissivo e a formação do pensamento empírico; a dificuldade em modificar uma prática
de estudo orientada por perguntas e respostas para uma mediação didática em que os estudantes se
sintam motivados a aprender os conteúdos escolares; a elaboração de tarefas que formem o
pensamento teórico, entre outras. Como considerações, destacamos a importância desses referencias
teóricos para a atividade de estudo, seja na educação básica e/ou formação inicial e continuada de
professores por permitir uma formação que discute as contradições e conflitos políticos, econômicos e
sociais presentes no contexto escolar e na sociedade.
Palavras-chave: Formação de professores; Teoria histórico-cultural; Teoria desenvolvimental;
Atividade de estudo.
FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA: CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA HISTÓRICOCULTURAL
Ismael Donizete Cardoso de Moraes – UFG/GO
Gláucia Cristina Nogueira – SME/MT
Eliane Pereira Campos Silva – SEDUC/MT
Victor Alves Santos – UFMT/CUA

INTRODUÇÃO
O presente artigo teve como objetivo discutir resultados da pesquisa intitulada “A Formação
Profissional continuada e o ensino de geografia em uma perspectiva histórico-cultural”,
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desenvolvido junto as professoras pedagogas que atuavam nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental na cidade de Barra do Garças/MT.
Esse estudo relaciona-se com nossa trajetória profissional, inicialmente como professor no
Ensino Fundamental II e Ensino Médio e, nos últimos anos, atuando como professor formador no
Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO), do Estado
de Mato Grosso. Soma-se a isso, a participação em grupos de estudo e de pesquisa, desenvolvidos
junto ao Campus Universitário do Araguaia (CUA/UFMT) e no programa strictu senso em
Geografia na Universidade Federal de Goiás (UFG/GO).
Essas experiências fizeram com que sentíssemos a necessidade de ampliar os estudos a
respeito das contribuições da teoria histórico-cultural para a formação continuada de professores,
mais especificamente de pedagogas. Isso foi realizado durante o mestrado, que teve como
parâmetro o conceito de lugar, estudado na formação continuada destes profissionais. Nessa
oportunidade, percebemos que as professoras, ao participarem das entrevistas e dos questionários,
tiveram um aprofundamento do conhecimento do referido conceito; porém, apresentavam
dificuldades em relacioná-lo com os objetivos e os procedimentos de ensino, aspectos fundamentais
para o desenvolvimento do pensamento geográfico dos alunos.
Isso nos levou a elaborar uma proposta de formação continuada para discutirmos outros
conceitos da geografia, tendo como referência o ensino de cidade, mais nomeadamente, a cidade de
Barra do Garças-MT e a mediação na elaboração e desenvolvimento dos planos de aula, a fim de
analisá-los durante a atividade de estudo.
A dinâmica adotada foi a prática que estava sendo desenvolvida pelas professoras para
repensar a formação continuada, com os aportes teóricos da abordagem histórico-cultural e da
geografia crítica, para que, posteriormente, as professoras planejassem as ações didáticopedagógicas. Assim, o ponto de partida foi planejar a formação a partir da experiência prática das
professoras, ou seja, uma formação centrada nos problemas práticos profissionais.
Isso significou, em termos pedagógicos, uma aproximação entre os problemas práticos
profissionais e a teoria histórico-cultural, por considerar os níveis de conhecimento/
desenvolvimento efetivo e o potencial para realizar a mediação, como referência para reflexões
sobre a práxis, isto é, uma abertura para o desenvolvimento pessoal e profissional.
Para isso, os estudos nortearam-se no seguinte problema de pesquisa: Como a formação
continuada, planejada a partir dos problemas profissionais, contribui para que os professores dos
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Anos Iniciais do Ensino Fundamental se apropriem dos conceitos de geografia e planejem as aulas
de maneira que os alunos ultrapassem os limites da aprendizagem empírica dos conteúdos
geográficos?
O objetivo geral consistiu em compreender se a formação continuada, centrada nos
problemas práticos profissionais, contribui para que as professoras superem o ensino empírico dos
conteúdos geográficos.
Os objetivos específicos visavam: discutir os principais conceitos da teoria histórico-cultural
e do Ensino de Geografia; acompanhar a elaboração e o desenvolvimento do plano em sala de aula
e; entender a formação continuada como possibilidade de superação do ensino empírico dos
conteúdos geográficos.
A metodologia qualitativa norteou a pesquisa, pois, segundo Gamboa (2012), essa
abordagem possibilitou considerar o contexto social em seu interior e os dados cederam espaço para
uma análise e interpretação da prática social do grupo envolvido na pesquisa. Nessa mesma
perspectiva, os estudos de Marconi e Lakatos dizem que nessa concepção “[...] as coisas não são
analisadas na qualidade de objetos fixos, mas em movimento [...] encontrando-se em via de se
transformar, desenvolver, o fim de um processo é sempre o começo de outro” (MARCONI;
LAKATOS, 2010, p. 83).
Assim, essa tem sido a condução dada às pesquisas sobre formação de professores na
perspectiva histórico-cultural, nas quais o objeto é percebido em movimento e o sujeito revela a
qualidade das ações, do contexto e suas interdependências. Dessa maneira, segundo Araújo e Moura
(2012), um trabalho condizente com uma abordagem da pesquisa qualitativa, nos leva a dois
princípios fundamentais: as ações e instrumentos que garantam a participação efetiva de todos os
envolvidos, tanto no processo como no produto, e a compreensão do movimento e da mutabilidade
da objetividade dos conceitos e das teorias da ciência, algo imprescindível para perceber as
transformações no objeto e nos sujeitos.
Sendo assim, utilizamos dos seguintes procedimentos de investigação: observação, narrativa
das professoras e entrevista, em um processo de formação continuada, tendo os problemas práticos
profissionais como ponto de partida e de chegada. Participaram da pesquisa sete professoras de duas
escolas estaduais de Barra do Garças que se dispuseram a participar das atividades de formação
continuada, desenvolvida no segundo semestre de 2018, perfazendo um total de 48 horas.
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O referencial teórico sustentou-se em três vertentes: a formação de professores, a teoria
histórico-cultural e o ensino de geografia.
REFERENCIAL TEÓRICO
As discussões sobre formação continuada de professores têm permeado a ideia de se buscar
alternativas aos modelos de transmissão do conhecimento com o objetivo de fazer a transposição
eficiente para a sala de aula. Com isso, nossa proposta didática, alicerçada nos problemas práticos
profissionais, abre a possibilidade para desenvolver a consciência crítica e a ação transformadora,
por meio da formação do pensamento teórico.
Para Libâneo (2009), esse nível de compreensão da realidade pressupõe que a formação de
professores tenha como referencial o desenvolvimento de bases teóricas e epistemológicas, com
vistas à compreensão do seu papel enquanto mediador da apropriação dos conceitos pelos alunos.
Para o autor, isso requer a articulação entre saberes dos conteúdos específicos, saberes didáticopedagógicos e saberes da experiência. Assim, procedimentos e metodologias de ensino estariam em
conexão com aspectos da cultura e do cotidiano dos professores e dos alunos.
Dessa forma, planejamos uma formação continua de professores que tenha como ponto de
partida os problemas profissionais, de maneira que se possibilite aos professores articularem
dialeticamente os tipos de conhecimentos, ou seja,
[...] otorgar un papel central a los ‘problemas profesionales’, problemas vinculados a
la práctica - pero no abordables sin el poyo de la teoría-, que han de ser definidos,
asimismo, teniendo en cuenta tanto el perfil de profesional deseable como el contexto
real em el que se desarrolla el ejercicio de la acción professional (GARCIA PÉREZ,
2007, p. 33).

Nesse sentido, é preciso se afastar de ideias que consideram o professor como tábula rasa e
que na formação continuada vai entrar em contato com um conhecimento “novo”, ao contrário,
devemos conceber o professor como sujeito histórico, portador de conhecimentos oriundos do
processo de interação em diversos grupos sociais ao longo da vida. Justificando, assim, o
posicionamento de Araújo e Moura (2012) ao defenderem os termos ‘formação profissional inicial e
formação profissional continua’ ao invés de ‘formação inicial e formação contínua’, considerando a
dialética no processo formativo, “cujo movimento implica um continuum de ação” (ARAÚJO;
MOURA, 2012, p. 78).

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1754

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Com isso, a formação ganha um caráter que coloca o professor em uma dupla condição,
tanto como agente como objeto das mudanças. Nas palavras de Vasquez (1977), como um sujeito
dotado dos elementos constitutivos da práxis reflexiva e criadora.
Isso justifica nossa opção de pautarmos à formação continua de professores na teoria
histórico-cultural de Vygotsky e Leontiev (2010), que desenvolveram suas matrizes teóricas
apoiados no materialismo histórico e dialético de Marx, no qual encontraram os fundamentos para
uma proposta psicológica com possibilidades reais de superação das concepções tradicionais de
ensino e aprendizagem predispostas a condicionar o desenvolvimento da psique à cultura e a
biologia.
Por conseguinte, fundamentados na teoria marxista, Vygotsky e Leontiev, entre outros,
buscaram compreender as relações existentes entre o sujeito e o objeto e, ao mesmo tempo,
identificaram as condições de origem da consciência humana. No entanto, pensamos na formação
continuada tendo como referência à influência do conhecimento produzido por esses pesquisadores
sobre a formação e a estrutura do pensamento humano, principalmente os conceitos de
aprendizagem, mediação e zona de desenvolvimento proximal, de Vygotsky, e da estrutura
psicológica da atividade, de Leontiev. Essas teorias têm uma relação essencial com a ideia de
construirmos uma formação continuada permeada pelos problemas profissionais cotidianos.
Para Vygotsky, “[...] o processo de desenvolvimento não coincide com o da aprendizagem, o
processo de desenvolvimento segue o da aprendizagem, que cria a área de desenvolvimento
potencial” (VYGOTSKY, 2010, p. 116). Dessa forma, cabe ao formador conhecer o nível de
desenvolvimento efetivo, ou seja, os conhecimentos já consolidados pelas cursistas para mediar o
desenvolvimento das capacidades em uma área de desenvolvimento potencial. Ao relacionar esse
aspecto da teoria histórico-cultural de Vygotsky com a ideia que desenvolvemos anteriormente,
sobre a necessidade de se considerar, na formação, os problemas profissionais cotidianos,
entendemos que os professores, ao refletirem sobre as ações que desenvolvem no processo de
ensino e aprendizagem tomem consciência do próprio nível de conhecimento efetivo, algo
substancial para entrar em atividade de estudo. Dessa maneira, o desenvolvimento depende da
atividade principal desempenhada pelo sujeito. Assim, para Leontiev
[...] a vida, ou a atividade como um todo, não é construída mecanicamente a partir de
tipos separados de atividades. Alguns tipos de atividade são os principais em um certo
estágio, e são da maior importância para o desenvolvimento subsequente do indivíduo,
e outros tipos são menos importantes. Alguns representam o papel principal no
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desenvolvimento, e outros, um papel subsidiário. Devemos, por isso, falar da
dependência do desenvolvimento psíquico em relação à atividade principal e não à
atividade em geral (LEONTIEV, 2010, p. 63).

Para o referido autor, a atividade corresponde aos processos psicológicos definidos por algo
a que o processo, como um todo, se dirige (seu objeto), coincidindo sempre com o objetivo que
estimula o sujeito a executar esta atividade, isto é, o motivo. Desse modo, “[...] o objetivo de uma
ação, por si mesma, não estimula a agir. Para que a ação surja e seja executada é necessário que seu
objetivo apareça para o sujeito, em sua relação com o motivo da atividade da qual ele faz parte”
(Idem, p. 69).
Na teoria da atividade de Leontiev, Davydov (1988) ao desenvolver uma proposta didática
que levasse os estudantes ao desenvolvimento do pensamento e conhecimentos teóricos,
acrescentou o desejo, pois além da necessidade/motivo, as emoções desencadeiam a estrutura da
atividade de estudo. Desejo este que não surge do nada, é preciso que na atividade de ensino o
professor/formador se apoie naquilo que os cursistas sabem, e, a partir disso, crie situaçõesproblema para que aprendam a desvelar o que ainda não sabem. Sobre o assunto, especificamente
no ensino de geografia, temos que:
O espaço geográfico não corresponde a um referente direto da experiência empírica,
não é um objeto em si mesmo, a ser descrito em suas características externas. Ele é
uma abstração, uma construção teórica, uma categoria de análise que permite
apreender a dimensão da espacialidade das/nas coisas do mundo (CAVALCANTI,
2013, p. 51).

Porém, não há uma predisposição para que o aluno consiga desenvolver um tipo de
raciocínio que o possibilite relacionar-se com o mundo como objeto de pensamento. Nesse sentido,
compete aos professores o esforço intelectual para que, pela mediação didática, possibilite aos
professores em formação o estabelecimento da relação do conhecimento teórico-científico com seu
cotidiano e vice-versa.
Se

o

conteúdo

apresentado/trabalhado

nas

aulas

de

geografia

não

são

correspondências diretas da realidade vivida diretamente pelos alunos, mas,
construções resultantes do conhecimento ‘mediato’, o esforço do professor está
centrado

em

demonstrar

como

essas

duas

dimensões

estão

relacionadas

(CAVALCANTI, 2013, p. 59).

Nessa perspectiva, a atividade de ensino tem papel ativo na formação da consciência
humana ao desenvolver, mediante uma educação escolar e, analogicamente na formação continua
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de professores, um ensino que impulsiona o desenvolvimento cognitivo, ligado à fundamentação
lógico-psicológica da estruturação das disciplinas. Esse é o ponto chave de nosso estudo, pois o
método de ensino é uma decorrência do conteúdo a ser ensinado e cabe ao professor o domínio
teórico desse conteúdo para a viabilização dessa proposta de ensino e aprendizagem.
Contudo, para que os professores em formação continuada formem conceitos teóricos é
necessário elaborar um planejamento de ensino que permita essa construção, ou seja, o ponto de
partida e de chegada centrou-se nos problemas profissionais ligados à prática, porém, não
abordáveis sem o apoio da teoria, que serviram de parâmetro para organizar as ações que compõem
a unidade entre o desenvolvimento do pensamento geográfico dos professores e a atividade de
ensino.
DISCUSSÕES E RESULTADOS
O objetivo do estudo era compreender se a formação continuada, centrada nos problemas
práticos profissionais, contribuía para que as professoras pedagogas superassem o ensino empírico
dos conteúdos geográficos. Dessa forma, a organização do curso de formação teve como parâmetro
as fragilidades teórico-prática, principalmente em relação aos conceitos de Geografia. Dessa forma,
o planejamento do curso teve como referencial os planos de aula elaborados pelas professoras no
primeiro encontro. Os planos de aula foram delineados a partir dos seguintes elementos: a)
Conceitos: lugar e paisagem; b) Recorte espacial: cidade de Barra do Garças; c) Objetivos: geral e
específicos; d) Conteúdos: livres; e) Organização didática: livre; f) Avaliação: livre. Essa
organização foi utilizada para evidenciar o nível de desenvolvimento efetivo/real em relação aos
conhecimentos de geografia e de didática, principalmente no estabelecimento de relações entre
conceitos, objetivos, conteúdos e procedimentos necessários à formação do pensamento geográfico
dos alunos.
Nesses planos, as professoras apresentaram limitações para organizarem o ensino,
principalmente em função do domínio cotidiano e/ou empírico dos conceitos, mais especificamente,
de lugar e paisagem.
Essa problemática também foi evidenciada na fala das professoras durante o curso.
O que temos de conhecimento sobre ensino de geografia é o que está no livro didático,
muito distante de nossa realidade (J. P. S.).
Já estou pensando em mudar o nosso plano, tive algumas ideias que não pensamos,
será que o que colocamos é conteúdo de geografia (L. A. C.).
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Corrige e devolve nossos planos. Faria outra coisa com as imagens que utilizamos (E.
M. F).
Assim, a fragilidade evidenciada nos planos e nas falas foram importantes para
planejar a organização do ensino, junto as professoras pedagogas, pois
O desenvolvimento de uma base teórica exige que os professores, ao planejar o
ensino, tenham um conhecimento profundo dos conceitos e leis gerais da disciplina.
Esse conhecimento guia o planejamento das diferentes etapas do ensino. O
planejamento do professor deve avanças das leis gerais para a realidade circundante
em toda a sua complexidade (HEDEGAARD, 2002, p.210).

Nessa mesma perspectiva, Cavalcanti (2012) afirma ser importante, no processo de
organização do ensino de geografia, os conceitos de paisagem e lugar. A paisagem, por dar acesso à
compreensão espacial, uma vez que por ela “[...] grava-se a produção dos espaços ao longo do
tempo, dando sentido ao sistema de objetos, pelas ações sociais” (CAVALCANTI, 2019, p.122). Já
o lugar, por focar em “[...] fenômenos que devem ser estudados enquanto resultados de um processo
histórico, situado em determinado local, mas também considerado na perspectiva global” (Idem,
p.130). A partir disso, surgiu a necessidade de enfatizar o ensino de cidade, nesse estudo, Barra do
Garças, pois os conceitos basilares da ciência estão indissociados da realidade vivida pelos alunos e
o esforço didático do professor, segundo Cavalcanti (2013), é o de enxergar a cidade pelas lentes
dos conceitos.
Para organizar o ensino desses conceitos, seguimos os passos didáticos desenvolvidos por
Cavalcanti (2014): problematização, sistematização e síntese, conjugados com a teoria
desenvolvimental de Davídov (1988), que considera, como base para a formação do pensamento
teórico os conhecimentos dos pares dialéticos: intersubjetivo-intrasubjetivo; abstrato-concreto
pensado.
A problematização consistiu em colocar as professoras em atividade de estudo, como
aparece nas propostas dos seguidores de Vygotsky, principalmente Leontiev e Davydov. Assim,
“[...] com essa problematização espera-se que o aluno de alguma forma se envolva com a temática
proposta para o trabalho, e daí esteja mais disponível para a aprendizagem” (CAVALCANTI, 2013,
p. 391). Em outras palavras, “[...] ajudar os alunos a observarem a paisagem [...] e seus segredos e
indícios levando-os a se mobilizarem para a aprendizagem” (CAVALCANTI, 2014, p. 40). Na
sistematização “[...] indicam-se as ações de tratamento dos conteúdos [...]” (CAVALCANTI, 2019,
p. 166). Essa sistematização consiste no conjunto de operações e tarefas que explorem o objeto
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proporcionando o domínio teórico e a capacidade de generalização e de construção do pensamento
dentro de um sistema conceitual. Por fim, a síntese se constitui em um momento importante para
que se construam modelos geográficos a partir dessas abstrações e generalizações. Segundo
Cavalcanti (2014), as formas podem ser diversificadas, orais, escritas, desenhos ou imagens.
Embora seja um momento no qual o professor demostre o desenvolvimento de seu pensamento
sobre o conteúdo estudado, também deve servir de aprofundamento desse conteúdo, desde que essas
produções, ao serem socializadas, sejam problematizadas pelos professores e mediador.
Quanto aos pares intersubjetivo-intrasubjetivo e empírico-concreto pensado, pautamos na
organização de atividades que privilegiasse o coletivo, a formação de grupos heterogêneos e o
ponto de partida nos conhecimentos cotidianos para a formação do pensamento e do conhecimento
científico das professoras.
No plano inicial, as professoras também demonstravam limitações para organizarem o
ensino nessa perspectiva, aliás, os planos não apresentaram passos didáticos bem definidos, com
potencialidade de proporcionarem aos alunos o domínio teórico dos conteúdos geográficos. Além
disso, embora os planos iniciais tenham contemplado momentos de organização dos alunos em
grupo, no diálogo com as professoras evidenciamos que nas poucas atividades que os alunos
realizariam em grupo, foram desprezados a intersubjetividade e os diferentes níveis de
conhecimento dos alunos. Dessa forma, o plano apresentou fragilidades quanto a potencialidade de
desenvolvimento do pensamento teórico (espacial e geográfico) dos alunos.
Isso implica dizer que na análise dos planos foi possível perceber que as aulas de geografia,
embora apresentem intencionalidade e os objetivos propostos dão o direcionamento, ainda carecem
de avançar no sentido de fazer com que, segundo Davydov (1988), os alunos, sob a mediação do
professor, se apropriem dos conteúdos de maneira que se transformem em ferramentas mentais que
favoreçam abstrações e generalizações teóricas.
Avanços podem ser evidenciados nos planos reelaborados durante a formação pelas
professoras, pois passaram a apresentar mais clareza sobre os conceitos da geografia e a relação
deles com os objetivos a serem desenvolvidos. Os conteúdos ganharam uma dimensão geográfica.
Assim, segundo Cavalcanti (2013), não se trata de ensinar os conceitos, mas de tê-los como
referencial para pensar os conteúdos de geografia. Por exemplo, em um dos planos a professora
estabeleceu como objetivos: analisar a paisagem do lugar onde vive considerando possíveis
alterações ao longo do tempo e identificar objetos e lugares de vivência em mapas e fotografias.
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Algo que refletiu na dimensão geográfica dos conteúdos e na sua importância para a vida dos
alunos em sociedade.
Embora ainda apresentassem dificuldade, houve avanço também em relação a
contextualização dos conceitos/conteúdos. Por exemplo, para trabalhar o conceito de desigualdade
social, uma das professoras propôs que os alunos observassem e fotografassem a estrutura das casas
em diferentes ruas do bairro em que a escola se localizava. Outra professora propôs uma pesquisa
no bairro sobre a satisfação da população sobre os serviços públicos de saúde, educação e
segurança. Ambas propunham também organizar os alunos em grupos para discutirem e
socializarem as discussões. Em outra atividade propunham que os alunos elaborassem desenhos
sobre o tema desigualdade social, tendo o bairro como referência. Uma delas propôs, inclusive, um
debate sobre as causas das desigualdades sociais.
Houve, dessa forma, melhor articulação dos conteúdos escolares com os conhecimentos
cotidianos dos alunos, avanço nas propostas de organização e exploração dos textos e imagens,
além de propostas mais consistentes de organização coletiva e heterogênea dos alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As mudanças nas práticas educativas são processuais, sendo necessário um período
relativamente longo de reflexão prático-teórico-prático, para que as professoras recriem, pelo
princípio da atividade, as ações educativas.
Nesse sentido, por seu caráter processual, as fragilidades apontadas são objeto de análise e
reflexão constante e requerem sucessivas etapas de planejamento e replanejamento. Esse
movimento é fundamental para criar possibilidades de superação da linearidade que tem marcado a
formação de professores.
A intencionalidade desse estudo foi de criar possibilidades para que a formação continuada
fosse planejada a partir dos problemas práticos profissionais. Isso implicou, também, em
conhecimento teórico dos conteúdos e da organização do ensino de geografia, por parte das
professoras, que, ao longo da trajetória profissional, tiveram uma formação linear e fragmentada,
que contribuiu pouco para o desenvolvimento do pensamento cognitivo. Tanto que as professoras,
principalmente em relação aos conteúdos de geografia, ensinam de forma empírica, como refere-se
Davídov (1988), e definem os conteúdos para os alunos que, por sua vez, memorizam e reproduzem
mecanicamente em momentos pontuais, sem, contudo, utilizá-los nos diferentes contextos sociais.
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Resumo
O presente artigo teve como objetivo discutir resultados da pesquisa intitulada “A Formação
profissional continuada: contribuições da teoria histórico-cultural”. Trata-se de estudo que envolveu o
ensino de geografia nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e teve como sujeitos as professoras
pedagogas que atuam nessa etapa da Educação Básica na cidade de Barra do Garças/MT. O objetivo
geral consistiu em compreender se a formação continuada, centrada nos problemas práticos
profissionais, contribui para que as professoras superem o ensino empírico dos conteúdos geográficos.
Os objetivos específicos visaram: discutir os principais conceitos da teoria histórico-cultural e do
Ensino de Geografia; acompanhar a elaboração e o desenvolvimento do plano em sala de aula e;
entender a formação continuada como possibilidade de superação do ensino empírico dos conteúdos
geográficos. A pesquisa qualitativa e os procedimentos de observação, de narrativas e de entrevista
foram utilizados para levantamentos dos dados junto as professoras durante o curso de formação
continuada que contou com os conteúdos de paisagem, lugar, urbano e cidade. Como resultados,
destacamos a complexidade no processo de apropriação dos conceitos da geografia e na organização do
ensino na perspectiva desenvolvimental. Assim, por seu caráter processual, as fragilidades apontadas
são objeto de análise e reflexão constantes e requerem sucessivas etapas de planejamento e
replanejamento nos cursos de formação continuada. No entanto, houveram avanço em relação a
apropriação dos conceitos de geografia, na contextualização dos conteúdos, na articulação de ambos
com os conhecimentos cotidianos dos alunos, na organização dos textos e imagens, nas tarefas dos
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alunos do coletivo para o individual, entre outros, evidenciados nos planos de aula elaborados durante
o curso de formação.
Palavras-chave: Teoria histórico-cultural; Formação Continuada; Ensino de Geografia; Conceitos.
DIDÁTICA DESENVOLVIMENTAL NO ENSINO DE HISTÓRIA: TEMPORALIDADES E
NARRATIVAS DOS ESTUDANTES XAVANTE EM BARRA DO GARÇAS/MT
Luciene de Morais Rosa – CEFAPRO/MT
Edmara da Costa Castro Dallabrida – CEFAPRO/MT
Eulália Gonçalves Souza Oliveira – CEFAPRO/MT
Luciana Akeme Sawasaki Manzano Deluci – CEFAPRO/MT

INTRODUÇÃO
O processo de ensino e aprendizagem para uma parcela da população brasileira, outrora
excluída das escolas, tornou-se pauta das políticas de educação quando esses passam a ter acesso à
educação escolar. Disso advém a necessidade de se avançar nas políticas educacionais que possam,
além de incluir novos conhecimentos, desenvolver diferentes formas de ensinar que sucedam de
qualidade para todos os sujeitos que adentram a escola e buscam os conhecimentos científicos para
transformar-se e transformar o espaço social em que vivem.
Compondo essa parcela da sociedade, alijada de muitas políticas públicas e processos
sociais, está o Povo indígena Xavante autodenominado A´uwẽ Uptabi. A primeira referência do
povo Xavante na historiografia brasileira foi datada em 1762, pelo governador da província de
Goiás, João Manoel de Mello que os localizou aos arredores de Crixás, Thezouras e Morrinhos,
embora não exista uma precisão exata da localização do povo Xavante. Para Lopes da Silva (1984),
nos relatos históricos há uma unanimidade em situá-los próximo do mar, assim, a existência desse
povo seria muito anterior a 1762, quando foram mencionados como moradores da província de
Goiás, o que pode ser um indício de seus primeiros deslocamentos. Desse período até os anos de
1970, influenciados por diversas políticas de integração nacional que visavam a ocupação dos
chamados “espaços vazios”, mesmo que estivessem ocupados por uma diversidade de povos
indígenas e tradicionais, ocorreram conflitos que resultaram em demarcações de algumas terras
indígenas que limitaram o acesso e diluíram a cultura de semi-nomadismo para o sedentarismo
como aconteceu com o povo Xavante que, segundo Graham (2008), ocupa nove terras indígenas
(TI) demarcadas em ilhas. Ainda, assim, resguardam a cultura e a estrutura social Xavante.
A partir da década de 1980 os Xavante começaram a se deslocar para a cidade para estudar,
visto que na maioria das aldeias a educação escolarizada estava iniciando. De acordo com Oliveira
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(2015), os motivos que levaram os Xavante para cidade foram: trabalho, estudo, acompanhamento
dos que estudam, tratamento de saúde, recebimento de pensão e/ou aposentadoria e ainda resolver
questões judiciárias. Migrar para a cidade não é uma alternativa definitiva, mas em um
deslocamento temporário para atender a determinados objetivos. Dessa forma, a mudança não
resulta em perda de vínculos com o grupo de parentesco.
Entretanto, esse processo de migração tem gerado um grande desafio para as escolas urbanas
e trouxe preocupações com o ensino e aprendizagem que, por um lado, apresenta uma riqueza com
as diversidades presentes nas escolas; por outro, evidencia a necessidade de se avançar para outras
perspectivas de ensinar. Sendo assim, compreendemos que a didática desenvolvimental, teorizada
por Vasily Vasilyevich Davídov, tem sido uma possibilidade de ensino que atende à demanda da
diversidade presente nas escolas, pois pressupõe que os “[...] estudantes devem aprender o aspecto
genético e essencial dos objetos, ligado ao modo próprio de operar da ciência, como um método
geral para análise e solução de problemas envolvendo tais objetos” (LIBÂNEO, FREITAS, 2013, p.
320). Os estudantes, ao fazerem uso do método geral, resolvem tarefas concretas, compreendendo a
articulação entre o todo e as partes e vice-versa, quando se parte das experiências, dos interesses,
das perguntas e das necessidades dos estudantes.
Desse modo, entendemos que a organização da atividade de estudo, proposta pela didática
desenvolvimental é fundamental; de um lado, por considerar conceitos importantes da teoria
histórico-cultural, criada por Vygotsky; de outro, por propor ações, operações e tarefas para que os
alunos formem o pensamento teórico, por meio da apropriação dos conceitos científicos e de sua
utilização no mundo em situações práticas. Isso tem sido importante para transformar as condições
materiais de existência e evitar um conhecimento meramente empírico, no qual
[...] os alunos cheguem ao conhecimento direto e imediato do objeto e requer somente
a apreensão das características externas, que são descritas, quantificadas, medidas,
nomeadas e definidas de forma pontual. Esse tipo de pensamento se limita ao dado
aparente, captado pelos sentidos, o que impede uma maior compreensão das múltiplas
determinações, próprias da formação dos conceitos científicos, imprescindíveis à
formação do pensamento teórico (MARZARI, RIBEIRO, 2017, p. 222).

Para isso, a utilização da teoria desenvolvimental na organização da atividade de estudo em
História, com foco nas temporalidades e nas narrativas dos estudantes Xavante, foi desenvolvido
junto a quinze estudantes Xavante do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio,
das escolas públicas urbanas de Barra do Garças/MT.
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As responsáveis por essa mediação foram professoras da rede estadual de educação de Mato
Grosso que atuam como formadoras no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da
Educação Básica (CEFAPRO) de Barra do Garças, órgão da Secretaria de Estado de Educação
(SEDUC), de Mato Grosso, que participam no grupo de pesquisa “Abordagem histórico-cultural de
Vygotsky e as contribuições para a educação” e do projeto de pesquisa “Fronteiras, Culturas e
Identidades: um espaço de articulação entre os povos indígenas do Araguaia-Xingu”, junto ao
Campus Universitário do Araguaia (CUA), da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). A
participação nesses estudos possibilitou a junção de elementos para o planejamento da atividade de
estudo, com ênfase na perspectiva intercultural, considerando que os estudantes eram todos
pertencentes ao Povo Xavante e estudam nas escolas públicas urbanas e por diversos fatores, esses
aspectos não serão aqui discutidos.
Dessa forma, avançar na formação do pensamento teórico no ensino de História, muitas
vezes, calcado no tempo cronológico que desconsidera outros tempos, foi um dos principais
propósitos. Além disso, enfatizamos a produção de textos narrativos históricos para a compreensão
das temporalidades como uma relação de unidade com o passado-presente-futuro, permeadas pelas
temporalidades. Isso não significou abrirmos mão do conceito de tempo cronológico, caracterizado
por uma ordem sucessiva dos fatos e dos grandes acontecimentos da humanidade, e sim articulá-lo
à simultaneidade de outros tempos históricos.
A ideia do trabalho com as temporalidades, tempo e narrativas histórica, se deu a partir do
acesso ao diagnóstico das avaliações internas da escola sobre as aprendizagens dos estudantes de
Ensino Médio de Barra do Garças, no ano de 2017, que apresentavam defasagens na compreensão
das temporalidades históricas e, consequentemente, da pouca evolução em suas aprendizagens.
De acordo com Barros (2012), a primeira noção ligada ao tempo é a de temporalidade que
consiste na unidade de consciência por ela e para ela do passado- presente-futuro. São as
percepções humanas que estabelecem as temporalidades, que depreendem territorializar o tempo,
tomar

posse

do

devir

aparentemente

indiferencializado,

percebê-lo

simbolicamente

e

operacionalizá-lo. A temporalidade não existe por si mesma, ela é construída por grupos diversos
em tempos históricos diferentes.
Nessa perspectiva, Prost (2008) diz que o tempo da História não é nem o tempo físico e nem
o tempo da Filosofia, que ele chama de psicológico, mas um tempo intermediário. Dessa maneira, o
tempo histórico serve de referência comum aos membros de um grupo. Assim, uma nova questão

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1764

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

surge, o terceiro tempo, o tempo histórico, relação entre o tempo natural e o tempo psicológico,
referência comum aos membros de um grupo, não é o mesmo para todas as sociedades.
Em uma mesma sociedade os modos de perceber as relações entre passado-presente-futuro
diversificam-se; assim, cada indivíduo deve percorrer, num processo irreversível, as fases de sua
vida em que o modo de ser homem é a sucessão de momentos em que suas chances e dificuldades
apresentam-se diferentes em cada uma das fases de vida.
A temporalidade é a sucessão das várias fases da vida e não pode ser confundida como o
tempo. Por isso, ela é uma característica do indivíduo consciente de sua mortalidade. É a
temporalidade que determina para o indivíduo que em cada uma de suas ações e decisões não pode
ser retrocedida.
Nesse contexto, a narrativa surge como um dos principais aspectos encontrados ao longo da
História da Humanidade. De acordo com Ricoeur (2012), a trama conceitual pode ser nossa
primeira competência para seguir uma história e o primeiro ancoradouro para a composição
narrativa. Assim, entrelaçamos temporalidade, tempo e narrativa nas tramas do ensino de História.
O CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DE ESTUDO
A atividade de estudo ocorreu de agosto a novembro de 2018 e nos pautamos nas ações,
operações e tarefas. Discutimos apenas parte da atividade desenvolvida com os estudantes
indígenas. A ação 01 refere-se à transformação dos dados da tarefa de aprendizagem, a fim de
revelar a relação principal de tempo compreendida pelos estudantes. Para tal, propusemos uma
representação da percepção de tempo, por meio de um desenho, seguido de uma apresentação com
as observações em relação ao desenho para a turma. Nas apresentações, ressaltamos o realizado
pelo estudante denominado ‘J’, aluno do 1º ano do Ensino Médio e originário da Terra Indígena São
Marcos, localizada nos municípios de Barra do Garças e General Carneiro. ‘J’ apresentou (anexo 1)
os Tempos em que as Fazendas cercavam as Terras Indígenas. Ele externou sua preocupação com a
segurança alimentar da população Xavante que tem na caça a sua principal atividade cultural, seja
para os ritos de passagem, de casamento ou de alimentação. Em sua apresentação, questionou os
caminhos da sustentabilidade e como manter a cultura em uma terra cercada de fazendas. Seu
questionamento surgiu como indagação para uma resposta subjetiva, visto que o mesmo acredita
que a educação tem sido um dos caminhos de luta para a defesa da sustentabilidade e da cultura.
Ressaltamos que ‘J’ é filho de um importante líder educacional do Povo Xavante. É muito possível
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que a constituição do seu pensamento em relação a sustentabilidade advenha dos exemplos do pai,
pois um dos aprendizados do Povo Xavante está no exemplo dos mais velhos.
Outro estudante ‘C’, também do Ensino Médio, além do desenho, trouxe um texto com os
seguintes dizeres:
Perguntei para o tempo quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu pro tempo,
que o tempo tem o tempo que ele tem. Estar em contato com a natureza significa que
além de estar em um lugar mais verde, você reservou tempo (aquele que marca no
relógio e ao mesmo tempo se desligou dele a ponto de entrar na percepção do tempo
da vida). ‘Se nós não pensamos no dia a dia que acontecem na nossa vida, além disso,
o tempo faria a gente anotar tudo que vemos nos acidentes, usinas etc. desmatamos as
árvores destruímos o que eles têm’ (sic) (C, estudante do Ensino Médio).

As representações do estudante ‘C’ são interessantes para observarmos como os contrastes
afetam a todos, ao administrarmos a passagem do tempo em nossas vidas. A ideia trazida é
percebida na relação com seu dia-a-dia, por meio de uma representação empírica. Ele traz, tanto na
ilustração (anexo 2) como no texto, os elementos do tempo da natureza, passagem mais lenta, e,
também, do tempo cronológico, materializado pelo relógio, pelo avanço do desmatamento e pela
destruição ambiental.
O conhecimento do contexto de vida do estudante ‘C’, nos leva a afirmar que assume muitas
responsabilidades na cidade, uma vez que resolve questões para sua família como serviços de
banco, entre outros relacionados às relações aldeia-cidade, pois tem um bom domínio da Língua
Portuguesa. Essas contradições entre aldeia e cidade evidenciam as marcas de um tempo fugidio e
de um saudosismo ao tempo da natureza em que a passagem do tempo da natureza era menos
acelerada.
As duas situações, descritas acima, denotam como a organização dessa operação fez
emergir, nesses estudantes, o modo como veem e lidam com o tempo e suas temporalidades. Essa
percepção, possibilitou seguirmos com o planejamento, criando outra operação com novas
possiblidades de compreender o tempo.
Para a operação 2, trouxemos, para audição e leitura, a letra da música ‘Tempo Perdido’, de
Renato Russo, seguido de duas questões: Quais os tempos que aparecem na música ‘Tempo
Perdido’? E qual o significado de tempo? Posteriormente, cada estudante escreveu no caderno as
respostas. Nessa ação, dois trechos da música, de Renato Russo, causaram muitas discussões: o
primeiro dizia: “[...] Não tenho medo do escuro/Mas deixe as luzes/Acesas agora [...]”. Para os
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alunos a mensagem desse recorte representou os perigos existentes na cidade, o enfraquecimento
físico e espiritual pela distância da aldeia, a criminalidade, as drogas e as relações afetivas fora do
círculo da cultura em função do enfrentamento que pode ocorrer com a família. Para as meninas,
especificamente, o escuro representa o medo de andar na rua à noite, em função das abordagens de
desconhecidos, uma vez que não entendem todos os perigos da cidade. O segundo foi: “[...] Nosso
suor sagrado/É bem mais belo que esse sangue amargo/E tão sério/ E selvagem, selvagem [...]”. De
imediato, os alunos relacionaram com a exploração do trabalho, que expropria a condição humana.
O termo selvagem necessitou de mediação, pois tinham apenas a definição do dicionário que
relaciona selvageria aos povos indígenas.
Na proposição da segunda ação, que diz respeito a modelação da relação encontrada em
forma objetivada, houve a elaboração de um modelo que representou a relação principal do conceito
de tempo para os estudantes. A operação estava focada na elaboração da representação, que poderia
ser por meio de mapa conceitual, desenhos ou textos que representassem a compreensão de tempo.
Nesse sentido, os estudantes, em grupo, elaboraram uma “linha do tempo circular” e preencheram
com fotografias e desenhos com vários acontecimentos simultâneos, evidenciando a não linearidade
e sim a simultaneidade de tempos e temporalidades, dando indícios da análise mental do estudante
na relação com o objeto e suas características internas. Assim, entendemos que os estudantes, nessa
ação, encontram-se no processo criativo e, consequentemente, no caminho para a aprendizagem dos
referidos conceitos.
A ação 03 diz respeito a transformação do modelo com vista a estudar as suas propriedades
intrínsecas. Nessa ação, os estudantes apresentaram as relações entre tempo e narrativa para
compreensão da História e como os acontecimentos se situam no tempo. Na operação 01, cada
grupo escolheu um marcador temporal, dentre os apresentados, pelas mediadoras: ilustração de
relógio Maia, fotografia de marcador do tempo Wedehopu, da etapa de “bateção” de água do ritual
Xavante Danhono1, uma ampulheta, um relógio despertador dentro de uma caixa para iniciar uma
narrativa histórica coletiva e a produção da história coletiva.
Na ação 04 o propósito era a construção de um sistema de problema específico (tarefa
particular) para ser resolvido mediante aplicação do modelo geral do conceito. Nesse sentido, os
estudantes resolveram problemas utilizando o modelo geral do conceito de tempo e narrativa. Na

“Bateção” de água refere-se a etapa em que os adolescentes Xavante permanecem na represa batendo água por
aproximadamente 30 dias e antecede a etapa de furação de orelhas, tradicionalmente conhecida com ritual Danhono. Cf.
DELUCI, 2013.
1
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operação um, identificaram os tempos presente no trailer do filme “Antes o Tempo não Acabava”,
de Sérgio Andrade, que relata o tempo dos acontecimentos rituais na aldeia de origem do
protagonista, o tempo cronológico do trabalho na zona franca de Manaus e a subjetividade do
tempo nas relações afetivas. A personagem central do filme ainda sofreu as pressões da descoberta
de sua própria sexualidade, fora do contexto de sua cultura. Ao realizarem essa operação,
percebemos, nas discussões nos grupos, a capacidade de generalização de cada estudante, a partir da
apresentação da narrativa temporal do filme.
Na última etapa das ações didáticas, objetivou-se o controle da realização das ações
precedentes que, para Freitas (2016) consiste no exame qualitativo do resultado da aprendizagem
em comparação com o objetivo das ações. Com o propósito de aplicação do modelo geral para a
resolução de situações-problemas, os estudantes produziram um texto narrativo-temporal, a partir
da retomada do desenho realizado na primeira ação. Em seguida, socializaram as produções entre si
e definiram um trabalho para ser apresentado para os demais.
Observamos, durante a realização dessa ação que com a trajetória de ações, operações e
tarefas, possibilitaram a elaboração das narrativas, pelos estudantes, sobre o tempo, das quais
destacaremos a produção do estudante ‘M’, “O tempo e a vida”:
O melhor presente é o tempo presente. Por isso, é preciso aproveitá-lo bem. Há uma
ciência para utilizar o tempo não se trata de fazer as coisas sem sentido e para eu viver
bem, eu preciso saber usar o tempo. Por que é nele que construímos a nossa vida e
cada momento de nossa existência. Tem consequências determinadas nessa vida. As
pessoas não e tornam grandes por fazerem grandes coisas. Fazem grandes coisas para
serem grandes. (sic) (M, estudante do 9º ano do Ensino Fundamental).

A narrativa de ‘M’, apesar de ressaltar o tempo presente, traz a temporalidade da existência
e dos grandes acontecimentos e é permeada pelos elementos trabalhados na atividade de estudo.
Destacamos, também, o texto final do estudante ‘C’, do Ensino Médio, que traz outros elementos,
diferentes de seu primeiro texto, bem como insere novos em sua ilustração, nos quais seus dilemas
em relação ao tempo começaram a ser compreendidos, no sentido de avançar para uma relação
entre o “espaço da experiência” e seu “horizonte de expectativas”, de forma mais explicita:
O tempo e a vida
Quando eu era criança andava com meu pai. Caçava na mata, pescava, enfim. Não
admiraria que está por vir o que o motivo era tão puro dentro da aldeia: escutava o
canto dos pássaros, além do meu crescimento. Meu pai pensou para eu poder estudar
na cidade, então ele me contou para me preparar e apresentou com os nossos anciões.
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Eu tinha 3 anos de idade. Após isso, fui para a cidade de Sinop, eu ficava na casa de
um advogado que o meu pai conheceu. Então, percebi muitas coisas diferentes dentro
de nossa aldeia, o orgulho me levou para eu chegar ao nível dos doutores. (sic) (Texto
2 de M, estudante do Ensino Médio).

Utilizamo-nos das categorias propostas por Koselleck (2006), espaço de experiência e
horizontes de expectativas, para evidenciar que ao trabalhar com as narrativas históricas, junto aos
estudantes, articulamos com suas vidas e experiências no sentido de organizar a atividade de estudo,
a fim de perceberem que “[...] o futuro nunca é o resultado puro e simples do passado histórico, as
experiências já adquiridas podem modificar com o tempo” [...] (KOSELLECK, 2006, p. 312).
Dessa maneira, embasamos as discussões em consonância ao que o referido autor apontou
como uma nova perspectiva entre passado-presente-futuro, pois essa dimensão, além de reconstruir
o passado a partir de questionamentos realizados na atualidade, pode trazer outros sentidos ao
futuro. Em Koselleck (2006), encontramos uma nova perspectiva do presente já que essa dimensão,
além de reconstruir o passado a partir de questionamentos realizados no agora, também pode
ressignificá-lo como futuro. Com isso, a ideia de passado foi conceitualmente trabalhada como
“espaço de experiência” e o futuro como “horizonte de expectativas”. Assim, “[...] as categorias
‘espaço de experiência’ e ‘horizonte de expectativas’ entrelaçam passado e futuro” (KOSELLECK,
2006, p. 308).
Vale ressaltar, que a ideia de organizarmos as ações, operações e tarefas, conforme
apresentadas, foi para que os estudantes pudessem chegar ao final da atividade de estudo
percebendo que o “espaço de experiência” e o “horizonte de expectativas” se entrelaçam em
tempos, sob a forma de passado e futuro, permeados por muitas temporalidades, de diferentes
povos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados apontam que os estudantes precisam vivenciar situações de organização do
ensino que façam sentido com sua historicidade de sujeito portador de cultura, o que ratifica o
pressuposto de que cada um aprende em tempos e de formas diferentes. Portanto, na atividade de
estudo é fundamental que os professores conheçam minimamente os estudantes e sua cultura, fato
que representou o diferencial nesse estudo e resultou no aprendizado dos conceitos.
O referencial da teoria desenvolvimental requer tempo e dedicação, pois a relação
estabelecida não é de quantidade de conteúdo, mas da apropriação conceitual e a generalização
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teóricas de conceitos. Percebemos, inicialmente, que os estudantes tinham todos os elementos de
temporalidades, no entanto, de forma sincrética, e à medida em que foram desenvolvidas as ações,
operações e tarefas, elaboravam o pensamento e traziam elementos de generalização, conforme
apresentamos ao longo desse texto. Sendo assim, essa organização didática resultou para os
estudantes a formação do pensamento que se diferenciou do empírico.
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ANEXOS
Anexo A. Ilustração 1 São os Tempos em que as Fazendas cercam as Terras Indígenas

Fonte: Projeto Interculturalidade nas Escolas Urbanas, CEFAPRO/UFMT, 2018.
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Anexo B. Ilustração 2: O tempo da Natureza

Fonte: Projeto Interculturalidade nas Escolas Urbanas, CEFAPRO/UFMT, 2018.

Resumo
O presente artigo é o resultado de uma formação na disciplina de História, a partir de uma proposta de
ensino desenvolvimental, de Davídov, junto a quinze estudantes do Povo Xavante que frequentam
escolas públicas urbanas de Barra do Garças-MT. A formação objetivou aproximarmos o ensino de
história aos contextos de aprendizagem intercultural, a partir de uma proposição do ensino pautado na
apropriação dos conceitos científicos para formação do pensamento teórico, importante para a
utilização em situações práticas e à transformação das condições de existência. Assim, a preocupação
precípua se deu em torno do processo de aprendizagem dos estudantes do Povo Xavante que deixam
suas aldeias para estudar na cidade e enfrentam desafios de toda ordem, sendo que um deles refere-se
ao fato da educação escolar urbana, na maioria das vezes, deixar de contemplar uma organização na
perspectiva intercultural. A partir disso, os alunos produziram textos narrativos históricos e
compreenderam as temporalidades como uma relação de unidade com o passado-presente-futuro,
permeados pelo conceito de tempo cronológico. Este tempo, marcado por uma ordem sucessiva de
fatos e de grandes acontecimentos da humanidade. iniciam sempre um novo tempo e duração da vida
como continuidade da existência. Os resultados do estudo apontaram para a importância da
organização didática, do conhecimento dos elementos da cultura Xavante para a realização da mediação
dos professores e, consequentemente, da apropriação dos conteúdos escolares e da produção textual
histórica com elementos interculturais sobre a relação do tempo com a terra, o capital, a memória e a
cultura, tanto no passado como no presente e as preocupações com o futuro.
Palavras-chave: Ensino desenvolvimental; História; Temporalidades; Interculturalidade; Xavante.
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Resumo
O objetivo do painel é investigar e discutir a contribuição da aprendizagem significativa nas práticas
docentes e no processo de ensino e aprendizagem. O painel envolve três investigações realizadas com
discussão, pesquisa de campo e resultados da observação do fazer docente em escolas públicas da
Baixada Santista – Santos e Guarujá - no Estado de São Paulo. Os artigos apresentados, se
complementam, embora cada um tenha o seu foco. Os três abordam o desafio da aprendizagem
significativa e dialogam entre si, de forma reflexiva e interativa, sobre a práxis docente, o ensino e a
aprendizagem. O primeiro investiga se, e quais, pressupostos teóricos estão presentes na prática de
professores do 8º ano do ensino fundamental da rede pública de Santos. O segundo aborda a
compreensão sobre a aprendizagem significativa e, se, seus pressupostos estão veiculados com a mesma
proporção em que são expressos na fala dos docentes, investiga o que os professores de 4º e 5º anos
do ensino fundamental de escolas públicas da cidade de Guarujá – SP compreendem por aprendizagem
significativa. O terceiro, objetiva refletir como tornar as aulas significativas, para que estudantes da
Educação de Jovens e Adultos – EJA enfrentem os desafios e possam desfrutar do momento de ensino
e aprendizagem de forma prazerosa, ao se alfabetizarem. A pesquisa de campo ocorreu em uma escola
da rede pública municipal de Ensino Fundamental, de Santos-SP, com 16 estudantes. Foram
desenvolvidas oficinas lúdico-literárias aos discentes desse segmento de ensino. O estudo partiu da
trajetória de vida pessoal, profissional e acadêmica dos pesquisadores, contribuindo à sua formação
docente. Os trabalhos apresentam dados, reflexões, conceitos e conclusões que convergem para o
objetivo apresentado, isto é, o estudo sobre aprendizagem significativa.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Prática docente; Ensino Fundamental; Alfabetização;
Oficina lúdico-literária.
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA – UM CAMINHO PARA A PRÁTICA DOCENTE
Elisete Gomes Natário – UNIMES
Maria da Graça Pimentel Carril – UNIMES
Sandra Oliveira Perez Tarricone – UNIMES
Irene da Silva Coelho – UNIMES

INTRODUÇÃO
Há tempos professores, gestores ressaltam a importância da aprendizagem significativa na
formação docente para oportunizar o aprender discente. Assim como a própria Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (BRASIL, 1996) e os Parâmetros Curriculares do Ensino Fundamental
(BRASIL, 1997) salientam que cabe ao educador, por meio da intervenção pedagógica, promover a
realização de aprendizagens com o maior grau de significado possível, uma vez que esta nunca é
absoluta - sempre é possível estabelecer alguma relação entre o que se pretende conhecer e as
possibilidades de observação, reflexão e informação que a pessoa já possui.
Há um questionamento que é alvo de reflexão e indagação desta pesquisa, será que a
aprendizagem dita significativa está sendo trabalhada pelos professores, ou melhor, os professores
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tem em sua formação os preceitos teóricos e metodológicos da aprendizagem significativa para a
sua implementação na educação básica?
De acordo com Gatti (2017), há um conflito entre a formação de professores nos cursos de
licenciaturas e o trabalho realizado na educação básica com vistas à formação das novas gerações.
Ainda permanece um trabalho educacional estruturado formativamente como no inicio do século
XX, o que leva a um campo de alienação sobre as necessidades do aluno da contemporaneidade.
Tal afirmação promove uma reflexão sobre a construção de conhecimentos e a importância da
aprendizagem significativa na formação docente.
Muitas vezes a compreensão sobre a aprendizagem significativa versa o senso comum de
que aprendizagem tem que ter um significado para quem aprende e tem que se saber o para quê se
aprende, o chamado ‘para que serve utilitário’. Estas questões compõem a aprendizagem
significativa, no entanto seu conceito e contexto de realização não se esgotam nelas.
A aprendizagem significativa tem como um processo central, a interação entre a estrutura
cognitiva prévia do aluno e o material ou conteúdo de aprendizagem. Essa interação traduz-se em
um processo de modificação mútua tanto da estrutura cognitiva inicial como do material que é
preciso aprender, constituindo o núcleo da aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1976;
MOREIRA, 2006).
Caso o educador não tenha a dimensão teórica e metodológica sobre a aprendizagem
significativa, poderá estar com uma prática dissociada desta teoria que é indicada tanto na
legislação (BRASIL, 1996; 1997; BRASIL, 2017) como pelos teóricos da aprendizagem
(AUSUBEL, 1976; MOREIRA, 2006). Caso sua prática esteja fragmentada, o processo de ensino e
aprendizagem estará frágil em sua proposta de formar cidadãos pensantes e críticos capazes de
intervir no mundo (FREIRE, 1996), poderá inclusive estar contribuindo para que a aprendizagem
esteja sendo memorística e até mesmo mecânica, além da manutenção passiva do número de alunos
com defasagem de aprendizagem ou, alunos que dão sequência ao ano seguinte sem ter se
apropriado do conteúdo esperado, para garantir a continuidade do seu processo de aprendizagem.
O objetivo deste estudo é investigar se, e, quais pressupostos teóricos estão presentes na
prática docente de professores do 8º ano do ensino fundamental da rede pública de Santos,
relacionados à aprendizagem significativa.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A expressão “formação de professores” é objeto de questionamentos com relação aos
pressupostos que orientam suas ações no campo da formação docente. Este formar favorece uma
postura crítica diante das múltiplas interpretações e ações que têm sido desenvolvidas na formação
de professores. Acreditamos que a formação para os professores precisa encontrar relação com as
condições histórico e culturais que vivemos na atualidade e que não devem estar apoiadas em
observações vagas, torna-se necessário considerar os obstáculos para a realização do trabalho
pedagógico, hoje, existente nas escolas. “Faz-se necessário olhar sem véus a situação presente, o
que se está fazendo e os efeitos histórico-sociais dessas ações” (GATTI, 2017, p. 727).
Entendemos o período de formação de professores como um período em que o futuro
docente se prepara para o exercício de seu oficio, porém, enfatizando que a formação não se esgota
na conclusão do curso e nem inicia-se com no mesmo. O acadêmico precisa levar para a sua vida
profissional o compromisso com o avanço na questão do ensinar, mas preocupado com o aprender e
assim promover por meio de práticas apoiadas no diálogo a garantia de aprendizagens significativas
aos seus alunos “[...] fomos constituindo essa identificação com a profissão docente no decorrer da
vida, tanto pelos exemplos positivos, como pela negação de modelos. É nessa longa estrada que
vamos constituindo maneiras de ser e estar no magistério (LIMA, 2012, p. 39).
Assim como espaço da educação básica deve oferecer um ambiente de busca de
conhecimentos por meio de caminhos já conhecidos, o que caracteriza a aprendizagem significativa.
Também a profissão docente torna-se significativa quando são oportunizadas nos cursos de
formação de professores aos formandos experimentar, buscar novos saberes de forma coletiva, o
que conduz a novos momentos de sociabilidade. “A formação pode estimular o desenvolvimento
profissional dos professores, [...] valorizar paradigmas de formação que promovam a preparação de
professores reflexivos, que assumam a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento
profissional (NÓVOA, 1995, p. 27). Afinal, o processo de aprender permeia todo o espaço que
ocupamos.
A palavra “aprendizagem” remete ao conteúdo que se aprende na escola. No entanto,
aprendizagem não está limitada à escola. O que acontece na vida de um indivíduo pode agregar
algum conhecimento e nesse sentido constituir-se em aprendizagem. De modo que as ideias,
conceitos, proposições, princípios, fatos, imagens, símbolos quando bem organizados contribuem
de forma relevante para a estrutura cognitiva do indivíduo. Sendo assim, esse conteúdo total e
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organizado de ideias, constante no cérebro do indivíduo, influência no processo de aprendizagem
significativa.
A aprendizagem significativa implica, como um processo central, a interação entre a
estrutura cognitiva prévia do aluno e o material ou conteúdo de aprendizagem. Essa interação
traduz-se em um processo de modificação mútua tanto da estrutura cognitiva inicial como do
material que é preciso aprender, constituindo o núcleo da aprendizagem significativa. A noção de
aprendizagem significativa, definida dessa maneira, torna-se nesse momento o eixo central da teoria
de Ausubel (1976).
Para que ocorra a aprendizagem significativa, o material de aprendizagem deve ter
significado lógico, isto é, seja relacionável de maneira clara e ligada com o conhecimento já
existente na estrutura cognitiva do aprendiz. Não é com qualquer aspecto da estrutura cognitiva,
mas sim com conhecimentos especificamente relevantes. O interesse por parte do aluno em
relacionar - diferenciando e integrando - interativamente os novos conhecimentos a sua estrutura
cognitiva prévia é condição essencial para que aconteça aprendizagem significativa (MOREIRA;
MASINI, 1982).
Na aprendizagem significativa há três vantagens essenciais em relação à aprendizagem
memorística ou também chamada de aprendizagem mecânica, segundo Coll, Marchesi e Palácios
(2000). Em primeiro lugar, o conhecimento que se adquire de maneira significativa é retido e
lembrado por mais tempo. Em segundo lugar, aumenta a capacidade de aprender outros materiais
ou conteúdos relacionados de uma maneira mais fácil, mesmo se a informação original for
esquecida. Em terceiro lugar, e uma vez esquecida, facilita a aprendizagem seguinte – a
“reaprendizagem”. A explicação dessas vantagens está nos processos específicos por meio dos
quais ocorrem a aprendizagem significativa.
Há 3 elementos que caracterizam o processo da aprendizagem significativa: Conceito
inclusor ou subsunçor; inclusão obliteradora; assimilação.
Os conceitos inclusores ou subsunçor são os conceitos ou ideias que existem previamente na
estrutura cognitiva, servindo de ponto de localização para as novas ideias ou conceitos que são
objeto de aprendizagem.
A inclusão obliteradora é o processo de interação entre o material de aprendizagem e os
conceitos inclusores. Tanto o conceito inclusor como o novo material ficam modificados de alguma
forma: o inclusor muda por causa do novo material enquanto vão sendo incorporados, ao longo do
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tempo, novos materiais ou conteúdos de aprendizagem. Assim esse material, por sua vez, não se
aprende ou incorpora estaticamente e como uma réplica, mas segundo o inclusor ou inclusores com
os quais entra em interação (COLL, MARCHESI; PALACIOS, 2000).
Para Ausubel (1976), o resultado dos processos de inclusão obliteradora é uma autêntica
assimilação entre os significados anteriores e os novos, o que implica uma estrutura mais rica e
diferenciada que a original. E, por sua vez, o prévio ganha seu significado ampliado.
Diante de uma aula expositiva é possível verificar por meio de anotações do aluno a
possibilidade de assimilação do conteúdo exposto. O aluno com conhecimento prévio tem
condições de assimilar o conteúdo dando um novo significado, de forma que suas anotações não são
idênticas a fala do professor. No caso de não possuir subsunçor adequado – conhecimento prévio, a
aluno anota exatamente a fala do professor, dificultando a apropriação do novo conhecimento.
Conforme descrito anteriormente, a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação
entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, sendo essa interação substantiva e nãoarbitrária. Ou seja, o conhecimento prévio tem que ter uma significatividade lógica e/ou psicológica
para que a relação com o conhecimento novo seja favorecida.
O conceito de aprendizagem significativa implica, necessariamente, o trabalho simbólico de
“significar” a parcela da realidade que se conhece. As aprendizagens que os alunos realizam na
escola serão significativas à medida que conseguirem estabelecer essas relações substantivas e nãoarbitrárias entre os conteúdos escolares e os conhecimentos previamente construídos por eles.
O professor precisa fazer com que o aluno deixe de ser mero destinatário do conhecimento
passando a ter significância e participação na sua aprendizagem. Este é um desafio que obriga a
entender o processo de diversos significados do universo cultural do educando.
Um docente efetivamente comprometido valoriza e respeita a criança e sua história de vida,
produz um processo do ensinar e aprender de forma aberta e ativamente contínua e reflexiva.
Somente com um bom plano de aula, não há a garantia de que o processo ensino
aprendizagem seja efetivamente alcançado, pois o aluno não é um número de matrícula, ele é um
ser em desenvolvimento que vem de um meio desconhecido pelo professor, mas que deve ser
investigado para compor esse universo de aprendizado. Nesse contexto, ensinar depende muito mais
do que transmitir conhecimentos, é um processo de aproximação e mediação (FREIRE, 1996).
O professor não pode atuar apenas como transmissor de conhecimentos, desconsiderando a
história de vida da formação do seu aluno, pois se desconsiderar esses conhecimentos, certamente
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os efeitos ocorrerão no processo de aprendizagem, pois jamais podemos desconsiderar a
importância que dessa formação “empírica” e o quanto ela possa vir a contribuir para a construção
de um cidadão crítico, respeitoso e multiplicador dos conhecimentos, afetos e autoestima recebidos
em sala de aula (CARRIL, NATÁRIO; ZOCCAL, 2017).
Ausubel (1976) ressalta que a aprendizagem significativa é aprendizagem com significado, o
aluno tem de ter a compreensão do que aprendeu e saber dar sentido para tal.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
No âmbito dos objetivos da pesquisa é considerada descritiva, pois descreve as
características de um determinado fenômeno (SILVA; MENEZES, 2005). No caso, procurou
levantar a prática pedagógica dos professores do 8˚ ano do ensino fundamental de uma unidade
educacional do município de Santos-SP a luz da aprendizagem significativa.
Participaram deste estudo 7 professores do 8º ano do Ensino Fundamental de uma unidade
educacional do município de Santos, localizada próximo a praia. O critério de participação na
pesquisa foi por acessibilidade à escola e aos professores.
O instrumento utilizado foi um questionário do tipo Escala Likert. A Escala de Likert tem o
objetivo de medir atitudes, opiniões. Ela apresenta uma série de afirmações em relação ao objeto
pesquisado, onde o respondente não apenas concorda ou discorda da afirmação, mas também indica
o grau de concordância ou discordância, conforme Lakatos e Marconi (2001).
PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS
Após o envio e o aceite pelo Comitê de Ética da Universidade (CAAE:
69043117.8.0000.5509), uma das pesquisadoras foi à escola, explicou os objetivos deste estudo a
equipe gestora e aos docentes e solicitou a autorização para a realização da investigação. Após o
consentimento para a participação na pesquisa obtido por meio do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, iniciou-se a coleta de dados na própria escola ao término de uma reunião pedagógica.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os resultados foram analisados a partir das assertivas que investigaram os Pressupostos
Teóricos da Aprendizagem Significativa. Para cada assertiva da Escala Likert, os professores
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poderiam optar por uma das alternativas: CT= concordo totalmente; IC= inclinado a concordar; ID=
inclinado a discordar; DT= discordo totalmente.
As assertivas buscaram avaliar se os pressupostos teóricos da aprendizagem significativa
foram atendidos no trabalho em que o professor desenvolve com os alunos.
As assertivas que fazem parte desta dimensão são:
1. Antes de apresentar o conteúdo novo, verifico se os alunos possuem algum conhecimento
prévio.
2. Quando percebo que os alunos não possuem conhecimento prévio, utilizo materiais
introdutórios como filme, situação - problema e leitura introdutória para servir de ponte entre o que
aluno já sabe.
3. Busco relacionar os novos conhecimentos de forma não arbitrária e não literal aos
conhecimentos prévios dos alunos.
4. Ao iniciar a aula eu sempre faço uma retrospectiva do conteúdo que foi dado na aula
anterior.
5. Busco conhecer a história de vida do aluno para tentar proporcionar uma aprendizagem
mais efetiva.
Em relação à ´Assertiva 1- Antes de apresentar o conteúdo novo, verifico se os alunos
possuem algum conhecimento prévio´, as respostas foram: 71,4% dos professores afirmaram
concordar totalmente; 14,3% inclinados a concordar e 14,3% discordam totalmente do propósito.
A maioria dos professores, 71,4%, responderam que tentam verificar se os alunos têm algum
conhecimento prévio relacionado ao novo conteúdo. Dado este fundamental, pois o principal
pressuposto para a aprendizagem significativa ocorrer é partir do conhecimento prévio do aluno
(AUSUBEL, 1976; 2000).
Em relação à `Assertiva 2 - Quando percebo que os alunos não possuem conhecimento
prévio, utilizo materiais introdutórios como filme, situação-problema e leitura introdutória para
servir de ponte entre o que aluno já sabe´, 71% dos professores responderam concordam totalmente;
14% são inclinados a concordar; nenhum foi inclinado a discordar e apenas 14% discordam
totalmente da utilização de material prévio.
É notável que 71% dos professores concordam totalmente em usar materiais introdutórios,
que tem como objetivo facilitar o relacionamento da nova informação com a estrutura cognitiva já
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existente. Segundo Ausubel (2000), os materiais introdutórios - organizadores prévios - podem ser
utilizados como estratégia de auxílio a estrutura cognitiva, quando o aluno não dispõe de
subsunçores para relacionar as novas aprendizagens.
Em relação à `Assertiva 3 - Busco relacionar os novos conhecimentos de forma não
arbitrária e não literal aos conhecimentos prévios dos alunos´, os resultados revelaram que 29% dos
professores concordam totalmente; 43% são inclinados a concordar; 14% são inclinados a discordar
e 14% discordam. Verifica-se a 29% concorda em fazer a interação entre os conhecimentos prévios
e os conhecimentos novos. Esse resultado demonstra que são poucos professores que estão
habituados a trabalhar com aprendizagem significativa, em que o conhecimento prévio do aluno
interage de forma significativa com o novo conhecimento que lhe é apresentado, provocando
mudanças na estrutura cognitiva (AUSUBEL, 2000).
Em relação à `Assertiva 4 - Ao iniciar a aula eu sempre faço uma retrospectiva do conteúdo
que foi dado na aula anterior´, as respostas foram: 57% dos professores concordam totalmente; 29%
são inclinados a concordar; nenhum dos participantes são inclinados a discordar e 14% discordam
totalmente.
Os 57% dos professores concordam totalmente em revisar o conteúdo, dão possibilidade aos
alunos esclarecerem suas dúvidas e até ter um novo entendimento do conteúdo apresentado. Com a
revisão do conteúdo da aula anterior, o novo conhecimento construído pelo aluno, pode se
modificar adquirindo novos significados. No entanto não basta somente revisar, mas sim relacionar
ao conteúdo novo a ser trabalhado, como ressaltam Ausubel (1976; 2000) e Moreira (2006).
Em relação à ´Assertiva 5 - Busco conhecer a história de vida do aluno para tentar
proporcionar uma aprendizagem mais efetiva´, 57% dos professores concordam totalmente; 29%
são inclinados a concordar; 14% são inclinados a discordar e ninguém discorda totalmente.
Verifica-se que a maioria dos professores tem interesse em conhecer o aluno para assim poder
auxiliá-lo em sua aprendizagem. Dados estes muitos importantes para a aprendizagem significativa,
a partir do conhecimento do contexto do educando, o educador poderá preparar suas aulas levando
em consideração o contexto social do educando a fim de que o objeto da aprendizagem não seja
vazio de significado social – características da aprendizagem significativa.
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CONCLUSÕES
O que podemos verificar nas respostas dos participantes, no que se refere à: relacionar os
conhecimentos novos aos conhecimentos prévios; o conteúdo ser substancial e não arbitrário, ter
significatividade lógica e psicológica; ao perceberem que os alunos não possuem conhecimento
prévio sobre a temática da aula, utilizam materiais introdutórios; conhecer a história de vida do
aluno para tentar proporcionar uma aprendizagem, os pressupostos teóricos da aprendizagem
significativa estão ocorrendo, segundo os participantes. Pressupostos estes da aprendizagem
significativa a fim de que o objeto escolar não seja vazio de significado social e que aluno consiga
construir novos conhecimentos e ampliar os prévios.
Em relação à formação inicial docente torna-se significativa quando construída no ambiente
contextualizado, esta observação permite ao futuro docente a percepção da importância da
promoção de uma prática semelhante na educação básica. Outro ponto a considerar é a importância
da mediação docente, a qual determina melhor engajamento do aluno quando este pode exercer suas
descobertas, transformando-as conforme suas experiências culturais, sociais

em práticas

pedagógicas que conduzem a aprendizagem significativa.
Recomenda-se ampliação deste estudo em outras unidades de ensino e anos escolares.
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Resumo
O discurso docente e a literatura enfatizam que o estudante venha a ter uma aprendizagem significativa.
As aprendizagens na escola para que sejam significativas devem ocorrer em um processo em que os
educandos consigam estabelecer relações substantivas e não-arbitrárias entre os conteúdos escolares e
os conhecimentos previamente construídos, em que o objeto de estudo não seja vazio de significado
social. A aprendizagem significativa implica, como um processo central, a interação entre o
conhecimento prévio com o conhecimento novo, sendo que neste processo ocorram a construção do
novo conhecimento e ampliação do prévio. O objetivo geral deste estudo é investigar se e quais
pressupostos teóricos estão presentes na prática docente de professores do 8º ano do ensino
fundamental da rede pública de Santos, relacionados a aprendizagem significativa. Participaram deste
estudo 7 professores do 8º ano do Ensino Fundamental de uma unidade educacional do município de
Santos - SP, que responderam a um questionário do tipo Escala Likert na própria escola. Os dados
coletados foram analisados qualitativamente e quantitativamente. No que refere aos pressupostos
teóricos, os resultados mostraram que os participantes: procuram relacionar os conhecimentos novos
aos conhecimentos prévios; buscam relacionar os novos conhecimentos de forma não arbitrária e não
literal aos conhecimentos prévios com significatividade lógica e psicológica; quando percebem que os
alunos não possuem conhecimento prévio sobre a temática da aula, utilizam materiais introdutórios,
buscam conhecer a história de vida dos educandos para proporcionar a aprendizagem. Verifica-se que
os pressupostos teóricos da aprendizagem significativa estão sendo atendidos na prática docente,
segundo os professores. Recomenda-se ampliação deste estudo em outras unidades de ensino e anos
escolares.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Prática Docente; Ensino Fundamental.
FORMAÇÃO DOCENTE- UMA REFLEXÃO PARA A PRÁTICA DA APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA EM SALA DE AULA
Elines Saraiva da Silva Gomes – PMG
Janaina de Araújo Bueno – PMS

INTRODUÇÃO
Os professores ocupam uma posição central em relação às propostas curriculares. São eles
os atores – sujeitos sociais que exercem a função de mediação da cultura e dos saberes escolares.
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O interesse por essa pesquisa surgiu nas indagações vivenciadas nas rotinas do espaço
escolar, onde constantemente falamos de aprendizagem significativa. Mas com a realização do
curso de mestrado, percebemos o quanto tínhamos um conceito fragilizado desta importante teoria e
prática da aprendizagem significativa. Então este estudo tem como problema de pesquisa saber “o
que os professores de 4º e 5º anos do ensino fundamental de uma escola pública de Guarujá
compreendem por aprendizagem significativa?”.
A resposta não é simples e nem tão pouco única, mas há sim um caminho a ser trilhado de
forma geral e/ou global, pois a escola, lócus instituído para a formação e construção do
conhecimento, está em um contexto maior e, com interesses ideológicos envolvidos por violências
simbólicas. Ao pensarmos a prática docente, com a finalidade de oferecer ao estudante uma
aprendizagem significativa, o que contribui para a construção do seu próprio conhecimento, cuja
intencionalidade está em fazê-los aprender mais e melhor, faz-se necessário uma intervenção na
realidade escolar com objetivo de promover mudanças na prática docente. Não é uma tarefa fácil e
nem tão pouco acabada, pois exige do professor uma mudança em seu ideário, refletindo sobre sua
prática e a interferência na aprendizagem do aluno. A compreensão docente sobre o fazer
pedagógico, o distância dos ofícios burocráticos escolares, centralizando-os nas práticas em sala de
aula, pois, “aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na experiência
realmente fundante de aprender”. “[...] tornando capazes de ir mais além de seus
condicionamentos.” (FREIRE, 1996, p. 24-25).
Essa pesquisa tem como objetivo investigar o que os professores de 4º e 5º anos do ensino
fundamental de escolas públicas de Guarujá – SP compreendem por aprendizagem significativa.
O DISCURSO NA FORMAÇÃO DOCENTE E A PRÁTICA EM SALA DE AULA
Segundo Sacristan e Gómez (2000, p.14), a educação cumpre uma função, no sentido de
canalizar o processo de socialização das novas gerações, garantindo assim a conservação da ordem
social, a “[...] reprodução social e cultural como requisito para a sobrevivência mesmo da
sociedade”.
Se pensarmos a instituição escola, como lócus de construção em constante transformação,
temos então, um lugar dinâmico e interativo com os protagonistas envolvidos na estruturação e
sistematização do conhecimento. Assim a formação docente, segundo preconiza Freire (1996) deve
compreender que ensinar é uma forma de intervenção no mundo, ou seja, “[...] implica tanto o
esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento”. (FREIRE, 1996,
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p.98). Propor uma formação docente dialética e não contraditória, ou seja, “[...] nem apenas
reprodutora nem apenas desmascaradora da ideologia dominante”. (FREIRE, 1996, p.98). De um
lado Freire (1996) indica que, tem-se o discurso da compreensão mecânica do percurso histórico,
social e cultura do materialismo e do outro lado o “subjetivismo idealista” que é o papel da
consciência no percurso do acontecer idealista.
Em uma reflexão crítica, não há dúvidas, que nos interesses da classe dominante, a educação
deve ser uma prática “imobilizadora”, por desempenhar um papel de moldar e aculturar os
protagonistas da aprendizagem, de forma a reproduzir e manter a demanda social, ou seja, o
aprendiz entra na instituição escola e aprende o que foi determinado para currículo, não levando em
consideração o currículo oculto, a cultura peculiar do indivíduo e toda bagagem vivencial de cada
educando. Contudo, molda-os em uma “forma de bolo” para que possam ser submetidos pelos
grupos dominantes.
Freire (1996) sugere que:
Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não poder ser neutra,
minha prática exige de mim uma definição. Uma tomada de posição. Decisão.
Ruptura. [...]. Não posso ser professor a favor de quem quer que seja, [...]. (FREIRE,
1996, p.102).

A escola tem que ser vista como, lócus de construção, onde se propicia a reflexão e a
inflexão, lugar de compartilhar, de criar, de desenvolver-se, de construir e reconstruir, de
experimentar, de aprender e de ensinar de forma prazerosa. Caso contrário “De nada adianta o
discurso competente se a ação pedagógica é impermeável a mudanças.” (FREIRE, 1996, p.10).
O ofício do professor implica no manejo de técnicas, mas não só isso. Trata-se de uma
mistura de habilidades que não podem ser engessadas nesse quesito. Diversas questões instigam o
trabalho cotidiano do professor exigindo reflexão, análise de situações e tomada de posição. As
técnicas, sejam elas de que tipo for, serão sempre um meio para o professor articular conhecimentos
gerais e disciplinares, com vistas à aprendizagem de seus alunos. Falamos, portanto, de um trabalho
de mediação em que o professor, mais do que um técnico, representa um promotor de diferentes
visões de mundo, de sociedade, de conhecimento.
A reflexão leva o professor à desconstrução do já assimilado para construir saberes
necessário à sua prática, “criar, estruturar e dinamizar situações de aprendizagem e estimular a
aprendizagem e a autoconfiança [...], são competências que o professor de hoje tem de se
desenvolver”. (ALARCÃO, 2011, p. 32).
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O professor em sua prática precisa desenvolver em seus alunos diferentes competências
como apresenta a autora. “O grande desafio para os professores é ajudar a desenvolver nos alunos,
futuros cidadãos, a capacidade de trabalho autônomo e colaborativo, mas também o espírito
crítico.” (ALARCÃO, 2011, p. 34).
Esse grande desafio envolve o professor e o alunado em uma dinâmica de descobertas, em
um processo de colaboração mútua, ou seja, o fato de ensinar os alunos a buscar respostas para suas
indagações ajudando-o a transformar essas vivências em conhecimentos relevantes dotados de
significados.
Nesta mesma linha, Giroux (1997) argumenta que o professor deve exercer seu intelecto,
envolver o emprego da mente para planejar considerando as concepções ideológicas.
Freire (2007) em uma tentativa de compreender melhor o contexto ideológico que expõe o
teórico norte americano Giroux diz que,
A primeira condição para que o ser possa assumir um ato comprometido está em ser
capaz de agir e refletir. É preciso que seja capaz de, estando no mundo, saber-se nele.
Saber que, se a forma pela qual está no mundo condiciona a sua consciência deste
estar, é capaz, sem dúvida, de ter consciência desta consciência condicionada.
(FREIRE, 2007, p. 16 – 17).

Sendo assim, um professor crítico, que busca uma didática que valoriza a prática e a
qualidade do seu oficio, tem maior possibilidade de diminuir o distanciamento entre realidade e
contexto, do protagonista de sua própria aprendizagem e assim tornar significativo o conhecimento
apropriado por ele. O ofício do professor implica no manejo de técnicas, mas não só isso. Trata-se
de uma mistura de habilidades que não podem ser engessadas nesse quesito. Diversas questões
instigam o trabalho cotidiano do professor exigindo reflexão, análise de situações e tomada de
posição.
O PROFESSOR E A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM SALA DE AULA
Ausubel (2000) traz como conceito importante a aprendizagem significativa, “[...] um
processo pelo qual uma nova informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de
conhecimento do indivíduo.” (MOREIRA; MASINI, 1982, p. 6).
Moreira (2011) argumenta que o “conhecimento especificamente relevante” pode ser um
conceito, uma ideia, uma proposição, um símbolo, uma imagem ou um modelo mental que está
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previamente na estrutura cognitiva do aprendiz. Esta estrutura chama-se de “subsunçor ou conceito
inclusor”, que são os conhecimentos prévios dos discentes. (AUSUBEL, 2000).
Esta construção se dá de forma não arbitrária, aleatória, para que a aprendizagem
significativa se concretize deve haver a interação - que faça sentido para quem aprende, entre
conhecimento prévio e o novo, adquirindo um novo conhecimento significativo para o estudante,
que em interação com os subsunçores vai ganhando maior estabilidade, clareza e diferenciação.
Na aprendizagem significativa o fator preponderante é o que o indivíduo já sabe o que está
armazenado em sua estrutura cognitiva, “é um conjunto hierárquico de subsunçores dinamicamente
interrelacionados.” (MOREIRA, 2011, p. 9).
Moreira (2011) especifica que uma hierarquia de subsunçores interrelacionados é
caracterizada por dois processos, “a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora”.
A diferenciação progressiva é o processo de atribuição de um novo conhecimento na
estrutura cognitiva, ou seja, no subsunçor dando significado ao novo conhecimento. A ineficiência
de subsunçores na estrutura do aprendiz ao entrar em contato com o novo conhecimento justifica
apenas o conhecimento inicial, que é a aprendizagem mecânica. Ausubel (2000) sugere que esse
conhecimento inicial seja capaz de servir como ponto de partida no processo de diferenciação
progressiva que vai se estruturando paulatinamente.
Já a reconciliação integradora é um processo dinâmico com a diferenciação progressiva, que
“integra significados e faz superordenação”. “Reconciliação integrativa é o princípio pelo qual a
programação do material instrucional deve ser feita para explorar relações entre ideias, apontar
similaridade e diferenças significativas, reconciliando discrepâncias reais ou aparentes.”
(MOREIRA; MASINI, 1982, p. 22).
Moreira (2011) revela que para aprender significativamente são necessárias duas condições,
na primeira o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo para o aluno e na
segunda o indivíduo deve apresentar uma predisposição para aprender.
Segundo Ausubel (1976) e Moreira (2011, p.11-12), “na primeira condição, o material de
aprendizagem deve ser relacionável de maneira não arbitrária e não literal à estrutura cognitiva do
indivíduo e na segunda, ideias relevantes para que esse material possa se relacionar, faz-se
necessário uma predisposição do indivíduo em aprender, para fazer a ligação dos conceitos e
ideias”.
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Segundo Zabala (1998, para aprender é preciso uma “representação pessoal do conteúdo
objeto de aprendizagem, fazê-lo seu, interiorizá-lo, integrá-lo nos próprios esquemas de
conhecimentos. Não inicia do zero, mas parte dos conhecimentos que o aluno já tem e que lhes
permitem fazer conexões com os novos conteúdos [...].” (ZABALA, 1998, p. 98-99).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia baseia-se em estudo de cunho qualitativo,

que

segundo

Gil

(2010)

considera a compreensão do significado do objeto. A pesquisa tem, também, um caráter descritivo e
exploratório.
Este estudo foi realizado com 6 professores sendo 3 do 4º ano, e 3 do 5º ano em 2 escolas
do Ensino fundamental da rede Municipal de Ensino de Guarujá – SP. O critério de escolha das
escolas foi por acessibilidade.
As professoras responderam, individualmente, a um questionário aberto no final de uma
reunião pedagógica na própria escola. Todos os preceitos éticos foram realizados e teve aprovação
do Comitê de Ética da Universidade (CAAE: CAEE 20401319.6.0000.5509).
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Conhecida as respostas das participantes, a análise foi iniciada de acordo com a pergunta
proposta e, embasada no referencial teórico.
Na questão “O que você compreende por aprendizagem significativa?” a Participante “A”
respondeu que “[...] é quando o conteúdo é passado para o aluno de forma prazerosa, que o estimule
a aprender a aprender. E essa aprendizagem não deverá ser mecânica, em que o aluno, memoriza
para fazer uma avaliação. O aluno vai construir o seu próprio conhecimento, gradativamente e
aplicará em situações futuras, no seu cotidiano escolar ou fora da escola, como em sua casa,
comunidade, etc.” (sic).
A professora relaciona a aprendizagem significativa como sendo o conteúdo, algo prazeroso
e estimulante, Moreira e Masini (1982) argumentam que “[...] são atos de construção que podem
fazer maior ou menor uso dos estímulos externos, dependendo da circunstância, isto é, das
condições pessoais de quem realiza o processo.” (p. 3).
Segue afirmando que “[...] não deverá ser mecânica, em que o aluno memoriza para fazer
uma avaliação” (sic). A professora responde claramente o contraponto da aprendizagem
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significativa, que é aprendizagem mecânica. Ausubel (1968) preconiza que a aprendizagem
mecânica é um contínuo para se alcançar a aprendizagem significativa, para que o conteúdo novo
não fique “arbitrariamente distribuído na estrutura cognitiva sem ligar-se a conceitos subsunçores
específicos”. A Professora segue afirmando que “O aluno vai construir o seu próprio
conhecimento, gradativamente e aplicará em situações futuras” (sic), Moreira e Masini (1982)
indicam que à aprendizagem significativa quando os subsunçores vão ficando mais claros, mais
elaborados, é mais capaz de ligar as novas informações, atribuindo significatividade lógica e
psicológica à estrutura cognitiva do aprendiz.
A Participante “B” respondeu que “É unir o que o aluno vivência com o conteúdo que o
professor utiliza, fortalecendo a aprendizagem, enriquecendo o conteúdo e tornando mais concreto a
aprendizagem” (sic).
Sobre o trecho da fala da Participante B “[...] É unir o que o aluno vivência com o conteúdo
que o professor utiliza, [...]”, mostra um pressuposto teórico importante da aprendizagem
significativa. Moreira e Masini (1982) argumentam que para aprender significativamente, tem que
ocorrer1 um processo pelo qual a nova informação se relaciona com um aspecto relevante da
estrutura cognitiva do aprendiz. Esse aspecto relevante é a ligação do conteúdo novo a ser
ministrado pelo professor com o conhecimento que o aprendiz já possui em sua estrutura, é o seu
subsunçor. A aprendizagem considerada por meio da interação vivencial possibilita ao aprendiz um
processo recíproco e contínuo da aprendizagem, ou seja, unir o que o educando vivencia com o
novo conhecimento tem que fazer sentido e ter significatividade lógica ou psicológica. Ausubel
(2000) enfatiza a condição da relação existente entre as novas ideias (conceitos, conteúdos) e as
ideias prévias de forma não arbitrária e substantiva não literal.
A Participante “C” respondeu que “Seria o aprendizado através de uma linguagem de
mundo, que o próprio aluno trás para a escola, conhecimentos prévios
como se relacionam com os conteúdos propostos pelos educadores” (sic). A professora
relaciona a aprendizagem significativa com o conhecimento que o aprendiz trás em sua bagagem
cultural para relacionar com material apresentado pelo professor, ou seja, a professora considera a
substantividade, não arbitrariedade e com um significado lógico. A esse respeito, Moreira (2011)
ressalta que para aprender significativamente são necessárias duas condições, uma delas pressupõe
que o material de aprendizagem utilizado pelo professor, tem que ser potencialmente significativo
para o educando, ou seja, o material de aprendizagem deve ser relacionável de maneira não
arbitrária e não literal à estrutura cognitiva do indivíduo. Assim, portanto os conhecimentos prévios,
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de quem aprendem tem que fazer uma ponte com o material de aprendizagem do discente, sem o
qual, o armazenamento e a retenção do conhecimento ficarão soltos na estrutura e não fará a ligação
com os subsunçores.
A Participante “D” respondeu que “Acredito ser uma aprendizagem que parta de
conhecimentos prévios do aluno, e que, para ele faça sentido” (sic). A resposta da professora vai ao
encontro do principal pressuposto teórico da aprendizagem significativa – partir do que o aluno já
sabe (AUSUBEL, 2000).
Ausubel (2000) elucida que o conhecimento prévio do aluno é fundamental para promover a
aprendizagem significativa. É primordial que o professor conheça as produções dos alunos, para
melhor compreender em que momento ou mesmo etapa de conhecimento a criança se encontra, para
que assim, possa partir dos conhecimentos prévios de quem aprende. Dessa forma e segundo
Moreira e Masini (1982), a resposta da professora se aproxima da aprendizagem significativa.
A Participante “E” respondeu que “Compreendo o trabalho feito a partir de um
conhecimento do aluno ou a partir de um novo conhecimento a ser gradativamente incorporado ao
que já conseguiu assimilar” (sic). Essa progressão do conhecimento deve ser estimulada, segundo
Moreira (2011) por sucessivos encontros com conceitos específicos, proporcionando na estrutura
cognitiva do discente, uma interação de conceitos cada vez mais rica e elaborada, ou seja, o
conhecimento se torna maior, mais diferenciado, mais elaborado e mais desenvolvido.
Zabala (1998) evidencia que o processo de construção de conhecimento, ocorre a partir da
interação e dinamismo entre professor e estudante, ou seja, o professor tem um papel fundamental,
o de facilitador.
A Participante “F” respondeu que “A aprendizagem que tenha algo significativo na vida do
estudante, que tenha a ver com ele” (sic). Ausubel (2000) apresenta que a significatividade para o
discente só é possível se, a nova informação interagir com o conhecimento que o aprendiz já possui,
esse conhecimento será retido, lembrado por mais tempo e aumenta a capacidade de aprender outros
conteúdos relacionados, de maneira mais fácil ou mesmo facilitar a reaprendizagem de um
conteúdo esquecido.
Para ensinar com ênfase na aprendizagem significativa, o docente necessita conhecer e
compreender o que é aprendizagem significativa, depois identificar, o que o educando tem de
conhecimento prévio, em sua estrutura cognitiva e a partir desse momento, propor um
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planejamento, utilizando o material potencialmente facilitador para a ação, ou seja, as estratégias
pedagógicas na prática docente.
CONCLUSÕES
Nas respostas das professoras, é possível observar que o conhecimento sobre o conceito da
aprendizagem significativa atende o pressuposto principal da aprendizagem significativa, que é
partir do conhecimento prévio do estudante. No entanto, cabe um aprofundamento, pois não basta
partir somente dos conhecimentos prévios. Estes têm que ter uma significatividade lógica e/ou
psicológica. Além do material de aprendizagem ser potencialmente significativo.
Refletindo o processo da prática docente em relação à aprendizagem significativa, destacase, que falemos de sujeitos que possuem um ofício, a arte de ensinar, cuja mediação é de
fundamental importância para que objeto de aprendizagem não seja um vazio de significados.
Sendo assim, recomenda-se maior investimento na consistência teórica e prática sobre a
aprendizagem significativa na formação e ação docente.
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Resumo
Ao pensarmos a prática docente, com a perspectiva de oferecer ao estudante uma aprendizagem, que
contribua para a construção do seu próprio conhecimento, cuja intencionalidade está em fazê-lo
aprender melhor, preconiza a aprendizagem significativa, que tem pertencido a diversas falas de
professores, gestores e na literatura que aborda sobre a temática. No entanto, a sua compreensão e
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seus pressupostos não são veiculados com a mesma proporção em que são expressas nas falas desses
profissionais. Construir a prática docente em sala de aula é desenvolver um saber-fazer repleto de
nuances e de significados. Freire preconiza que todos temos saberes. Alarcão salienta que o grande
desafio para os professores é ajudar a desenvolver nos alunos, futuros cidadãos, os saberes, as
sensibilidades cultivadas ao longo de sua formação e atuação orientam sua ação no contexto de uma
sala de aula. O objetivo deste estudo é investigar o que os professores de 4º e 5º anos do ensino
fundamental de escolas públicas da cidade de Guarujá – SP compreendem por aprendizagem
significativa. Participaram desta pesquisa 6 professoras do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental de duas
escolas públicas no Município de Guarujá - SP, que responderam, individualmente, um questionário
aberto na própria escola. Evidenciou-se nas respostas das professoras: a presença do pressuposto
teórico fundamental da aprendizagem significativa – partir do conhecimento prévio do educando - e a
carência da significatividade lógica e /ou psicológica em relação a este conhecimento para relacioná-lo
ao novo. Recomenda-se maior investimento na consistência teórica e prática sobre a aprendizagem
significativa na formação e ação docente.
Palavras-chave: Aprendizagem significativa; Prática docente; Ensino Fundamental.
OFICINAS LÚDICO-LITERÁRIAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – ALGUMAS
CONSIDERAÇÕES À FORMAÇÃO DOCENTE
Ana Dina Araújo – Pedagogia/PARFOR – UNISANTOS
Estéfane Cliquet – Pedagogia/PARFOR – UNISANTOS
Marly Saba Moreira – UNISANTOS
Sirlei Ivo Leite Zoccal – UNISANTOS

INTRODUÇÃO
A origem desta pesquisa vincula-se ao percurso de vida e trajetória profissional e acadêmica
dos pesquisadores. Ao recorrer às memórias e relatar histórias de vida do contexto familiar, traz à
tona a dificuldade do ser humano de exercer a cidadania por não estar alfabetizado, buscam a
alfabetização para enfrentar o sofrimento de estar excluídos do mundo dos que sabem ler e
escrever, evidenciando a função social da Educação de Jovens e Adultos - EJA. No percurso
profissional observou-se que é possível juntar a alegria com o aprendizado, por meio de
brincadeiras cantadas, dos contos literários, dos jogos e atividades desenvolvidas relacionadas às
histórias, percebeu-se que os alunos obtinham um melhor aprendizado, isto é, mais significativo,
bem como melhora de comportamento, convívio e relacionamento com os colegas de sala,
professores e também familiar. Durante o curso de licenciatura Pedagogia/PARFOR, vivenciou-se
por meio das atividades de tematização da prática, o quanto os acadêmicos, futuros pedagogos,
aprendem. Alguns colocavam a relevância de se trabalhar mais dessa maneira no contexto escolar,
pois sentir o gosto pela leitura de forma diferenciada possibilita momentos de união, troca de
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experiência e confraternização. Outros tinham a necessidade de se soltarem e vencer a timidez,
visando atuar com mais precisão e segurança no exercício da profissão docente.
Frente ao cenário apresentado, surgiram alguns questionamentos: Como motivar uma pessoa
a retornar ao espaço escolar? Qual a dificuldade para o aluno da EJA se alfabetizar? Essas
indagações e outras inquietações, direcionaram à questão problema desta pesquisa, que norteará
esse estudo. Quais as possibilidades e estratégias para uma alfabetização significativa, para alunos
da EJA no Ensino Fundamental, presentes na formação docente?
Pode-se assim, observar o porquê da escolha da temática do trabalho, que objetiva refletir
como tornar as aulas significativas, para que os estudantes da Educação de Jovens e Adultos,
vençam os desafios e possam desfrutar do momento de ensino e aprendizagem de forma prazerosa,
ao se alfabetizarem.
Para obter resposta a essa pergunta, pautou-se na pesquisa bibliográfica,

em textos

consagrados da literatura que deram sustentação para o desenvolvimento desse artigo, defendidos
por Freire (1996; 2000; 2005), Moreira (2006), Ghiraldelli (2008), Ferreiro (2001), dentre outros
que abordem sobre a temática da pesquisa.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Educação de Jovens e Adultos está presente em diferentes momentos históricos. No
período da ditadura militar havia interesse em alfabetizar com vistas à preparação para o mundo do
trabalho. No período da redemocratização, conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional LDB 9.394/96, em seu artigo 37, estabelece que os alunos serão alfabetizados,
observados como caminho

“as oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as

características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e
exames”. (BRASIL, 1996).
O período da redemocratização amparado pelos documentos oficiais (BRASIL, 1988; 1996)
e pela literatura busca compreender a possibilidade de conduzir o aluno a desenvolver o processo
de aprender e reconhecer os seus direitos mediante reflexões sociais e políticas, as ideias freirianas
foram retomadas posicionando a escola como um local de construção de autonomia.
[...] não podemos alimentar a ilusão de que o fato de saber ler e escrever, por si só,
vá contribuir para alterar as condições de moradia comida e mesmo de trabalho. Essas
condições só vão ser alteradas pelas lutas coletivas dos trabalhadores por mudanças
estruturais na sociedade. (FREIRE, 2006, p. 70)
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A partir dos anos 90, ocorreram mudanças dentro do âmbito educacional, com o
envolvimento de educadores e pesquisadores,

em prol de uma educação mais acessível,

objetivando a transformação da sociedade. “Alfabetizar jovens e adultos não é um ato apenas de
ensino – aprendizagem é a construção de uma perspectiva de mudança.” (GHIRALDELLI, 2008, p.
24).
No decorrer dos anos, as mudanças na educação

resumiam a alfabetização como um

processo que visava o aprender a ler e escrever, não privilegiando, na prática, a história de vida e o
cotidiano de cada aluno, o que resultava em um processo de evasão. Segundo Ferreiro (1996), a
aprendizagem da leitura, começa bem antes do período escolar, também para os adultos, transcorre
por caminhos diferentes, a pesquisadora salienta que “além dos métodos, dos manuais, dos recursos
didáticos, existe um sujeito que busca a aquisição de conhecimento, que se propõem problemas e
trata de solucioná-los seguindo sua própria metodologia.” (FERREIRO, 1996. p. 27).
Nessa perspectiva, Freire (1996, p. 59) salienta que “[...] O respeito à autonomia e à
dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos
outros.”. Assim, exaltamos a importância de proporcionar aulas mais atrativas e lúdicas para que
esse discente não desista da busca, desse encontro com a sua autonomia conquistada.
Sendo assim, essa pesquisa intenta levar ao conhecimento dos alunos, oficinas lúdicoliterárias, por meio dos contos, jogos, roda de conversa entre outros, visando promover
aprendizagem significativa. Partindo dessa premissa e como bem colocado na letra da canção do
Titãs, “[...] A gente não quer só comida; A gente quer comida, diversão e arte; A gente não quer só
comida; A gente quer saída para qualquer parte [...]” (ANTUNES, FROMER; BRITTO, 2012), os
estudantes precisam e devem ser contemplados com didáticas que permitam a eles refletir sobre
suas próprias experiências, por esse motivo, defende-se as contribuições da ludicidade em qualquer
segmento do ensino, pois a ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não
pode ser vista apenas como diversão, pois a mesma contribui para um bem estar emocional e o
mesmo facilita a aprendizagem, bem como a interação social e cultural, ou seja:
“[...] o adulto que volta a brincar não se torna criança novamente, apenas ele convive,
revive e resgata com prazer a alegria do brincar, por isso é importante o resgate desta
ludicidade, a fim de que se possa transpor esta experiência para o campo da educação
[...]. (SANTOS, 1997, p. 14)

A ludicidade entra como protagonista com a finalidade de ser trabalhada como um recurso
pedagógico que auxilie os alunos da EJA no processo de compreensão dos conteúdos da
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alfabetização. Utilizando desse recurso os alunos podem ser sujeitos do seu próprio processo de
aprendizagem, passando a compreender e a valorizar sua história de vida. Afirmação essa, que
encontra eco no pensamento de Freire (2005), que preconiza um conceito de educação libertadora,
na qual trabalhava com o contexto de experiências de vidas dos alunos, esse era o ponto de partida
para construção das suas aulas. Nesse contexto, a leitura constitui-se em um instrumento vinculado
a essa transformação social, pois permite a compreensão de texto, entender o que se lê, capacita
para uma superação de opressão. Sendo assim, no processo de formação docente, estes possuem o
domínio teórico com vistas à transformação de sua prática, elaborando atividades, pensando no
contexto social de seus educandos, tendo como ponto de partida a realidade desse aluno. O que é
corroborado por Weisz (2002), ao afirmar que:
Cada vez mais a concepção que se tem do ato de ensinar desenha o perfil de um
professor que reflete enquanto age, pode tomar decisões, mudar rapidamente o rumo
de sua ação, interpretar as respostas que os alunos dão, autocorrigir-se (WEISZ, 2002,
p.16).

Em se tratando de entender as respostas que os alunos dão, há que se considerar os saberes
existentes “ [...] Esses conhecimentos prévios formam uma estrutura cognitiva – construto – que é o
conjunto de aprendizagens e conteúdos assimilados, estabelecidos e contextualizados no sujeito”
(CARRIL, NATÁRIO; ZOCCAL, 2017, p.71).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O trabalho pautou-se em uma pesquisa de campo de cunho qualitativo, pois na pesquisa
qualitativa o essencial é a objetivação, uma vez que no decorrer da investigação científica é preciso
reconhecer a complexidade do objeto de estudo, conforme salienta Minayo (2008).
A pesquisa foi desenvolvida no ano de 2019, em uma unidade de ensino pública municipal
de Santos-SP, com uma turma da EJA do ensino fundamental - Ciclo I, tendo em sua totalidade 16
estudantes matriculados.
Para o planejamento da primeira oficina foi necessário obter informações sobre os
estudantes da EJA, referentes ao perfil social – idade, ocupação funcional, endereço residencial.
Esses dados iniciais foram fornecidos pela coordenadora pedagógica da unidade de ensino, a qual
foi conduzida e aplicada a pesquisa.
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Durante a pesquisa foram

realizadas as oficinas lúdico-literárias para contribuir na

alfabetização, de maneira a promover a interação social e o ensino aprendizagem desses estudantes
da EJA.
As oficinas aconteceram, semanalmente, durante um mês, por meio de contação de histórias
sequenciadas de dinâmicas relacionadas aos textos apresentados buscando assim desenvolver a
oralidade, escrita, leitura e cálculos dos estudantes, tendo como foco a aprendizagem significativa,
em que o aluno tem de ter compreensão do que aprendeu e saber dar sentido para tal, como salienta
Moreira (2006).
Durante os encontros, nas oficinas houve a participação de três professores e a presença da
coordenadora. Ao final das oficinas, realizadas durante um mês, visando ampliar a variedade de
fontes de informação, foi solicitado aos estudantes, à coordenadora da instituição, à professora
regente da turma e à professora estagiária que respondessem a um questionário.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Uma forma de observar, avaliar ao término de cada oficina se correspondeu ou não a
expectativa de ensino e aprendizagem, é observar a expressão dos mesmos ou o relato espontâneo.
Assim, para obtenção de dados, visando elucidar a percepção dos pesquisadores acerca do
resultado das oficinas lúdico-literário com os alunos da EJA, foi aplicado um questionário aos
alunos.
Abaixo estudantes compartilham a satisfação em vivenciar as oficinas, alguns se
emocionam durante o depoimento, de maneira espontânea.
[...] Lembrei da minha infância, quando brincava de cabra-cega...quando criança não
pude estudar, essa é a minha primeira escola, fiquei muito feliz em estar aqui hoje e
triste porque faltei no outro dia que vocês estavam aqui, minha esposa comentou da
aula, que gostou muito, me aguçando... (Estudante J. - 2019)
[...] Bom...através dessas brincadeiras apreendemos, gostei muito! Gostaria de ter mais
aulas como essas, através de brincadeiras tivemos muitos aprendizados. Parabéns aos
professores. Continuem assim, levando alegria, brincadeiras e aprendizados.
(Estudante – E. 2019).
Semana maravilhosa com essas aulas. (Estudante – J.R - 2019).
Achei muito interessante, fiquei feliz em participar. (Estudante F. 2019).
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Diante desses depoimentos, observam-se pontos positivos e felicitados. Nota-se a
importância de aula que oferecem atividades lúdicas literárias na construção e conhecimentos dos
estudantes e, também, a carência de aulas relacionadas com o contexto da pesquisa abordada.
Os profissionais que estiveram envolvidos durante as ações foram participativos e
enriqueceram a pesquisa com seus depoimentos, por meio de conversas informais e das respostas ao
questionário, conforme segue:
[...] os alunos por terem “pulado” as fases de aprendizagem/alfabetização na sua
infância, se dedicam mais as tarefas de corte, colagem, pintura com mais delicadeza e
responsabilidade...eles sentem prazer em aprender...levarei essas sugestões de
atividades e livros utilizados, para minha prática pedagógica (Educadora 1 - H. 2019)
[...] aulas diferenciadas despertam o interesse pela leitura e auxiliam na alfabetização,
é preciso ir ao encontro das necessidades dos alunos desse segmento de ensino.
(Coordenadora – 2019)

Observa-se que para ministrar aulas na EJA faz-se necessário considerar a experiência do
corpo discente, além da preparação do docente. Percebe-se que a ludicidade não é ferramenta de
auxilio apenas ao aluno adulto, pois o professor também acaba se beneficiando com tais práticas.
Nos dias em agendados para vocês virem aqui na Escola, os alunos não faltam.
(Professora 2 - 2019)

Sobre as ausências dos estudantes desse segmento as aulas, destacam-se as contribuições de
Freire (1996), ao abordar que a saída do aluno da escola não é um ato voluntário, mas sim uma
imposição sofrida diante das adversidades presentes na sua trajetória de vida. Sendo assim, ressalta
que a evasão da EJA implica em várias razões sociais e econômicas como trabalho, disponibilidade
de horário, segurança, falta de material didático, localização das escolas, professor entre outros.
Ressalta-se que a ideia principal desse trabalho de proporcionar uma alfabetização/
aprendizagem significativa, explorando o resgate da infância, seja por meios de contos de histórias
e atividades relacionadas a jogos e brincadeiras, foi atingida.
No decorrer da pesquisa, transitando da teoria para a prática do trabalho, procurou-se, a
partir de um embasamento teórico, conhecer a trajetória e atualidade da EJA e as referências de
estudos que destacam a importância de se trabalhar com o lúdico. Salienta-se a contribuição do
trabalho para às pesquisadoras enquanto docentes em processo de formação continuada.
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CONCLUSÕES
Os dados trouxeram informações, que contribuíram para a pesquisa e o conhecimento dos
pesquisadores sobre a realidade dos alunos da EJA.
Verifica-se que as oficinas lúdico-literárias constituem uma possibilidade e estratégia para
uma alfabetização significativa dos estudantes da EJA no Ensino Fundamental, segundo os próprios
discentes, professores e coordenadora. Observa-se que as oficinas lúdico-literárias possibilitaram
conhecer, compreender e experimentar a realidade desses estudantes, promovendo um processo de
compartilhamento de ideias, diálogos da realidade vivida dentro e fora da escola.
Observa-se o quanto é importante a ludicidade e a literatura estarem presentes no ensino e
aprendizagem, também, do adulto. Fica sinalizado que o adulto que vivencia esse tipo de atividade
tem maior chance de conhecer-se como pessoa. Os contos de Histórias e brincadeiras são atividades
culturalmente definidas no desenvolvimento intelectual.
Acredita-se que o percurso profissional de um educador há que ser contínuo, reflexivo
visando descobrir meios e estratégias significativas, para que os estudantes possam se apropriar do
conhecimento e interagir de forma ampla e participativa em seu meio, contribuindo para o seu
desenvolvimento intelectual e socioemocional.
Percebe-se que trabalhar com a Educação de Jovens e Adultos, compreende dar importância
a diferentes ferramentas e estratégias pedagógicas de alfabetização, buscar conhecimentos, e
conhecer melhor os estudantes da EJA. Com o avanço das tecnologias, visualiza-se a possibilidade
de implantar para os professores oficinas lúdico-literário no ensino da EJA a distância, com vídeo
aulas e jogos digitais. Nesse sentido, sobre as constatações que resultaram deste trabalho, as
pesquisadoras recomendam a continuidade deste estudo de forma mais aprofundada e específica.
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Resumo
Esta pesquisa objetiva refletir como tornar as aulas mais atrativas e significativas, para que os estudantes
da Educação de Jovens e Adultos – EJA, vençam o cansaço e possam desfrutar do momento de ensino
e aprendizagem de forma prazerosa, ao se alfabetizarem. O estudo partiu da trajetória de vida pessoal,
profissional e acadêmica dos pesquisadores, tendo como questão problema: Quais as possibilidades e
estratégias para uma alfabetização significativa, para alunos da EJA no Ensino Fundamental, presentes
na formação docente? Como aporte teórico para subsidiar este estudo, apoiou-se em Freire (1996;
2000), Moreira (2006) Ghiraldelli (2008), Ferreiro (1996; 2001), dentre outros pesquisadores que
discorrem sobre a temática, além do suporte de documentos oficiais. O estudo de natureza qualitativa,
pautou-se em pesquisa de campo com 16 estudantes da EJA de uma escola da rede pública municipal
de Ensino Fundamental, de Santos-SP. Com o intuito de promover e coletar informações foram
desenvolvidas oficinas lúdico-literárias aos discentes desse segmento de ensino na própria escola,
durante um mês. Ao término, visando validar os dados, estudantes, professores e a coordenadora da
unidade escolar responderam a um questionário. Os resultados indicaram a satisfação dos estudantes
nas experiências vividas nas oficinas e a ausência de aulas com essa estratégia. Nessa perspectiva,
acredita-se que as oficinas lúdico-literárias possam contribuir no processo de ensino e aprendizagem,
no que tange a alfabetização dos estudantes da EJA. Com o avanço tecnológico, visualizou-se a
possibilidade de implantar as oficinas lúdico-literárias à distância, com vídeo aulas e jogos digitais e que
as mesmas devam fazer parte da formação docente, inicial e continuada.
Palavras-chave: Formação docente; Alfabetização; Educação de Jovens e Adultos; Oficinas lúdicoliterárias.
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FUTUROS PROFESSORES SOBRE AS DIFICULDADES
DE APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DA VISUALIZAÇÃO
Débora Mares Meireles – UNICAMP
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INTRODUÇÃO
A visualização é uma habilidade transversal à vários conteúdos e, com relação ao ensino da
Geometria, a visualização tem papel fundamental no processo de aprendizagem. Acredita-se que a
solução de vários problemas de Geometria Espacial requer a habilidade para formar e manipular
imagens mentais (VIANA, 2009). A visualização geométrica, especialmente de figuras espaciais,
que são inspecionadas mentalmente é uma das dificuldades de alunos desde os Anos Iniciais
(GUTIÉRREZ, 1994). Um dos fatores importantes apontados nas pesquisas para lidar com as
dificuldades dos alunos é o conhecimento do professor (GROSSMAN, 2010) por impactar
diretamente nas aprendizagens dos alunos e permitir ao professor compreender tais dificuldades de
forma que possa contribuir com a aprendizagem dos alunos e superação destas dificuldades.
Desta forma, o conhecimento do professor tem papel fundamental no processo de ensino e
aprendizagem, e este foco tem ganho destaque desde as pesquisas de Shulman (1986). Dentre
diversas conceitualizações sobre o conhecimento do professor que ensina matemática utilizaremos o
modelo Mathematics Teachers’ Specialized Knowledge – MTSK (CARRILLO et al., 2018) por ser
um modelo que considera todo o conhecimento do professor como especializado, tanto a dimensão
do conhecimento do conteúdo quanto do conhecimento pedagógico. Dentre essas especificidades
encontra-se conhecimento das dificuldades de aprendizagem dos alunos em cada um dos tópicos
matemáticos.
Nesse sentido, buscamos resposta para a seguinte questão: Que conhecimento revelam
futuros professores da Educação Infantil e Anos Iniciais sobre as dificuldades que alunos podem
apresentar ao resolverem uma tarefa que explora a visualização?
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A visualização é considerada um componente básico no aprendizado e no ensino da
geometria tridimensional (GUTIÉRREZ, 1994). Sobre a habilidade da visualização espacial para
aprendizagem

geométrica, McGee

(1979)

descreveu cinco habilidades

necessárias

no

processamento de imagens mentais no que se refere a visualização espacial:
1) Capacidade de imaginar a rotação de um objeto representado, a (des) dobra de um
sólido e as mudanças relativas de posição de objetos no espaço. 2) Capacidade de
visualizar uma configuração na qual há movimento entre suas partes. 3) Capacidade
de compreender movimentos imaginários em três dimensões e manipular objetos na

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1800

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

imaginação. 4) Capacidade de manipular ou transformar a imagem de um padrão
espacial em outro arranjo (GUTIÉRREZ, 1994, p. 6).

Como a maior parte dos problemas sobre figuras geométricas abordados nos livros didáticos
requererem a visualização de elementos em dimensões diferentes das que foram dadas (SOUZA;
MORETTI; ALMOULOUD, 2019), isto é um dos motivos que leva as dificuldades dos alunos ao
realizarem mudança de dimensão. Tais figuras perdem propriedades nesse processo de
desconstrução dimensional o que dificulta a visualização e manipulação da figura. Duval (2005, p.
8) destaca que quando um objeto visível muda de dimensão poderá apresentar diferentes
características no seu "desmanche" e essa transição requer o desenvolvimento da análise visual das
figuras.
Atendendo a relação entre o conhecimento do professor e as dificuldades dos alunos é
essencial uma profunda discussão e entendimento desse conhecimento. Consideramos que o
conhecimento do professor é especializado e assumimos a conceitualização do Mathematics
Teachers’ Specialized Knowledge - MTSK (CARRILLO et al., 2018). Este modelo é dividido em
dois domínios, o Mathematical Knowledge (MK) e o Pedagogical Content Knowledge (PCK) e
cada um dos domínios é dividido em três subdomínios. Além disso, tal modelo inclui outro
diferencial, pois, considera também as crenças dos professores em relação ao ensino e a
aprendizagem da matemática.

Figura 1. Domínios do Mathematics Teachers’ Specialized Knowledge

Fonte: CARRILLO et al., 2018, p. 241.
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O MK refere-se ao conhecimento matemático, e é composto por três subdomínios, o
Knowledge of Topics (KoT); Knowledge of the Structure of Mathematics (KSM) e Knowledge of the
Practice of Mathematics (KPM). Por sua vez, o PCK refere-se ao conhecimento pedagógico
relacionado com o ensino da matemática, eliminando assim, aspectos do conhecimento pedagógico
geral. Como o objetivo deste artigo está relacionado com as dificuldades de aprendizagem, então,
iremos focar, em um dos subdomínios do PCK, o Knowledge of Features of Learning Mathematics
(KFLM). Este subdomínio está relacionado ao conhecimento do professor sobre as dificuldades e
facilidades que os alunos possuem em relação à aprendizagem de conteúdos matemáticos. No
tópico de visualização, inclui conhecer, por exemplo, que uma das dificuldades para visualizar uma
representação em perspectiva é criar a imagem mental da terceira dimensão.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente trabalho é um recorte de uma investigação de mestrado. Tal investigação
desenvolveu-se em uma disciplina de 60 horas de um curso de Licenciatura em Pedagogia de uma
universidade pública do estado de São Paulo. Esta pesquisa é de cunho qualitativo, que tem por
objetivo interpretar e discutir o conhecimento especializado revelado por futuros professores da
Educação Infantil e Anos Iniciais sobre as dificuldades acerca da visualização geométrica. Para
alcançar tal interpretação utilizamos tarefas formativas que têm como objetivo principal promover o
desenvolvimento do conhecimento do professor em relação a um conteúdo matemático específico
(RIBEIRO; ALMEIDA, MELLONE, 2019).
A tarefa continha uma planificação de um dado e solicitava que os futuros professores
identificassem, de um conjunto de cinco cubos (Figura abaixo), qual(is) alternativa(s)
corresponde(m) ao dado cuja planificação se encontra acima.
Figura 3. opções de resposta referente à tarefa

Fonte: acervo da pesquisa (2019)

Os futuros professores receberam a tarefa inicialmente sem auxílio de material manipulável,
e depois foi entregue a planificação representada em papel cartão para que pudessem manuseá-la
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para responder. Após a resolução desta tarefa – tarefa para os alunos – era solicitado para que
indicassem quais consideravam ser as maiores dificuldades dos alunos ao resolverem a tarefa e
apresentassem uma justificativa para essas dificuldades.
A análise foi realizada utilizando as informações escritas onde os futuros professores
entregaram, para isso, tais respostas foram transcritas em quadros, em uma coluna as respostas e em
outra identificando o conhecimento especializado presente em cada resposta e relacionando com o
KFLM.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Vários grupos revelaram conhecimento sobre dificuldades de representar mentalmente o
dado corresponde à planificação. Tal conhecimento está associado ao seu KFLM sobre as
dificuldades de aprendizagem dos alunos.
Quadro 1. Respostas dos professores
Conseguir

visualizar

o

dado

montado, pois há a confusão de suas
faces ao montá-lo imaginavelmente.
Sem montar o cubo, ser capaz de
visualizar ele montado, levando em
consideração as posições reais das
bolinhas em cada lado.

Nota-se que na primeira resposta transcrita no Quadro 1 “pois há a confusão de suas faces ao
montá-lo imaginavelmente” e a segunda resposta “visualizar ele montado, levando em consideração
as posições reais das bolinhas em cada lado”, ambas revelam conhecimento sobre outra dificuldade
que seria identificar as posições relativas das faces do cubo no espaço (KFLM), ou seja, além de
imaginar o dado, eles teriam que girá-lo mentalmente para verificarem se as posições das bolinhas
correspondiam com as opções de respostas correspondentes à sua planificação. Esta verificação de
posição corresponde ao que GUTIÉRREZ (1994) chama de “Rotação mental” que é a capacidade
de produzir imagens mentais dinâmicas e de visualizá-las em movimento.
A dificuldade de realizar transformações 2D para 3D mentalmente relaciona- se com o
trecho “Conseguir imaginar a tridimensionalização da representação plana” conforme Quadro 2,
que foi outro

ponto apontado pelos professores que pode estar associado a desconstrução

dimensional e reconstrução da figura mentalmente, como ressalta Souza, Moretti e Almouloud
(2019) que o insucesso de muitos alunos está na dificuldade de visualizar uma figura em diferentes
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dimensões, pois de acordo com Duval (2005), quando um objeto muda de dimensão, nesse
processo, ele sofre alterações nas suas características, o que dificulta no processo de visualização do
mesmo. Com relação ao MTSK, esse conhecimento relevado está relacionado com as dificuldades e
forma de interação com conteúdo (KFLM).
Quadro 2. Resposta dos professores
Conseguir

imaginar

a

tridimensionalização da representação
plana.

É

uma

habilidade

difícil,

conseguir imaginar o que não é
imediato, e transformar mentalmente.

A dificuldade de visualizar a figura em 3D a partir de uma data representação plana, e de
transformá-la mentalmente está relacionada com uma das habilidades de visualização definida por
McGee (1979), que é a ”capacidade de compreender movimentos imaginários em três dimensões e
manipular objetos na imaginação”. Desta forma, verifica-se que os futuros professores revelaram
conhecimentos que vão além do que se refere às dificuldades em relação à visualização (KFLM),
mas revelaram também especificidades referentes às habilidades de visualização que estão
diretamente relacionadas com o conhecimento dos tópicos (KoT), pois para discutir qualquer um
dos conhecimentos referentes ao conhecimento pedagógico do conteúdo, primeiramente o professor
precisa conhecer o conteúdo, ou seja, não é possível falar sobre dificuldades de visualização de
figuras tridimensionais sem saber o que significa visualização, ou figura tridimensional e suas
características.
COMENTÁRIOS FINAIS
Os futuros professores revelaram conhecimento sobre dificuldades de identificar as posições
relativas das faces de uma figura tridimensional no espaço; em realizar transformações 2D para 3D
mentalmente e de criar imagens mentais e transformá-las. Nesse sentido, destacamos que estes
conhecimentos revelados permitem compreender algumas das especificidades no que concerne às
dificuldades dos alunos sobre visualização principalmente no que concerne à habilidade de criar
imagens mentais e modificá-las. Além disso, os futuros professores revelaram conhecimento que
demonstra as suas próprias dificuldades com relação à tarefa, sobre isso Carrillo et al. (2018)
destaca que quando os professores revelam conhecimento acerca do subdomínio KFLM estes
tendem a ser referentes à sua própria experiência. Assim, este trabalho permitiu obter uma visão
mais ampla sobre as possíveis dificuldades de aprendizagem que alunos poderiam apresentar ao
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resolver uma tarefa que aborda a visualização. E por fim, salienta-se a necessidade de cursos de
formação continuada que permitem ampliar o conhecimento especializado do professor no que se
refere à visualização.
REFERÊNCIAS
ALVES-MAZZOTTI, A. O método nas ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. 2ª
reimpressão da 2ª edição. São Paulo: Pioneira, p.107-188, 2001.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília-DF: Ministério da Educação, 2018.
CARRILLO, J. et al. The mathematics teacher’s specialised knowledge (MTSK) model. Research in Mathematics
Education, p. 1–18, 2018.
DUVAL, R. Les conditions cognitives de l’apprentissage de la geómetrie: Développment de la visualisation,
differenciation des raissonament et coordination de leurs fonctionnements. Annales de Didactique et Sciences
Cognitives, v. 10, p. 5 – 53, 2005.
GROSSMAN, P. L. Learning to Practice: the design of clinical experience in teacher preparationAmerican
Association of Colleges for Teacher Education and National Education Association, , 2010.
GUTIÉRREZ, A. Visualização em Geometria Tridimensional: Em Busca de uma Teoria. Dpto. de Didática da
Matemática. Universidade de Valência, Valência (Espanha), 1994.
McGEE, M. G. Human spatial abilities: Psychometric studies andenvironmental, genetic, hormonal, and
neurological influences, Psychological Bulletin 86.5, pp. 889-918, 1979.
RIBEIRO, M.; ALMEIDA, A. R.; MELLONE, M. Desenvolvendo as especificidades do conhecimento interpretativo
do professor e tarefas para a formação. In: GIRALDO, V.; VIOLA, J.; ELIAS, H. R. (Eds.). . Problematizações sobre
a Formação Matemática na Licenciatura em Matemática. [s.l.] SBEM, 2020. p. no prelo.
SHULMAN, L. S. Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, n. 15(2), p. 4–14,
1986.
SOUZA, R, N, S; MORETTI, M, T; ALMOULOUD, S. A. A aprendizagem de Geometria com foco na desconstrução
dimensional das formas. Educ. Matem. Pesq., São Paulo, v. 21, n.1, pp. 322-346, 2019.
VIANA, O. A. Conceitos e Habilidades Espaciais Requeridos pelas questões de Geometria do ENC/ENADE para a
Licenciatura em Matemática. Bolema, Rio Claro (SP), v. 22, n. 34, p. 153-184, 2009.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1805

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Este artigo é um recorte de uma pesquisa de mestrado que tem como foco o conhecimento
especializado de futuros professores da Educação Infantil e Anos Iniciais acerca da planificação de
figuras geométricas espaciais. Neste artigo, em específico, iremos dar ênfase no conhecimento que os
futuros professores evidenciam sobre as dificuldades de aprendizagem dos alunos sobre uma tarefa que
explora a visualização. Nesse sentido, temos a seguinte questão de pesquisa: Que conhecimento futuros
professores revelam sobre as dificuldades que alunos podem apresentar ao resolverem uma tarefa que
explora a visualização? Entendemos a importância dessa mobilização do conhecimento especializado
do professor para o ensino, principalmente para identificar e compreender dificuldades de
aprendizagem apresentadas pelos alunos, portanto, nesta pesquisa utilizamos como referencial teórico e
método de análise o Mathematics Teachers’ Specialized Knowledge (MTSK). Tal pesquisa foi desenvolvida em
uma disciplina intitulada “Escola e Cultura Matemática” que é ministrada no sexto período do curso
licenciatura em pedagogia de uma universidade pública do estado de São Paulo. Para coleta de dados,
foi dinamizada uma tarefa formativa sobre planificação de um cubo onde a visualização era elemento
essencial para resolução. A análise foi realizada utilizando o MTSK dando enfoque no subdomínio
Knowledge of Features of Learning Mathematics (KFLM) que permite discutir as especificidades no que
concerne as dificuldades apresentadas pelos alunos. Os resultados indicam que os futuros professores
revelam conhecimentos associados a dificuldades na representação mental de uma figura
tridimensional; as posições relativas das faces de uma figura tridimensional no espaço; em realizar
transformações 2D para 3D mentalmente, criar imagens mentais e manipulá-las.
Palavras-chave: MTSK; Visualização; Dificuldade de aprendizagem; Planificações.
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INTRODUÇÃO
As práticas implementadas nos cursos de licenciatura da Universidade Federal do Triângulo
Mineiro (UFTM) têm sido coerentes ao proposto nos seus atuais projetos pedagógicos de curso?
Que proximidades e distanciamentos podem ser depreendidos considerando os atuais projetos
pedagógicos dos cursos e o que propõem as novas diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a
Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Básica? Como a análise desse
contexto pode contribuir para a elaboração de um Projeto Institucional de Formação de Professores?
Todos esses questionamentos orientaram a proposta da presente pesquisa que se encontra em
andamento.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Tem-se como proposta metodológica o desenvolvimento de uma pesquisa de abordagem
qualitativa (LUDKE, ANDRÉ, 1986). Para desenvolver o processo investigativo foram utilizados
os seguintes procedimentos: revisão bibliográfica, análise de documentos e questionário de questões
abertas aplicado aos formadores de professores que atuam nos cursos de licenciatura da UFTM. No
processo da pesquisa, o questionário teve como objetivo indagar aos professores participantes como
eles percebem a relação entre o proposto nos projetos pedagógicos de curso e o que tem sido,
efetivamente, concretizado no cotidiano.
A mostra de 22 professores que respondeu ao questionário foi organizada com base nos
seguintes critérios: professores efetivos das coordenações de cursos e departamentos, das áreas de
conhecimento específico e conhecimentos comuns.
DISCUSSÕES SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Os cursos de licenciatura da UFTM começaram a ser ofertados em 2006 (Curso de Letras),
logo após a transformação da então faculdade isolada na área de saúde para universidade em 2005.
Em 2009 iniciaram as Licenciaturas em Ciências Biológicas, Física, Geografia, História,
Matemática e Química no bojo do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais – Reuni e em 2010 foi iniciada a Licenciatura em Educação do Campo.
Muitas são as dificuldades que os cursos de licenciatura vivem no país, entre elas a pequena procura
dos estudantes.
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Quanto aos cursos de licenciatura, observa-se que o incremento das matrículas vem
decrescendo, proporcionalmente, entre 2001 e 2009, o que denota diminuição de
procura por esses cursos, de modo geral. (GATTI, 2011, p.102).

O mesmo ocorre em relação aos números da evasão a cursos de licenciatura:
Embora o número de matrículas sinalize número alto de estudantes, a evasão nesses
cursos sistematicamente vem mostrando-se grande, girando em torno de 30% a
proporção de concluintes em relação aos ingressantes. (...) São perdas que, por um
lado, põem em questão o acompanhamento dos cursos formadores de professores
pelos órgãos responsáveis e, por de outro, levantam o problema da atratividade desses
cursos e da carreira do profissional docente, fatores que podem estar tendo forte papel
tanto na diminuição da procura pelas licenciaturas (valor social rebaixado) quanto nas
desistências do curso. (GATTI, 2011, p.105).

A carreira docente não é atrativa para os estudantes que almejam ingressar no Ensino
Superior. Os salários continuam baixos em relação às carreiras que exigem o mesmo nível de
escolaridade. Embora exista um discurso institucionalizado de valorização profissional do professor
de todos os níveis, inclusive com a definição legal de um piso salarial mínimo, o que se verifica na
prática são baixos salários, piso mínimo não cumprido por muitos dos sistemas de ensino, índices
de violência nas escolas, condições de trabalho nem sempre condizentes com as necessidades,
fatores que confirmam, exatamente, o contrário da veiculação dos discursos, com a indicação de
uma desvalorização social da profissão docente.
Estudo de Vaillant (2006) sobre as carreiras docentes na América Latina indica que são
necessárias políticas que atraiam e mantenham bons professores. De acordo com a autora, nessas
políticas, eles, de fato, precisam se sentir valorizados, contar com um entorno profissional facilitado
e com condições adequadas de trabalho. Além disso, com estrutura apropriada de remuneração e de
incentivos na carreira.
Do ponto de vista curricular, institucional e da aprendizagem, muitas também são as
questões a serem discutidas.
Múltiplos fatores convergem para isso: as políticas educacionais postas em ação, o
financiamento da educação básica, os aspectos das culturas nacional, regionais e
locais, os hábitos estruturados, a naturalização em nossa sociedade da situação crítica
das aprendizagens efetivas de amplas camadas populares, as formas de estrutura e
gestão das escolas, a formação e a atuação dos gestores, as condições sociais e de
escolarização de pais e mães de alunos das camadas populacionais menos favorecidas
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(os “sem voz”) e a condição do professorado: a sua formação inicial e continuada, os
planos de carreira e os salários dos docentes da educação básica, as condições de
trabalho nas escolas. Todos esses fatores interagem nas realidades das redes escolares
e estão inter-relacionados com as condições de aprendizagem escolar e o desempenho
dos estudantes. No entanto, há certa centralidade da ação docente nas salas de aula.
Por essa razão, destacar os aspectos apontados como problemáticos na execução
cotidiana das propostas curriculares dos cursos de graduação, formadores de
professores, torna-se relevante. Isso envolve diretamente as IES, em especial as
universidades, onde a maioria desses cursos se insere. (GATTI, 2011, p. 92-93).

Embora a avaliação permanente de currículos de formação inicial de professores não seja
suficiente para solucionar e/ou minimizar os problemas relacionados às dificuldades de
aprendizagem que os estudantes da Educação Básica apresentam, tendo em vista sua essência
multideterminada socialmente, eles precisam receber a atenção necessária, sobretudo nas
universidades que oferecem licenciaturas.
Pesquisa realizada junto a professores e alunos de licenciatura em Física, Matemática e
Química, (MELO, 2012), constata a existência de:
[...] sólida formação da área específica nos três cursos, com ênfase no domínio dos
saberes disciplinares. No entanto, sem maiores desdobramentos para a atuação na
docência, o que evidencia a distância entre o conhecimento acadêmico e o
conhecimento escolar. Diante dessa consideração, será preciso ter como ponto de
partida, para a organização curricular, a relação intrínseca entre os saberes
disciplinares e os saberes pedagógicos, mediados pela relação dialética entre teoria e
prática. (MELO, 2012, p. 50).

Outra pesquisa pondera que:
[...] a formação chamada “pedagógica” não pode continuar caminhando à margem dos
conhecimentos chamados “específicos”, pois parte-se do pressuposto de que a
formação docente só se consolida, de fato, na práxis pedagógica, ou seja, na unidade
teoria-prática. O conhecimento pedagógico de ordem teórica que não se materializa na
prática docente, fica limitado a uma abstração não concretizada no campo de trabalho
do professor que não colabora para o seu desenvolvimento. (DIAS DE SOUSA, 2016,
p. 302).

Todas essas análises são desafios que se apresentam para a organização curricular e
qualidade da prática pedagógica nos cursos de licenciatura da UFTM. Para continuar avançando
enquanto prática e enquanto teoria da formação de professores, portanto, enquanto práxis,
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considera-se imprescindível que os projetos pedagógicos atuais sejam avaliados, para que a partir
deles seja possível produzir transformações.
PRIMEIRAS ANÁLISES: O PONTO DE VISTA DOS FORMADORES DE PROFESSORES DA
UFTM
As respostas dos professores, apresentadas nos questionários de questões abertas que foram
aplicados, constituem vasto material para análise, processo que se encontra em desenvolvimento na
pesquisa. O questionário objetivou ouvir os professores das licenciaturas da UFTM quanto à
avaliação que fazem da atual organização curricular dos cursos de licenciatura a que estão
integrados, sobretudo no que diz respeito ao que é considerado positivo e o que é considerado
dificuldade, proximidades (ou não) entre teorias e práticas de formação de professores, relevância
da formação universitária para o contexto do trabalho docente na educação básica.
Muitas contradições foram observadas nas respostas. Chama a atenção o fato de muitos
professores considerarem o mesmo ponto como positivo ao mesmo tempo que uma dificuldade. É o
que ocorre quando eles afirmam que a distribuição disciplinar dos cursos é satisfatória ao mesmo
tempo que um problema, o que sugere um campo de disputas e lutas internas relacionadas à
organização disciplinar que só o diálogo e a produção coletiva na busca de consensos pode
equilibrar. Outras dificuldades são consensuadas, como, por exemplo, as que são relativas à
necessidade de dotar as licenciaturas de melhor estrutura física, de recursos humanos e de materiais.
Quanto às proximidades (ou não) entre teorias e práticas de formação de professores, muitas
divergências também foram observadas. Parte dos professores compreende que tem conseguido
concretizar em sua prática o que está definido nos projetos pedagógicos, enquanto outra parte
entende que não. Esses últimos atribuem suas dificuldades à formação deficitária dos estudantes
que chegam à universidade e a infraestrutura inadequada. O mesmo ocorre em relação à
proximidade (ou não) entre a organização curricular e a prática profissional requerida para o
professor da educação básica, em que observa-se que parte dos professores considera essa relação
satisfatória enquanto outra parte dos professores considera insatisfatória.
As contradições continuam nas respostas dos professores, como é o caso, por exemplo, das
respostas que foram dadas ao questionamento: “você considera que é responsável por ensinar o
conhecimento que é próprio da sua formação e, ao mesmo tempo, ensinar seu aluno a ensinar esse
mesmo conhecimento?” Embora grande parte dos professores tenha respondido que sim, as
justificativas das respostas parecem frágeis, como se o professor, de fato, não contasse com dados
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mais esclarecedores e fundamentados para fazer essa afirmação. Além disso, convivem professores
que afirmam categoricamente que: “ensinar os alunos a ensinar o conhecimento deve ser função
dos professores das disciplinas pedagógicas” (Resposta de um dos professores participantes),
reforçando uma histórica dissociação existente nos cursos de licenciatura entre conteúdos
específicos e pedagógicos que acabam não convergindo em prol da formação integral dos
estudantes.
CONSIDERAÇÕES
A pesquisa, em andamento, se encontra na fase de análise, sendo que aqui foi possível
apenas vislumbrar os primeiros resultados. O panorama que engendra os cursos de licenciatura no
país e também na UFTM é complexo e esse processo investigativo pretende contribuir com o
debate, com análises que indiquem possibilidades de continuidade do trabalho já desenvolvido.
Acredita-se que analisar convergências e divergências existentes, na relação entre o proposto e o
concretizado pelos projetos pedagógicos de curso pode fomentar discussões necessárias referentes
ao processo de revisão curricular e construção da proposta institucional de formação de professores
a ser elaborada.
Para que esse movimento seja prenhe de novas elaborações e perspectivas, considera-se
importante reunir todos os elementos possíveis. Sabe-se que a construção das análises não é simples
nem linear, pois o que está expresso numa proposta curricular precisa dialogar com a realidade
concreta, imersa em multi complexidades. Acredita-se que o processo investigativo tem muito a
contribuir nesse sentido.
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Resumo
Pesquisa em andamento desenvolvida na Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM com o
objetivo de analisar tensões entre o proposto nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura e a
visão dos formadores de professores que atuam nesses cursos sobre as proposições e o concretizado.
Para desenvolver a pesquisa foram considerados os cursos de licenciatura ofertados na instituição:
Ciências Biológicas, Educação do Campo, Física, Geografia, História, Letras, Matemática e Química.
Foram utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: revisão bibliográfica, aplicação de
questionários aos professores dos cursos e análise de documentos, especialmente os projetos
pedagógicos dos cursos. As primeiras análises indicaram que convivem muitas disputas internas,
conflitos e contradições entre o que os formadores de professores dos cursos entendem como
necessidades, dificuldades e possibilidades relacionadas à organização e prática curricular. Como
exemplo, a questão da distribuição de carga horária nos cursos: enquanto uma parte dos professores
entende que ela está adequada, outra parte faz críticas severas a essa mesma distribuição. Considerando
as primeiras análises da pesquisa é possível entender o ambiente conflituoso e repleto de tensões em
que os cursos se produzem. Tal análise indica a necessidade de maior investimento no trabalho coletivo
dos cursos como forma de construir consensos provisórios e superações necessárias, considerando o
contexto e a legislação vigente. Acredita-se que analisar convergências e divergências existentes, na
relação entre o proposto e o concretizado pelos projetos pedagógicos de curso podem fomentar
discussões necessárias referentes ao processo de revisão curricular permanente e a construção da
proposta institucional de formação de professores a ser elaborada na instituição.
Palavras-chave: Currículo; Formação de professores; Licenciaturas; Projeto Pedagógico.
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Resumo
A comunicação objetiva apresentar resultado de pesquisa interinstitucional, tecida coletivamente e
realizada na forma de abordagem qualitativa, em um cenário de aniversário de 80 anos de existência de
Cursos de Pedagogia no país, o que implica compreender seu histórico, o contexto de sua produção e
possibilidades inspiradoras de melhoria de sua qualidade. A pesquisa envolveu pesquisadores de
diferentes Instituições de Ensino Superior (IES) e fez uso dos instrumentos de análise documental de
Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) e entrevistas com coordenadores de cursos de IES públicas (6) e
privadas (6) que apresentavam indícios de inovação curricular, no âmbito do Estado de São Paulo, em
um contexto de predomínio da formação de professores na esfera privada e da crescente presença dos
Conglomerados Econômicos e da mercantilização do ensino, assim como no país, como um todo. As
categorias estudadas dizem respeito a unidade teoria e prática e aos estágios supervisionados (Texto 1);
pesquisa e ações interdisciplinares (Texto 2) e Didática e Conteúdos e Metodologias Específicos (Texto
3). Na discussão dos achados e na análise dos dados, buscou-se distanciar de reducionismos ao
enxergar as possibilidades de cursos que estão em processo de transgressão curricular, na tentativa de
evidenciar alternativas inspiradoras de melhoria da qualidade da formação de docentes polivalentes
para a educação infantil e anos iniciais em cursos de Pedagogia, estudados em uma perspectiva de
totalidade, na intenção de contribuir para superar a lógica fragmentada, dispersa e generalista que
caracteriza esses cursos e já anunciado em pesquisas anteriores na área e de fortalecer a importância da
diversidade e da complexidade que envolve a formação do professor polivalente no Brasil, sobretudo
para a especificidade do trabalho docente em escolas públicas de educação básica.
Palavras-chave: Cursos de Pedagogia; Unidade teoria e prática; Estágios Supervisionados; Pesquisa e
Interdisciplinaridade; Didática e Conteúdos e Metodologias Específicos.
UNIDADE TEORIA E PRÁTICA E ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS: POSSIBILIDADES DE
INOVAÇÃO EM CURSOS DE PEDAGOGIA NO ESTADO DE SÃO PAULO NA FORMAÇÃO
DE PROFESSORES POLIVALENTES
Marineide de Oliveira Gomes – Universidade Católica de Santos/SP - GEPEFE - FE- USP

INTRODUÇÃO
Intencionamos discutir e problematizar teoricamente os resultados de pesquisa sobre cursos
de Pedagogia presenciais no Estado de São Paulo (que formam professores polivalentes) realizada
por uma equipe coletiva de pesquisadores – num corpus inicial de análise de 144 Matrizes
Curriculares de Cursos – que chegou à seleção de 12 cursos que atendiam a pelo menos duas das
seis categorias de análise, a saber: unidade teoria e prática e estágios supervisionados; pesquisa e
ações interdisciplinares e Didática e Conteúdos Específicos. Intencionamos apresentar indícios de
inovação presentes em cursos oferecidos por Instituições de Ensino Superior (IES) públicas (6) e
privadas (6), no que se refere à unidade entre teoria e prática e aos estágios supervisionados.
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O texto está organizado em duas partes. A primeira problematiza a unidade teoria e prática
nesses cursos e a segunda recupera os sentidos e os significados dos estágios curriculares e a
conformação que assumem nos cursos analisados.
Entendemos que a formação de professores tem importância essencial para o cumprimento
das funções sociais da escola, quais sejam: promover o desenvolvimento integral das
potencialidades dos estudantes por meio da aprendizagem de saberes e modos de ação, necessários
para formar cidadãos criticamente participativos na sociedade em que vivem e contribuir para a
justiça social. Para tanto, se faz importante que a formação inicial dos futuros professores contribua
para “a construção permanente de seus saberes, suas práticas docentes e suas identidades”
(PIMENTA et al., 2014, p. 6), visto que a formação do professor não termina com a certificação
legal para o exercício da profissão, mas tem prosseguimento nas diversas possibilidades de
formação contínua ao longo de sua trajetória docente.
Desenvolvemos as análises com base no conceito de inovação acrescido da definição de
Singer (MOVIMENTO DE INOVAÇÃO NA EDUCACÃO, 2018, p.1), - como ações que se
apresentam como contraponto à retirada dos direitos sociais. Por suas palavras “inovação é aquilo
que as pessoas e comunidades criam com base em uma pesquisa, em conhecimento, com
metodologia clara da realidade em que vivem para enfrentar os desafios sociais que são vividos
naquele seu contexto.”
Foi pelas frestas, por um olhar sobre as dobradiças da organização curricular dos cursos de
Pedagogia no Estado de São Paulo, que buscamos os indícios de inovação no que se refere à
unidade entre teoria e prática.
SOBRE A UNIDADE TEORIA E PRÁTICA
Tem sido frequente nos últimos tempos observar pesquisadores do campo da Educação
afirmarem que os cursos de Licenciatura são por demais teóricos, em detrimento da dimensão
prática, necessária para que os professores da Educação Básica de fato consigam cumprir a tarefa de
promover o processo ensino-aprendizagem de crianças e jovens. Trata-se, a nosso ver, de um
discurso hegemônico em defesa do praticismo na Educação, que possui raízes na racionalidade
própria da lógica positivista neoliberal, que separa teoria e prática e defende que a formação de
professores deve centrar-se nas práticas de ensinar. Em nosso entendimento essa perspectiva de
formação configura o que poderíamos denominar de neotecnicismo. Formar o professor prático
reduziria os gastos públicos com o sistema formativo que poderia ser cumprido com tempo e
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1816

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

currículos reduzidos. Por sua vez, professores técnicos terão menos condições de formar estudantes
como cidadãos críticos e pensantes.
Em nosso entendimento, a formação de professores é teórica e prática ao mesmo tempo.
Com apoio no materialismo histórico-dialético afirmamos que o conhecimento efetivamente ocorre
na e pela práxis. Esta é a atitude (teórica e prática) humana de transformação da natureza e da
sociedade. Portanto, não basta conhecer e interpretar o mundo teoricamente; é preciso transformá-lo
(práxis).
Segundo Vásquez (1968), a relação teoria e práxis é teórica e prática, à medida que a teoria,
como guia da ação, molda a atividade humana transformadora; e teórica, à medida que essa relação
é consciente, pensada criticamente e refletida. É a atividade teórica que possibilita que se estabeleça
de modo indissociável o conhecimento crítico da realidade e o estabelecimento de finalidades
políticas de transformação. Por isso, afirmamos que os cursos de formação de professores precisam
se constituir como atividade teórica que possibilita aos estudantes desses cursos, em suas futuras
práxis docente, transformar a realidade do ensino nos contextos em que se situarem, contribuindo
assim para a emancipação, segundo Pimenta, Franco e Fusari (2017) e Freire (1995) advogam.
Por essa razão ressaltamos a importância da formação do professor como profissional
crítico-reflexivo, emancipado intelectualmente e pesquisador de sua práxis docente e da práxis que
ocorre nas escolas. Assim, entendemos que o curso de Pedagogia necessita formar um profissional
que abrace a perspectiva transformadora da realidade e da justiça social, tendo nos estudos e nas
atividades curriculares dos cursos (como as de estágio, por exemplo) possibilidades privilegiadas de
análise, compreensão, crítica, de conhecimentos que permitam desvelar as teorias que subjazem à
práxis escolar. Nesse sentido, entendemos que o ensino “com” e “como” pesquisa se constitui em
uma alternativa que colabora nessa perspectiva (GOMES, PIMENTA, 2019).
Historicamente no Brasil, a formação de professores para as escolas primária e pré-primárias
nos antigos cursos Normais seguiu uma lógica instrumentalizadora, centrada em reproduções de
práticas de ensinar que se pretendiam modelares. Nesse sentido, a teoria seria desnecessária para
responder aos problemas das escolas e dos professores que reproduziam técnicas e formas de
ensinar (PIMENTA, 1995). A elevação da exigência de nível superior para a docência na Educação
Básica, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n. 9.394/1996
(BRASIL, 1996), não alterou essa perspectiva.
Por sua vez, a formação do professor polivalente em nível superior em cursos de Pedagogia
atualmente também não superou essa lógica. Nas ações de estágios, consideramos importante a
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1817

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

existência de problematizações acerca da unidade entre teoria e prática trazendo dimensões, por
vezes, conflitantes dos diferentes contextos das escolas, das culturas ali produzidas, das condições
de vida e trabalho dos que ali circulam, as lógicas reprodutora e mecanicista ainda não foram
superadas e o curso de formação de professores constitui lugar privilegiado para a intencionalidade
dessa unidade, sobretudo na formação de professores polivalentes de Educação Infantil (EI) e Anos
Iniciais do Ensino Fundamental (AIEF) (GOMES, 2018, 2017).
SOBRE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS NOS CURSOS DE PEDAGOGIA: SENTIDOS E
SIGNIFICADOS
Como componente curricular, o Estágio Supervisionado pode romper com a dicotomia
teoria e prática constituindo-se como eixo articulador de todo o curso, partindo da realidade
existente nas escolas, tomando-a como objeto de pesquisa do conjunto das disciplinas, voltar à
realidade propondo formas e caminhos para superação dos problemas evidenciados que impedem
uma educação escolar emancipatória superadora das desigualdades sociais (PIMENTA et al., 2014,
2017).
Os dados da pesquisa então realizada evidenciaram que apenas 50,35% entre as 144 das IES
ofereciam disciplinas referentes ao Estágio Supervisionado. As demais 49,65% não

ofereciam

nenhuma disciplina ou atividade a ele relacionada, o que mostra ausência de preocupação com esse
componente curricular. Esse dado nos levou na presente pesquisa a identificar nos modos como os
estágios curriculares são realizados, possíveis indícios de inovação, para além de sua
obrigatoriedade institucional e a importância da supervisão do estágio como articuladora da unidade
teoria e prática.
O estágio coloca-se dessa forma como um espaço/tempo favorecedor da compreensão a
respeito da profissionalidade docente que, segundo Sacristán (1991, p. 64), é: “a afirmação do que é
específico na ação docente, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e
valores que constituem a especificidade de ser professor”. O estagiário aproxima-se do professor
em ação, que sustenta sua atuação a partir de um processo de construção/reconstrução das respostas
práticas (saberes profissionais) diante das questões que se apresentam na sala de aula, na escola
pública, na relação com os demais profissionais, com os pais, com a sociedade enfim, e que se
traduzem na reconfiguração do modo de ser professor e de estar na profissão. Esses aspectos,
relacionados diretamente ao modo como os professores desempenham seu trabalho, favorecem que
os estagiários formulem suas representações a respeito do que significa assumir-se como um futuro
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docente - sobretudo para a complexidade da escola pública - à medida que propiciam o alargamento
de suas compreensões conceituais e a respeito de como ensinar e aprender (ALMEIDA; PIMENTA,
2014; SILVA JR., 2015).
Assim, o estágio constitui-se em um espaço/tempo desencadeador de observações,
problematizações, investigações, leituras, análises e formulações de novos conhecimentos
essenciais à atuação docente e nesse sentido, reveste-se de importância fundamental na formação do
futuro professor à medida que assegure aproximações à realidade (que não separa a teoria da
prática).
A partir do olhar teórico desenvolvido pela equipe de pesquisa e da leitura preliminar dos
depoimentos dos coordenadores sobre a importância conferida aos estágios nas IES destacamos os
seguintes achados: a) o estágio como prática meramente burocrática e as precárias condições de
trabalho dos docentes; b) possibilidades de estágio para estudantes do Curso Noturno; c) avanços e
fragilidades x intenções e realidade; d) a relação dos cursos com os estágios curriculares; e)
atividades de Extensão; f) as relações institucionais com as escolas-campo. Merece destaque, nas
instituições públicas pesquisadas, uma IES (federal) que criou uma efetiva possibilidade de
proceder a unidade teoria e prática com o “Projeto Residência Pedagógica” (GIGLIO; BUNZEN,
SILVESTRE, GOMES; PINTO, 2013).
As aproximações entre teoria e prática também têm sido complementadas por meio das
ações do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), promovido pela Comissão de
Avaliação de Pessoal de Ensino Superior (Capes) (BRASIL, 2007), programa de indução de
Políticas Públicas criado pelo governo federal, apresentado como um programa diferente do estágio,
mas que aproxima teoria e prática profissional, universidades e escolas de educação básica. Outras
vivências em atividades práticas de estágio ocorrem em Laboratórios de Ensino e em
Brinquedotecas que funcionam nas IES ou em locais conveniados. Outras IES organizam os
estágios na forma de ações de extensão universitária e ainda na forma de atendimento às demandas
por formação de professores da educação básica.
É importante destacar que na mesma linha de indução de políticas que o Pibid - também de
caráter não universalizante, o governo federal criou em 2018 o Programa Residência Pedagógica
(BRASIL, 2018) - integrante da Política Nacional de Formação de Professores (BRASIL, 2016,
2009), vinculado à Comissão de Avaliação de Pessoal do Ensino Superior (Capes) - como um
desdobramento do Pibid e com a finalidade de aperfeiçoar os estágios curriculares em cursos de
Licenciatura, promovendo a imersão dos estudantes em escolas de Educação Básica, na segunda
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metade do curso, sem contudo, ofertar esse recurso, que supõe bolsas para os envolvidos
(profissionais e estudantes das IES e de escolas-campo de educação básica) de forma universal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sobre a unidade teoria e prática, primeiramente enfatizamos a contradição da formação de
professores em cursos de natureza disciplinar para formar o professor polivalente. Parece-nos que a
organização curricular dos cursos de Pedagogia precisaria ser revista de modo a priorizar a
integração curricular na forma de experiências e práticas aos futuros professores de Educação
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, aproximando-os da realidade curricular das etapas
elementares da educação básica.
Identificamos a existência de imbricações entre diferentes ações pedagógicas dos docentes
nos cursos, intencionalizadas ou não, traduzidas na forma de estágios curriculares (projetos isolados
nas disciplinas ou integrados, envolvendo diferentes disciplinas do curso, com e sem
acompanhamento docente), de extensão e outras ações pedagógicas, de dimensionamento da prática
ao longo do curso - que vão da instrumentalização para a prática à aproximação com contextos reais
de trabalho docente - envolvendo problematizações e intervenções pedagógicas e mantendo ou não
relações com instituições de Educação Básica.
Poucas IES pesquisadas constroem temas interdisciplinares com base nos conteúdos das
diferentes disciplinas e de temas emergentes nos contextos das aulas, refletindo casos de IES em
que a integração curricular é construída de forma transversal no curso. Esse quadro multifacetado
nos leva a refletir sobre a dificuldade de rompimento com a tradicional lógica disciplinar
predominante dos cursos configurados em forma de grade, que isola e fragmenta a formação
docente que se espera, seja polivalente. Do que se apreende dos ‘achados’ da pesquisa nessa
categoria, a organização curricular dos cursos apresenta-se mais reativa - organizada para
cumprimento das DCNs Pedagogia e de outros preceitos legais - do que proativa - demonstrando
ousadia para modificar as lógicas curriculares dominantes (AUTOR et al., 2019).
Apesar de as IES públicas apresentarem melhores condições de funcionamento e de trabalho
aos seus profissionais do que as IES privadas, percebemos que não são todas que têm a formação de
professores para a EI e os AIEF, como preocupação central, seja pela histórica desvalorização do
campo da formação de professores em relação aos outros cursos de graduação, seja pela
desvalorização do ensino em relação à pesquisa e dessa e relação à extensão. Ainda assim, os dados
da pesquisa mostram que nas IES públicas os indícios de inovação referentes à unidade teoria e
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prática e aos estágios supervisionados mais se fizeram presentes. Com outras condições não tão
favoráveis quanto às condições das IES públicas, as IES privadas, sem fins lucrativos, evidenciam
seus esforços na busca de superar condições, por vezes adversas, mostrando caminhos inovadores.
No caso das IES privadas com fins lucrativos mantidas por CE é preciso denunciar a
mercantilização da educação, incluindo a abertura desse campo para capital estrangeiro, que tomou
conta do cenário do ensino superior brasileiro na última década, o que certamente interfere na
qualidade da formação dos professores.
As fusões entre IES isoladas, por sua vez, favoreceram grupos empresariais preocupados
com lucros, fazendo do caso brasileiro, um caso único: a população mais vulnerável da população,
ao ter acesso ao ensino superior, a maior oferta é a oferta privada, sobretudo na modalidade EAD,
tornando-se a mais prejudicada pela qualidade da formação. Esses Conglomerados tornaram o
direito à educação uma mercadoria (HILL, 2003; LAVAL, 2004) e a formação de professores
polivalentes nos cursos de Pedagogia - um grande negócio: PPC único e materiais padronizados e
apostilados para todo o país, estágios burocráticos ou transformados de curriculares para
profissionais, cursos técnico/práticos (com pouca possibilidade de articulação entre teoria e prática),
professores horistas (de preferência sem qualificação acadêmico-científica e com baixos salários).
A unidade entre teoria e prática consubstancia a dimensão profissional do curso - o que
significa aprofundar e se responsabilizar pelo currículo do curso em seu conjunto, em especial, no
que se refere ao sentido (real) do perfil do egresso a ser formado - para além do registro nos PPC e
de modo a avançar no que preveem as DCNs Pedagogia (BRASIL, 2006).
A partir das análises sobre o estágio supervisionado, foi possível perceber que em três IES
privadas/CE e em uma IES privada sem fins lucrativos, o estágio supervisionado apresenta-se como
prática burocrática, que busca apenas cumprir a exigência legal, não apresentando contribuições
significativas para a formação dos futuros professores. Verificamos ainda a ausência de quaisquer
formas de supervisão de estágio em algumas IES. Entendemos que, como consequência da ausência
de supervisão nos estágios, emergiram nas entrevistas os estágios terceirizados, não se distinguindo
estágio profissional remunerado de estágio curricular.
Também se verificou que, nas IES públicas (estadual e municipal), apesar de o Estágio ser
aspecto integrante do PPC e contar com supervisores específicos, pareceu-nos que carece de melhor
fortalecimento institucional e de relação sistemática com as escolas-campo.
Das doze IES pesquisadas, encontramos quatro IES (três públicas e uma sem fins lucrativos)
em que o estágio é assumido coletivamente no interior do curso pelos docentes como um processo
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real de imersão no campo profissional da docência e da gestão, podendo tal processo representar um
avanço para a qualidade da formação dos estudantes do curso e dos professores-gestores das
escolas-campo.
A relação institucional com as escolas-campo, a preocupação com o estágio em várias
disciplinas e a articulação do estágio com a prática foram aspectos percebidos nos relatos dos
entrevistados dessas quatro IES, que parecem profícuos no sentido de o estágio romper com a
dicotomia teoria e prática, partir da realidade existente nas escolas, tomando-a como objeto de
pesquisa do conjunto de disciplinas e retornar a ela, propondo caminhos de superação.
Em relação à pergunta da pesquisa específica sobre a unidade teoria e prática e sobre os
estágios supervisionados, concluímos que - em relação aos cursos pesquisados, as integrações
(quando ocorrem), se organizam por áreas, projetos ou atividades.
No atual contexto em que os cursos de Licenciatura, incluído os cursos de Pedagogia,
passam por modificações para atendimento das DCN para os cursos de Formação Inicial e
Continuada de Professores - Resolução n. 2/2015 - CNE (BRASIL, 2015), do atendimento à Base
Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017)

e da ‘nova’ Base Nacional de Formação de

Professores - Resolução n. 2/2019 - CNE (BRASIL, 2019) que flexibiliza as normas vigentes até
então - e que não estavam nem consolidadas - em especial no que se refere à unidade teoria e
prática e estágios supervisionados, tornando dúbio o sentido de ‘ambiente real de trabalho
profissional’, que pode servir para reforçar e fortalecer ainda mais a precarização e a
desregulamentação do trabalho e da profissão docente e o próprio sentido de formação que
readquire uma dimensão reprodutivista e mecânica.
No âmbito de um quadro político de desvalorização e de desmonte de direitos sociais que o
país atravessa atualmente consideramos que as conclusões a que chegamos na pesquisa serão
fortemente acentuadas - aprofundando ainda mais as diferenças e as dificuldades aqui identificadas.
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Resumo
O texto apresenta resultado de pesquisa realizada com Cursos de Pedagogia localizados no Estado de
São Paulo e que sinalizam indícios de inovação, problematizando, nesses cursos, a formação do
professor polivalente, aprofundando o conceito de unidade teoria e prática e os estágios
supervisionados à luz dos achados da pesquisa, fazendo coro à pesquisas anteriores que indicavam a
insuficiência de num mesmo curso, se formar profissionais com um vasto espectro formativo e com
profissionalidades muito diferenciadas. Indagamo-nos até que ponto os cursos conseguem esse feito. O
texto indica como contradição a predominância da organização disciplinar para formar professores
polivalentes e denuncia a crescente expansão de cursos de Educação à Distância (EAD) na formação
de professores, deslocando o lugar do direito à Educação para transformá-la em mercadoria, situando
os avanços possíveis, as contradições, assim como os dilemas e os recuos encontrados nos cursos
analisados. Ao nosso ver, intencionalizar e concetizar a unidade teoria e prática em cursos de Pedagogia
distancia-se de uma visão reducionista que polariza teoria e prática e que insiste em modelos
prescritivos e alheios à diversidade e à complexidade da realidade das escolas brasileiras de educação
infantil e anos iniciais do ensino fundamental. No caso dos estágios supervisionados, os achados
podem ser resumidos em: práticas meramente burocráticas em contextos de precárias condições de
trabalho dos docentes; estágios e atividades de extensão e relação institucional das IES com escolascampo de educação básica. Ao final, os achados são problematizados à luz do quadro geral de
desresponsabilização com a coisa pública e de mudanças nos preceitos legais vigentes sobre formação
de professores no país.
Palavras-chave: Formação de Professores Polivalentes; Unidade teoria e prática; Estágios
Supervisionados.
AÇÕES INTEGRADORAS E DE PESQUISA NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR
POLIVALENTE: EXPERIÊNCIAS INOVADORAS EM CURSOS DE PEDAGOGIA NO
ESTADO DE SÃO PAULO
Cristina Cinto Araújo Pedroso – Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto
Umberto Andrade Pinto – Universidade Federal de São Paulo – campus Guarulhos – GEPEFE FE - USP

INTRODUÇÃO
No Brasil, a formação inicial do professor polivalente1 que atua nas etapas iniciais da
escolarização foi historicamente oferecida em Nível Médio. Entretanto, desde a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional de 1996, essa formação passou a ser oferecida preferencialmente no
ensino superior como resposta às reivindicações de pesquisadores da área que argumentavam sobre
as responsabilidades do professor dos anos iniciais serem tanto quanto - ou ainda maior que daquelas dos professores dos níveis mais avançados da escolarização.

Adotamos o uso do termo “professor” atendendo às normas da Língua Portuguesa, apesar do acentuado predomínio
nessa profissão do gênero feminino.
1
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Em que pesem os avanços com a transferência do curso responsável por essa formação para
o ensino superior alguns desafios permanecem latentes. Um deles é o fato que o futuro professor
deverá lidar com os conteúdos de ensino de todas as áreas do conhecimento (artes; linguagens;
ciências sociais, exatas e naturais, entre outras) de modo articulado e integrado entre os alunos da
Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Porém, o que se constata
regularmente é que as instituições formadoras continuam trabalhando com matrizes curriculares que
desenvolvem esses conteúdos de ensino em disciplinas específicas e isoladas, deixando sob a
responsabilidade do futuro professor o desafio de construir suas aulas de um modo que integre
efetivamente esses conteúdos em sua prática docente. Outro desafio presente na formação desse
professor refere-se às atividades de pesquisa, conforme previsto nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Pedagogia (BRASIL, 2006).
Nas últimas décadas, portanto, o curso de Pedagogia vem construindo alguns avanços, mas,
acumula retrocessos decorrentes das políticas educacionais neoliberais e conservadoras, tanto
estaduais como nacionais. As Diretrizes Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum para a
Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica (BRASIL, 2019), documento
mais atual orientador do currículo dos cursos de Licenciaturas, incluindo a Pedagogia, deverá, a
partir de sua publicação contribuir para agravar os problemas e limitar a implementação de projetos
de cursos inovadores na perspectiva de uma formação crítica e emancipatória do pedagogo.
Mediante essa problemática este texto examina experiências que apresentam indícios de
inovação em curso em algumas Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado de São Paulo que
têm procurado avançar tanto no que se refere à implementação de ações integradoras e
interdisciplinares em seus currículos, quanto em iniciativas voltadas para a realização de atividades
de pesquisa ao longo do curso. Concebemos como experiências inovadoras a IES, cujo PPC tem
como pressuposto a inovação emancipatória, a qual busca atingir objetivos determinados em
situações concretas por sujeitos comprometidos ética e socialmente com seus resultados, sendo uma
construção não imposta de fora para dentro, mas um processo de dentro para fora. Assim, foge a
padronizações e apresenta singularidades, conforme Veiga (2003).
Assumindo esse entendimento nos contrapomos ao conceito de inovação imposto pela
perspectiva neoliberal que impõe à ciência a necessidade de apresentar consequências imediatas ao
consumo da sociedade. Em contraposição a essa perspectiva técnica e utilitarista trazemos a
contribuição de Cunha (2006). A partir de Lucarelli (2000; 2004) e de Sousa Santos (1998; 2000), a
autora sistematizou sete indicadores de inovação, a saber: 1) formas de ensinar e aprender que
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1825

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

superem a perspectiva tradicional e os procedimentos acadêmicos de base positivista; 2) gestão
participativa na qual os sujeitos do processo inovador são protagonistas da experiência durante o
processo, ou seja, da “concepção até a análise dos resultados”; 3) reconfiguração dos saberes
superando as dicotomias entre saber científico e saber popular, ciência e cultura, educação e
trabalho; 4) reorganização da relação teoria e prática na perspectiva da práxis e, portanto, superando
a concepção de que a teoria precede a prática ou vice-versa; 5) experiência inovadora compreendida
a partir da relação orgânica entre concepção, desenvolvimento e avaliação; 6) valorização das
dimensões subjetivas das relações entre os sujeitos e o conhecimento; 7) estímulo à participação e à
produção intelectual dos estudantes, superando processos repetitivos.
A referida pesquisa buscou identificar os cursos de Pedagogia com propostas inovadoras a
partir de seis categorias preestabelecidas: Unidade Teoria e Prática; Estágio Supervisionado;
Conteúdos e Metodologias Específicas da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental; Disciplina de Didática; Ações Integradoras

e Interdisciplinares, e Pesquisa. Desse

modo, o presente texto analisa os dados dessas duas últimas categorias.
SOBRE AS AÇÕES INTEGRADORAS E INTERDISCIPLINARES
A categoria ações integradoras e interdisciplinares foi estabelecida como indicativos de
inovação a partir do entendimento de que o curso de Pedagogia deveria formar professores que
lecionarão na Educação Infantil (EI) e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (Aief) com os
conhecimentos disciplinares de um modo integrado, tendo em vista que eles serão responsáveis pelo
ensino de todas as áreas dos conteúdos escolares nos anos iniciais do Ensino Fundamental e pelo
trabalho com os campos de experiência na Educação Infantil.

Daí a expressão “professor

polivalente”, historicamente empregada para identificar a especificidade da atuação docente nesses
níveis de ensino.
Defendemos o princípio de que a polivalência no trabalho docente esteja articulada à ideia
do trabalhador politécnico, de modo que o professor seja responsável pelo conhecimento referente a
todas as áreas que compõem o currículo na EI e nos Aief de modo transdisciplinar, senão pelo
menos interdisciplinar, o que significa lidar com o conhecimento pedagógico voltado à formação
humana integral. O exercício da docência polivalente não seria operar um somatório de disciplinas,
mas se envolver com a formação integral de seus alunos a partir de uma perspectiva curricular
interdisciplinar, conforme Zabala (1998).
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Em relação aos termos “integração” e “interdisciplinaridade”, embora interligados, guardam
proximidades e distanciamentos conceituais entre os estudiosos da área. Interdisciplinaridade,
segundo Fazenda (2011), trata-se de um neologismo polissêmico que carrega inúmeras distinções,
mas cujo princípio é o mesmo: “Caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e
pelo grau de integração real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa”
(JAPIASSU, 1976, apud FAZENDA, 2011, p. 51). A autora adverte sobre a necessidade de
diferenciar a que sentido o termo se refere, pois pode se tratar de uma interdisciplinaridade
profissional, científica ou escolar.
No caso do objeto desse estudo, constata-se que o emprego do referido termo transita entre a
interdisciplinaridade profissional, à medida que discutimos a formação do professor polivalente, e a
interdisciplinaridade escolar, à medida que se espera desse professor um tratamento interdisciplinar
dos conteúdos escolares no início da escolarização.
Já a integração, ainda segundo Fazenda (2011), seria um momento formal da
interdisciplinaridade, voltado para a organização das disciplinas em um programa de estudos. Essa
formalização seria necessária para garantir uma efetiva atitude disciplinar. Esse sentido, atribuído
por Fazenda (2011) ao termo integração, identifica-o com sua adjetivação curricular. Aires (2011),
em um estudo que questiona se interdisciplinaridade e integração curricular são sinônimos,
apresenta uma série de autores que identificam essa última expressão como uma crítica ao currículo
disciplinar, às suas limitações, e sinalizam para um currículo escolar que não mais se sustente em
torno das disciplinas, mas sim em um enfoque globalizador, de acordo com Zabala (1998).
Partindo dessas considerações conceituais, discutiremos os dados empíricos da referida
pesquisa, entendendo como ações integradoras aquelas voltadas mais diretamente para
formalizações curriculares orgânicas presentes nas matrizes curriculares dos cursos analisados, e
como ações interdisciplinares, as iniciativas voltadas às atitudes docentes, ressaltando de qualquer
modo a aproximação e imbricação entre os dois conjuntos de ações no interior dos cursos, o que
pode ser expresso em arranjos curriculares como unidades de aprendizagem, projetos temáticos
compartilhados, pesquisas de várias naturezas, espaços para análise compartilhada das atividades
realizadas nos estágios e outras. Nesse caso, é preciso verificar até que ponto as condições de
trabalho dos docentes favorecem as atividades interdisciplinares e integradoras (SACRISTÁN,
1994).
Na referida pesquisa foram entrevistados os coordenadores dos cursos de Pedagogia que
haviam sido identificados inicialmente com indícios de inovação em seus projetos pedagógicos.
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Nessas entrevistas a necessidade do tratamento integrado/interdisciplinar dos conteúdos no interior
dos cursos apareceu de diferentes maneiras e aspectos. Eles identificam, reconhecem e defendem
essa dimensão que a formação do professor polivalente demanda. Entretanto, a maneira como é
encaminhada no interior dos cursos depende muito das condições institucionais, em especial, no que
se refere à sua organização curricular. Certamente esse reconhecimento por parte dos coordenadores
se deve ao fato incontestável, mas nem sempre reconhecido no meio acadêmico e nos fóruns de
educadores no país, de que o curso de Pedagogia forma professores polivalentes, o que exigiria
necessariamente que seus projetos pedagógicos estivessem voltados para formar os docentes dos
anos iniciais da escolarização sob uma perspectiva interdisciplinar no que se refere ao tratamento
dos conteúdos escolares nesses anos da educação básica. Outro fato condicionador desse
reconhecimento é que as DCNs do curso, no artigo 6º, estabelecem que a estrutura do curso deve
constituir-se de três núcleos: (I) um núcleo de estudos básicos; (II) um de aprofundamento e
diversificação de estudos; e (III) um terceiro núcleo
[...] de estudos integradores que proporcionará enriquecimento curricular e
compreende participação em: a) seminários e estudos curriculares, em projetos de
iniciação científica, monitoria e extensão, diretamente orientados pelo corpo docente
da instituição de educação superior; b) atividades práticas, de modo a propiciar
vivências, nas mais diferentes áreas do campo educacional,

assegurando

aprofundamentos e diversificação de estudos, experiências e utilização de recursos
pedagógicos (BRASIL, 2006, p.3).

Entretanto, como podemos observar, esse inciso das DCNs refere-se a estudos integradores
de outra natureza, que poderiam ser aplicados também na formação dos professores dos demais
níveis de ensino. Ou seja, esses estudos integradores não se referem a uma perspectiva de
integração dos conteúdos escolares nos anos iniciais, que deveria ser a questão central na formação
do professor polivalente. Nesse sentido, as DCNs do curso não fazem referência em nenhum
momento sobre o tema da polivalência, o que mostra que houve uma transição da formação do
professor dos anos iniciais de um curso em nível médio (Escola Normal/Habilitação do Magistério
no 2º grau) para um curso em nível superior (Pedagogia) sem romper com a tradição curricular que
o abrigava anteriormente. Assim, as DCNs do curso de Pedagogia não problematizaram nem
induziram as instituições formadoras a inovarem as estruturas curriculares desses cursos, o que seria
de se esperar do primeiro documento legal e normativo que orientou o deslocamento da formação
do professor polivalente do ensino médio para o ensino superior.
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Os dados da pesquisa evidenciaram a incongruência descrita acima: dos doze cursos
analisados apenas um estava organizado em módulos temáticos, ainda que resguardada a estrutura
disciplinar.
Por outro lado, a análise dos dados permitiu concluir que as ações integradoras previstas na
organização dos cursos das instituições pesquisadas dialogam mais diretamente com a perspectiva
presente nas DCNs, como descrita anteriormente, do que em uma perspectiva efetivamente
integradora dos conteúdos escolares na docência dos anos iniciais.
De qualquer modo, embora as DCNs não induzam essa integração, constatamos diferentes
maneiras como as instituições pesquisadas a têm promovido: seja nas reuniões de planejamento
coletivo entre os professores, ou por meio do estágio supervisionado, no estabelecimento de eixos
integradores que perpassam as diferentes disciplinas do curso, no desenvolvimento de projetos de
pesquisa por parte dos alunos, ou ainda no estabelecimento de ações curriculares que integram
algumas disciplinas.
Duas coordenadores de IES privadas sem fins lucrativos declararam que a integração
curricular no curso ocorre entre os professores nas reuniões de planejamento. Essas instituições
apostam no trabalho integrado entre os professores, mas de modo praticamente voluntário, pois não
se trata de um projeto orgânico que gere necessariamente uma perspectiva integradora nos
conhecimentos científicos que serão objeto de ensino com os conhecimentos pedagógicos
necessários à formação inicial de professores do início da escolarização. Ao contrário, depende da
boa vontade dos professores se reunirem para planejarem atividades em comum, sem serem
remunerados, uma vez que nas IES privadas os professores são contratados como aulistas e
geralmente as reuniões de planejamento ocorrem apenas no início do período letivo.
Outra maneira de promover a integração curricular nas IESs pesquisadas ocorre no modo
como o estágio supervisionado é planejado. Este planejamento envolve vários aspectos, que vão
desde a exigência de ter um ou mais professores no curso responsáveis pela supervisão dos estágios
curriculares de seus alunos, até convênios formais das IESs com as redes de ensino, de modo a
constituir uma efetiva parceria de formadores entre os professores das IESs e os professores das
escolas públicas. Promover a integração curricular por meio do estágio nos parece uma perspectiva
inovadora, pois ao mesmo tempo em que supera sua prática cartorial ainda o integra ao PPC,
rompendo dessa maneira com a tradição que o concebe como uma ação formativa que transcorre
paralela ao cotidiano do curso. Por outro lado, as inovações nos estágios - identificadas na pesquisa
- ocorrem em instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos que contam com as condições
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mínimas necessárias para dar sustentação a essa inovação; ou seja, autonomia na elaboração de seus
projetos de cursos, professores contratados com dedicação exclusiva e integral à docência / pesquisa
/ extensão, projetos de estágios comprometidos com a escola pública, supervisão efetiva dos
estágios pelos docentes da universidade, estágios desenvolvidos na perspectiva da investigação e da
imersão (estágio com pesquisa) com análise dos dados observados na escola (campo do estágio) à
luz dos referenciais teóricos das disciplinas ministradas nas IES.
Outra maneira de integrar os conteúdos ocorre por meio da estruturação de eixos temáticos
que entrelaçam diferentes disciplinas ao longo do curso. Essa maneira de organizar a integração
curricular é promissora e vai ao encontro de um enfoque multidisciplinar. Ainda que sustentada
numa matriz curricular organizada por disciplinas, garante organicamente que alguns tópicos
comuns aos conteúdos de um grupo de disciplinas sejam direcionados para um mesmo objetivo
formativo.
Outra maneira de promover ações integradoras ocorre na construção de projetos a serem
desenvolvidos pelos alunos ao longo do curso. Trata-se de projetos que a partir da problematização
de alguns temas presentes nas práticas docentes dos anos iniciais mobilizam diferentes disciplinas
do curso para referenciar teoricamente uma leitura analítica dessas práticas. A presença desses
projetos nessas IESs dialoga mais diretamente com a proposta dos estudos integradores, conforme
previsto nas DCNs do curso. De qualquer modo, propicia aos futuros professores vivenciarem uma
prática interdisciplinar, ainda que paralelamente à estrutura curricular do curso.
Também de modo promissor, outra maneira identificada de integração curricular foi a
introdução de ações pedagógicas que articulam duas ou três disciplinas das metodologias e práticas
de ensino. Essas ações integradoras exemplificam um caminho fértil que mesmo numa matriz
curricular disciplinar estrutura e expressa efetivamente uma dimensão interdisciplinar.
Finalmente, cabe destacar que somente um curso, dos doze analisados na referida pesquisa,
está organizado curricularmente em torno de módulos temáticos, que agregam alguns
temas/disciplinas ministradas por diferentes docentes. Cabe destacar que essa organização do curso
pode indicar uma perspectiva inovadora à medida que, mesmo sem eliminar as disciplinas, sinaliza
uma das maneiras possíveis de construir uma matriz curricular interdisciplinar. Por outro lado, é
importante considerar que a estruturação de uma matriz curricular nesta direção é extremamente
promissora desde que não seja uma iniciativa implementada de “cima para baixo”, como uma
medida técnico-burocrática a ser seguida, muitas vezes apenas como uma novidade ou uma
inovação a ser divulgada no mercado educacional. Neste sentido é fundamental denunciar
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iniciativas desta natureza que ao proporem uma integração curricular desconsideram os estudos
especializados em cada área do conhecimento. Ou seja, as ações interdisciplinares e de integração
curricular não eliminam as especialidades nas diferentes áreas de conhecimento científico, cada vez
mais presentes nas sociedades contemporâneas; ao contrário, defendemos essas ações desde que
possam contar com professores especialistas nas diferentes áreas dos conteúdos escolares dos anos
iniciais, que trabalhando juntos vão planejando coletivamente essas ações. É importante enfatizar
este princípio de que a interdisciplinaridade não elimina a especialização, pois na lógica
mercadológica, muitas IES voltadas a todo o tempo somente para a geração de lucros, contratam um
professor para lecionar diversas disciplinas no curso de Pedagogia, nas quais não são formados. Ou
seja, o que estamos defendendo nos projetos pedagógicos dos cursos de Pedagogia são ações
interdisciplinares ou integradoras a partir da contratação de professores especialistas nas diferentes
áreas dos conteúdos escolares (história, matemática, artes etc.) em condições institucionais de
trabalho que lhes permitam construir coletivamente esses projetos de cursos.
SOBRE A PRESENÇA DA PESQUISA
A pesquisa foi definida como um indicativo de inovação a partir do entendimento de que a
formação do pedagogo na perspectiva crítica e emancipatória pressupõe que os cursos de Pedagogia
valorizem o olhar investigativo e estimulem a produção de conhecimentos pelos estudantes,
superando processos formativos repetitivos, orientados pelo pragmatismo e pela racionalidade
técnica. Nesse sentido, entendemos como indicativo de inovação a presença da pesquisa não apenas
a partir do oferecimento de disciplinas desse campo com enfoque meramente técnico e formal, mas
como princípio formativo, o que significa assumir a práxis educativa como objeto de reflexão do
curso, visando produzir conhecimentos e transformar a realidade, tal como propõem Pimenta e
Lima (2004).
Consideramos que a pesquisa não pode ser entendida como atividade sofisticada exclusiva
de pesquisadores em contextos específicos, tampouco como atividade banal, desprovida de uma
postura epistemológica e de uma lógica de investigação, nem como atividade com fim imediato e
utilitarista e, menos ainda, como atividade meramente formal, ou seja, sujeita a etapas abstratas e
estanques. Entendemos a pesquisa como “atitude política, pois [...] não é ato isolado, intermitente,
especial, mas atitude processual de investigação diante do desconhecido e dos limites que a
natureza e a sociedade nos impõem” (DEMO, 2000, p. 16).
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As DCNs para o curso de graduação em Pedagogia (BRASIL, 2006) indicam, no art. 3o,
item II, a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de interesse da área
educacional como questões centrais na formação do pedagogo e definem, no art. 4o (item III), que
as atividades docentes compreendem: produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico
do campo educacional, em contextos escolares e não escolares. O mesmo documento, no art. 5o,
esclarece que o curso deve ter como objetivo formar o pedagogo apto para realizar pesquisas que
proporcionem conhecimentos sobre os alunos, a realidade sociocultural em que estes desenvolvem
suas experiências não escolares; sobre processos de ensinar e de aprender; sobre currículos; e sobre
organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas e, ainda, para utilizar instrumentos
próprios para construção de conhecimentos pedagógicos e científicos.
Apesar disso, o currículo desse curso – de modo geral – não mostra comprometimento
necessário com essa área. Em estudo realizado por Pimenta et al. (2017), verificou-se que os cursos
reservam pouco espaço no currículo (apenas 7,47% do total de disciplinas no currículo de 144
cursos de Pedagogia analisados) para a realização de pesquisas pelos alunos e para a ampliação de
conhecimentos sobre esse tema.
A análise dos dados empíricos da referida pesquisa permitiu identificar três aspectos no
tratamento dado à pesquisa pelos cursos investigados: a) formação para a pesquisa por meio de
disciplinas oferecidas na área de Metodologia Científica, da participação em grupos de estudos e do
desenvolvimento de TCC/monografia; b) pesquisa como princípio formativo e c) ausência total de
atividade de pesquisa.
Sobre o oferecimento de disciplinas um entrevistado, declarou que a pesquisa é
desenvolvida na disciplina de Metodologia Científica e nos dois semestres de desenvolvimento de
TCC. Além disso, mencionou que há mais de vinte grupos de pesquisa e diversas oportunidades de
Iniciação Científica. Outro entrevistado, relatou que a pesquisa é tratada de maneira teórica, o que
indica que o aluno estuda sobre, mas não vivencia a produção de conhecimento. No nosso
entendimento apenas o oferecimento de disciplinas de Metodologia Científica, de maneira estanque
e fragmentada, com caráter meramente instrumental e técnico, no qual o método é tratado
dissociado do objeto a ser construído, não é suficiente para que a pesquisa possa compor o currículo
como eixo formativo.
Os grupos de pesquisa também foram indicados como espaço para o desenvolvimento de
atividades de pesquisa. Essa condição decorre possivelmente das condições oferecidas para que os
professores se dediquem integralmente à instituição.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1832

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

A iniciação científica realizada por meio do TCC/Monografia foi indicada por vários
entrevistados. Observou-se que a maioria pertence às instituições públicas onde os professores
contam com regime de dedicação integral às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Do lado dos
estudantes, a participação em grupos de pesquisa ou em programas de iniciação científica, bem
como, em outras atividades oferecidas pela instituição no contraturno das aulas, depende de suas
condições para se envolverem integralmente com o curso. Alunos trabalhadores de cursos noturnos
ficam circunscritos apenas às disciplinas oferecidas pelo curso na área de Metodologia Científica e
para eles o apoio institucional por meio de bolsas de iniciação é fundamental.
Outro aspecto identificado foi a pesquisa tratada como princípio formativo, ou seja, como
espaço de pensamento dialético, de reflexão da realidade, de articulação teoria-prática e métodoobjeto desde o início do curso, de produção de conhecimento a partir da reflexão sobre a escola
(realidade historicamente construída), mantendo a indissociabilidade entre teoria/prática e
ensino/pesquisa e reconhecendo o potencial da pesquisa na formação política dos futuros
professores. Pelo exposto, fica evidente que a possibilidade de implementar a pesquisa como
princípio formativo não pode ser discutida desarticulada também das condições objetivas de
trabalho garantidas ao professor, bem como das condições de o aluno de dedicar integralmente ao
curso.
O terceiro aspecto que emergiu da análise dos dados foi a ausência total de atividade de
pesquisa. Assim, constatamos que existem dois diferentes tipos de cursos de Pedagogia: um que
ensina alunos com privações culturais e econômicas a lecionar, ser um professor reprodutor de
práticas; e outro que ensina o aluno a ser um professor intelectual.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No que se refere às ações integradoras ou interdisciplinares no interior dos cursos, foi
possível constatar que, apesar de praticamente inexistirem PPCs que rompam com as matrizes
curriculares disciplinares, há uma série de experiências em andamento que caminham na
perspectiva de uma integração curricular.
Em relação à pesquisa, observou-se que, das doze IES, dez possuem atividades de pesquisa,
algumas com enfoque na formação para a pesquisa, mais técnico instrumental, e apenas seis
realmente mostraram avanço no tratamento da pesquisa como o princípio formativo. Essas são
públicas, com professores doutores, pesquisadores, em regime de dedicação exclusiva ao ensino,
pesquisa e extensão.
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Finalmente, cabe considerar que a oportunidade de formação para a pesquisa nas instituições
está longe de ser democratizada quando se considera, em especial, os alunos trabalhadores dos
cursos noturnos. Portanto, a formação para e em pesquisa é excludente e ainda elitizada no contexto
da formação docente.
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Resumo
O texto analisa experiências que apresentam indícios de inovação na formação do professor polivalente
realizada em cursos de Pedagogia de Instituições de Ensino Superior (IES) do estado de São Paulo. Os
dados foram obtidos por meio da análise dos Projetos Pedagógicos e de entrevista com coordenadores
de 12 cursos que mostraram indícios de inovação em relação às Ações Integradoras e Interdisciplinares,
e Pesquisa. No que se refere às ações integradoras ou interdisciplinares no interior dos cursos, foi
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possível constatar que, apesar de praticamente inexistirem PPCs que rompam com as matrizes
curriculares disciplinares, há uma série de experiências em andamento que caminham na perspectiva de
uma integração curricular, por exemplo: criação de eixos temáticos que percorrem os diferentes
períodos dos cursos; supervisão do estágio obrigatório e vínculo institucional com as escolas-campo;
reuniões entre os professores das IES para o planejamento coletivo das atividades do curso; criação de
uma disciplina articuladora de várias outras de modo a facilitar o diálogo e a integração de seus
conteúdos e desenvolvimento de projetos temáticos interdisciplinares. Em relação à pesquisa,
verificou-se que a formação para a pesquisa por meio de disciplinas de Metodologia Científica,
participação em grupos de pesquisa e realização de iniciação científica (realizada por meio do
TCC/monografia) está presente em dez IES. A pesquisa é tratada como princípio formativo apenas nas
IES públicas que contam com professores doutores, pesquisadores, em regime de dedicação integral.
Em duas IES não há nenhuma atividade de pesquisa. Cabe destacar que uma dessas faz parte de um
dos maiores conglomerados em expansão no Brasil. Conclui-se que a oportunidade de formação para a
pesquisa nas instituições está longe de ser democratizada quando se considera as condições de trabalho
oferecidas aos docentes pelas instituições privadas e o perfil dos alunos trabalhadores dos cursos
noturnos (perfil predominante nos cursos de Pedagogia.
Palavras-chave: Formação de professores polivalentes; Ações integradoras e interdisciplinares no
curso de Pedagogia; Pesquisa no curso de Pedagogia
FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR POLIVALENTE: INOVAÇÕES NO ENSINO DE
DIDÁTICA E CONTEÚDOS E METODOLOGIAS ESPECÍFICAS EM CONTRAPOSIÇÃO À
BNC-FORMAÇÃO
Isaneide Domingues – Secretaria Municipal de Educação – SP
Valeria Bellettati – GEPEFE- FE -USP

INTRODUÇÃO
A determinação da LDBEN (BRASIL, 1996) de que a formação de professores para a
educação básica (EB) deveria dar-se em nível superior, não foi uma mudança apenas no lócus de
formação, mas uma oportunidade significativa de revisão do estatuto da docência e da identidade do
professor polivalente, à medida que tira a docência de um lugar de ocupação técnica e a alça à
condição de profissão. No entanto, ao longo desses mais de 20 anos da promulgação da Lei, vimos
crescer um esforço prescritivo dos poderes públicos que ferem a autonomia das Instituições de
Ensino Superior (IES), justificado pelos baixos resultados do desempenho escolar da EB, aferidos
por avaliações externas.
Na história recente das legislações que orientam a formação de professores, as Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCNs) instituídas pela Resolução CNE/CP nº 1/2006 (BRASIL, 2006),
definiam os cursos de Pedagogia como um curso de Licenciatura responsável, concomitantemente,
pela formação do professor da Educação Infantil (EI), dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
(Aief) e do Ensino Médio e, do pedagogo, visto entender que as “atividades docentes também
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compreendem participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino” (BRASIL,
2006, p.2). Essas determinações vêm reconfigurar os cursos de licenciatura em Pedagogia que se
voltam para a formação de um multiprofissional, o pedagogo e o professor2, estimulando, segundo
Autor et al. (2017) a fragmentação, dispersão e superficialidade na organização desses cursos para
atender essa grande diversidade de profissionais.
Em pesquisa coletiva empenhamo-nos em investigar cursos de Licenciatura em Pedagogia
oferecidos por instituições públicas e privadas no estado de São Paulo, por meio da análise de seus
Projetos Pedagógicos (PPCs) e de entrevistas com coordenadores de doze cursos que apresentavam
indícios de inovações, concebidos como transgressões à lógica mercantil e capitalista, expressos em
iniciativas com vistas a superar a fragmentação, a dispersão e a forte dicotomia entre teoria e prática
nos seus currículos. Nosso objetivo foi, então, identificar como tais aspectos se manifestavam
nesses cursos. Consideramos como indícios de inovação, a presença de ao menos duas das seis
categorias construídas na pesquisa: unidade entre teoria e prática, estágio supervisionado como eixo
articulador do currículo do curso; valorização das disciplinas de Conteúdos e Metodologias
Específicas da EI e dos Aief; valorização da disciplina de Didática; ações integradoras e
interdisciplinares na constituição dos currículos e, a pesquisa como princípio formativo. Tais
categorias expressam a concepção de professor como profissional que precisa tomar decisões em
diversos âmbitos na concretização do ensino situado, dada a diversidade e complexidade desse
trabalho e, para tanto, necessita de conhecimentos teóricos e práticos para discernir e fazer escolhas
na direção do desenvolvimento de uma sociedade mais justa e humanizada.
Nos cursos em que confirmamos indícios inovadores nas categorias Didática e Conteúdos e
Metodologias, observamos, em linhas gerais, que havia um esforço de integração disciplinar dada a
convergência entre as disciplinas que tratavam de Conteúdos e Metodologias Específicas e as de
Didática e destas duas com o estágio, sustentando nossa percepção de que eram assumidas de forma
crítica, tomando a docência como complexa e multifacetada, para a qual não se apresentam modelos
a serem seguidos, opondo-se à ideia de formação técnica, intrumentalizadora.
No presente texto, abordamos processos relacionais entre a pesquisa citada, especialmente
no que concerne aos dados referentes a aspectos inovadores das duas categorias – disciplinas de
Didática e Conteúdos e Metodologias Específicas – e a Base Nacional Comum para a Formação
Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-Formação), Resolução CNE/CP n º
O pedagogo stricto sensu atua em um amplo leque de práticas educativas socioeducativas, enquanto o trabalho do
professor, pedagogo lato sensu, ocorre em sala de aula (LIBÂNEO, 1998).
2
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2/2019 (BRASIL, 2019). Desta feita, focalizamos nossa atenção, inicialmente, na pesquisa para, em
seguida, explorar pistas que não foram consideradas no documento legal.
AS INOVAÇÕES NAS DISCIPLINAS DE DIDÁTICA E DE CONTEÚDOS E METODOLOGIAS
DE ENSINO NOS CURSOS DE PEDAGOGIA INVESTIGADOS
Consideraremos aqui, parte da pesquisa cujo foco estava na formação do professor
polivalente, a quem cabe a docência de disciplinas/áreas diversas que compõem o currículo das
etapas iniciais da educação básica, restringindo-nos a aspectos inovadores nas propostas das
disciplinas de Didática e de Conteúdos e Metodologias. Os resultados obtidos na pesquisa coletiva
(AUTOR et al., 2019) apontaram que os cursos de Pedagogia das IES que revelaram indícios de
inovação buscavam, coerentemente com seus PPCs, imprimir uma marca formativa que respaldasse
os egressos no seu desenvolvimento profissional, num processo crescente de problematização dos
currículos prescritos e em ação, conforme constatamos nas entrevistas e nas ementas das
disciplinas.
Percebemos nessas IES, características de um trabalho fundado na relação dialética entre os
conhecimentos práticos e os conhecimentos teóricos, especialmente, filosóficos, éticos e estéticos,
que valorizam a humanização das pessoas no processo educativo.
No que concerne à disciplina de Didática nos cursos de Pedagogia que apresentavam
características inovadoras, sua importância foi revelada pelo número de horas reservado à disciplina
na matriz curricular e pela assunção do ensino – cerne da disciplina de Didática e da profissão
docente – situado em contextos e pautado por concepções pedagógicas, assumindo-o como
planejado e deliberado para entender os conteúdos e métodos como meios para fins que decorrem
de concepções de ser humano, mundo e sociedade.
Os dados, conforme Autor e Autor (2019), mostraram o valor do conhecimento das teorias
que fundamentam a disciplina de Didática para a análise das práticas de ensino, desvelando o
emaranhado de teorias e intenções subentendido no trabalho cotidiano docente, não minimizando
outras dimensões do ensino, também de suma importância, a política e a humana. Essa atitude que
reconhece a relação teoria e prática e a transformação no processo pedagógico dão novo estatuto à
prática docente, alçando-a à condição de práxis conforme Konder (1992, p. 116):
Práxis e teoria são interligadas, interdependentes. A teoria é um momento necessário
da práxis; e essa necessidade não é um luxo; é uma característica que distingue a
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práxis das atividades meramente repetitivas, cegas, mecânicas [...] A práxis [...] é a
atividade que precisa da teoria.

Ficou evidente que os cursos inovadores, na devida proporção de suas estruturas
organizacionais, valorizavam os conhecimentos teóricos da Didática na formação do futuro
professor, com vistas a uma futura prática na docência capaz de distinguir os nexos entre o ensino, a
escola e a ação docente numa sociedade em que suas instituições abrigam uma ótica capitalista e
excludente.

Esse entendimento oportuniza a transformação da própria atividade docente e,

portanto, a autotransformação e a transformação da sociedade
A transformação como um conceito implícito na práxis compreende o ensino como prática
social crítico-reflexiva, pautada na interação entre teoria e prática, escola e território, ensino e
contexto que se revelou na pesquisa pelos vínculos construídos entre as disciplinas de Didática e de
Conteúdos e Metodologias e com as atividades práticas, em especial com os estágios
supervisionados
Nesta perspectiva os conhecimentos das disciplinas de Conteúdos e Metodologias
Específicas consideravam o contexto, os sujeitos, os conhecimentos a serem ensinados e,
principalmente, as finalidades do ensino numa perspectiva de qualidade social, que busca a
emancipação de sujeitos no intento de transformação da sociedade com vistas à diminuição das
desigualdades.
Vale destacar que as disciplinas de Conteúdos e Metodologias marcam a profissionalidade
do professor da EI e dos Aief, primeiras etapas da EB, caracterizando-o como polivalente e
unidocente3, responsabilizando-o pela formação integral dos educandos por meio dos diversos
conteúdos ou áreas de conhecimento. Nesse sentido, assumimos o que configuram os saberes
profissionais da docência nas etapas iniciais da educação básica como saberes das áreas específicas
do ensino e dos modos de ensiná-las na perspectiva da construção de conhecimentos pelos alunos,
saberes sobre o modo de produção de saberes, saberes de uma prática reflexiva, saberes de uma
teoria especializada, saberes de uma militância pedagógica, saberes ligados à sensibilidade humana,
saberes da experiência elaborada com a contribuição de teorias, saberes dos contextos (escolares e
não escolares) que determinam o ensino, dentre outros.

De modo geral, os professores polivalentes são unidocentes trabalham com os conteúdos das diversas áreas
(português, matemática, história, geografia, ciências, artes e educação física), responsabilizando-se, de forma
praticamente solitária, pela educação integral das crianças, conforme Cruz e Batista Neto (2012) que aprofundam essa
discussão.
3
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Nas disciplinas de Conteúdos e Metodologias Específicas, nesses cursos inovadores, dois
aspectos se destacaram no empenho para articular teoria e prática. O primeiro, a relação destas
disciplinas com o estágio, cuja organização tinha por objetivo favorecer uma entrada pautada pelo
saber concreto integrado com a própria escola, sua estrutura e contradições, numa postura
investigativa da realidade escolar, revelando o entendimento de que a prática não se esclarece por si
mesma, mas sobretudo na reflexão teórica. Essa percepção nega uma concepção empirista da
prática, trazendo à tona os limites e possibilidades da ação docente nos contextos escolares.
O segundo aspecto, associado ao primeiro, está no esforço pela superação da fragmentação
entre os conteúdos escolares, tratados nesta disciplina, e a prática cotidiana, avançando na
construção do espírito interdisciplinar (JUPIASSU, 2006), pois a práxis educativa não se esgota no
ensino de conteúdos, sem que estes sirvam para tensionar no sentido da transformação das
circunstâncias que impedem a humanização dos homens, ou seja, a formação humana emancipadora
(ALMEIDA; PIMENTA, 2014).
Nesse sentido, a interdisciplinaridade se dá pela via da horizontalidade, quando considera a
integração dos conhecimentos entre as etapas da EB e da verticalidade quando considera as diversas
disciplinas (PEDROSO et al., 2019). Tal entendimento favorece de forma homológica, enquanto
possibilidade de antever a realidade que se quer, converter-se em ações pedagógicas que
desenvolvam o espírito investigativo.
As disciplinas de Didática e as de Conteúdos e Metodologias, nas IES que revelaram
iniciativas inovadoras, não se restringiam a técnicas e/ou conteúdos a ensinar nas disciplinas/áreas
constantes do currículo dos Aief, mas também, envidavam possibilitar que os futuros professores
percebessem a importância de reconhecer o contexto sócio-econômico-cultural, não apenas local,
em que se daria seu trabalho para produzir um currículo crítico em ação a partir da realidade
percebida para além das aparências, o que exige recurso aos conhecimentos teóricos.
Decorre daí o reconhecimento da importância da disciplina de Didática, como um dos eixos
articuladores de cursos de formação de professores, e das disciplinas de Conteúdos e Metodologias
Específicas na formação do professor polivalente e unidocente, salientando os conhecimentos a
ensinar, os modos de produção e o ensino dos conteúdos, entendidos como meios para a apreensão
do mundo.
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ANTINOMIAS ENTRE AS INOVAÇÕES DAS IES E A BNC-FORMAÇÃO
As perspectivas inovadoras destacadas pela pesquisa trazem indicativos de novas
possibilidades para a formação do professor polivalente, no entanto, a legislação recente de
formação de professores - BNC-Formação (BRASIL, 2019) – afasta-se do trabalho realizado
especialmente em universidades públicas brasileiras e em algumas instituições privadas sem fins
lucrativos e de resultados de pesquisas sobre formação inicial de professores. É o que se apresenta
no documento legal referido, sobre o qual faremos uma breve análise a partir dos dados obtidos no
que concerne especificamente ao ensino da Didática e dos Conteúdos e Metodologias Específicas.
A BNC-Formação (BRASIL, 2019) assume um caráter prescritivo e pragmático, ao definir
no parágrafo único do art. 1º que “As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em
Nível Superior de Professores para a Educação Básica e a BNC-Formação têm como referência a
implantação da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica (BNCC)” e resolver em seu
art. 2º, que “A formação docente pressupõe o desenvolvimento, pelo licenciando, das competências
gerais previstas na BNCC-Educação Básica”. Atracado a resultados, o futuro professor, embora
formado em ambiente universitário, com condições de pensar criticamente o currículo proposto e
em ação, torna-se um implantador e implementador da BNCC-Educação Básica, necessitando, para
tanto, das competências exigidas na educação básica, visto não lhe caber tomar decisões
curriculares, como se houvesse um modelo de bom professor que independe do contexto sócioeconômico-cultural, das diferenças e desigualdades individuais e sociais.

Brzenzinski (2008)

aponta o perigo de tais ideias:
Não é difícil identificar o produto desta lógica (de)formação: o preparo do professor
centra-se no desenvolvimento de competências para o exercício técnico profissional,
consistindo, pois em um preparo prático, simplista e prescritivo, baseado no
aprendizado do “imediato” do que vai ensinar, a fim de resolver problemas do
cotidiano da escola. Asseguro que resolver esses problemas é importante, porém, o
aprendizado do “imediato” na maioria das vezes não tende a mobilizar
suficientemente o conhecimento para a busca de soluções. Nesta situação, o professor
corre o risco de se valer de um “praticismo” sem limites, derivado de uma visão
ativista da prática (p. 1153).

A ideia de “praticismo” se expressa de forma enfática no texto da BNC-Formação, para
além do explicitado em seus artigos 1º e 2º, contrapondo-se fortemente às concepções inovadoras
que evidenciamos na pesquisa das quais destacamos o entendimento da docência como profissão
complexa que exige conhecimentos teórico-práticos especializados pois que o ensino não é uma
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atividade de reprodução, repetitiva, mecânica, é práxis na qual o conhecimento teórico é necessário
não para determinar, prescrever a prática, mas para possibilitar mudá-la de forma consciente e
intencional, considerando as circunstâncias, as possibilidades e as finalidades educativas, investindo
a disciplina de Didática da responsabilidade de alicerçar e articular a formação docente e as
disciplinas de Conteúdos e Metodologias, para além de possibilitarem o domínio dos objetos de
conhecimento e os modos de ensiná-los, devem promover o desenvolvimento do espírito
interdisciplinar ao qual subjaz as possibilidades investigativas da própria prática à luz das teorias,
constituindo-as como base da formação do professor polivalente e unidocente, das etapas inicias da
educação básica brasileira.
O art. 4º da BNC-Formação explicita três dimensões fundamentais das competências
específicas da “ação docente”: conhecimento profissional; prática profissional e engajamento
profissional. O uso da expressão, “ação docente” por si só reduz a docência à ação, em oposição à
ideia de práxis docente, portanto, não destaca a necessidade de teoria, afastando a necessidade de
seu conhecimento. Em seu § 1º apresenta as competências específicas da dimensão do
conhecimento profissional.
Temos no inciso I, a restrição das disciplinas de Conteúdos e Metodologias à função
instrumentalizadora – saber os conteúdos para transmitir de forma eficiente. Diz o referido inciso:
“I - dominar os objetos de conhecimento e saber como ensiná-los”. Os cursos inovadores não se
descuidam do domínio do conhecimento ou das técnicas, mas, subjacente ao exposto nesse inciso,
está a ideia de “modos certos” de ensinar, que não requerem conhecimentos sobre a produção dos
saberes já construídos, sua relevância no ensino situado, não salienta o desenvolvimento do espírito
interdisciplinar. A impossibilidade de autonomia do professor também se expressa em outros
excertos, mas destacamos a incoerência do inciso II do art. 8º, pois nele, a autonomia do professor e
o processo investigativo têm como objetivo alinhar-se ao que se prescreve na BNCC:
II - o compromisso com as metodologias inovadoras e com outras dinâmicas
formativas que propiciem ao futuro professor aprendizagens significativas e
contextualizadas em uma abordagem didático-metodológica alinhada com a BNCC,
visando ao desenvolvimento da autonomia, da capacidade de resolução de problemas,
dos processos investigativos e criativos, do exercício do trabalho coletivo e
interdisciplinar, da análise dos desafios da vida cotidiana e em sociedade e das
possibilidades de suas soluções práticas (BRASIL, 2017).

No inciso II do mesmo § 1º do art. 4º, lê-se “demonstrar conhecimento sobre os estudantes e
como eles aprendem”, do que inferimos que os conhecimentos sobre os estudantes se
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circunscrevem aos conhecimentos da Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem.
Novamente se apresenta a ideia de que todos podem ser ensinados a partir de modelos, pois
aprendemos das mesmas formas. Não é necessário construir soluções, elas estão prontas como se
fosse possível ignorar as individualidades, as identidades, como se não fôssemos sujeitos que
transformam os objetos de conhecimento e transformam-se a si mesmos incessantemente. Essa ideia
de “psicologização” do ensino é corroborada em outros excertos visto que as condições
socioeconômicas dos alunos não são destacadas ao longo do texto.
O inciso III apresenta a necessidade de “reconhecer os contextos de vida dos estudantes”, o
que dentro de uma perspectiva inovadora teria pouco sentido se não se explicita a finalidade desse
reconhecimento, pois reconhecer algo pode servir para naturalizar o fracasso escolar ou justificá-lo,
portanto é necessário compreender o contexto, buscar a apreensão dos fatores conjunturais que
levam à desigualdade buscando caminhos para a superação. Da mesma forma, não basta “conhecer
a estrutura e a governança dos sistemas educacionais”, inciso IV do referido § 1º do art.4º, é preciso
saber as teorias que as sustentam, as finalidades educativas que buscam, a sociedade que se
pretende construir. Portanto, esses incisos, opõem-se às concepções inovadoras identificadas na
pesquisa no que concerne às disciplinas em foco, em especial à Didática.
O § 2º do referido art. 4º estabelece que “As competências específicas da dimensão da
prática profissional compõem-se pelas seguintes ações”. Ao propor um rol de ações, o documento
revela o entendimento da docência como prática e não como práxis o que se expressa em seus
incisos sem referência às teorias nem à reflexão e investigação da própria prática na busca de
soluções, uma vez que estas já estão dadas. No inciso I temos: “planejar as ações de ensino que
resultem em efetivas aprendizagens”. Ainda que o intuito seja que os alunos aprendam, é preciso ter
clareza do porquê esse conteúdo e não aquele e, principalmente, com que finalidade. As formas de
ensinar, as técnicas, na concepção de Didática no âmbito das inovações aqui defendidas, decorrem
de vários fatores assim como a aprendizagem, daí a necessidade de conhecer os limites de nosso
trabalho. A aprendizagem é a intenção do ensino, princípio da Didática, mas sua efetivação depende
da formação do professor, que não pode reduzir-se a técnicas, das condições de trabalho, das
condições de vida dos alunos e outros. São esses aspectos que precisam ser abordados na formação
de professores na busca de uma aprendizagem de qualidade social.
Os demais incisos, incorrem nas mesmas premissas apontadas no anterior: “II - criar e saber
gerir os ambientes de aprendizagem; III - avaliar o desenvolvimento do educando, a aprendizagem e
o ensino; e IV - conduzir as práticas pedagógicas dos objetos do conhecimento, as competências e
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as habilidades”. Sem uma forte formação teórica e a construção de uma relação dialética com a
prática, possibilitando a reflexão e a pesquisa da própria prática, resta a reprodução de modelos que
só serviram quando alguns poucos frequentavam as escolas, os selecionados, reproduzindo as
desigualdades socioculturais.
O § 3º do art. 4º apresenta “As competências específicas da dimensão do engajamento
profissional”, cujos quatro incisos expressam o comprometimento pessoal do professor com seu
desenvolvimento profissional e com a escola que se mostra de forma acrítica, como se o ambiente
escolar pudesse ser melhorado e os alunos pudessem aprender independentemente de aspectos
conjunturais. O mero comprometimento do professor seria capaz de mudar os resultados das
aprendizagens dos alunos e a escola, reforçando que o “fracasso nas aprendizagens” é de
responsabilidade do professor “pouco engajado profissionalmente”. As mudanças não buscam
minimizar, dentro das possibilidades da EB, os problemas estruturais da sociedade brasileira que
culminam com o fracasso escolar. A escola, na BNC-Formação, independe da sociedade e não sofre
em virtude de embates políticos, econômicos e sociais, portanto, esses condicionantes não precisam
ser temas sistemáticos de reflexão teórica na formação dos professores.
A articulação entre teoria e prática na sua relação dialética, muito enfatizada nos cursos com
indícios inovadores, se apresenta diminuída e entendida apenas como associação entre teoria e
prática que se reconhece na BNC-Formação:
[...] reconhecimento de que a formação de professores exige um conjunto de
conhecimentos, habilidades, valores e atitudes, que estão inerentemente alicerçados na
prática, a qual precisa ir muito além do momento de estágio obrigatório, devendo estar
presente, desde o início do curso, tanto nos conteúdos educacionais e pedagógicos
quanto nos específicos da área do conhecimento a ser ministrado (BRASIL, 2019,
Inciso II, artigo 7º).

Nesta perspectiva, o conhecimento da prática assume uma característica aplicacionista na
qual à formação do professor subjaz a concepção de que ensinar é transferir conhecimentos
curriculares.
A ênfase do documento em atrelar formação à BNCC (Artigos 1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, inciso II,
artigo 13, parágrafo 2º, inciso III) reafirma o praticismo e o autoritarismo da proposta, o futuro
docente seria apenas aprendiz dos conteúdos da BNCC, expressando a ideia de uma Didática
Instrumental. De outro modo a pesquisa deixou claro que os cursos que avançam em seus projetos
de formação, entendem a Didática como base da formação profissional docente, pois ela possibilita
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a ação docente, o ensino em contexto, considerando as múltiplas interferências na prática do
professor, o que determina sua multidimensionalidade.
Uma última contraposição que apontamos, está relacionada ao processo de mercantilização
do ensino, cujos dados foram evidenciados na investigação. As IES privadas com fins lucrativos
têm maior dificuldade de promover a integração entre as disciplinas e destas com atividades
práticas, incluindo-se o estágio, viabilizando a pesquisa como princípio formativo visto que, em sua
maioria, os professores são horistas, não possuem formação stricto sensu, pois os projetos de
formação de professores dessas organizações estão voltados para a obtenção de lucro e não para a
formação do profissional professor engajado na luta contra as grandes desigualdades do país.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em que pese nas determinações legais um discurso pautado no compromisso com a
qualidade da EB, até mesmo progressista, a agenda política comprometida com os órgãos
internacionais de fomento à educação e as alianças com a esfera privada que direta e indiretamente
contribuem para subsidiar alterações legais, expressam seu pouco vínculo com as políticas de
investimento em educação, revelando a face predatória do capitalismo que transforma a educação
num bem, negociado pelo melhor preço nos mercados financeiros.
A proposta de uma BNC para formação de professores para um país tão grande e diverso
como o Brasil, precisa considerar as discussões e análises das universidades, das entidades de
classe, dos profissionais da educação, da sociedade civil. O professor é aquele que detém um
conhecimento (BNCC) para ensiná-lo a outros? Seria essa a melhor definição de professor? Não o
estaríamos reduzindo a um técnico?
Consideramos que a proposta central presente na BNC-Formação (BRASIL, 2019) tem a
prática como princípio formativo, neste sentido, a formação de professores tem seu foco no domínio
dos conhecimentos das disciplinas, assim como a concepção de estágio e de prática com base
instrumental.
Quando o currículo é organizado de forma integrada, fortalece-se a relação entre teoria e
prática, pois vincula a realidade educacional aos seus componentes, num movimento que integra
intencionalidade, prática docente, formação e emancipação. O ensinar não é simples aplicação de
técnicas, o ato de ensinar é uma criação em contexto, articulado pelas teorias educacionais.
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Resumo
Este texto apresenta resultados de pesquisa realizada sobre a formação do professor polivalente nos
cursos de Pedagogia do estado de São Paulo, circunscritos à análise das disciplinas de Didática e de
Metodologias Específicas em cursos que apresentaram aspectos que definimos como inovadores na
tentativa de superar a fragmentação, a dispersão e a forte dicotomia entre teoria e prática nos seus
currículos, ou seja, que transgrediam à lógica mercantil e capitalista. Trata-se de pesquisa de natureza
qualitativa, apoiada no estudo de casos múltiplos. Foram analisados Projetos Pedagógicos de cursos
com indicadores de inovação, realizadas entrevistas com coordenadores das 12 IES que confirmaram,
nos seus projetos, indícios inovadores e analisadas ementas das disciplinas em questão. Os resultados
da pesquisa, nos aspectos aqui tomados, revelaram que as instituições com indícios de inovação têm
investido em mais horas no currículo para as referidas disciplinas, buscavam organizá-las de modo a
possibilitar integração entre elas e delas com o estágio, além de tomarem a pesquisa como princípio
formador, o que exige uma relação dialética entre teoria e prática, marcando a docência como práxis.
Com embasamento nestes aspectos, buscou-se fazer uma leitura crítica da Resolução CNE/CP n º 2,
de 20 de dezembro de 2019 - Diretrizes Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum para a
Formação - BNC-Formação. Concluiu-se que a nova legislação indica retrocesso na formação de
professores polivalentes na perspectiva inovadora que aqui defendemos, no caminho da emancipação e
da humanização, pois apresenta caráter prescritivo ao qual subjaz a concepção de modelos a serem
seguidos, fundado na ideia de professor como técnico reprodutor, reduzindo a relevância dos
conhecimentos teóricos.
Palavras-chave: Formação do professor polivalente; Didática; Conteúdos e Metodologias; Base
Nacional Curricular de formação.
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Resumo
No contexto atual é imprescindível a emergência de estudos que evidenciem atos pedagógicos
vivenciadas no cotidiano da sala de aula. Assim, o painel vigente articula pesquisas que objetivam
refletir sobre práticas pedagógicas e experiências de ensino insurgentes em escolas e Universidades do
Ceará. O primeiro estudo analisa perspectivas discentes acerca de práticas pedagógicas experienciadas
em aulas de Didática no Curso de Pedagogia da Universidade Regional do Cariri (URCA), em CratoCE. O segundo artigo focaliza dados resultantes de resumos expandidos, prática pedagógica
desenvolvida no âmbito da disciplina Didática Geral, no curso de Licenciatura Interdisciplinar em
Ciências Naturais e Matemática, do Instituto de Formação de Educadores (IFE), unidade acadêmica da
Universidade Federal do Cariri (UFCA), em Brejo Santo-CE. O terceiro estudo analisa o projeto a Cesta
da Leitura, vivenciado na turma de terceiro ano do Ensino Fundamental, na Escola de Ensino Infantil e
Fundamental Luiz de Gonzaga da Fonseca Mota, em Crato-CE. Com aporte na abordagem qualitativa,
os estudos caracterizam-se como pesquisa de campo. As técnicas principais utilizadas na produção dos
dados foram observação participante, entrevistas, análise documental e questionários aplicados com
estudantes universitários e docentes da Educação Básica para abordar concepções e práticas
pedagógicas da Didática. Destaca-se ainda o uso da técnica do círculo dialógico e o diário de itinerância
com crianças do Ensino Fundamental para conhecer suas experiências em um projeto de leitura. Os
estudos realizados ajudam a compreender a importância da interligação do ensino com a pesquisa na
formação inicial dos professores. Além disso, realçam a ideia de que a formação e a prática docente não
podem acontecer à margem do processo de construção do conhecimento e da experiência social de
estudantes e de professores da escola e da Universidade. As pesquisas combinadas entretecem
perspectivas insurgentes fundantes da Didática e do ensino como práxis, como ato criador e
transformador.
Palavras-chave: Didática; Formação Docente; Experiências de Leitura.
AULAS DE DIDÁTICA NO CURSO DE PEDAGOGIA: INTERFACES ENTRE SABERES E
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Cicera Sineide Dantas Rodrigues – URCA
Maria Gislayne Borges Maia – URCA
Luiz Carlos Carvalho Siqueira – URCA

INTRODUÇÃO
Como área da Pedagogia, a Didática é uma disciplina fundamental para a formação docente.
Em seu cerne, a Didática investiga e orienta a teoria e a prática do ato de ensinar. À luz da
perspectiva crítica da educação, ela reconhece o ensino como campo articulado dialeticamente a
múltiplos contextos, dimensões, e complexidades que circundam a aula e os sujeitos que dela
participam – o professor e os alunos.
Nessa concepção, o ensino é vislumbrado como construção coletiva, logo, valoriza
democraticamente os diferentes saberes de quem ensina e de quem aprende, entendidos em
articulação com o contexto social, político e cultural. Estes saberes são (re) criados no processo da
escuta dialógica e da partilha de saberes entre os sujeitos que fazem a aula acontecer. Desse modo,
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ratificamos a constatação de que “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao
aprender”. (FREIRE, 1996, p. 23).
Embasado nesta compreensão, o estudo adentrou a sala de aula universitária para perceber
fragmentos de atos pedagógicos, com o objetivo de analisar as perspectivas de estudantes acerca de
práticas pedagógicas experienciadas na disciplina de Didática no Curso de Pedagogia, na
Universidade Regional do Cariri (URCA), instituição pública de Ensino Superior, sediada em
Crato-Ceará. Nesse sentido, buscamos destacar as principais práticas pedagógicas desenvolvidas
em aulas de Didática; identificar as aquelas consideradas mais significativas pelos estudantes; e
conhecer a percepção dos alunos acerca da disciplina cursada.
Salientamos que no curso de Pedagogia da instituição observada, a disciplina de Didática é
contemplada em dois semestres, sendo a Didática I no terceiro semestre, e a Didática II, no quarto
semestre, ambas com seis (06) créditos (108h/a). O estudo vigente focaliza a experiência de alunos
matriculados na Didática II, no segundo semestre de 2019.
O trabalho está organizado em 05 seções: introdução, fundamentação teórica, procedimentos
metodológicos, resultados-discussões, e conclusões. Nas elaborações teóricas discutimos,
inicialmente, sobre a Didática, categoria relevante da pesquisa que permite pensar a aula como
práxis. Também refletimos sobre a Didática universitária, pois a pesquisa vislumbrou aspectos do
trabalho pedagógico em uma sala de aula universitária. Desse modo, buscamos saber: De que modo
estudantes universitários interpretam as experiências vivenciadas por eles na disciplina de Didática
do Curso de Pedagogia da URCA? Adiante, discutiremos sobre a Didática com base em teóricos
que contribuem para sua conceituação e contextualização.
DIDÁTICA: DA TÉCNICA DE ENSINAR À BUSCA PELA EMANCIPAÇÃO
Durante muito tempo o papel da Didática se restringiu ao domínio de técnicas de ensinar.
Nesta lógica, o ensino é visto como algo restrito ao microespaço da sala de aula, segmentado da
totalidade social. A visão tecnicista do ensino é marcada, principalmente, pela fragmentação entre a
teoria e a prática. A docência e a discência são vistas separadamente, e a aprendizagem é mecânica,
fruto de um ensino calculado e reprodutivista.
A centralidade técnica do ensino provém dos primórdios da Didática, quando esta, ainda no
século XVII, foi definida por Comenius (1592-1670) como arte de ensinar, como método de ensinar
tudo a todos (COMENIUS, 1997). A ideia da Didática como arte de ensinar, fruto do pensamento
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comeniano, moveu-se historicamente e resvalou na concepção tecnicista do ensino. Nesta
perspectiva, o ensino é visto como “[...] ato depositário e cumulativo de informações que ocorrem
mediante relações hierárquicas de dominação e opressão, sem preocupações com os modos
particulares de aprender, experimentar e significar os conhecimentos pedagogicamente”.
(RODRIGUES, 2016, p. 186).
No Brasil, a concepção tecnicista do ensino é expressão do regime militar ditatorial vivido
de 1964 a 1985. Após essa fase, o país foi marcado pela “redemocratização”, ou seja, a busca pela
democracia social, política, econômica e educacional. As transformações históricas daí decorrentes
fundamentaram alternativas emancipatórias para o ensino, que demandaram a (re)visão da Didática,
com reflexões que delineiam a multidimensionalidade dessa ciência do ensino (CANDAU, 2004). E
hoje, a Didática segue em busca do fortalecimento da sua identidade. Assim, como disciplina
fundamental nos cursos de formação de professores, ela é vista como:
[...] área de estudos da Ciência da Educação (Pedagogia), que, assim, como esta,
possui um caráter prático (práxis). Seu objeto de estudo específico é a problemática de
ensino, enquanto prática de educação, é o estudo do ensino em situação, ou seja, no
qual a aprendizagem é a intencionalidade almejada, no qual os sujeitos imediatamente
envolvidos (professor e aluno) e suas ações (o trabalho com o conhecimento) são
estudados nas suas determinações histórico-sociais [...] (PIMENTA, 1996, p. 62-63).

A Didática é então uma área pedagógica que ajuda a refletir sobre o ensino e a
aprendizagem em qualquer nível da educação. Ela norteia o trabalho dos profissionais que ensinam
na escola, na Universidade ou em outros espaços educativos, pois estes necessitam conhecer,
refletir e (re) criar continuamente os saberes didáticos e pedagógicos fundantes da aula, em
articulação com o contexto cultural e social. O trabalho pedagógico em uma sala de aula do Ensino
Superior é o foco deste estudo, o que nos move a discorrer a seguir sobre a Didática Universitária,
categoria relevante desta pesquisa.
DIDÁTICA UNIVERSITÁRIA: ALGUMAS APROXIMAÇÕES
A formação e o trabalho do docente no Ensino Superior têm sido objeto de diferentes
debates e pesquisas (ANASTASIOU, 2011; D’ÁVILA, 2019; MASETTO, 2012; PIMENTA e
ANASTASIOU, 2014). Por muito tempo circulou “a crença de que para se tornar um bom professor
neste nível, bastaria dispor de comunicação fluente e sólidos conhecimentos relacionados à
disciplina que se pretende lecionar.” (GIL, 2010, p. 01). Sabemos, todavia, que não é bem assim!

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1849

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

As pesquisas sobre o tema entendem a Didática Universitária como campo da Pedagogia
Universitária e como disciplina que torna possível o estudo e a ressignificação da prática docente no
Ensino Superior.
Para Masetto (2012) a preocupação central da Didática Universitária recai sobre os domínios
de grandes eixos do processo do ensino-aprendizagem. Estes concebem a docência um grau maior
de profissionalismo e compromisso ético e social, são eles:
[...] o próprio conceito de processo de ensino-aprendizagem, a concepção e gestão de
currículo, a integração das disciplinas como componentes curriculares, a compreensão
da relação professor-aluno e aluno-aluno, a teoria e prática da tecnologia educacional,
a concepção do processo avaliativo e suas técnicas para feedback, o planejamento
como atividade educacional e política. (MASETTO, 2012, p.i. grifos do autor)

Segundo o autor, a compreensão desses elementos básicos no ensino universitário exige que
o (a) professor (a), além do domínio acerca da área de conhecimento, vivencie a pesquisa e a
extensão em diversos níveis como formas de (re) organização de seus próprios conhecimentos.
Outrossim, a concepção do processo ensino-aprendizagem emerge da possibilidade de
produção de conhecimentos na relação docente-discente. Ela se estabelece numa perspectiva que
entende o docente como agente social, o discente como cidadão crítico, e o processo formativo
(graduação) como campo de produção e ressignificação de saberes e conhecimentos.

Estes

elementos podem ter suporte na articulação da teoria e da prática comprometida com a
dinamicidade das mudanças na sociedade. (D’ÁVILA, 2019; PIMENTA e ANASTASIOU, 2014).
Para tanto, faz-se necessário compreender e tomar a sala de aula universitária como espaço
de acesso, partilha e construção de conhecimentos. Esta mudança de acepção a institui como lócus
privilegiado de investigação, análise e produção de conhecimento sobre temas da educação e do
ensino, tendo como ponto de partida a ação pedagógica e as relações vivenciadas na prática.
Corroborando com tais ideias, apresentamos na seção seguinte elementos metodológicos da
investigação realizada.
TESSITURAS METODOLÓGICAS
O estudo trata-se de uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa, pois trabalha com
o significado das ações humanas, explorando de forma mais intensa relações que não podem ser
reduzidas a dados meramente estatísticos (MINAYO, 1994, p. 22).
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As técnicas utilizadas foram observação participante, questionário, entrevista coletiva e
análise documental. A observação participante serviu de sustentáculo para nosso trabalho por nos
permitir entrar em contato direto com o campo, possibilitando conexões entre os sujeitos e os
pesquisadores. Na observação participante é fundamental a interação do pesquisador com o
contexto pesquisado. No caso desta pesquisa, o contato in lócus deu-se em face das nossas
experiências docentes e de monitoria no componente curricular de Didática II, na turma do quarto
período do Curso de licenciatura em Pedagogia da URCA, do turno matutino, no segundo semestre
de 2019.
A aplicação do questionário semiestruturado e a entrevista coletiva ocorreram mediante
explicações prévias acerca da pesquisa aos estudantes da disciplina. A adesão voluntária foi o
critério central de participação dos sujeitos. Após a adesão, eles assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Por questão do sigilo ético, os participantes foram
identificados ao longo do estudo por nomes próprios aleatórios, atribuídos a cada um deles pelos
pesquisadores.
O questionário semiestruturado foi respondido por 15 estudantes, sendo seu objetivo
principal identificar as práticas pedagógicas da Didática que eles consideram mais significativas
para a aprendizagem dos conteúdos da disciplina. Por sua vez, a entrevista coletiva foi gravada e
realizada com a adesão de 11 dos 15 discentes. O uso desta técnica objetivou perceber a visão deles
acerca da disciplina cursada e sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas. Realizamos também
uma análise documental do Plano de Curso e dos planos de aula da disciplina pesquisada, a fim de
encontrar informações descritivas das aulas que serviram de aporte à nossa pesquisa.
Os dados foram analisados à luz da Análise Textual Discursiva – ATD (MORAES e
GALIAZZI, 2011). A ATD se organiza em torno de três instantes principais: Unitarização,
Categorização e Metatexto. Os dados produzidos serão apresentados e analisados na próxima seção.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: ENFOQUES ACERCA DAS AULAS DE DIDÁTICA
Nessa parte do texto apresentaremos os principais resultados do estudo, organizados de
acordo com os objetivos da pesquisa. Inicialmente, destacaremos as principais práticas pedagógicas
desenvolvidas na disciplina investigada.
Ao analisar o plano de curso da Didática identificamos os conteúdos centrais da disciplina,
assim configurados na Ementa: Trabalho e formação docente; organização do trabalho pedagógico;
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abordagem teórico-prática do planejamento e dos elementos do processo ensino-aprendizagem. A
disciplina foi organizada em dois núcleos temáticos- o Núcleo Temático 1 (NT1) - O professor:
identidade e saberes da docência; e o NT2 - A escola e o ensino: o Projeto Político-Pedagógico no
contexto escolar e os elementos do planejamento e do processo ensino-aprendizagem: Objetivos,
Conteúdos, Metodologia, Recursos, Avaliação e Relação Professor-Aluno.
Na observação realizada e nos planos de aula da professora, identificamos que na primeira
semana de aulas houve a elaboração conjunta do plano de curso, com o envolvimento dos discentes.
Ao contemplar proposições dos estudantes, as principais práticas pedagógicas desenvolvidas foram:
acolhida, aula expositiva dialogada, tempestade mental, apresentação de vídeos, Grupo de
Verbalização e Grupo de Observação (GV-GO), debates e discussões, elaboração de plano de aula
com base em atividade de campo, pesquisa interdisciplinar com produção científica.
O segundo objetivo desta pesquisa foi identificar as práticas pedagógicas, consideradas mais
significativas pelos estudantes.

As duas práticas que apareceram com mais freqüência nos

questionários foram: 1) produção do resumo expandido; e 2) elaboração do plano de aula, ambas
citadas oito (8) vezes. Além destas duas práticas também foram ressaltadas em um número menor
de vezes as seguintes: GV-GO (2 vezes); Acolhidas (01 vez). Pela limitação do espaço,
descreveremos brevemente as duas técnicas mais citadas – a construção do resumo expandido e a
elaboração do plano de aula.
O Resumo Expandido resultou de uma pesquisa interdisciplinar que articulou duas
disciplinas do semestre – a Didática e a Antropologia. Inicialmente, foram apresentadas orientações
básicas para a elaboração da pesquisa, o template do resumo, e os temas centrais da Didática e da
Antropologia, objetos de estudo do semestre. De posse dos temas, os alunos apresentaram propostas
de articulação das duas áreas. As propostas foram (re) vistas e (re) construídas por eles no diálogo
com as docentes.
O passo a passo da produção científica dos discentes foi planejado, orientado e
sistematicamente acompanhado pelas professoras das disciplinas. Com até três (3) autores, a
pesquisa correspondeu a um dos instrumentos avaliativos que serviu para as duas disciplinas. Foram
considerados dois produtos finais: 1) o texto do resumo expandido e, 2) a apresentação oral com a
avaliação de uma Banca composta pelas duas professoras e uma docente da escola pública. Esta
contribuiu com as pesquisas mediante reflexões fundadas em sua experiência no cotidiano da
escola.
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As investigações dos alunos versaram sobre os temas: evasão escolar, bullying, indisciplina,
relação professor-aluno, racismo, música afro-brasileira na educação infantil, planejamento do
ensino, inclusão, autismo, ludicidade, leitura e escrita, gravidez na adolescência e projeto políticopedagógico da escola, com articulações entre a Didática e a Antropologia. Nas entrevistas, os
estudantes destacaram que a realização do resumo expandido foi uma atividade significativa. Assim
disseram:
Essa disciplina foi muito importante para mim por me dar um norte para minha
monografia porque eu pensava em escrever sobre várias coisas, só que quando eu
comecei a pesquisar sobre o planejamento, quando comecei a ler, que fui escrevendo o
resumo expandido e vendo a importância, disse: “Quero escrever sobre isso em minha
monografia.” Foi uma disciplina muito significativa para mim nesse sentido, por me
dar um norte para a pesquisa. (Rita)
Essa disciplina foi importante, pois o resumo expandido também me ajudou a definir o
tema de minha monografia, agora vou usar esse tema que pesquisamos. (Carol)
Gostei muito da disciplina, no geral. Foi tudo muito importante [...] Em relação ao
resumo expandido pensei que a gente não ia conseguir por nunca ter feito uma
pesquisa. O método de correção foi ótimo para nós, pois a cada correção
engrandecemos nossa pesquisa (Raquel).

Como vimos, os estudantes destacaram que a prática do resumo expandido foi significativa
porque possibilitou o contato com a pesquisa acadêmica, o que pode ajudar na escrita futura da
monografia. A atividade despertou o entendimento de que o ensino coexiste na relação com a
pesquisa. Assim, fica claro que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se encontram um no corpo do outro [...]”. (FREIRE, 1996, p. 29). Conforme sublinhado
antes, junto com o resumo expandido interdisciplinar, a outra prática mais citada foi a elaboração do
plano de aula.
A elaboração do plano de aula se originou de uma atividade vinculada ao conteúdo
‘planejamento do ensino’. Após o estudo sistemático do tema, os discentes produziram um plano de
aula com base em uma atividade de campo. Eles assistiram a uma aula em uma escola pública da
região e observaram os passos seguidos pelo/a professor/a na aula, focalizando os elementos do
plano (objetivos, conteúdos, metodologia, recursos e avaliação, e as referências teóricas utilizadas).
Após a observação, os alunos replicaram a aula assistida, organizando-a no formato de plano
de aula. Depois, com base no conteúdo da aula investigada, elaboraram um novo plano de aula,
considerando suas escolhas pedagógicas e buscando responder à questão: “Se fosse eu o professor,
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como faria essa aula?” Cada plano foi apresentado e avaliado pela professora e por todos os
estudantes. Abaixo, os discentes destacaram que a elaboração do plano foi uma atividade
significativa:
Nesse semestre pude ver realmente o que é a Didática. Saímos um pouco da teoria e vi
para que serve quando fizemos o plano de aula, auxiliou em outras disciplinas quando
precisamos ir para sala de aula. (José)
[...] Eu realmente não tinha conhecimento sobre planejamento, o que era. E acredito
que com essa disciplina, futuramente quando precisarmos fazer planejamento para
escola, a gente vai saber fazer um planejamento bem feito. Marcou muito também a
questão da gente ir às escolas conhecer os alunos. (Fátima)
[...] O plano de aula, acho que foi a coisa mais importante. Eu nunca tinha me
deparado com um plano de aula e percebi o quanto ele é importante para a gente se
organizar. (Célia)
Fiquei muito feliz em poder participar dessa disciplina de Didática [...] teve a união da
teoria e da prática porque a gente foi para as escolas. Não só conhecemos o plano de
aula na teoria, mas fomos à escola para visualizar e depois fizemos a ressignificação
do plano [...]. (Alice)

O processo de elaboração do plano de aula foi realçado pelos alunos como atividade
significativa para a aprendizagem, sobretudo, devido sua ida à escola, o que possibilitou a busca
pela articulação da teoria e da prática, fazendo-os notarem a importância do plano de aula como
instrumento que ajuda na organização do ensino. Segundo eles, visualizar a aula na prática e depois
ressignificá-la na forma de plano de aula constituiu um aspecto positivo da prática realizada.
As duas práticas pedagógicas mais citadas como significativas no semestre – o resumo
expandido e o plano de aula – utilizaram a pesquisa e a atividade de campo como principal método
didático. Esse dado revela a importância da Didática analisar os conteúdos teóricos em articulação
com a escola, campo de atuação profissional futura dos estudantes. De fato, as práticas destacadas
possibilitaram aos discentes o contato com a cultura escolar, logo, é fundamental “[...] mergulhar na
observação sistemática do que se passa realmente dentro dos espaços que denominamos salas de
aula e dos elementos que estruturam o cenário no qual se pratica a educação formal e não formal”.
(BENITO, 2017, p. 35).
Ao entendermos a cultura escolar como eixo do processo formativo, concebemos que “[...] o
educador formado sobre a base da dissecação da anatomia escolar estará capacitado a compreender
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todas as demais formas de educação, qualificando-se, portanto, para também agir nelas”.
(SAVIANI, 2014, p. 35).
As práticas pedagógicas reconhecidas pelos alunos como significativas possibilitaram a
integração ensino-pesquisa, pois permitiram o seu contato com instituições educativas locais para
realizar pesquisas distintas. No caso do resumo expandido, cada grupo usou determinada
metodologia de pesquisa, destacando-se entrevista com professores, estudantes, gestores escolares,
observação do contexto escolar e da sala de aula, além de intervenções no cotidiano pesquisado. É
notável na prática da disciplina de Didática investigada o esforço metodológico em propiciar uma
formação alicerçada no diálogo do ensino com a pesquisa, da teoria com a prática.
Outro objetivo almejado na presente investigação foi conhecer a percepção dos alunos
acerca da disciplina cursada. Os discentes destacaram:
[...] Amei a forma como vocês desenvolveram a disciplina, tanto a professora quanto a
monitora auxiliaram muito a gente! Quero dar os parabéns a vocês por terem essa
preocupação nos detalhes, em como trabalhar os conteúdos, em procurar uma forma
melhor da gente compreender [...] E uma coisa que me chamou muita atenção é que os
conteúdos que vocês trazem para sala de aula é o que vocês viviam enquanto
professoras. Vocês diziam: “olhe, vocês devem fazer isso, os saberes e tal.” E eu via
isso na prática de vocês. Então isso é muito importante - você falar a forma de fazer e
viver aquilo que você está falando, isso ficou muito claro na disciplina. (Cecília)
Pelo modo que as aulas aconteceram, com as acolhidas, o jeito que a professora
procurou trazer as aulas sempre de uma forma melhor, isso facilitou muito nosso
aprendizado. [...]. A Didática veio ajudar a dar conta também das outras disciplinas.
Vejo hoje que ela é muito importante e eu não tinha noção que a Didática engloba
tudo, você não pode dar continuidade a qualquer coisa de ensino sem a Didática.
(Maria)
Gostei muito da disciplina, no geral. Foi tudo muito importante, principalmente
trabalhar os textos da forma como a senhora trabalhou, em que a gente fazia a leitura,
o fichamento e vinha para a sala ter as explicações. Com as explicações e a leitura
anterior feita, facilitava muito. (Raquel).

Os relatos revelam a percepção dos alunos acerca da disciplina cursada. Segundo eles, foi
importante na prática pedagógica da Didática a forma, o modo, o jeito como foram desenvolvidas às
aulas; a preocupação docente em buscar as melhores maneiras dos alunos aprenderem; a coerência
entre o que se ensinava e a prática da aula em si; a realização das acolhidas; o trabalho de leitura e
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discussão dos textos. Os aspectos acentuados ajudam a tecer algumas visões discentes sobre a
Didática, compreendida por eles como área que norteia a vida professoral futura; disciplina viva, em
que o professor formador fala sobre o ensino enquanto o vive nas aulas ministradas; campo
articulado a outras disciplinas, ao mesmo tempo em que tem o ensino como centralidade; disciplina
que procura as melhores maneiras de ajudar os alunos a aprenderem os conteúdos.
Embora os estudantes apresentem aspectos substanciais da Didática, há indícios de visões
discentes que definem esta disciplina como técnica de ensinar, sobretudo, nos termos forma, modo,
jeito. Entendemos, todavia, que a técnica não subsiste isoladamente, pois está revestida de
concepções e saberes que são aprendidos e (re)criados pelos sujeitos que aprendem e ensinam.
Sabemos, igualmente, que a prática pedagógica da Didática é uma práxis, logo, concebemos o
processo de ensino e aprendizagem atrelado a concepções críticas, dialógicas e emancipatórias da
educação. Assim, enxergamos a aula universitária como uma construção social, envolta por saberes
partilhados entre docentes, discentes e o contexto sócio-político e cultural.
CONCLUSÕES EM TRÂNSITO
O estudo realizado alcançou os objetivos traçados. Desse modo, destacou como principais
práticas pedagógicas da disciplina a acolhida, aula expositiva dialogada, tempestade mental,
apresentação de vídeos, Grupo de Verbalização e Grupo de Observação (GV-GO), debates e
discussões, elaboração de plano de aula-atividade de campo, pesquisa interdisciplinar-produção de
resumo expandido. Além disso, a investigação identificou as duas práticas pedagógicas
consideradas mais significativas pelos estudantes- a produção do resumo expandido e a elaboração
do plano de aula. As análises evidenciaram que o ensino com a pesquisa e o contato com a realidade
escolar são potencialidades na formação inicial dos (das) pedagogos (as).
O estudo expressou ainda que para os estudantes a disciplina cursada foi importante,
principalmente, devido a forma, o jeito e o modo como as aulas foram desenvolvidas. Esse dado
revelou indicativos de uma visão da Didática como técnica de ensinar. É substancial, porém, a
reflexão dos discentes sobre a importância da Didática para a formação docente, vista por eles como
área articulada a outros campos de conhecimento, sendo uma disciplina que busca caminhos
favoráveis ao processo de aprender, e que deve aliar a teoria com a prática.
A pesquisa permitiu, enfim, vislumbrar a relevância da construção coletiva e dialógica do
trabalho didático na sala de aula universitária. Nesse caso, é importante entender o ato pedagógico
como práxis que contempla as interfaces entre os saberes, os contextos e as práticas pedagógicas.
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Resumo
A Didática é uma disciplina fundamental no currículo da formação docente. Como área da Pedagogia,
ela investiga e orienta o ensino em suas múltiplas relações teórico-práticas. O estudo buscou analisar as
perspectivas discentes acerca de práticas pedagógicas experienciadas em aulas de Didática no Curso de
Pedagogia da Universidade Regional do Cariri (URCA), no Ceará. Nesse sentido, a pesquisa visou
destacar as principais práticas pedagógicas desenvolvidas em aulas de Didática; identificar aquelas
consideradas mais significativas pelos estudantes; e conhecer a percepção dos alunos acerca da
disciplina cursada. Trata-se de uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa. As técnicas
utilizadas se constituíram de observação participante, questionário, entrevista coletiva e análise
documental. A interpretação dos dados ocorreu por meio da Análise Textual Discursiva – ATD. As
principais práticas pedagógicas desenvolvidas na disciplina foram: acolhida, aula expositiva dialogada,
tempestade mental, discussões e debates, apresentação de vídeos, Grupo de Verbalização e Grupo de
Observação (GV-GO), elaboração de plano de aula, além de resumo expandido interdisciplinar. Os
estudantes destacaram como práticas mais significativas- a elaboração do plano de aula com base em
atividade de campo, e a produção do resumo expandido interdisciplinar. Percebeu-se que eles
compreendem a Didática como área que norteia a vida professoral; uma disciplina viva; campo
articulado a outras disciplinas, que tem o ensino como centralidade; área que busca caminhos favoráveis
ao processo de aprender. A investigação permitiu vislumbrar que o ensino com a pesquisa e o contato
com a realidade escolar são potencialidades na formação inicial dos professores. Evidenciou ainda a
relevância da construção coletiva e dialógica do trabalho didático na sala de aula universitária,
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sobretudo, ao entender o ato pedagógico como uma práxis que contempla as interfaces entre os
saberes, os contextos e as práticas pedagógicas.
Palavras-chave: Didática; Formação inicial Docente; Práticas Pedagógicas.
A DIDÁTICA E AS DIDÁTICAS: CONCEPÇÕES DE PROFESSORES ACERCA DESSE
CAMPO DE CONHECIMENTO
Eunice Andrade de Oliveira Menezes – UFCA
Iany Bessa Silva Menezes – UNICHRISTUS

INTRODUÇÃO
A prática que se descreve neste escrito ocorreu durante a disciplina de Didática Geral, no
segundo semestre de 2019, na Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática,
curso do Instituto de Formação de Educadores (IFE), da Universidade Federal do Cariri (UFCA),
no município de Brejo Santo, situado no Cariri cearense.
Na disciplina, discutiu-se a didática levando-se em conta suas múltiplas dimensões, de
forma a provocar nos discentes a reflexão crítica acerca de quanto é necessário superar o viés
instrumental e pragmatista que tanto tem sido atribuído a esse campo do conhecimento.
Assim por meio da referida disciplina buscou-se motivar os discentes ao posicionamento
crítico acerca da complexidade da didática e de seu papel no processo ensino-aprendizagem,
alertando-os também para a existência de múltiplas e diferenciadas concepções de didática no
decorrer do tempo histórico.
Para se atingir objetivo houve em sala várias discussões em torno da didática, o que se levou
a propor aos discentes uma investigação que incluiu uma pesquisa de campo, tendo como objeto as
concepções de didática na perspectiva de professores, sobretudo, atuantes na Educação Básica.
A referida pesquisa de campo também resultou na produção de resumos expandidos
posteriormente discutidos coletivamente em sala de aula, sendo, inclusive, alguns desses
apresentados pelos discentes em um congresso internacional, realizado em janeiro do ano corrente.
Tendo em vista o intuito de comunicar a prática docente em tela, este artigo traz, portanto, a
seguinte configuração: Afora esta parte introdutória do texto e as considerações finais, trazem-se
três seções: a primeira expõe os principais referenciais teóricos que embasaram as discussões em
torno da prática em questão; Em seguida, traz-se o percurso metodológico, com a caracterização
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dos professores pesquisados e suas concepções acerca de didática; posteriormente se apresenta,
ainda sob o viés metodológico, os impactos da prática na formação dos discentes.
A QUESTÃO DA DIDÁTICA E A DIDÁTICA EM QUESTÃO
A necessidade de se ultrapassar a perspectiva técnica e instrumental que tem caracterizado o
campo da didática urge pelo fato de que a prática docente não pode ser levada a cabo sem a devida
consideração das questões históricas, políticas e socioculturais que permeiam esse campo do
conhecimento.
Essa não é, porém, uma inquietação nova, visto que a didática tem sido um campo que
ocasiona diversos debates, nem sempre consensuais, mas, geralmente resultantes de diálogos que
contribuem para transformações necessárias em seu caráter epistemológico.
A exemplo disso, é preciso retomar um momento de profícuo diálogo acerca da formação
docente. Trata-se do seminário “A Didática em Questão”, promovido pelo Departamento de
Educação da Pontifícia Universidade Católica (PUC), do Rio de Janeiro, ainda no início da década
de 1980, espaço/tempo formativo que motivou a autoria de obra homônima, organizada pela
pesquisadora Vera Candau.
Nesse livro, se reuniram os principais trabalhos apresentados no referido seminário, nos
quais, os autores também recomendam que os docentes, em sua prática, levem em consideração a
multidimensionalidade desse campo pedagógico, isto é, que não percam de vista as inegáveis
dimensões que o perpassam, considerando o processo de ensino-aprendizagem de forma inclusiva e
transformadora.
Assim a existência de um conflito no entendimento do papel da didática, fenômeno que
transita entre a exaltação e a negação dessa ciência, foi discutida por Candau (2012), levando-a a
entender que “essa problemática só pode ser adequadamente compreendida se historicizada”
(CANDAU, 2012, p. 14).
Essa premissa da autora fortaleceu na docente da disciplina já referida a convicção da
relevância de se discutir com os discentes a dinamicidade, mutabilidade e até imprevisibilidade das
questões sociais, econômicas, históricas e políticas que, indubitavelmente, interferem na prática e
na formação docente, onde se inclui, sem dúvidas, a didática.
Percebe-se, então, que esses condicionantes levam à confirmação de que a prática docente
comporta e exige não apenas a potencialização dos aspectos cognitivos dos alunos, mas que
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demanda outras necessidades, tais como a inclusão de “perspectivas e expectativas profissionais,
além dos processos de formação e dos impactos sociais e culturais do espaço ensinante, entre outros
aspectos” (FRANCO, 2016, p. 542). Esses são, pois, temas que precisam figurar na esfera da
didática, dada à sua indissociabilidade com as questões histórico-sociais, políticas, éticas e também
estéticas que abrangem o ensino como prática social.
Por todas essas implicações, a didática continua sendo posta em questão, uma vez que “O
processo de ensino-aprendizagem, para ser adequadamente compreendido, precisa ser analisado de
tal modo que articule consistentemente as dimensões humana, técnica e político-social.”
(CANDAU, 2012, p. 14).
A propósito desses investimentos na formação inicial, é importante não perder de vista que
“à medida que os processos de prática educativa se ampliam e se tornam mais complexos, os
métodos de investigação desse fenômeno precisam ser reconfigurados.” (PIMENTA ET AL, 2013,
p. 145). A consciência dessa necessidade fez com que a docente da disciplina incluísse práticas
pedagógicas diversas, de maneira que os alunos pudessem confrontar o referencial teórico
explorado com situações diversas tangíveis à prática docente, sobretudo, as que requerem dos
professores, luta e resistência em favor do fortalecimento do estatuto da profissão.
Dentre essas práticas, podem-se referir, por exemplo, a organização de um Grupo de
Verbalização/Grupo de Observação (GV-GO), a montagem e discussão do varal temático do
currículo, a construção, em grupos, de mapas mentais e, principalmente, a prática que motivou este
escrito, que será descrita, a seguir.
ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS
A prática docente ora discutida, conforme já se referiu, consistiu em uma pesquisa de campo
que mobilizou os discentes da disciplina Didática Geral a investigar concepções de didática na
perspectiva de professores, nomeadamente da Educação Básica.
As etapas da investigação foram esmiuçadas em sala, onde se elucidaram as principais
características da técnica e do instrumento de coleta de dados que nortearam a ida ao campo, ou
seja, a entrevista e o questionário. Os alunos também foram orientados acerca dos aspectos éticos
necessários à realização de uma pesquisa com seres humanos, como a necessidade de aplicação do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ̶ TCLE. Ainda se discutiram as formas mais
adequadas de abordagem aos sujeitos, bem como a necessidade da escuta sensível a esses e,
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principalmente, a atitude não julgadora que os alunos deveriam adotar, diante das manifestações
oriundas das falas, dos registros escritos ou mesmo de gestos e outras formas de expressão dos
professores.
A pesquisa de campo envolveu 34 alunos, os quais se organizaram para realização das
entrevistas ou aplicação dos questionários em dupla ou trio. Foram então realizadas 12 entrevistas e
aplicados 12 questionários. Desse modo, a amostra foi composta por 24 docentes, cuja
caracterização se explana a seguir.
Do total referido, 17 docentes são do sexo masculino (70,83 %) e 7 (29,17 %) do sexo
feminino, sendo 23 destes (95,83%), da região do Cariri cearense. Dessa localidade,
especificamente, 13 são do município de Brejo Santo (54,17%), 5 de Porteiras (20,82 %), 4 do
município de Abaiara (16,67 %) e 1 de Milagres (4,17 %). Fora dessa região, há apenas 1 professor
(4,17 %) que reside e trabalha em Natal, Rio Grande do Norte.
Quanto à formação inicial, 6 (25%) são licenciados/as em Pedagogia, 5 (20,83 %) em
Matemática, 6 em Letras (25 %), 3 (12,50 %) no curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências
Naturais e Matemática, egressos da UFCA, 2 (8,33 %) em Ciências Biológicas, 1 (4,17 %) em
Geografia e 1 (4,17 %) é bacharel em Administração, porém cursa Licenciatura Interdisciplinar em
Ciências Naturais e em Matemática, também na UFCA.
No que concerne ao nível de atuação, a maioria, ou seja, 21 professores (87,50 %) leciona na
Educação Básica, sendo 15 (62,50 %) no Ensino Fundamental, 5 (20,83 %) no Ensino Médio e 1
(4,17 %) na Educação Infantil. Apenas 3 (12,50 %) lecionam no Ensino Superior.
A maioria das entrevistas foi realizada na própria escola onde o/a docente leciona, visto que
das 12, apenas 1 (8,33 %) ocorreu na casa de uma professora. Em média, cada entrevista teve cerca
de 40 minutos de duração.
Em relação aos questionários, 7 (58,33 %) foram remetidos pela internet, sendo 3 desse total
(42,86 %), por meio da ferramenta Google Forms. Os 5 restantes (41,67 %) foram aplicados
presencialmente, na escola onde os professores trabalham.
A produção dos dados, ancorada na abordagem qualitativa, se deu por meio da análise
temática, por sua vez integrante da análise de conteúdo (BARDIN, 2016). Conforme a autora, a
análise temática trata-se da mais antiga e mais utilizada das técnicas de análise de conteúdo, por ser
considerada fácil e rápida de se aplicar quando se almeja analisar significações que as pessoas
organizam acerca de um fenômeno ou um fato. Na prática pedagógica em questão, ratifica-se que se
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buscaram essas significações sob a ótica dos professores já caracterizados, olhando para o objeto de
estudo igualmente já elucidado.
Iniciou-se a análise temática com um tipo de leitura que Bardin (2016) denomina flutuante,
isto é, um contato inicial com o material levantado, ou seja, as transcrições das entrevistas e as
respostas aos questionários. Esse procedimento faz parte da etapa de pré-análise, onde se buscaram
indicadores ou temas que se repetiam com certa frequência no conteúdo analisado.
Cumprida essa primeira etapa, partiu-se, quase que simultaneamente, para a segunda e
terceira etapas da análise temática: a exploração do material e a interpretação dos resultados. Ao
explorarem-se os dados, escolheram-se as unidades de registro, levando-se em conta sua frequência.
A interpretação dos resultados levou a duas categorias, que serão explicitadas a seguir.
ENTRE O INSTRUMENTAL E O REFLEXIVO: CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES ACERCA
DA DIDÁTICA
A constatação de que “Toda proposta didática está impregnada, implícita ou explicitamente,
de uma concepção do processo de ensino-aprendizagem” (CANDAU, 2012, p.14), foi amplamente
discutida durante os dois meses de realização da prática pedagógica descrita.
Esses diálogos foram, geralmente, impregnados de questões reflexivas sobre a atuação
docente, principalmente, relacionadas aos contingenciamentos em Educação deflagrados pelo
governo atual, que resultam em controle cada vez maior do trabalho desses profissionais.
Logo, a interpretação dos resultados, conforme já se anunciou, remeteu-se a duas categorias,
quais sejam: didática como racionalidade técnica, que foi identificada nas enunciações de 15
docentes (62,50 %) e didática reflexiva e contextualizada, concernente ao entendimento de 9
docentes (37,50 %).
Respectivo à categoria didática instrumental, foi perceptível que a maioria dos professores
entende a didática, mormente, sob o viés técnico, o que se constata em assertivas como "[...]
didática nada mais é do que um conjunto de práticas pedagógicas que o professor vem a utilizar
dentro da sala de aula, de forma que facilite a aprendizagem do aluno”, proferida pelo professor
identificado pelo número 5, que é licenciado em Matemática e leciona no Ensino Médio, ou na
afirmação de que a didática “fornece orientações nas atividades educativas, tornando o ensino mais
eficiente, aponta métodos a serem aplicados para uma aprendizagem satisfatória”, vinda do
professor nomeado como 11, que é licenciado em Letras e Pedagogia e atua no Ensino
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Fundamental, ou mesmo quando se afirma que essa ciência envolve “métodos e estratégias de
ensinar, buscando assim, colocar em prática as diretrizes da teoria pedagógica”, dita pelo professor
19, licenciado em Ciências Biológicas, que atua no Ensino Fundamental, na modalidade Educação
de Jovens e Adultos - EJA.
Outras enunciações levam à análise da didática “de forma dissociada de suas raízes políticosociais e ideológicas [...], vista como algo neutro e meramente instrumental” (CANDAU, 2012, p.
15. Grifo da autora), visto que ela é entendida por “[...] aquele manejo que o professor utiliza para
transmitir o conteúdo para o aluno, aquela técnica boa que seja eficaz de você, professor, obter o
objetivo da sua aula”, expressa pelo professor 21, que é licenciado em Matemática e leciona no
Ensino Médio.
Na mesma direção, o professor identificado pelo número 8, com licenciatura em Geografia,
que leciona nas séries finais do Ensino Fundamental, diz que “Didática para mim tem como função
a organização, em termo geral, desde a rotina até a aplicação das aulas e conteúdos, ajudando assim
o professor a dar uma boa aula a partir de um planejamento, assim como também pode ensinar
técnica de um modo geral.”
Portanto, esses discursos evidenciam o quão são essenciais práticas pedagógicas
mobilizadoras da reflexão crítica na formação docente, haja vista que tais concepções deixam clara
a ausência de processos investigativos e reflexivos que melhor fundamentem os professores acerca
da multidimensionalidade da didática e sua relevância no processo ensino-aprendizagem.
Em se tratando da categoria definida como didática reflexiva e contextualizada, verificou-se
que aproximadamente 40% dos professores apreendem a didática em uma perspectiva mais situada,
reflexiva e crítica. Tal grupo entende que muito embora a didática requeira ações que envolvem a
técnica, não se limita a essa dimensão. Isso fica explícito, por exemplo, quando se afirma que a
didática “[...] é sempre estar em constante pesquisa, é perceber que nem sempre a aula sairá
conforme o planejado, é estar preparado para buscar novas metodologias e ver como o aprendizado
está acontecendo”, como afirma o professor identificado pelo número 3, que é licenciado em
Pedagogia, e leciona tanto nas séries iniciais quanto nas finais do Ensino Fundamental.
Além disso, o docente cognominado pelo número 6, que é licenciado em Letras/Literatura e
atua no Ensino Superior, considera que “Didática é o que direciona nossos processos de ensino e
reflexão sobre eles. [...]. A ação didática só é possível nesse contato e considerando os diversos
contextos em que ela acontece.”
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A importância do pensamento reflexivo frente à didática novamente é ressaltada pelo
docente identificado pelo número 17, que leciona no Ensino Médio e é licenciado em Matemática,
pois o mesmo considera que “[...] Além de ser um ramo da pedagogia, [...] que estuda a maneira
como você ensina, ela (a didática) traz mais do que isso, ela traz uma reflexão crítica, não é só de
que forma eu posso ensinar, é como isso está chegando até o aluno [...].”
Um destaque interessante contra o reducionismo da didática à dimensão técnica é feito pela
docente identificada pelo número 22, que é pedagoga e ensina nas séries finais do Ensino
Fundamental:
Minha concepção de didática, sem pensar nela em termos separados, é toda forma de
organização para conduzir um momento, não só uma aula. É como você conduz um
momento [...] com o objetivo de buscar o conhecimento, é como você procura um
material, como você abre esse momento, é todo contexto do espaço que vai
considerar. Didática é algo muito amplo, dinâmico, não é algo parado, estático. Eu
acredito que não é algo técnico, apesar de estar aí no contexto como um conjunto de
técnicas.

Nos dizeres desses docentes, encontram-se, pois, entendimentos mais teorizados e
problematizados sobre a didática, uma vez que se podem inferir a presença das demais dimensões
dessa ciência, como a histórica e a política, o que evidencia preocupação com situações de ensino
complexas e alusivas a uma didática que foge ao âmbito meramente técnico. Destacam-se também
nessas compreensões a confluência do ensino com a pesquisa, acenada pelo professor 3, a
associação que os professores identificados pelos números 6 e 17 fazem entre reflexão crítica e
ensino, atrelando nisso a didática, e ainda a multirreferencialidade que essa ciência comporta,
aspecto considerado pela docente de número 22.
Em suma, a prática docente em questão contribuiu para novos entendimentos pelos discentes
sobre a didática e seu papel, ajudando-os a melhor compreender que a atividade do ensino é
carregada de intencionalidades e que estas são, indiscutivelmente, ligadas a uma ou mais teorias,
mesmo que isso esteja implícito na racionalidade do professor. Uma síntese das novas elaborações
sobre didática tecidas pelos discentes pode ser vista na seção posterior.
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UM GOSTO DE QUERO MAIS: OS IMPACTOS DA PRÁTICA DOCENTE NA PERCEPÇÃO
DOS ALUNOS
O movimento reflexivo necessário à metodologia de pesquisa em Educação requer um
processo organizado cientificamente e empiricamente, o que concorre para a organização de novos
conhecimentos possibilitadores de uma síntese das compreensões e interpretações advindas da
relação científico/empírico. (FRANCO, 2006)
Essa preocupação contornou todo o percurso da prática ora relatada, haja vista que se
criaram nas aulas espaços temporais para a discussão dos dados, principalmente em sua fase de
produção. Estes geralmente foram confrontados com referenciais teóricos que os contextualizam e,
igualmente, com situações-limite enfrentadas pelos professores da realidade investigada.
Logo, em busca de conhecer o quanto a prática realizada impactou na formação dos alunos,
enviou-se um questionário com quatro perguntas estruturadas e uma não estruturada, por meio do
Google Forms. Para este estudo destacaram-se duas delas: a importância que os discentes atribuíam
ao objeto de estudo da investigação e se a prática fomentou o seu desejo pela produção em
pesquisa. Dos 34 discentes que participaram da prática mencionada apenas 1 não respondeu ao
questionário, o que indica uma amostra de 97,65%.
As respostas à primeira pergunta trouxeram apreciações variadas dos discentes, envolvendo
motivos, tais como: aprender as etapas de uma pesquisa; entender que o/a professor/a não precisa
seguir um padrão de ensino imposto; a mudança de concepção sobre didática, algo que antes da
prática era entendida apenas como o “dar aulas”; o trabalho em equipe permitido por meio da
produção do resumo expandido e a colaboração da docente na produção deste.
Ainda sobre a primeira pergunta, que indagava a importância do objeto da investigação,
verificou-se a recorrência das seguintes ideias: fundamentar-se teoricamente, dita por 2 discentes
(6,6%); ter contato com professores em atuação, também referida por 3 discentes (9,09%); conhecer
as concepções de didática que contornam a prática dos professores investigados, reconhecida por 7
discentes, (21,21%:); conhecer mais sobre didática, já que ela está intrinsecamente ligada à função
docente, igualmente referida por 7 discentes (21,21%) e reconhecer a importância da didática na
formação e na carreira docente, o que, da mesma forma, foi aludido por 7 discentes (21,21%).
Houve, ainda, respostas que fugiram ao sentido do que foi questionado, pois tratavam da
importância da disciplina didática, acenadas por 4 discentes (12,12%) e, além disso, respostas
genéricas, da parte de 3 discentes (9,09 %).
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Atinente à segunda pergunta, intentou-se com a mesma verificar se e o quanto a prática
docente em questão resultou em fomento à pesquisa, uma vez que, por meio desta os professores
podem “transgredir a ‘inalterabilidade’ da aula puramente instrutiva e, de fato, se tornarem agentes
de um processo educativo que vai muito além dos domínios do mero ensino.” (MENEZES, 2017, p.
23. Grifo da autora).
Nessa perspectiva, a análise dos dados mostrou que apenas 1 discente (3,3%) não considera
ter sido motivado à pesquisa por meio da prática, pois afirmou que o resumo expandido “não
causou o mesmo impacto que uma produção de artigo”. Por sua vez, 2 discentes (6,6%) afirmaram
que esse desejo já existia antes da prática, porém, que através da mesma ele foi ampliado. E,
admiravelmente, 30 discentes (90,91 %) acederam à consideração de que a prática citada os
motivou ao processo de produção via pesquisa, declarando ganhos tais como “pesquisar e ir a
campo”, “pensar em várias possibilidades a serem pesquisadas”, “querer [...] explorar outros temas
em campo”, “perceber na prática como as concepções são formadas” e “ter noção que para uma boa
escrita e formação se faz necessário uma pesquisa”.
Não se deseja, no entanto, finalizar esta última seção sem destacar o discurso de um/a
dos/das discentes, que inspirou o subtítulo dela: “Claramente essa prática deixou um gosto de quero
mais. [...], permitiu manusear e conviver com aquilo que era simplesmente teoria e,
consequentemente, nutriu o sentimento de querer fazer pesquisas, de explorar outros temas em
campo”.
CONCLUSÕES
O estudo que se desfecha discutiu uma prática docente realizada no âmbito da disciplina
Didática Geral, na UFCA, tendo como objetivo motivar a reflexão crítica dos discentes acerca da
complexidade da didática e de seu papel no processo ensino-aprendizagem.
Essa prática envolveu uma pesquisa de campo, tendo como objeto de estudo concepções de
didática de professores, a maioria de 4 municípios do Cariri cearense, bem como a produção de
resumos expandidos sobre essa experiência. A coleta de dados foi realizada por 34 discentes, por
meio de uma entrevista e de um questionário aplicado a 24 professores.
Os dados foram produzidos com o aporte da análise temática, por meio da qual se chegaram
a duas categorias atinentes à concepção de didática pelos professores: a que indica o entendimento
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da didática na perspectiva puramente instrumental e a que revela uma compreensão reflexiva e
contextualizada desse campo pedagógico.
Tendo em vista conhecer o quanto essa prática impactou a formação dos discentes, enviouse um questionário através do Google Forms. Assim a análise das respostas à primeira pergunta
assinalou que os discentes consideraram deveras importante o objeto de estudo que norteou a
prática, destacando aportes, como a fundamentação teórica, o contato com professores e o
conhecimento das concepções de didática que contornam a prática dos professores investigados,
dentre outros.
Ainda foi manifestado que somente 1 discente (3,3%) considera que a prática pedagógica
não o fomentou à pesquisa, que 2 discentes (6,6%) afirmaram já sentir esse desejo antes da
investigação e que 30 discentes (90,91 %) consideraram que ela os motivou ao processo de
produção do conhecimento.
Diante do diálogo empreendido, tanto na produção dos dados da pesquisa de campo quanto
da análise das apreciações dos discentes, conclui-se que a prática evidenciou proveitos no processo
formativo dos participantes, incluindo o entendimento de que a formação e a prática docente não
podem acontecer, então, à margem da pesquisa.
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Resumo
O artigo relata uma prática pedagógica desenvolvida no âmbito da disciplina Didática Geral, no curso
de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática, do Instituto de Formação de
Educadores (IFE), unidade acadêmica da Universidade Federal do Cariri (UFCA), localizada em Brejo
Santo, Ceará. O objetivo principal da mencionada prática foi motivar os discentes da disciplina a se
manifestarem de forma crítica acerca da complexidade da didática e de sua função no processo ensinoaprendizagem, considerando o fato de que se construíram diferenciadas concepções de didática no
percurso histórico. Como principais aportes teóricos, traz especialmente Candau (2012) com seu estudo
acerca da ocorrência de conflitos que concorreram para que a didática fosse posta em questão, Franco,
(2016) acerca das perspectivas e expectativas profissionais inerentes à formação docente e dos impactos
sociais e culturais que esta pode acarretar no espaço ensinante, além de Pimenta et. al. (2013) a
propósito da indispensabilidade de reconfiguração dos métodos de investigação nos processos
formativos, dada à complexidade da prática docente, dentre outros autores. Como metodologia
utilizou-se uma pesquisa de campo que mobilizou os discentes da disciplina Didática Geral a investigar
as concepções de 24 professores acerca de didática, resultando na elaboração de resumos expandidos.
A produção dos dados, ancorada na abordagem qualitativa, deu-se a partir da análise temática
(BARDIN, 2016), e evidenciou duas categorias: a que indica uma perspectiva instrumental da didática, e
a que demonstra um viés mais contextualizado e reflexivo dessa ciência do ensino. A fim de entender o
impacto da prática mencionada na formação dos discentes aplicou-se um questionário a estes sujeitos,
concluindo-se que tal prática trouxe proveitos em seu processo formativo, abrangendo o fomento à
pesquisa e o entendimento de que a formação e prática docente não podem acontecer à margem do
processo de construção do conhecimento.
Palavras-chave: Prática docente; Formação docente; Concepções de didática; Disciplina Didática
Geral.
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Resumo
Este painel apresenta os resultados de três investigações sobre formação docente, desenvolvidas à luz
da Teoria da Argumentação, proposta por Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca. As pesquisas
apresentam reflexões sobre a formação docente que vem sendo desenvolvida na contemporaneidade e
discutem novas formas de organização didática que atendam às necessidades dos cenários educacionais.
O primeiro trabalho tem como objetivo analisar o jogo argumentativo relativo à formação pedagógica
implícito em documentos legais para o curso de Pedagogia e no discurso de professores que atuam no
referido curso em universidades do Rio de Janeiro. Constatou-se que, apesar das mudanças propostas
pela legislação, a formação docente inicial é insuficiente para o exercício da docência, necessitando de
formação continuada e de uma didática que supra as necessidades apontadas no campo de trabalho. O
segundo estudo expõe reflexões acerca da formação docente, focalizando os argumentos de professores
de Música que atuam em duas instituições de ensino do Rio de Janeiro. Corroborando os resultados
obtidos pelo primeiro trabalho que compõe este painel, a pesquisa constatou que a formação
continuada é uma necessidade dos professores, sejam eles experientes ou não, sendo necessário o
aprimoramento das didáticas e metodologias empregadas. Considerando a imprescindibilidade de
formação continuada para os professores, independente de sua área de atuação, o terceiro trabalho
apresenta uma análise das representações sociais de formação continuada implícitas em três
documentos relativos à Residência Pedagógica e no discurso de professores que participavam do
programa do Colégio Pedro II. Foi constatado que o programa de formação continuada, tal como
proposto no modelo de Residência Pedagógica, não tem conseguido promover mudanças significativas
no trabalho dos professores, uma vez que parece reproduzir o modelo da formação inicial: observações
e reflexões ao longo do programa, relegando a prática pedagógica a segundo plano.
Palavras-chave: Formação Docente; Didática; Teoria da Argumentação.
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM DOCUMENTOS LEGAIS E NO DISCURSO DE
PROFESSORES DE CURSO DE PEDAGOGIA: UMA ANÁLISE ARGUMENTATIVA
Clara Corrêa – CPII / UNESA
Helenice Maia – UNESA

INTRODUÇÃO
Assuntos como desempenho escolar, condições de trabalho do professor e diminuição na
procura pela carreira do magistério vêm sendo amplamente discutidos, não apenas pela comunidade
científica, mas pela sociedade como um todo. Em função desses problemas enfrentados pelo atual
sistema de ensino, cresce a preocupação com a formação inicial e continuada do professor e com a
forma como são organizados os currículos dos cursos de formação de professores, sobretudo o de
Pedagogia, cuja abrangência formativa é incomparável a das demais licenciaturas.
Apesar das discussões, que perduram por décadas, e das mudanças propostas pela legislação
brasileira no que tange à formação docente, ainda não se pode falar em avanços significativos que
promovam mudanças efetivas no sistema de ensino. Ainda hoje, a literatura aponta a precariedade
da formação inicial dos professores, especialmente no que diz respeito à formação pedagógica,
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constantemente relacionada às fragilidades dos cursos, ao seu caráter fragmentado, ao
distanciamento entre teoria e prática e entre universidade e escola de Educação Básica.
Essa realidade afeta de maneira expressiva os licenciandos do curso de Pedagogia, que,
atualmente, abrange a formação para o exercício da docência em diversos níveis: na Educação
Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas disciplinas pedagógicas do curso Normal em
nível médio, bem como na Educação Profissional, na área de serviços escolares, além de outras
áreas nas quais são previstos conhecimentos pedagógicos, abarcando, também, o preparo para a
gestão educacional, que deve integrar diversas funções, tais como administração, coordenação,
planejamento, acompanhamento e avaliação de projetos pedagógicos e de políticas públicas e
institucionais na área da Educação.
Ao analisar a legislação para a formação de professores no Brasil, Brzezinski (2014) fez um
histórico das alterações feitas no texto base da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN), publicada em 1996, tida como referência central para a Educação brasileira. A autora
destaca a expressiva quantidade de intervenções feitas ao longo dos anos, o que, segundo ela,
evidencia a continuidade do debate em torno da problemática educacional brasileira sem, contudo,
deixar de revelar contradições e embates que envolvem educadores que buscam a melhoria da
qualidade da Educação.
Alves-Mazzotti (2011, p. 292) define, resumidamente, a normatização relativa à formação
de professores como “um emaranhado de diretrizes, resoluções, portarias, pareceres que mais
confundem do que esclarecem gestores e professores responsáveis por sua implementação a
respeito do que e como fazer”. Assim, a legislação relativa à formação de professores, efetivada de
maneira segmentada, fruto de negociações de interesses, sobretudo, políticos e econômicos,
constitui elemento dificultador na efetivação de mudanças nos currículos dos cursos de Pedagogia.
Para além das características da legislação, outro elemento interfere de maneira significativa
na efetivação de mudanças na realidade social na qual é desenvolvida a formação de professores: a
tradição do antigo bacharelado, ainda bastante presente na prática de docentes formadores de
professores no curso de Pedagogia. A literatura aponta a supervalorização das teorias pedagógicas,
desenvolvidas de maneira generalista, em detrimento dos conhecimentos específicos que os
professores estarão aptos a lecionar e dos conhecimentos pedagógicos aplicados a eles. É dada
ênfase teórica à formação pedagógica.
Acerca dessa fragilidade do curso de Pedagogia para o efetivo exercício da docência, Gatti
(2014) aponta que há uma deficiência formativa em relação aos conteúdos específicos das
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diferentes áreas a serem ministrados, além de um espaço bastante reduzido para o desenvolvimento
de habilidades pedagógicas específicas para a atuação do futuro professor. Segundo a autora, há
maior preocupação com o oferecimento de teorias como forma de contextualizar os desafios do
trabalho, o que ela considera abstratas.
Em investigação sobre o exercício da docência, Maia (2019) evidencia o despreparo dos
professores formados pelo curso de Pedagogia para lidarem com o cotidiano escolar e a falta de
familiaridade com os conteúdos a serem ensinados. Segundo a autora, essas dificuldades decorrem
da formação pedagógica deficiente, distanciada da realidade da sala de aula, com pouca atividade
destinada ao exercício da prática pedagógica.
Embora haja na literatura um consenso acerca da imprescindibilidade de alteração na
estrutura do curso de Pedagogia, em que a docência constitua efetivamente o foco de atuação dos
professores deste curso, essa é uma questão que ainda não foi solucionada. Por se tratar de uma
dificuldade que se perpetua até os dias de hoje, em que práticas pedagógicas ainda se encontram
alicerçadas em um modelo tradicional de formação, é necessário promover maior discussão acerca
dos fatores que vêm dificultando, atualmente, a implementação de possíveis mudanças.
Diante desses apontamentos, recorremos à Teoria da Argumentação, proposta por Chaïm
Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, com base na Nova Retórica, por nos permitir uma investigação
com base no discurso a partir da intenção do locutor de persuadir seu auditório. Consideramos que a
análise das estratégias argumentativas implícitas nos documentos legais para o curso de Pedagogia e
no discurso dos formadores de professores poderá favorecer o processo de mudança de práticas
pedagógicas que ainda se encontram cristalizadas.
Portanto, este trabalho, que constitui um recorte de uma pesquisa mais ampla, teve como
objetivo analisar o jogo argumentativo relativo à formação pedagógica implícito em documentos
legais para o curso de Pedagogia e no discurso de professores que atuam no referido curso em
universidades públicas e privadas do Rio de Janeiro.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Teoria da Argumentação, proposta por Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, em
1958, baseia-se na Nova Retórica. Trata-se de uma possibilidade de análise do discurso a partir da
intenção do locutor de persuadir seu auditório. A análise busca identificar as estratégias de
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convencer o outro, destacando os tipos de argumentos utilizados e os efeitos produzidos sobre o
auditório.
A retórica e a argumentação caminham juntas no processo de persuasão. A retórica do
discurso compreende as escolhas feitas pelo locutor, revelando a busca da intencionalidade para
desenvolver seu raciocínio argumentativo. A análise argumentativa evidencia o modo como o
locutor organiza a sua argumentação, identificando suas teses, construídas com base nas
controvérsias existentes, os acordos que dão sustentação às teses e a forma como foram ligados a
elas (CASTRO et al., 2016).
De acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), o ponto de partida da construção da
argumentação são as hipóteses levantadas pelo locutor, que crê serem admitidas por seus
interlocutores. Essas hipóteses, em que o locutor se baseia para construir sua argumentação, os
autores chamam de acordos, que podem ou não obter a adesão do outro.
A argumentação, conforme explica Castro (2016, p. 163), “consiste em estabelecer uma
solidariedade entre os acordos e a tese que se quer admitir”. A teoria compreende todo tipo de
interação linguística, procurando relacionar o que se diz, como se diz e por que se diz, relacionando
o que foi dito com seus possíveis efeitos.
Tendo como base a Teoria da Argumentação, Monica Rabello de Castro e Janete BoliteFrant desenvolveram, em 1995, o Modelo de Estratégia Argumentativa (MEA). O modelo se aplica
a situações em que há controvérsia, tendo em vista que ninguém argumenta sobre algo que é
consensual. O MEA busca explicar os momentos de negociação dos interlocutores, evidenciando
como suas hipóteses (acordos) se ligam às teses por eles defendidas, tendo como base uma situação
controvérsia, que nem sempre aparece de forma explícita em suas interações.
As controvérsias são as grandes motivadoras do discurso, que pode se dar por meio da fala
ou da escrita. Castro e Bolite-Frant (2011) sinalizam que a escrita não permite uma negociação em
tempo real com o interlocutor, o que faz com que o autor, após eleger seu auditório, procure
argumentar sobre possíveis controvérsias. Dessa forma, o autor antecipa a defesa de sua tese, com
base em possíveis discordâncias de seu pensamento. Por assim ser, consideramos o MEA uma
ferramenta extremamente valiosa para a análise dos documentos legais selecionados para fins deste
estudo e do discurso dos formadores de professores.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1873

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Adotamos a abordagem qualitativa, posto que esta segue uma tradição interpretativa,
partindo do pressuposto de que “as pessoas agem em função de suas crenças, percepções,
sentimentos e valores, e que seu comportamento tem sempre um sentido, um significado que não dá
para

se

conhecer

de

modo

imediato”

(PATTON,

1986

apud

ALVES-MAZZOTTI;

GEWANDSZNAJDER, 1999, p. 131).
Foram utilizadas como técnicas de coleta de dados análise documental e entrevista
conversacional. Os documentos selecionados para fins desta investigação foram: Parecer CNE/CP
nº 5 (BRASIL, 2005), que deu origem à Resolução CNE/CP nº 1, publicada em 2006, a qual institui
as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, Licenciatura e Parecer CNE/CP nº
2 (BRASIL, 2015), que deu origem à Resolução CNE/CP nº 2, publicada em 2015, a qual institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do
Magistério da Educação Básica. As entrevistas foram realizadas com dez professoras que lecionam
disciplinas variadas em cursos de Pedagogia de universidades públicas e privadas do Rio de Janeiro.
Foram abordados os seguintes assuntos: o atual modelo do curso de Pedagogia, a racionalidade
prática e a racionalidade técnica, a relação entre área de conhecimento e formação pedagógica, a
natureza da formação pedagógica e o perfil do professor que se pretende formar.
Os dados coletados foram analisados com base no MEA, conforme proposto por Monica
Rabello de Castro e Janete Bolite-Frant.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O discurso dos sujeitos é dotado de ambiguidades. Por isso, ao apresentarmos os esquemas
argumentativos com base no discurso que permeia os documentos analisados, apresentamos uma
possibilidade, entre várias possíveis, de interpretação do sentido atribuído pelos sujeitos à formação
pedagógica.
De acordo com a análise do discurso dos autores das Diretrizes Curriculares Nacionais para
o curso de Pedagogia, publicadas em 2006, para que o equilíbrio entre a teoria e a prática ocorra, é
fundamental que haja experiência na profissão docente, seja ela anterior ao ingresso no curso,
concomitante ou posterior à sua conclusão. Os autores fazem referência ao tempo em que a maioria
dos professores chegava ao curso de Pedagogia com a experiência da sala de aula, tendo em vista
que haviam se formado anteriormente no curso Normal, em nível médio, o que facilitava a
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articulação entre teoria e prática a ser der desenvolvida a nível superior. Tendo como base o que
ocorria no passado do curso de Pedagogia, presumem que o equilíbrio entre teoria e prática deva se
dar a partir da experiência docente.
Partindo do pressuposto de que a articulação entre a teoria e a prática que se desenvolve no
curso de Pedagogia é insuficiente para o exercício da docência, buscam-se meios para se compensar
essa falta.
Conforme apresentado pelo documento, a formação inicial deve ser complementada pelo
próprio exercício da profissão, que é quando ocorrerá a “consolidação” da articulação entre teoria e
prática. Assim, desqualifica-se o saber prático na universidade, porque já faz parte do senso comum
que a prática só se consolida no exercício da profissão. Tida como parte do senso comum a
imprescindibilidade de complementação da formação pelo próprio exercício profissional, então,
reafirma-se essa necessidade, não se buscando meios de promover a consolidação na formação
inicial.
Além disso, os autores apontam a formação continuada como uma necessidade, na busca
pela complementação da formação inicial. Ao defender a tese de que a formação inicial precisa ser
complementada e que essa complementação ocorrerá pela formação continuada e pelo próprio
exercício da docência, os autores afirmam que, dessa maneira, os licenciandos “consolidarão” a
formação inicial.
O uso constante dos termos “consolidar” e “consolidação”, identificados em diversos
momentos no documento, nos leva a refletir sobre o seu sentido e as implicações que ele pode trazer
para o contexto da formação. “Consolidar” significa tornar sólido, consistente. Quando se tem o
objetivo de tornar algo sólido, deve-se ter em mente que há um processo pelo qual é necessário
passar para que se alcance a consolidação, tida como o fim desse processo. A formação inicial é
apontada como início do processo e a formação continuada, aliada ao exercício da profissão, como
fim do processo, uma vez que os autores do documento consideram que é o momento em que
acontecerá a consolidação da formação. No entanto, devemos considerar que se a formação é
continuada, ela é parte do processo. Ela representa um processo contínuo, em que não se identifica a
determinação de um fim, quando se daria a consolidação. Da mesma forma, o exercício da profissão
constitui ações em progresso.
Quando os autores fazem essa relação, eles nos levam a crer que a “consolidação” esperada,
de fato, nunca ocorrerá, pois em se tratando de ações continuadas, elas estarão em progresso e, não,
no final do processo.
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Considerando-se as características do curso de Pedagogia no que concerne à formação
pedagógica, evidencia-se, no documento, a defesa de uma transferência de responsabilidade pela
articulação entre teoria e prática para o licenciando. De acordo com o documento, os estudantes do
curso de Pedagogia são desafiados a promover a articulação entre conhecimentos teóricos e práticas
pedagógicas.
Pode-se depreender do discurso de seus autores que o curso de Pedagogia ainda se encontra
arraigado a suas origens históricas, em que se considera a formação inicial como espaço
privilegiado para a construção de conhecimentos teóricos e que as práticas estão distantes da
realidade da sala de aula, submetendo a consolidação da formação pedagógica ao exercício da
profissão docente.
Embora haja na literatura sobre a formação pedagógica inúmeras discussões no sentido de
defender uma formação em que as práticas pedagógicas se deem de maneira articulada ao longo da
formação inicial, essa ainda é uma tarefa desafiadora para muitas instituições, considerando os
elementos aqui discutidos.
Levando em consideração as fragilidades da formação inicial e continuada do professor, os
autores das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos
Profissionais do Magistério da Educação Básica, publicadas em 2015, apontam a necessidade de
promover uma formação continuada articulada à formação inicial, e afirmam que a consolidação
dessa formação (inicial e continuada) dar-se-á pelo exercício da profissão.
A defesa pela complementação da formação inicial através da formação continuada, cuja
consolidação dar-se-ia pelo exercício da profissão não é algo inédito. Ela já estava presente nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, publicadas em 2006, cuja análise foi
apresentada anteriormente. Os termos “consolidar” e “consolidação”, sobre os quais apresentamos
uma reflexão acerca do sentido a eles atribuído e as implicações para o contexto da formação por
estar constantemente presente nas Diretrizes de 2006, também se encontram nas Diretrizes de 2015.
Quase uma década depois, ainda se busca promover essa “consolidação”. A reflexão apresentada
anteriormente, portanto, é ratificada, pois nos levou a crer que a “consolidação” esperada, de fato,
nunca ocorreria, uma vez que se tratando de ações continuadas, elas estariam sempre em progresso
e, não, no final do processo.
Além da articulação entre formação inicial e continuada de professores, os autores do
documento sinalizam a necessidade de sua articulação com a Educação Básica. Para tal, apontam a
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necessidade de haver maior organicidade nas políticas públicas de formação inicial e continuada
dos profissionais do magistério para a Educação Básica.
A ênfase atribuída pelos autores à necessidade de promover a articulação entre formação
inicial e continuada de professores e a Educação Básica, por meio da organicidade das políticas
públicas de formação e do reconhecimento da Educação Básica como espaço necessário à formação
dos profissionais do magistério, nos leva a identificar a atual desarticulação entre tais setores da
Educação. Eles apostam nessa articulação como uma possibilidade de aperfeiçoar a formação dos
profissionais da Educação.
Além disso, os autores do documento defendem que a articulação entre ensino, pesquisa e
extensão seja um meio para garantir um efetivo padrão de qualidade acadêmica na formação.
Destacam, também, a necessidade de garantir a efetiva e concomitante relação entre teoria e prática
ao longo do processo de formação como um meio para contemplar a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão. Assim, o curso poderia fornecer elementos básicos para o
desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência.
Outra definição apresentada pelos autores como fundamental para a melhoria da formação
dos profissionais do magistério é a proposta da Base Comum Nacional (BCN) como eixo
estruturante que garante um projeto de formação dos profissionais da Educação.
A argumentação dos autores das DCN de 2015 gira em torno da necessidade de promover a
articulação de elementos que poderiam gerar melhoria para a formação de professores para a
Educação Básica, tais como formação inicial e formação continuada; formação docente e Educação
Básica; ensino, pesquisa e extensão; teoria e prática. Seus autores apontam a BCN como um meio
fundamental para se alcançar melhoria da formação docente para a Educação Básica.
Ao reforçar a necessidade de promover essas articulações, os autores afirmam, ainda que
implicitamente, que tais elementos são desenvolvidos de maneira dissociada, reforçando as
dicotomias da formação de professores.
Tendo como base o que foi identificado nos documentos, desenvolvemos a análise do
discurso de dez professoras que lecionam disciplinas variadas em cursos de Pedagogia de
universidades públicas e privadas do Rio de Janeiro, buscando identificar, no decorrer desse
processo, as referências a partir das quais elas desenvolviam a sua argumentação em relação à
formação pedagógica que vem sendo desenvolvida no curso de Pedagogia e as controvérsias
presentes em seu discurso.
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Em diversos momentos da entrevista, as professoras sinalizaram que há lacunas graves na
formação de professores no curso de Pedagogia, tais como a falta de formação necessária para que o
professor possa atuar nos diversos segmentos da Educação para os quais o curso se propõe a formar
e o fato de muitos professores do curso não aplicarem prática à teoria. Segundo elas, as lacunas da
formação contribuem para a permanência da falta de definição da identidade do curso de Pedagogia.
Diante desse cenário, as entrevistadas, que não compartilham do significado de que toda
teoria, por si só, pressupõe uma prática, atribuem ao termo “aplicabilidade” o sentido de que a
teoria só é “aplicável” à medida que os professores optam por inserir prática nela. E, por assim ser,
sinalizam que cabe aos professores, ao ministrarem suas disciplinas teóricas, inserir possibilidades
de prática. No entanto, afirmam que muitos professores optam por não promover a conexão entre
teoria e prática em suas aulas, fazendo com que essa tarefa seja atribuída ao licenciando, que,
muitas vezes só aprende, de fato, na “lida”, no cotidiano do exercício profissional.
As professoras associam a formação pedagógica no curso de Pedagogia à articulação entre a
teoria e as práticas pedagógicas, e apontam que, desde a sua origem, ela é desenvolvida de modo
equivocado, como um “equívoco fundante”. Segundo elas, a dificuldade de se promover mudanças
efetivas nessa realidade do curso de Pedagogia reforça a cristalização de um modelo de formação
arraigado a suas origens históricas, que “prende” o professor a uma “grade”. Sentindo-se
“engessado”, preso a um “círculo vicioso”, ele fica impossibilitado de promover mudanças que
alterem significativamente o atual modelo do curso de Pedagogia.
Pode-se depreender do discurso das entrevistadas que a implantação de mudanças que
promovam a superação da dicotomia entre teoria e prática ainda não ocorreu, constituindo-se um
grande desafio. Uma vez que a formação pedagógica desenvolvida no curso de Pedagogia é
insuficiente, e, tendo em vista a dificuldade de se promover mudanças efetivas no curso, as
professoras entrevistadas apontam um meio de se compensar essa falta. Assim como identificado
nos documentos dos quais apresentamos a análise anteriormente, a formação continuada é
apresentada por elas como uma necessidade para complementação da formação pedagógica do
professor.
CONCLUSÕES
Ao destacar o discurso persuasivo inscrito nos documentos selecionados e nas entrevistas
realizadas no que tange à formação pedagógica no curso de Pedagogia, identificamos a persistência
de algumas defesas que perpassam todo o material analisado.
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Os autores dos documentos analisados associam a formação pedagógica à articulação entre
teoria e prática. No entanto, a estrutura do curso proposta pela legislação parece não contemplar a
consolidação dessa formação pedagógica na formação inicial. Seus autores transferem a formação
pedagógica para a formação continuada e o exercício da profissão. Além disso, apontam o
licenciando como corresponsável pela articulação entre teoria e prática.
As entrevistas realizadas com professoras que atuam no curso de Pedagogia revelam a –
ainda atual – dificuldade de romper com a tradição do modelo de formação inicial do curso de
Pedagogia. O discurso das entrevistadas aponta a necessidade de se propor uma formação que
articule teorias educacionais e práticas pedagógicas ao longo do curso, de forma a garantir uma base
sólida de formação, que minimize os obstáculos com os quais o futuro professor irá se deparar ao
iniciar na profissão docente.
Embora haja nos documentos selecionados e nas entrevistas realizadas um consenso acerca
da imprescindibilidade de alteração na estrutura do curso de Pedagogia, de forma que melhor
contemple a formação pedagógica, em que a docência constitua efetivamente o foco de atuação dos
professores deste curso, essa é uma questão que ainda não foi solucionada. A transferência de
responsabilidade pela formação pedagógica da formação inicial para a formação continuada e para
o exercício da profissão evidenciam as fragilidades do curso de Pedagogia no sentido de preparar o
futuro professor para exercer a sua profissão. Pode-se depreender, portanto, do discurso contido no
material analisado que o curso de Pedagogia ainda se encontra arraigado a suas origens históricas, à
tradição, base solidamente edificada ao longo da história de sua institucionalização, em que se
considera a formação inicial como espaço privilegiado para a construção de conhecimentos
teóricos, sendo as práticas distantes da realidade da sala de aula.
Embora estejamos diante de um cenário pouco otimista, é mister prosseguir na busca pela
melhoria da formação no curso de Pedagogia, em especial, no que se refere à formação pedagógica
dos futuros professores. A mudança é possível se não nos deixarmos levar pelo discurso da
dificuldade, que vem, há tanto tempo, reforçando o imobilismo, fruto do apego à tradição.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi analisar o jogo argumentativo relativo à formação pedagógica implícito
em documentos legais para o curso de Pedagogia e no discurso de professores que atuam no referido
curso em universidades públicas e privadas do Rio de Janeiro. Os documentos selecionados para fins
desta investigação foram: Parecer CNE/CP nº 5 (BRASIL, 2005), que deu origem à Resolução
CNE/CP nº 1, publicada em 2006, a qual institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de
Pedagogia, Licenciatura e Parecer CNE/CP nº 2 (BRASIL, 2015), que deu origem à Resolução
CNE/CP nº 2, publicada em 2015, a qual institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação
Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica. A pesquisa, de cunho
qualitativo, segue uma tradição interpretativa, tendo sido norteada pela Teoria da Argumentação,
proposta por Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, por possibilitar uma investigação com base no
discurso a partir da intenção do locutor de persuadir seu auditório. Os documentos selecionados e as
entrevistas realizadas foram analisados com base no Modelo da Estratégia Argumentativa (MEA),
desenvolvido por Monica Rabello de Castro e Janete Bolite-Frant, que busca explicar os momentos de
negociação dos interlocutores, evidenciando como suas hipóteses se ligam às teses por eles defendidas,
tendo como base uma situação controversa, nem sempre explícita em suas interações. Ao destacar o
discurso persuasivo inscrito no material analisado, identificou-se que, embora algumas tentativas de
mudança tenham surgido ao longo dos anos, o curso de Pedagogia ainda se encontra arraigado a suas
origens históricas, sendo a formação docente inicial considerada insuficiente para o exercício da
docência, necessitando de formação continuada e de uma didática que supra as necessidades apontadas
no campo de trabalho.
Palavras-chave: Formação Docente; Formação Pedagógica; Pedagogia; Didática.
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EDUCAÇÃO MUSICAL E FORMAÇÃO DOCENTE: OS PROFESSORES DO COLÉGIO
PEDRO II E DA ESCOLA DE MÚSICA DE MANGUINHOS COMO ORADORES
Helen Silveira Jardim de Oliveira – CPII / UFRJ

INTRODUÇÃO
Este artigo pretende compartilhar reflexões acerca da formação docente com base na tese
intitulada “Ensinar e aprender música: negociando distâncias entre os argumentos de alunos,
professores e instituições de ensino”, defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), focalizando os argumentos dos professores
convidados para a pesquisa.
De modo geral, a tese consistiu em um estudo de caso de caráter qualitativo (YIN, 2010;
MOREIRA; CALEFFE, 2008) e pretendeu investigar a natureza dos argumentos apresentados por
discentes, docentes e representantes institucionais pertencentes a dois ambientes diferenciados de
ensino/aprendizado de música: o Colégio Pedro II, escola pública federal localizada no município
do Rio de Janeiro e a Escola de Música de Manguinhos, projeto de extensão da Universidade do
Rio de Janeiro de 2008 a 2018. As questões centrais desenvolvidas na pesquisa foram: Por que
aprender e por que ensinar música?
Com base em Penna, compreendemos a música “[...] como uma atividade essencialmente
humana, de criação de significações, e como uma linguagem culturalmente construída, de caráter
dinâmico” (2010, p. 13). Sendo assim, ela é mais que uma combinação de sons e silêncios, sendo
um fenômeno universal e cultural que afeta cada sujeito de modo peculiar.
Por que aprender música? Inúmeros estudos discorrem sobre a importância da música para
o ser humano, dentre os quais o de Sekeff (2007, p. 15-16) que afirma que a “[...] música lida com
cognição, emoção, atividade motora, e responde a diferentes necessidades do indivíduo, como já
assinalava Dalcroze”, agindo no fisiológico, psicológico e social do indivíduo.
Com base nessa citação, depreendemos que a música deve estar presente na educação, já que
um dos objetivos dessa é a formação integral dos sujeitos (OLIVEIRA, 2018), por isso,
consideramos que todos os discentes devem ter a oportunidade de aprendê-la, ou seja, defendemos
que seu ensino/aprendizado deve ser democratizado.
Educar musicalmente nos sugere um maior comprometimento com a formação global
dos estudantes e, por consequência, o enfoque principal não seria os conteúdos a
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serem ministrados, mas competências sociais e emocionais como: responsabilidade,
criticidade, autonomia, prática cidadã (cidadania ativa), equilíbrio, empatia e respeito.
O olhar para o processo seria mais qualitativo e menos quantitativo. O mais
importante seria propiciar uma educação abrangente, tendo como instrumento de
mediação o fenômeno musical. Nessa perspectiva, não menosprezamos a importância
de tais conteúdos, apenas entendemos que eles devem ocupar um lugar diferenciado,
no qual seriam os meios, ou melhor, os instrumentos que podem cooperar para a
formação humana e não o fim (OLIVEIRA, 2018, p. 72-73).

Por que ensinar música? Essa pergunta não está dissociada da questão que destacou o
“aprender”. O docente aprende para ensinar e continua aprendendo ensinando, logo podemos
concluir que assim como o aprendizado de música é algo permanente, em construção, um processo
inacabado o ensino também o é. Tal questão envolve, por exemplo, o entendimento de “ser
professor”, a carreira docente, sua formação universitária e continuada.
Percebemos que muitos professores de música desistem da profissão por não haver
valorização, e não terem condições de trabalho adequadas. Outros, apesar de serem licenciados, não
se sentem realizados na docência, mas sim na carreira artística, como músicos. Alguns também se
sentem mais à vontade em trabalhar com aulas particulares, evitando turmas com um quantitativo
grande de estudantes. Penna (2010, p. 151), na citação a seguir, aborda alguns dos problemas
relativos à formação docente:
[...] os cursos de licenciatura ainda têm dificuldade em preparar o professor para atuar
na educação básica. Especialmente na rede pública, os desafios da escola básica para a
educação musical são reais – turmas grandes, falta de condições materiais, baixos
salários, desvalorização do professor, indisciplina ou violência etc. [...] ainda é comum
professores de música desistirem da escola, inclusive em localidades onde já foi
conquistado um espaço para a música no currículo antes mesmo da obrigatoriedade
legal. Um motivo corrente para isso é a dificuldade em conduzir uma sala de aula: os
professores não se sentem preparados para a prática e preferem trabalhar com
pequenos grupos, que é um padrão de ensino corrente nas escolas especializadas.

Todavia, nossa pesquisa mostrou que em meio às adversidades, os argumentos dos
participantes evidenciaram que atuar em instituições que possuem qualidades do ponto de vista
pedagógico e humano trouxe contribuições essenciais à formação tanto de docentes em início de
carreira, quanto aos que tinham maior experiência, as quais serão compartilhadas em seção
posterior.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O referencial teórico principal fundamenta-se na Nova Retórica, que reabilitou as opiniões
dos sujeitos, trabalhando com um raciocínio não demonstrativo e concebendo as verdades como não
absolutas, mas provisórias. Sendo assim, podemos utilizá-la como ferramenta teórica e
metodológica, pois ela estimula o pensamento, a reflexão. Sobre o assunto, Oliveira (2011a, p.100)
acrescenta: “[...] temos que ressaltar suas contribuições para uma melhor compreensão do homem e
da sociedade e, nessa perspectiva, também para a educação”.
De forma geral, podemos conceber o momento das aulas de música como um espaço de
constante argumentação, em que as distâncias estão em constante negociação (MEYER, 2002), um
local em que o questionamento deve ser incentivado a cada dia. Para Meyer, a “retórica é a
negociação da distância entre os indivíduos a propósito de uma questão” (2002, p. 268). A distância
é sempre gerada por visões diferenciadas acerca de uma questão ou de um problema.
Essa negociação ocorre, permanentemente, entre auditórios e oradores. Os “Oradores” são
aqueles que proferem discursos com o objetivo de persuadir um auditório. “Auditórios” são grupos
heterogêneos, sendo o conjunto das pessoas as quais o orador deseja influenciar com sua
argumentação. Segundo o Tratado da argumentação (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA,
2005), as categorias orador e auditório são flexíveis, sendo assim, os representantes institucionais
ora podem ocupar a posição de oradores, ora podem ser considerados auditórios.
A tipificação dos argumentos foi realizada com base no referido Tratado da Argumentação.
Nessa obra, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) tentam organizar o tipo de argumentação utilizado,
e não limitar a argumentação a esquemas de classificação rígidos. Os esquemas argumentativos
propostos pelos autores caracterizam-se pela ligação ou pela dissociação. Os processos de ligação
são aqueles que buscam a solidariedade entre as partes, ou seja, buscam ligar elementos que, a
princípio, estão separados na argumentação, já os de dissociação realizam justamente o inverso.
Os processos de ligação podem ser categorizados em: quase-lógicos, baseados na estrutura
do real e os que fundam ou fundamentam a estrutura do real.
Uma argumentação é chamada quase-lógica quando se vale de raciocínio que se
assemelham aos da lógica formal ou da matemática [...] Os argumentos baseados na
estrutura do real objetivam promover a ligação entre juízos admitidos e aqueles que o
orador deseja que o auditório admita. Estão divididos em dois grupos: ligações de
sucessão e ligações de coexistência. (OLIVEIRA, 2011b, p. 28-29).
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Por fim, chegamos ao terceiro e último dos continentes das técnicas de ligação, na
cartografia do Tratado: os argumentos que fundam a estrutura do real, ou seja, os que,
a partir de um caso conhecido, permitem estabelecer um precedente, um modelo ou
uma regra geral. (LEMGRUBER; OLIVEIRA, 2011, p. 47)

Vale esclarecer que a análise dos argumentos dos docentes não requereu apenas o recurso a
uma teoria que estude o campo da argumentação propriamente dita, mas também às contribuições
de outros autores, dentre os quais, os da Educação Musical, propiciando que se compreendesse
melhor o contexto em que os argumentos foram desenvolvidos.
Cabe salientar que a formação docente e a formação continuada não foram tratadas na tese e
nem neste trabalho a partir de autores que estudam especificamente tais categorias teóricas, mas
foram abordados pelo viés da Nova Retórica, um caminho teórico-metodológico que, a nosso ver,
também trouxe consistência às discussões. Ao ouvirmos os argumentos dos docentes quanto ao
ensinar, os próprios mencionaram a formação docente e sua formação continuada o que foi acolhido
em nossa pesquisa, ainda que não fosse objetivo principal de nosso estudo. Com base nos estudos
da Nova Retórica, podemos considerar, em linhas gerais, que a formação docente deve ocorrer a
partir do diálogo, o que, infelizmente, não ocorre na educação brasileira que ainda possui resquícios
do dogmatismo da escolástica medieval, criticada por Comênio no século XVII.
Se somos seres constituídos por argumentos e constituintes de argumentos deveríamos
ser formados em um contexto no qual o diálogo prevalecesse, mas esta não é a
realidade da educação escolar no Brasil e nem na maior parte do mundo. (OLIVEIRA,
2018, p. 10).

Apesar de os professores que formam docentes − na licenciatura ou durante a trajetória
profissional – possuírem, em alguma medida, o argumento de autoridade, balizado pelo prestígio
que desfrutam (PERELMAN; OLBRECTHS-TYTECA, 2005), é necessário que eles estejam
abertos a ouvir as demandas, os desejos e os interesses do auditório em formação, para que este
momento seja fecundo.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa alinhou-se ao paradigma interpretativo, já que o intuito foi desvelar sentidos e
compreender significados gerados pelos argumentos dos representantes institucionais. Como a
ênfase foi na interpretação, a abordagem da pesquisa foi qualitativa por privilegiar a subjetividade
(FREIRE, 2010).
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A abordagem de pesquisa escolhida foi o estudo de caso (YIN, 2010), pois foi nosso desejo
investigar, aprofundar e descrever a complexidade de um fenômeno contemporâneo. Na perspectiva
de Yin (2010), os estudos de caso enfocam eventos contemporâneos, preocupando-se com o
“como” e o “por quê?” relativos às questões de pesquisa. Sobre o referido autor, Alves-Mazzoti
(2006, p. 643) esclarece que,
Ao definir o objeto do estudo de caso como um fenômeno contemporâneo, o autor
procura distingui-lo dos estudos históricos, nos quais a evolução temporal é o foco de
interesse, o que não significa que nos estudos de caso não se recorra a fatos passados
para compreender o presente.

Como já mencionado na introdução, os locais da pesquisa foram: o Colégio Pedro II (CPII),
mais precisamente o Campus São Cristóvão II e a Escola de Música de Manguinhos (EMM).O CPII
é uma autarquia federal criada pelo decreto-lei nº 245, de 28 de fevereiro de 1967, existente desde 2
de dezembro de 1837, que oferece, na atualidade: Educação Infantil, Ensino Fundamental de nove
anos, o Ensino Médio Regular e o Ensino Técnico Integrado à Educação Profissional, inclusive na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos.
A EMM é um projeto de pesquisa e extensão da UFRJ. Nesse local, são ministradas aulas de
música a crianças, jovens e adultos com o objetivo de promover a pré-profissionalização musical
dos mesmos, contribuindo para a transformação social. O fato de escolher a EMM, que é também
um projeto social, amplia a discussão sobre a necessidade do ensino de música não apenas em
escolas regulares, considerados espaços formais, mas também em outros espaços, como os nãoformais e informais.
Os dados foram gerados por questionários com perguntas abertas: “Nas questões abertas
solicita-se aos respondentes para que ofereçam suas próprias respostas” (GIL, 2019, p. 140, grifo do
autor). De acordo com a perspectiva de Freire (2010, p. 35): “Os questionários são ferramentas de
pesquisa que envolvem questões a serem respondidas por informantes ou depoentes. As questões
devem ter correlação adequada com os objetivos da pesquisa, de forma que efetivamente
contribuam para que eles sejam atingidos”.
Por serem poucas as questões aplicadas aos docentes de ambas as instituições, resolvemos
apresentá-las neste momento do texto e não na seção de anexos.
1) A música é importante para você? (

) Sim (

) Não. Por quê?

2) Você considera importante ensinar neste colégio (nesta escola)? (

) Sim (

) Não. Por

quê?
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3) Quais aperfeiçoamentos você considera que o ensino de música desta instituição poderia
ter?
4) Você gostaria de fazer outros comentários e/ou observações sobre o ensino de música
nesta instituição? (

) Sim. (

) Não. Por quê?

Os argumentos não foram tomados como “objeto” de pesquisa, mas como agentes na
construção dela, pois, como já foi mencionado, o trabalho priorizou a qualidade e a interpretação
das informações, e não os aspectos quantitativos. A análise dos argumentos foi fundamentada na
contribuição teórico-metodológica de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), autores do Tratado da
Argumentação.
[...] quando não estamos diante de provas irrefutáveis acerca da verdade ou da
falsidade de um enunciado, o julgamento, a escolha, a decisão terão que ser feitos com
base no caráter mais ou menos verossímil deste ou daquele argumento. Serão os
indivíduos a quem forem dirigidos os argumentos, os avaliadores da força dos mesmos
e para isso contarão a respeitabilidade e a confiança depositadas em quem fala (ethos),
a construção argumentativa feita pelo falante (logos) e as disposições ou inclinações
dos ouvintes (pathos). Esses são os três pilares da retórica, que ficaram conhecidos,
respectivamente, como dimensões referentes ao orador, ao discurso e ao auditório
(OLIVEIRA, 2011, p. 18).

Para complementar e aprofundar as informações geradas pelos questionários, foram
utilizados os projetos político-pedagógicos de cada instituição e outros documentos institucionais.
“Os documentos são usados no sentido de contextualizar o fenômeno, explicar suas vinculações
mais profundas e completar as informações coletadas através de outras fontes” (ANDRÉ, 2004, p.
28).
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Durante a pesquisa contamos com a participação de seis docentes. Dois docentes efetivos
pertencentes ao CPII, que lecionavam do 6º ao 9º ano, denominados de Respondentes 1 e 2; e
quatro docentes licenciados integrantes da EMM do curso, identificados como Respondentes 3, 4, 5
e 6. Apesar de parecer redundante, ressaltamos que os quatro docentes escolhidos da EMM eram
licenciados, pois, nesse local, na época da pesquisa, era permitido que docentes que estivessem
fazendo licenciatura atuassem como docentes, tendo o acompanhamento de um Membro da Equipe
de Apoio Pedagógico em algumas aulas e o suporte da Coordenação Pedagógica.
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Ao responderem a respeito da importância da música (primeira pergunta), todos os
professores valeram-se da ligação de coexistência ato e pessoa (PERELMAN; OLBRECHTSTYTECA, 2005; OLIVEIRA, 2011). Percebemos que o fazer musical, manifesto de diferentes
formas, contribui para que o sujeito se desenvolva de modo pleno. Vale ressaltar que, do total de
seis questionários, três docentes, os de número 2, 5 e 6, abordaram a questão de a música ter
impulsionado a escolha da sua profissão.
A respeito da importância de se ensinar música em cada instituição (segunda pergunta),
todos os professores reconheceram que era fundamental lecionar música no local em que atuam,
valendo-se do vínculo causal, da relação meio e fim (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005;
OLIVEIRA, 2011). Os professores do CPII apontaram, em linhas gerais, que o ensino de música
nesse local propiciaria a formação de uma bagagem musical e cultural ampla dos estudantes,
socializando-os, possibilitando sua expressão estética, estimulando a inteligência deles e os
conscientizando sócio, histórico e culturalmente. Com certeza, as experiências musical e cultural de
quem ensina também são ampliadas devido ao contato com diferentes auditórios discentes.
Em relação aos professores da EMM, três afirmaram que é importante ensinar música nessa
instituição devido às ricas experiências profissionais que os eles adquirem e incorporam à sua
formação (Respondentes de número 4, 5 e 6). Esse tipo de argumentação é tipificado por Perelman
e Olbrechts-Tyteca (2005) como pragmática, cuja ênfase é o resultado favorável ou não. Isso foi um
fato interessante, pois tínhamos a expectativa que os professores comentassem aspectos
relacionados aos alunos e não a eles próprios. Percebemos o quão satisfatório do ponto de vista
profissional e acadêmico, prazeroso e gratificante tem sido para licenciandos e licenciados trabalhar
em uma instituição de ensino de música com características peculiares como a EMM, um projeto de
extensão com características diferenciadas de uma instituição formal de ensino.
Dois professores da EMM também enfatizaram a gratuidade (Respondentes 4 e 5), pois a
mesma permite a democratização do ensino de Música a pessoas que não têm condições de arcar
com esse estudo. Por ser uma consequência favorável, dizemos que esses docentes se valeram do
argumento pragmático (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005).
Outros professores (Respondentes 3 e 5) destacaram o fato de a instituição incentivar que a
música seja um instrumento de reflexão crítica (OLIVEIRA, 2018; PENNA, 2010) o que é
referendado pelo Projeto Político-Pedagógico da EMM. Infelizmente, temos muitos locais em que o
ensino de música tem como prioridade apenas o ensino/aprendizado dos conteúdos musicais e não,
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a conscientização crítico, social, cultural e política dos alunos. Contudo, acreditamos que o ensino
de música seja ele em que local for ministrado, não pode prescindir de tal comprometimento.
A respeito das sugestões de mudança que o ensino de Música poderia sofrer em cada
instituição (terceira pergunta), os dois professores do CPII enfatizaram a importância de se investir
mais na formação continuada do corpo docente. Ainda que o CPII tenha muitos mestres e doutores
em seu corpo docente, tal fato é extremamente relevante, pois se o mundo é dinâmico e nós também
somos, por isso, para sermos professores e cidadãos melhores, precisamos investir
permanentemente em nosso aprimoramento profissional e pessoal. Acreditamos que formação
continuada é de responsabilidade individual e institucional, ou seja, ambos devem partilhar tal
responsabilidade.
Confrontando as duas realidades de ensino de música, percebemos que a referência à
formação continuada ocorre com maior frequência na EMM, pelo fato de ser um projeto que conta
com a participação de docentes licenciandos e licenciados com pouca experiência ou grande
experiência em um único de tipo de realidade ou situação educacional. Eles reconhecem necessitar
de um suporte pedagógico mais efetivo e próximo, isto é, um auxílio no desenvolvimento da
metodologia empregada, das propostas pedagógicas que serão aplicadas, na superação de questões
pedagógicas que aparecerem e na elaboração das atividades acadêmicas, por exemplo.
Ainda sobre as sugestões de mudança, as respostas dos professores da EMM caminharam
para direções diferentes, porém complementares: o fortalecimento da participação dos alunos e
professores na EMM (Respondente 3), a ampliação de momentos em que haja a reflexão sobre os
aspectos pedagógicos do trabalho (Respondente 4), a melhoria das instalações e o aperfeiçoamento
da metodologia de trabalho (Respondente 5) e a existência de um trabalho pedagógico que prepare
os alunos para o teste de habilidade específica dos cursos superiores de Música e também a inserção
dos estudantes em meios musicais não acadêmicos para ganharem alguma remuneração, mudando,
em alguma medida, sua situação social.
Nas observações e comentários livres dos professores do CPII, tivemos como aspecto
convergente os elogios que ambos fazem à estrutura organizacional e ao suporte material que cada
instituição oferece. Os elogios realizados correspondem a um discurso do gênero epidíctico
(REBOUL, 2004), um discurso de louvor. Com certeza, uma boa organização aliada a uma
estrutura material adequada possibilita que o trabalho seja de melhor qualidade musical, facilitando
a atuação do docente e possibilitando momentos de formação continuada. Constatamos nas falas
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que os professores estão satisfeitos tanto com a estrutura que possuem, quanto com o trabalho que
cada um deles desenvolve.
Essa é uma das diferenças que constatamos nas duas realidades institucionais. Apesar de as
duas contarem com recursos públicos, o CPII é uma instituição que em 2020 completará 183 anos,
tendo assim uma tradição. É uma instituição que conta com uma verba considerável para arcar com
suas necessidades. Além disso, nos últimos anos, tem contado com uma gestão e Chefia de
Departamento que se esforça para ampliar e melhorar os recursos, os espaços e a formação dos
docentes. A EMM, apesar de ter um crescimento pedagógico e administrativo notáveis, conta com
recursos financeiros bem menores em relação a uma instituição tradicional como o CPII,
propiciados pelas organizações parceiras. Sendo assim, há limitações na aquisição de materiais
melhores e na ampliação de espaços para um melhor desenvolvimento das aulas e das
apresentações.
Sobre as observações e comentários livres dos professores da EMM, os Respondentes 4 e 6
focaram seus argumentos em como o trabalho nesse lugar tem contribuído para sua formação
docente. O Respondente 4 abordou a formação recebida sobre a didática/metodologia de ensino
relativas à escrita musical, enquanto o Respondente 6 enfatizou como a experiência na EMM tem
ajudado na sua atuação em escolas públicas, já que a formação universitária não consegue suprir
todas as demandas para uma atuação profissional consistente.
CONCLUSÕES
Mesmo com diferentes enfoques e olhares, a formação docente e a formação continuada
desse foram elementos presentes nos argumentos dos professores do CPII e da EMM. Para nós, tal
fato foi interessante, pois revela a necessidade que os docentes de ambas as instituições possuem de
se aperfeiçoar, mostrando uma disponibilidade para o crescimento pessoal, musical e profissional.
Observamos que tais formações não são de responsabilidade única e exclusiva das
instituições – que o forma e nas quais o professor trabalha − mas também do próprio indivíduo, pois
a nosso ver, optar pela profissão de professor é saber que uma das condições essenciais será buscar
atualização constante. Se partimos do pressuposto de que o conhecimento é dinâmico, entendemos
que a pessoa que lida diretamente com o conhecimento também deve buscar esse dinamismo.
A pesquisa constata que os intercâmbios institucionais poderiam propiciar momentos de
formação continuada dos docentes, pois compartilhar experiências com outros professores,
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mergulhando em um outro local de ensino, visualizando outros entendimentos e propostas de
trabalho são ações que podem desencadear reflexões importantes e mudanças significativas em sua
atuação individual e coletiva. Experimentar a diversidade, não somente no período dos estágios
realizados durante a licenciatura, pode afetar a formação docente, contribuindo para o
desenvolvimento de competências pessoais e didático-metodológicas que são necessárias para atuar
em diferentes locais.
Além disso, consideramos vital que surjam pesquisas que se proponham a comparar
instituições com características diferenciadas em relação ao ensino de música. Consideramos que
esse “confronto” pode render reflexões que podem colaborar para o aprimoramento da prática
docente e do trabalho pedagógico como um todo.
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Resumo
Este artigo pretende compartilhar reflexões acerca da formação docente com base na tese intitulada
“Ensinar e aprender música: negociando distâncias entre os argumentos de alunos, professores e
instituições de ensino”, defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), focalizando os argumentos dos seis professores participantes. A
pesquisa tratou de um estudo de caso de caráter qualitativo, cujo foco foram duas perguntas centrais:
Por que aprender e por que ensinar música? Ao ouvirmos os argumentos dos docentes sobre o ensino
de música, os próprios mencionaram a formação docente e continuada, o que foi acolhido em nossa
pesquisa, ainda que não fosse objetivo principal de nosso estudo. Tivemos como locais de pesquisa: o
Colégio Pedro II (CPII), mais precisamente o Campus São Cristóvão II, uma escola pública federal do
município do Rio de Janeiro; e a Escola de Música de Manguinhos (EMM), um projeto de extensão da
Universidade Federal do Rio de Janeiro de 2008 até 2018. O referencial teórico-metodológico principal
foi a Nova Retórica, desenvolvida por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005). Os dados foram gerados
por questionários que constaram de quatro perguntas abertas e pela análise dos Projetos PolíticoPedagógicos (PPPs) das instituições envolvidas, a fim de complementar as informações trazidas pelos
argumentos dos respondentes. A pesquisa constatou que a formação continuada é necessidade de
professores experientes ou não e que a responsabilidade deve ser individual e institucional. Sinalizamos
a importância de que haja o diálogo efetivo entre professores formadores e em formação e uma política
de intercâmbios entre educadores de diferentes instituições educativas, para que haja momentos de
troca e o aprimoramento das didáticas e metodologias empregadas e das práticas escolares como um
todo. O diálogo e o processo argumentativo são fundamentais, porque eles podem propiciar inovações
nos pensamentos, nos argumentos e nas ações.
Palavras-chave:Formação Docente; Educação Musical; Teoria da Argumentação; Colégio Pedro II;
Escola de Música de Manguinhos.
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA
Carolina de Castro Nadaf Leal – CPII

INTRODUÇÃO
As inúmeras mudanças que vem ocorrendo no trabalho docente e na organização escolar nas
últimas décadas têm conferido destaque à formação inicial e continuada de professores,
constituindo-se foco de diversos estudos e pesquisas.
Zeichner (2010) tem destacado a falta de articulação entre o espaço de formação nas
universidades e o campo da prática como um problema constante na formação de professores. Ao
analisar as parcerias entre universidade e escola, o autor aponta a criação de espaços de conexão
como uma excelente estratégia para aproximar os conhecimentos da formação e do trabalho. Porém,
tal estratégia acarreta mudança da epistemologia da formação docente, superando o modelo
tradicional, que posiciona o conhecimento acadêmico como principal fonte do conhecimento sobre
o ensino, “para uma situação na qual o conhecimento acadêmico e o conhecimento dos professores
experientes da Educação Básica gozam da mesma importância” (ZEICHNER, 2010, p. 488).
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Na tentativa de encurtar a distância entre a formação inicial e o cotidiano escolar, em 2007,
por iniciativa do MEC, a Capes criou o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID). Esse programa tem por objetivo promover a articulação entre teoria e prática, estimulando
a docência e valorizando o magistério entre os estudantes das variadas licenciaturas, além de
fornecer bolsas que são direcionadas ao aprimoramento da formação docente. O PIBID oportuniza a
vivência do estágio dentro das salas de aula das escolas da rede pública e promove o
comprometimento com o exercício do magistério depois da formação. Sua meta é elevar o padrão
de qualidade da Educação Básica, por meio da articulação ensino, pesquisa e extensão e do
envolvimento da escola e da universidade.
O estudo realizado por Gatti et al (2014) aponta benefícios deste programa tais como os
ganhos para os cursos de licenciatura quanto à valorização, o fortalecimento e a revitalização das
próprias licenciaturas e da profissão docente; o surgimento de um movimento que visa repensar o
currículo na perspectiva de interligar saberes da Ciência com a Ciência da Educação; ações
compartilhadas entre licenciandos, professores supervisores e professores das IES em trabalho
coletivo e participativo; e a permanência dos estudantes nas licenciaturas, contribuindo para a
redução da evasão e para atração de novos estudantes.
No entanto, os autores registraram diversas críticas ao programa como a não valorização
acadêmica nas avaliações oficiais das atividades desenvolvidas pelos professores (em especial as da
CAPES); formas pouco efetivas e distantes da própria proposta do PIBID em alguns projetos (por
exemplo, falta de atuação efetiva na escola e nas salas de aula); pouco envolvimento dos docentes
da IES com o programa na escola; maiores esclarecimentos quanto ao desenvolvimento do
programa na escola, para todos os envolvidos; problemas de adaptação das escolas parceiras com a
universidade credenciada pelo programa, bem como com a própria burocracia interna à IES; pouca
clareza de comunicação na IES sobre procedimentos ou critérios de distribuição de verbas, o que
afetava o desenvolvimento de projetos; modelo de relatório apontado como excessivamente técnico;
e o número excessivo de bolsistas e de supervisores por coordenador de área, o que prejudicava a
evolução do trabalho.
Gatti, Barreto e André (2011) entendem que as iniciativas de política de inserção à docência
e ao trabalho com os professores iniciantes realizadas pelo MEC bem como pelas esferas estaduais
e municipais são um caminho para superar os impasses sobre o “abandono” dos professores
iniciantes e a insípida relação entre a universidade e a escola. Destacam que uma formação
continuada que ofereça suporte ao desenvolvimento profissional, que promova um crescimento
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pessoal e institucional e que favoreça possíveis mudanças na prática, colabora para o progresso da
formação e do trabalho docente.
Nessa direção, o senador Marco Maciel propôs através do Projeto de Lei n. 227 de 04 de
maio de 2007, a “residência educacional” aos professores habilitados para a docência nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, etapa ulterior da formação inicial, que deveria ser regulamentado
nos aspectos pedagógicos pelos Conselhos de Educação e, nos aspectos administrativos e
financeiros, pelos sistemas de ensino, com a colaboração da União. Essa residência seria um prérequisito de atuação em qualquer rede de ensino, pública ou privada. No caso da rede pública, o
certificado de residência poderia ser obrigatório como título nos concursos públicos, de acordo com
lei geral ou dos sistemas de ensino. Porém, este projeto acabou arquivado sem ser votado.
Em 2012, o senador Blairo Maggi, por meio do Projeto de Lei n. 284, de 08 de agosto 2012,
fez algumas adaptações ao Projeto de autoria de Marco Maciel. A reformulação de Maggi prevê a
residência aos professores habilitados para a docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, etapa também ulterior da formação inicial, com o mínimo de 800 horas de
duração e bolsa de estudo. O senador propôs, inclusive, a substituição do termo “residência
educacional” por “residência pedagógica”, e também não incluiu a previsão de que a residência se
transformasse em pré-requisito para a atuação docente nessas etapas da Educação Básica, com vista
a assegurar os direitos dos docentes em exercício que não tiveram acesso a essa modalidade
formativa. No entanto, nada impede que o certificado de aprovação na residência pedagógica, uma
vez aprovado o projeto, passe a ser utilizado nos processos seletivos das redes de ensino, no bojo
das provas de títulos. Da mesma forma, os professores em exercício poderiam se beneficiar da
realização da residência, como estratégia de atualização profissional. Em 6 de maio de 2014, após a
tramitação desse Projeto no Senado Federal, ele foi aprovado, com alteração que eleva para 1.600
horas a carga horária da Residência Pedagógica.
A proposta de uma Residência Pedagógica enquanto política pública inspira-se na
Residência Médica. Instituída pelo Decreto n. 80.281, de 5 de setembro de 1977 (BRASIL, 1977), a
Residência Médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma
de curso de especialização. Funciona em instituições de saúde sob a orientação de profissionais
médicos de elevada qualificação ética e profissional, sendo considerada o “padrão ouro” da
especialização médica.
A relação estabelecida entre esse Projeto e a formação específica para o professor iniciante
acontece na medida em que ele é um período de formação, na escola, ulterior à formação inicial, a
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ser regulamentado pelos Conselhos de Educação e pelos Sistemas de Ensino. A expectativa é que
esse período melhore a prática pedagógica do professor, visando a necessidade apontada no projeto
de avanços na qualidade do processo educacional.
Pela sua aproximação com a concepção de Residência Médica, o Projeto da Residência
Pedagógica prevê o acompanhamento do professor iniciante por um professor experiente, sendo que
este possivelmente orientará seu trabalho na instituição de ensino, o que difere de outras propostas
de formação continuada.
O Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II foi implementado a partir da
criação da Portaria n. 206 de 21 de outubro de 2011, elaborada pela CAPES, que dispõe sobre o
apoio à execução do Programa na instituição, levando em consideração a tradição de excelência do
Colégio e por ser a única Instituição Pública Federal que atua na Educação Básica.
O Programa é destinado prioritariamente aos professores da rede pública, licenciados com
até três anos de conclusão do curso em quaisquer disciplinas oferecidas pelo Colégio na Educação
Básica, do 1º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. O objetivo é aperfeiçoar a
formação do professor, disponibilizando um programa de formação continuada, por meio de
competências docentes in loco, tendo em vista a complementação da educação recebida na IES de
origem com a vivência em ambiente escolar de excelência e cooperar para elevar o padrão de
qualidade da Educação Básica. O programa tem duração de um ano, composto por 420 horas e
bolsa financiada pela Capes. Ao final do programa, o residente recebe o certificado de “Especialista
em Docência do Ensino Básico” referente a sua área específica.
A iniciativa de instituir Residência Pedagógica para os professores da Educação Básica
como formação continuada pelo Colégio Pedro II nos instigou a investigar como esta formação é
representada no Projeto de Lei proposto pelo senador Blairo Magri em 2012, que fez poucas
adaptações no Projeto de Lei proposto por Marco Maciel em 2007, na Portaria da Capes publicada
em 2011, no Programa de Residência Docente daquela instituição, por ser o que mais se aproxima
dos Projetos de Lei e nos discursos dos professores que dele participam. Portanto, o objetivo desta
pesquisa foi identificar e analisar as representações sociais de formação continuada constantes nos
três documentos selecionados (Projeto de Lei n. 284, Portaria Capes, Programa de Residência
Docente do Colégio Pedro II) e nos discursos de professores dos anos iniciais do ensino
fundamental participantes do programa do Colégio Pedro II.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para o desenvolvimento desta investigação, fizemos uso da Teoria das Representações
Sociais, na perspectiva processual desenvolvida por Moscovici (2012), articulada à Teoria da
Argumentação, conforme a nova retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996).
A Teoria das Representações Sociais se refere a um modelo teórico que visa a conhecer e a
explicar a construção de um conhecimento que só pode ser entendido a partir da compreensão do
contexto onde foi produzido. Acordos e escolhas coletivas são negociados por meio das
conversações, pois é na comunicação social que os grupos expõem suas ideias, fazem circular as
opiniões e negociam os significados acerca dos objetos de seu interesse. Nessas conversações são
negociados os significados que possibilitam estabelecer, no contexto dos grupos, consensos sobre
os objetos sociais que lhes parecem relevantes. Representações sociais são elaboradas
coletivamente e novas representações passam a fazer parte do repertório dos grupos como
construções esquemáticas que condensam significados tendo por finalidade facilitar a comunicação,
orientar e justificar condutas (MOSCOVICI, 2012).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Foi realizado um levantamento sobre os documentos elaborados para a implementação da
Residência Docente no Colégio Pedro II. Identificamos três que embasaram a criação do programa:
o Projeto de Lei n. 284 de 08 de agosto de 2012, de autoria do Senador Blairo Maggi; a Portaria da
Capes n. 206 de 21 de outubro de 2011 que dispõe sobre o apoio à execução do Programa de
Residência Docente na instituição; e o Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II, que
dispõe sobre os objetivos do programa, carga horária, normas de atuação e atribuições dos
participantes.
Também foram realizadas entrevistas semiestruturadas com a professora-coordenadora de
área, professoras-supervisoras e professores-residentes dos anos iniciais do ensino fundamental que
participavam do Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II em 2015.
Os dados coletados foram analisados segundo o Modelo da Estratégia Argumentativa
(MEA) proposto por Castro e Bolite-Frant em 1995 (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2000) e
fundamentado na Teoria da Argumentação de Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958]1996),
concebendo a linguagem como aspecto central do arcabouço teórico, objetivando-se analisar a
relação que ela mantém com a formação docente e com o pensamento.
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
No documento proposto pelo Senador Blairo Maggi, Projeto de Lei n. 284, identificamos
que o Senador Blairo Maggi compartilha com seus pares e profissionais da área da Educação a
representação social de formação inicial como aquela que não prepara o professor para que ele se
desenvolva e consiga realizar seu trabalho, portanto é necessária a formação continuada para
prepara-lo para a prática docente. A Residência Pedagógica seria a formação que tem essa função,
uma vez que tem como modelo a Residência Médica, carga horária mínima de 1.600 horas e
oferece bolsa de estudos aos participantes, preparando-o e valorizando o magistério, assim como os
médicos são valorizados.
A partir desse Projeto de Lei, a Capes, levando em consideração a tradição de excelência do
Colégio Pedro II, criou a Portaria n. 206, onde se encontram os princípios que são apresentados no
Projeto Lei n. 284. Os professores estarão inseridos em uma instituição de tradição e excelência,
sendo orientados por professores experientes e devendo cumprir um mínimo de 500 horas de
atividades estipuladas pelo Colégio, além de receber bolsas de estudo e/ou pesquisa durante a
formação.
Os sujeitos que elaboraram essa Portaria compartilham da mesma representação social de
formação continuada do Senador Blairo Maggi e seus pares, também a ancorando na formação
inicial que é frágil e necessita ser complementada por formação continuada de excelência, realizada
em uma instituição de tradição, o que promoverá o sucesso do professor em seu trabalho e a
elevação do IDEB. Para esses sujeitos, basta o contato com a experiência do Colégio Pedro II, com
sua tradição, para que haja impacto no IDEB.
Para a Capes, a proposta de Residência Docente é inovadora e assertiva, uma vez que por
não haver um programa como esse na área da Educação, que toma como base a Residência Médica,
e é realizado em uma instituição de tradição e excelência, certamente dará resultados positivos. A
Residência Docente realizada no Colégio Pedro II é, portanto, o “padrão ouro” da formação
continuada, modelo a ser seguido pelas demais inciativas.
O terceiro documento analisado coloca em prática a Portaria n. 206 da Capes. O que nos
pareceu é que os sujeitos que elaboraram o Programa de Residência Docente no Colégio Pedro II
compartilham com os profissionais que criaram a Portaria Capes, senador Blairo Maggi e seus pares
a representação social de formação continuada ancorada na fragilidade da formação inicial. Para
melhorar essa formação também consideram ser necessário complementá-la com uma formação
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continuada de excelência, realizada em uma instituição de tradição, com professores experientes e
capacitados que orientarão os residentes, promovendo o sucesso do professor em seu trabalho e a
elevação do IDEB em suas instituições.
Para a professora-coordenadora de área, os residentes vivem em sua realidade escolar muitas
dificuldades. Eles procuram o Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II como ajuda
para realizar seu trabalho. Ela faz uso de metáforas como caos e suporte para explicar que os
residentes não têm quem lhes dê apoio e que suas condições de trabalho são muito ruins, por isso
eles estão desesperados, palavra utilizada por ela para mostrar o sentimento que eles vivem em seu
local de trabalho. Para ela, o ponto positivo do programa é a possibilidade que os residentes têm de
aprender com as trocas de experiências que o ocorrem na residência e os pontos negativos estão
relacionados à excessiva carga horaria que os residentes precisam cumprir e a relação entre
professor-supervisor/professor-residente, que não é tão boa. A coordenadora destaca que se tem a
ideia de que se os professores-residentes reproduzirem as práticas que viram acontecer no Colégio
Pedro II, a própria prática do residente irá melhorar. Ou seja, por estarem inseridos em uma
instituição de excelência e tradição, observando as práticas de professores experientes, basta esse
contato para que os residentes tornem sua prática melhor. No entanto, ao mesmo tempo a
professora-coordenadora afirma que estar em contato, ver o que é produzido na instituição é apenas
um potencial, o que não reforça o argumento anterior. Ela defende que, o que a residência
proporciona, é apenas o início de um movimento, o de começar a pensar sobre a prática, sobre o que
o professor-residente vai fazer, uma vez que a troca de experiência o ajudará a encontrar soluções
para as dificuldades enfrentadas. Para ela, a prática da Residência não mudará a prática deste
professor em seu local de trabalho, pois ainda não o capacita para a prática efetiva.
Assim como para a coordenadora, as professoras-supervisoras destacam que a realidade dos
professores-residentes é muito diferente daquela vivenciada no Colégio Pedro II. Eles enfrentam
muitas dificuldades para realizar seu trabalho, que vão desde a infraestrutura precária, falta de apoio
pedagógico, turmas superlotadas à formação dos professores. Para elas, a Residência Docente se
torna o espaço aonde os professores-residentes podem trocar informações e experiências sobre suas
dificuldades e com elas, aprender. Acreditam que conhecer outra realidade, diferente da que os
professores-residentes vivem é muito positivo, pois eles têm a oportunidade de observar todo o
trabalho realizado em um colégio de excelência, com práticas de sucesso, o que, de alguma forma,
já causaria impacto em sua prática. Elas apontam alguns fatores negativos e que não contribuem
para a formação e trabalho desses professores. Para elas, assim como para a coordenadora de área, a
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carga horária do programa é excessiva e são muitas atividades que precisam ser realizadas em um
período curto. Em seus discursos percebemos que se mostram sensibilizadas com tantas atividades
que os residentes tinham, porque além de participarem da residência, davam aula em seus locais de
trabalho. Para as professoras-supervisoras, o programa não leva em consideração nem a carga
horária de trabalho do residente em sua escola, nem as áreas que são de seu interesse.
Um outro fator negativo apontado por elas está relacionado à formação teórica oferecida
pelo Programa de Residência Docente, que não contribui para sua prática. Essa formação não
proporciona a possibilidade de o residente tirar dúvidas, nem trocar experiências com os professores
acerca de seu trabalho docente, não representando acréscimo em sua formação.
Podemos afirmar que as representações sociais encontradas nos discursos da professoracoordenadora de área e das professoras-supervisoras são muito similares entre si. Elas ancoram a
formação continuada assim como os demais nas deficiências da formação inicial, que repete o
mesmo padrão de formação. No entanto, o que a Residência Docente promove é o início de um
movimento, o de começar a pensar sobre a prática, sobre como o professor-residente vai atuar em
sua realidade escolar. Para elas, a prática da Residência Docente não vai mudar a prática deste
professor em seu local de trabalho, só o levará a pensar sobre ela, uma vez que a troca de
experiência os ajudará a encontrar soluções para as dificuldades enfrentadas.
Para o grupo de professores-residentes, a Residência Docente se torna um espaço aonde eles
têm a possibilidade de trocar informações e experiências com seus colegas sobre suas dificuldades e
aprender com eles, sendo isso que que faz a diferença nesse processo de formação e contribui para
seu trabalho.
A realidade do Colégio Pedro II, para os professores residentes, é muito diferente da que
eles vivenciam em seu local de trabalho e toda a formação oferecida durante o Programa de
Residência Docente está muito distante de sua realidade. Muitas atividades estavam além do
alcance desses professores, fosse por falta de estrutura, recursos, ou de impossibilidade de sua
participação. Ou seja, a parte teórica oferecida no programa não surtiu efeito para os professoresresidentes.
Outro aspecto que deve ser destacado é o tempo de duração do programa. Para os residentes,
o período de nove meses é muito curto para que cumpram toda carga horária e todos os prazos. São
muitas atividades incluindo o trabalho final e eles acabam não tendo tempo para executar tudo o
que o programa solicita, uma vez que a maioria dos residentes trabalha 40 horas semanais em suas
escolas, quando não estão envolvidos com mais de uma escola.
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No que se refere as representações sociais de formação continuada encontradas nas falas dos
professores-residentes, estas também estão ancoradas na formação inicial, que é frágil e não prepara
o professor para a prática da sala de aula, sendo necessária ser complementada por formação
continuada que os prepare para atuar em sala de aula. Esta concepção de formação continuada
parece quase consensual, todos afirmam a fragilidade da formação inicial. Assim como para a
coordenadora de área e as professoras-supervisoras, para os professores-residentes a Residência
Docente não muda a prática. O que a Residência Docente promove é um espaço de reflexão sobre a
prática, a oportunidade de os professores, de uma mesma realidade, interagirem e trocarem
experiências entre si. Para eles, essa troca de experiências os ajudará em seu dia-a-dia.
A unanimidade dos discursos recai sobre o caráter de complementação que a Residência
Pedagógica assume: ela é necessária dada a fragilidade das outras formações, sobretudo no que diz
respeito ao trabalho docente.
CONCLUSÕES
Após a análise dos dados, podemos concluir que, embora a Residência Pedagógica seja
realizada em uma instituição de excelência, com práticas de sucesso e orientada por professores
capacitados e experientes, sua consequência é dar a oportunidade do professor-residente trocar
dificuldades com seus colegas, que vivenciam realidades muito semelhantes, de se começar a
pensar sobre a prática para enfrentar seu dia-a-dia na escola. Porém, a Residência Pedagógica não
mudará a prática desse professor em sua sala de aula, não o preparará para a prática efetiva, por se
configurar em apenas um espaço de diálogo, levando o professor-residente apenas a pensar sobre a
prática.
Ficou evidente que este tipo de programa precisa voltar-se mais aos interesses do professorresidente, levando em consideração sua carga horária de trabalho, além de valorizar seu tempo e
esforço que fazem para dele participarem. É necessário também que os dias e horários em que são
oferecidas as atividades teóricas sejam revistos para que esse professor tenha acesso as áreas de seu
interesse.
A ausência de um olhar mais voltado para as necessidades do professor-residente, para a
realidade que vivenciam, mostra que este modelo de formação continuada ainda não consegue
fomentar mudanças significativas na formação e no trabalho desses professores.
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Nossas análises nos permitem afirmar que os sujeitos envolvidos nessa pesquisa elaboram
representações sociais de formação continuada muito similares, ancoradas na histórica fragilidade
da formação inicial que não prepara o professor para o exercício da docência e para a realização de
seu trabalho, sendo necessária ser complementada por outra modalidade de formação, a formação
continuada. A Residência Docente uma destas modalidades, não tem conseguido promover
mudanças significativas no trabalho dos professores-residentes, uma vez que parece reproduzir o
modelo da formação inicial.
Ainda não é através da formação continuada que o professor desenvolverá sua prática: é
possível que isso seja feito durante a formação inicial, como as políticas públicas de formação de
professores para atuarem na Educação Básica, em especial nos anos iniciais do Ensino Fundamental
indicam e os currículos das licenciaturas ensejam, ao proporem que a prática docente perpasse todos
os períodos da formação inicial, estando articulada à teoria. O que contribui para que a efetiva
prática não aconteça é que esta continua fortemente assentada na observação e na reflexão sobre a
prática, fazendo com que o futuro professor permaneça na condição de aluno, sem vivenciar a
realidade de uma sala de aula.
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Resumo
O objetivo deste estudo foi identificar e analisar as representações sociais de formação continuada
implícitas em três documentos relativos à Residência Pedagógica e nos discursos dos professores que
participavam do programa do Colégio Pedro II iniciado em 2012. Esta pesquisa foi norteada pela
Teoria das Representações Sociais desenvolvida por Serge Moscovici, articulada à Teoria da
Argumentação de Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, buscando nos discursos aquilo que
legitima condutas, que torna coerente aquilo que efetivamente é falado e defendido pelos professores.
Foram realizadas entrevistas semiestruturadas em profundidade com 17 professores dos anos iniciais
do Ensino Fundamental e o material coletado foi tratado com base no Modelo da Estratégia
Argumentativa proposto por Monica Castro e Janete Bolite-Frant. Essa análise permitiu afirmar que os
professores participantes elaboram representações sociais de formação continuada ancoradas na
histórica fragilidade da formação inicial que não prepara o professor para o exercício da docência e para
a realização de seu trabalho, sendo necessária ser complementada por outra modalidade de formação, a
formação continuada. Concluiu-se que o Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II,
destinado prioritariamente aos professores da rede pública, licenciados com até três anos de conclusão
do curso tendo por objetivo aperfeiçoar a formação do professor, disponibilizando um programa de
formação continuada, por meio de competências docentes in loco, tendo em vista a complementação
da educação recebida na IES de origem com a vivência em ambiente escolar de excelência e cooperar
para elevar o padrão de qualidade da Educação Básica, acaba sendo “mais do mesmo”, pois não tem
conseguido promover mudanças significativas no trabalho desses professores, uma vez que parece
reproduzir o modelo da formação inicial: observações e reflexões ao longo do programa, deixando a
prática pedagógica em segundo plano.
Palavras-chave: Representação Social; Teoria da Argumentação; Residência Pedagógica; Formação
Docente; Professores dos Anos Iniciais.
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Resumo
Os modelos de formação docente pretendidos pela sociedade contemporânea, buscam estratégias
inovadoras de operacionalização dos processos de ensino e de aprendizagem. Esses modelos têm
enaltecido, sob diferentes formas, o papel estratégico atribuído à prática pedagógica e à didática na
formação inicial e continuada de professores. Tributa-se a elas a construção de cenários onde os
processos de formação dialogam com múltiplas singularidades dos ambientes educativos
(SCHULMAN, 2014). A formação pretendida implica, ao mesmo tempo, uma mudança de mentalidade
por parte de quem ensina e de quem aprende, e uma mudança metodológica nos modos de organizar
processos de ensino e de aprendizagem de modo a estimular a autonomia e o envolvimento dos alunos
nesses processos. Essas mudanças, inegavelmente, têm nos saberes didáticos uma matriz inspiradora.
Curiosamente, discursos que circulam em parte dos contextos formativos brasileiros, e que sustentam
propostas de formação docente tendem à secundarização dos saberes didáticos. (GORODOKIN,
2003). Sobre esse aspecto, são inspiradoras as reflexões sobre os propósitos de uma formação que
busca não apenas a superação dos modos tradicionais de entendimento e trato dos saberes do campo
didático, mas uma compreensão mais abrangente dos processos educativos. Nessa perspectiva, este
painel objetiva contribuir com a reflexão sobre como os saberes didáticos são contemplados nas
propostas de formação docente, considerando as contradições entre a sua negação e sua essencialidade.
Para tal, se organiza em três eixos: (1) os saberes didáticos no estágio curricular supervisionado, (2)
saberes didáticos necessários ao alfabetizador, (3) saberes didáticos em políticas de formação
continuada de alfabetizadores. O conjunto de trabalhos assinala a essencialidade dos saberes didáticos
para a formação docente, sem, no entanto, absolutizá-la. Os saberes didáticos sozinhos não garantem a
boa qualidade nem da atuação tampouco da formação. Contudo, se desconsiderados, pode-se assistir à
descaracterização da profissionalidade docente e mesmo da efetividade dos cursos de formação.
Palavras-chave: Didática; Formação docente; Saberes didáticos.
SABERES DIDÁTICOS: (DES) NECESSÁRIOS AO PROFESSOR ALFABETIZADOR?
Amélia Escotto do Amaral Ribeiro – UERJ/FEBF
Angélica Silvestre Pereira Ferreira – UERJ/FEBF
Isis da Silva Limas Damasio – UERJ/FEBF
Marcelle Pereira Rodrigues – SME de Duque de Caxias/RJ

INTRODUÇÃO
Pode-se dizer que a formação do professor alfabetizador se constitui, para o campo da
formação docente, um permanente ponto de tensão, especialmente quando se trata de definir os
saberes necessários a esse profissional. Essa tensão se expressa tanto na perspectiva da formação
inicial quanto da continuada. Em relação à formação inicial observam-se dilemas quanto aos
critérios de entendimento sobre a distribuição dos saberes disciplinares e os saberes da prática nos
currículos. Os indícios desses dilemas são percebidos na frequente polarização dos discursos em
torno e uns ou de outros saberes. Alguns dos discursos se pautam na ideia da impossibilidade de a
teoria ser utilizada na prática e a consequente valorização dos saberes da prática, entendida como
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experiência. Essas ideias que organizam os discursos do campo educacional, impregnam os
discursos dos professores que já atuam, quando se trata da formação continuada.
Especificamente, a formação continuada é chamada a atender uma demanda pautada na ideia
de “como fazer”, originada na sensação de impotência dos professores diante dos perfis dos alunos
que hoje frequentam as salas de aula e de suas recorrentes não aprendizagens. Essa necessidade
imediata dos professores em resolver os problemas do cotidiano os faz desconfiarem das teorias e
supervalorizarem a experiência. (TARDIF, 2012). A esse respeito Tardif (2012) pontua que
[...] as pesquisas indicam que, para os professores, os saberes adquiridos através da
experiência profissional constituem os fundamentos de sua competência. É a partir
deles que os professores julgam sua formação anterior ou sua formação ao longo da
carreira. [...]. É a partir dos saberes experienciais que os professores concebem os
modelos de excelência profissional dentro de sua profissão. (TARDIF, 2012, p. 48)

Como se pode observar, os saberes experienciais se constituem enquanto o “núcleo vital do
trabalho docente” (TARDIF, 2012, p. 49), como um alicerce que sustenta a prática do professor.
Neste caso, quanto mais experiências o professor possui, mais se aprimora sua competência de
“saber-ensinar”. A experiência “fornece aos professores certezas relativas ao seu contexto de
trabalho na escola, de modo a facilitar sua integração” (TARDIF, 2012, p. 50).
Muito se espera do professor. A influência da intervenção docente aparece nas pesquisas
como fator preponderante para o desempenho dos alunos, seguindo-se de questões relacionadas ao
currículo, dos métodos de ensino, do papel do aluno, da família e da escola (GAUTHIER;
BISSONNETTE; RICHARD, 2014).
Em se tratando especificamente do campo da alfabetização, reivindica-se em termos da
efetividade das aprendizagens da leitura e da escrita uma educação de boa qualidade. Isso supõem,
dentre outras coisas, um professor alfabetizador com sólida formação, com certo domínio de
saberes e práticas que efetivamente promovam uma aprendizagem significativa para os alunos,
possibilitando-lhe a construção de novos saberes a partir das experiências de aprendizagem.
Entende-se que o cotidiano do professor não é linear, pois os alunos mudam os conhecimentos
trazidos por eles também. Logo, a ação do professor também se modifica (FERREIRO,1985 apud
SILVA, AMBROGI, 2010). Nessa perspectiva, acredita-se que ação docente efetiva se constrói na
relação dialética, de troca entre professor e aluno.
Autores como Ferreiro (1999) e Lerner (2002) alertam sobre a importância do saber didático
para a efetividade da ação docente. O saber didático implica a busca de diferentes modos de
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comunicação do conhecimento; resultam de um estudo das relações entre professor, aluno e o
objeto de ensino (SILVA, AMBROGI, 2010). Trata-se de um saber próprio da profissionalidade
docente sem o qual não se pode, em contexto de ensino e aprendizagem, transformar os objetos de
conhecimento em objetos de aprendizagem. Não se trata de desconsiderar a importância dos saberes
relativos aos objetos de conhecimento. Pelo contrário, é fundamental, sobretudo nos dias de hoje,
que o alfabetizador conheça diversas concepções de ensino e aprendizagem, as discussões sobre a
sociedade e os contextos nos quais se processam as ações educativas, os diferentes modelos e
demandas do mundo atual em estreita articulação com as escolhas pedagógicas que são chamadas a
fazer no cotidiano da escola. Nesse sentido é possível afirmar, aqui, a essencialidade dos saberes
didáticos e do campo didático para a formação do professor alfabetizador.
Considerando-se a complexidade e a multirreferencialidade da tarefa docente, tem-se
investigado os conhecimentos que compreendem a prática docente cotidiana e os saberes didáticos
que permitem ao professor intervir pedagogicamente de maneira mais eficaz. Os saberes didáticos
se constituem a partir de alguns eixos: as singularidades em termos de sujeitos e contextos e a busca
permanente por estratégias significativas para o desenvolvimento da ação docente. São construídos
por meio da reflexão na e sobre a prática.
Nesse trabalho, explicitam-se as múltiplas concepções que envolvem os saberes didáticos,
tanto na perspectiva teórica quanto na dos sujeitos envolvidos diretamente no processo de
construção e constituição desses saberes. Para isso analisam-se narrativas, obtidas a partir do
conteúdo de entrevistas semiestruturadas realizadas com dez professores alfabetizadores das redes
públicas de diferentes escolas da Baixada Fluminense.
SABERES DIDÁTICOS NA PRÁTICA DO PROFESSOR ALFABETIZADOR
Atualmente, estudos tem ratificado a importância do trabalho do professor. Em termos da
relação entre boa qualidade docente e bons resultados, pesquisas realizadas nas últimas décadas tem
evidenciado essa relação. Em diferentes estudos que buscam identificar os fatores determinantes da
aprendizagem dos alunos, constatou-se que uma boa atuação docente aparece como fator mais
importante (GAUTHIER; BISSONNETTE; RICHARD, 2014). Assim, não se pode falar de
educação, boa qualidade de educação, ensino e aprendizagem, de eficácia do ensino e de um melhor
desempenho dos alunos, sem antes, considerar os modos pelos quais os alfabetizadores realizam o
seu trabalho.
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Cabe destacar que no contexto brasileiro, os saberes didáticos tem sido amplamente
questionados tanto no que se diz respeito à pertinência quanto à fragilidade. Concomitante a esses
questionamentos, a prática do professor tem sido então alvo de análises e discussões principalmente
por considerar a ação educativa como decisiva para a melhoria da boa qualidade da educação, em
especial, a pública.
No que se refere aos modos de fazer docente, observa-se que mais do que o domínio das
especificidades da alfabetização, um bom professor alfabetizador precisa dispor de formas
eficientes para pensar didaticamente sobre o que se ensina, tendo clareza do que faz e porque faz.
É fundamental que além da compreensão sobre o objeto da alfabetização, o alfabetizador
possua saberes didáticos que lhe permitam organizar seu trabalho de forma exitosa. (LERNER,
2002; MORAIS, ALBUQUERQUE, LEAL, 2005).
Cabe ao professor alfabetizador, portanto, ter clareza de “como ensinar” e buscar diferentes
formas de intervenções para o oferecimento de “experiências de aprendizagem mais significativas
[...], capazes de prover o aluno à condição de sujeito aprendente.” (RIBEIRO, 2014, p.142).
Nessa perspectiva, os saberes didáticos podem ser compreendidos como os saberes relativos
ao fazer docente, a própria atuação do professor e a forma como organiza seu trabalho tendo como
grande desafio a promoção e a construção de habilidades para o exercício competente da leitura e
da escrita. (KLEIMAN, 1995)
Os saberes didáticos são considerados indispensáveis à prática docente; o conhecimento
teórico e prático sobre a prática docente em articulação com a realidade do aluno são fatores
importantes para o êxito no processo de ensino e de aprendizagem. A organização didática na
alfabetização implica considerar situações de aprendizagem que tenham relevância e significado
para a vida dos alunos. É importante que as crianças sejam constantemente instigadas “a refletirem
sobre o seu próprio processo de construção de conhecimento, experimentando/exercitando a escritaescrevendo, e da mesma forma, experimentado/exercitando a leitura-lendo.” (ARAÚJO, 2008,
p.94). Assim:
[...] o professor deverá proporcionar experiências, onde a criança seja estimulada a
desenvolver a sua oralidade; a agir e a refletir sobre a língua escrita/falada; a refletir
sobre as funções e importância da aquisição da língua escrita; a ler e a escrever, não só
como habilidade de decodificação e de codificação, mas principalmente como
apreensão/compreensão/expressão da língua; a fazer uso da língua oral e escrita.
(CAMPELO, 2002, p.3)
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Nesse contexto, o uso de diferentes gêneros textuais, como parlendas, músicas, cartas,
bilhetes, convites e rótulos, as atividades com letras móveis, os jogos e brincadeiras, as observações
e registros diários, os diagnósticos e sondagens de leitura/escrita, são alguns dos muitos recursos
que favorecem o trabalho na alfabetização. (CASTANHEIRA, MACIEL E MARTINS, 2009;
GOULART E SOUZA, 2015).
O oferecimento de tarefas desafiadoras, que permitam a criança pensar sobre as palavras e
os seus diferentes sons, bem como sobre as relações entre grafemas-fonemas, também são
estratégias didáticas que exercem resultados positivos no aprendizado da leitura e da escrita.
(MORAIS, 2005).
Além da organização de atividades didáticas diversificadas e desafiadoras, a organização de
um ambiente alfabetizador influencia significativamente no trabalho do professor alfabetizador.
A esse respeito Ferreiro (1992) pontua que
[...] em cada classe de alfabetização deve haver um ‘canto ou área de leitura’ onde se
encontram não só livros bem editados e ilustrados, como qualquer tipo de material que
contenha escrita (jornais, revistas, dicionários, folhetos, embalagens e rótulos
comerciais, receitas, embalagens de medicamentos, etc.) Quanto mais variado esse
material, mais adequado para realizar diversas atividades de exploração, classificação,
busca de semelhanças ou diferenças. [...] (FERREIRO, 1992, p.33)

Entretanto, cabe ressaltar que, mais do que preencher a sala de aula com todo tipo de texto e
material escrito, é preciso que a ação docente se dê no sentido de provocar e proporcionar uma
pluralidade

de

experiências

das

crianças

com

cada

um

desses

materiais,

construindo/ampliando/ressignificando os inúmeros propósitos sociais da língua. (LEITE E
COLELLO, 2010).
Um outro aspecto importante ao trabalho de um bom professor alfabetizador, diz respeito à
necessidade de conhecer a realidade, as histórias de vida e considerar às singularidades,
potencialidades e dificuldades de cada aluno. (CAGLIARI, 1998; GARCIA, 2008, LEAL, 2005;
GOULART E SOUZA, 2015). Leal (2005) afirma que se “soubermos atuar com todos os alunos ao
mesmo tempo, atendendo às diferentes demandas e auxiliando-os, teremos construído um belo
perfil conquanto professor (a) alfabetizador(a). (LEAL, 2005, p. 91).
Ao pensar no conjunto de saberes didáticos imprescindíveis a um bom professor
alfabetizador, é impossível não recair também em questões metodológicas que atravessam a
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organização didático-pedagógica do trabalho docente. É comum “a ideia de que o sucesso na
alfabetização depende do emprego de bons métodos de ensino. ” (ABUD, 1987, p.28).
Os estudos têm indicado, no entanto, que não há um consenso sobre o melhor método a ser
utilizado. Sobre essa questão, Carvalho (2015) destaca que embora alfabetizar não são seja uma
questão eminentemente metodológica, quem se predispõe a alfabetizar
[...] deve ter um conhecimento básico sobre os princípios teórico-metodológicos da
alfabetização, para não ter que inventar a roda. Já não se espera que um método
milagroso seja plenamente eficaz para todos. Tal receita não existe. A maioria das
professoras experientes cria seu próprio caminho: a partir de um método tradicional,
adapta, cria percursos e inova a prática. Há um lugar para a invenção e criatividade,
pois não são apenas as crianças que constroem conhecimento. (CARVALHO, 2015,
p.17-18)

O importante é que o professor, conhecendo os limites e possibilidades dos seus alunos,
crie/recrie diferentes formas de ensinar de acordo sua realidade, que atendam às suas necessidades.
O professor alfabetizador no exercício da sua prática encontra uma multiplicidade de situações que
fazem com que sejam acessados diferentes tipos de saberes. Esses saberes são construídos,
reconstruídos e mobilizados durante o processo de ensino e aprendizagem dos alunos.
Os saberes didáticos enquanto concepções resultantes de reflexões sobre a prática em seu
sentido amplo, contribuem para “reflexões racionais e normativas que conduzem a sistemas mais ou
menos coerentes de representação e de orientação da atividade educativa” (TARDIF, 2012, p.37).
Desse ponto de vista, é por meio desses saberes que os professores poderão refletir sobre a prática e
avaliar os caminhos e (des)caminhos para os objetivos a serem alcançados.
Considerando a importância da ação docente do alfabetizador para a efetividade do processo
de ensino e aprendizagem nos anos iniciais de escolaridade; considera-se relevante investigar e
analisar quais saberes didáticos são considerados essenciais na prática cotidiana e o que revelam as
narrativas desses alfabetizadores.
O QUE REVELAM OS ALFABETIZADORES SOBRE OS SABERES DIDÁTICOS?
A fim de investigar os modos pelos quais os professores se relacionam com os saberes
didáticos em seus cotidianos, optou-se por uma postura metodológica de abordagem exploratóriadescritiva. Para a coleta de dados foram utilizadas entrevistas semiestruturada com dez professores
alfabetizadores de diferentes escolas públicas da Baixada Fluminense.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1908

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

As narrativas dos professores foram organizadas em duas categorias principais que
possibilitam um maior entendimento do que pensam/fazem os alfabetizadores no que se diz respeito
aos saberes didáticos: importância dos saberes didáticos para os professores e as estratégias de
trabalho relacionadas ao campo didático utilizadas pelos alfabetizadores.
No que se refere a importância dos saberes didáticos para os professores; as entrevistas
ratificam a ideia de que um bom alfabetizador precisa ter clareza de como ensinar e de como
organizar seu trabalho. (LEITE, COLELLO, 2010; LERNER, 2002). Nesse aspecto chama atenção
as considerações do Professor 7:
O conhecimento didático é muito importante porque um professor que sabe como
ensinar, que também se preocupa com a melhor forma daquele aluno aprender, que
estratégias pode utilizar, para mim é fundamental. Ainda que ele erre hoje, ele vai
saber reconhecer e identificar e vai se importar que no dia de amanhã ele possa
retomar aquilo e ensinar de uma forma diferente, porque ele percebeu e reconheceu
que aquela estratégia que ele utilizou não atingiu os alunos dele. [...] (P7)

Nota-se que na perspectiva do P7 à medida que o alfabetizador adquire um domínio
didático-pedagógico ele é capaz de construir caminhos para o seu trabalho e criar diferentes
estratégias para alcançar seus alunos.
Os saberes didáticos, juntamente com os saberes teóricos sobre a alfabetização
fundamentam o trabalho do professor alfabetizador, facilitando assim a sua atuação docente.
No que diz respeito as estratégias relacionadas a didática, as narrativas também demonstram
um conjunto de ações realizadas pelos professores no dia-a-dia que objetivam facilitar o trabalho na
alfabetização.
A nuvem de palavras apresentada na Figura 1 busca sintetizar os elementos mais recorrentes
nas narrativas no que diz respeito as estratégias didáticas utilizadas pelos alfabetizadores.
A variação de tamanhos das palavras indica a frequência da utilização de cada uma pelos
professores. O uso de histórias, cantigas, textos diversificados, jogos e músicas aparecem como
componentes essenciais ao trabalho dos professores alfabetizadores. Seguidas por brincadeiras, uso
do alfabeto e de atividades de rotinas, dentre outras não menos importante em seus discursos. É
possível perceber que o uso destas estratégias didáticas ajuda no desenvolvimento da oralidade, nas
reflexões sobre a língua falada/escrita, favorecendo assim o desenvolvimento da autonomia do
aluno e um bom trabalho na alfabetização. (CAMPELO, 2002; GOULART, SOUZA, 2015).
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É curioso observar o uso recorrente das palavras de mesmo campo semântico
“diversificadas” e “diferentes” nas narrativas dos alfabetizadores, indicando assim a necessidade de
um trabalho pautado nas especificidades e necessidades dos alunos e que considere suas
singularidades, potencialidades e dificuldades. (LEAL, 2005).
Os professores alfabetizadores entrevistados apontam ainda o método como um elemento
central de seus discursos. Quando questionados sobre os modos de realizar seu trabalho os
alfabetizadores entrevistados relacionam sua ação docente a questões metodológicas diversas.
Sobre essa questão destacam-se as seguintes ponderações dos alfabetizadores entrevistados:
Não fico presa a uma metodologia somente. Procuro adequar a realidade e a demanda
da turma. (Professor1)
Mesclo vários métodos. Procuro escrever um Projeto baseado em algo que está em
destaque [...] associo reportagens e informações que se encontram no Youtube
(Professor 4)
Não sigo uma única linha (pedagógica), mas misturo diferentes linhas. (Professor 7)
Não tenho um método específico para alfabetizar, misturo um pouco. (Professor 10)

Através do conteúdo das narrativas não se percebe a identificação ou assunção de um único
método de alfabetização por parte dos professores, mas o uso de diferentes modos de fazer que
sejam capazes de proporcionar uma alfabetização mais exitosa.
Neste sentido o sucesso na alfabetização não está relacionado a um método específico, mas
às diferentes possibilidades do alfabetizador (re)criar, (re)pensar e adequar as formas de ensinar a
partir das necessidades que envolvem seu cotidiano. O melhor método é, portanto, aquele que dá
bons resultados, que vai ao encontro dos alunos e de suas realidades. (CAGLIARI, 2007).
(IN)CONCLUINDO...
Os alfabetizadores entrevistados apontaram diversas propostas didáticas que contribuem
para práticas exitosas de alfabetização: textos diversificados, diferentes estratégias de leitura e
escrita, diagnósticos, uso e materiais pedagógicos, entre outros.
O conteúdo das narrativas deixa pistas de que para os alfabetizadores entrevistados o melhor
método é aquele que produz bons resultados nos alunos, sejam eles mais tradicionais ou inovadores.
A esse respeito parece oportuno indagar, para além dos dados: de que modo as formações podem
contribuir para a superação do dilema do uso ou não de métodos/ metodologias de alfabetização e a
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ausência deles. O que precisa saber/fazer um professor para alfabetizar crianças que frequentam,
sobretudo, a escola pública?
A grande preocupação dos alfabetizadores está em como oportunizar atividades
significativas e prazerosas e estratégias que sejam capazes de atender as especificidades de cada
criança. Sendo assim, a ideia do forte compromisso com os alunos e com o processo de ensinoaprendizagem é um dos grandes diferenciais do trabalho desses professores entrevistados.
A partir deste estudo foi possível observar que embora os professores neguem por diversas
vezes a importância dos saberes didáticos em detrimento dos saberes experienciais (TARDIF,
2012), os saberes didáticos atravessam todo o trabalho docente e são componentes essenciais para
um bom trabalho na alfabetização. Quando um professor sabe o que faz e porque faz, quando
realiza seu trabalho a partir de um planejamento e de um objetivo que pretende alcançar suas ações
contribuem para aprendizagens mais efetivas e significativas na alfabetização.
Sobre essa questão nota-se que se por um lado existe uma relação de distanciamento dos
alfabetizadores com os saberes didáticos na formação inicial e um esvaziamento desses saberes, por
outro há a carência do uso deles na prática cotidiana.

Sendo assim se faz necessário uma

aproximação mais estreita entre a formação inicial e continuada dos professores alfabetizadores.
Uma relação que permita um diálogo entre os saberes da formação e os saberes da atuação, os
saberes da prática cotidiana dos alfabetizadores.
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ANEXO
Figura 1. Palavras relacionadas as estratégias didáticas mais recorrentes nas narrativas dos professores entrevistados

Fonte: As autoras, 2020
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Resumo
A formação do professor, especialmente a do alfabetizador, se constitui, para o campo da formação
docente, um recorrente desafio. Esse desafio se inscreve sobretudo nas questões que envolvem a
definição tanto do perfil de profissional que se pretende formar quanto dos saberes necessários a um
desempenho profissional específico no campo da alfabetização. Observam-se dilemas quanto aos
critérios de entendimento sobre a distribuição dos saberes disciplinares e os saberes da prática nos
currículos, entendidos como saberes do campo didático. Assim, sabendo-se que o professor
alfabetizador no decorrer de seu trabalho cotidiano constrói e mobiliza uma diversidade de saberes
(LERNER, 2002; CARVALHO, 2015; GAUTHIER, C. BISSONNETTE, S.; RICHARD, 2014),
buscou-se através deste estudo refletir sobre as relações que os alfabetizadores estabelecem com os
saberes didáticos. Analisam-se percepções de professores alfabetizadores da rede pública de ensino, de
diferentes municípios da Baixada Fluminense. Privilegiou-se como opção metodológica uma
abordagem descritiva da pesquisa e um enfoque qualitativo para a análise dos dados. O instrumento de
coleta de dados utilizado foi a entrevista semiestruturada, norteada pelas seguintes categorias:
importância dos saberes didáticos para os professores e as estratégias de trabalho relacionadas ao
campo didático utilizadas pelos alfabetizadores. O conteúdo das narrativas aponta que, por mais que
exista uma relação de exterioridade com os saberes didáticos, eles perpassam todo o trabalho dos
professores alfabetizadores e são componentes fundamentais na/para aprendizagem dos alunos. Um
alfabetizador que tem clareza do que faz encontra meio de realizar seu trabalho de forma mais exitosa.
Os alfabetizadores apontam a importância do uso de diferentes tipos de textos e de atividades
diversificadas para uma aprendizagem significativa e que considere as potencialidades e dificuldades de
cada aluno. O estudo evidencia ainda para a necessidade de um diálogo entre os saberes da formação
inicial dos professores alfabetizadores e os saberes da prática.
Palavras-chave: Alfabetização; Professor alfabetizador; Saberes didáticos.
INDICAÇÕES SOBRE SABERES DIDÁTICOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO
CONTINUADA DE ALFABETIZADORES
Alessandra Ribeiro Baptista – ECEMAR
Izabel Cristina Costa de Faria – FEBF/UERJ
Flavia Soares Diniz Pinto – FEBF/UERJ
Tatiane Felix Guimarães – FEBF/UERJ

INTRODUÇÃO
A questão do professor e sua formação é recorrente em diferente contextos e sociedades. Os
questionamentos a este respeito são motivados principalmente pelos resultados apresentados tanto
em avaliações internacionais, como por exemplo, o Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes (PISA), e no contexto brasileiro, na Avaliação Nacional da alfabetização (ANA). De
acordo com os dados do Relatório Global do Desenvolvimento da Educação 2017/8, publicado pela
Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura (UNESCO) existem no mundo cerca de
758 milhões de adultos que não sabem ler nem escrever frases simples. Indicando que a
alfabetização ainda continua sendo um desafio para sociedades e contextos, o referido documento
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mostra que 264 milhões de jovens e crianças da população mundial ainda estão fora da escola. No
contexto brasileiro, segundo este mesmo relatório, o número é de 13 milhões de analfabetos.
Sobre o Brasil, segundo os dados do PISA, nos últimos 10 anos nas áreas de leitura,
matemática e ciências, o país cai no ranking, ocupando a posição de 58-60, com uma média de 413
em leitura, a de 72-74 e média de 384 em matemática e com a colocação de 66-68 e a média 404
em ciências, no ano de 2018 (MORENO; OLIVEIRA, 2019) . E a ANA alerta em 2016 que
33,95% dos alunos ainda estão no nível insuficiente na avaliação escrita, já em matemática o índice
aponta que 54,4% está abaixo do desempenho desejado (MEC, 2017).
Ratifica-se assim a ideia de que há uma relação intrínseca entre formação e atuação do
professor com os resultados das aprendizagens dos alunos. Também, os professores em seus
discursos/narrativas se autodefine como impotentes diante das dificuldades e necessidades dos
alunos, especialmente os das camadas populares que frequentam as escolas. Quando se referem a
essa impotência para a gestão da sala de aula e das aprendizagens, reivindicam que lhes sejam
apontadas alternativas de “como fazer”. Inclusive o fazem em relação às formações. Curiosamente,
as reivindicam tomando como critério o “como fazer” e as criticam considerando-as inadequadas.
Neste caso utilizam como critério o “excesso de teoria” e o “distanciamento de suas realidades”.
Tais critérios, em boa parte dos casos se resume no famoso chavão “as reformas vêm de cima para
baixo”.
Do ponto de vista do sistema educacional há a constatação de uma situação real, evidenciada
sob diferentes formas, sobre o desempenho do próprio sistema e, especialmente, dos alunos dos
anos iniciais da escolaridade. Essa situação, quando analisada criticamente, incide sobre a formação
inicial do professor e a consequente inabilidade na promoção de aprendizagens consideradas
satisfatórias, e sobre as ações do sistema educacional voltadas para a formação continuada de
professores.
A necessidade de melhoria da atuação e da formação do professor, sobretudo do
alfabetizador, emerge como foco das ações que organizam as políticas públicas (GATTI; ANDRÉ;
BARRETO, 2011). E, ainda, o fato de que, mesmo implicitamente, se aponte para um fazer
didático-pedagógico mais adequado às características de contextos e público-alvo das escolas
públicas, é possível hipotetizar a aproximação entre saber fazer e saberes do campo didático. Nesse
particular, acredita-se que as orientações das políticas públicas de formação continuada de
alfabetizadores apontem saberes didáticos considerados essenciais ao alfabetizador para que possa
promover aprendizagens mais significativas. A curiosidade de identificar esses saberes em políticas
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públicas motiva o presente trabalho que tem como foco principal o PROFA e o PNAIC. Elege-se
para análise os “direitos de aprender a ensinar” e os “Direitos gerais de aprendizagem: Língua
Portuguesa”.
RETOMANDO A DISCUSSÃO SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E
SUA IMPORTÂNCIA
Os estudos sobre a formação de professores têm sido marcados pelas contribuições de
autores como Tardif (2014); Gauthier (2013); Gatti (2011); Imbernón (2009); Pimenta (1999).
Cada um deles, ao seu modo, chama a atenção para o fato de que a formação de professores implica
uma visão múltipla, especialmente sobre os saberes necessários à profissão. Por exemplo, Tardif
(2014) indica uma formação docente baseada nos saberes do professor. Esses saberes resultam do
que chama de amálgama de conhecimentos (profissional, das disciplinas, dos currículos e da
formação profissional). Já Gauthier (2013), ao propor a determinação de um repertório de
conhecimentos próprios ao ensino, explicita que “embora seja complexa e multiforme, a atividade
educativa deve ser compreendida também a partir daquilo que ela possui em termos de
generalidade” (GAUTHIER, 2013, p.293). Portanto, um repertório de conhecimentos próprios ao
ato de ensinar daria ao professor condições de estabelecer uma organização diante da situação de
incerteza e complexidade inerente à sala de aula. Em relação às contribuições de Pimenta (1999),
encontra-se a categorização dos saberes docentes em três dimensões, a saber: os saberes da
experiência, saberes do conhecimento e saberes pedagógicos.
A partir da contribuição dos autores apontados anteriormente, pode-se afirmar em relação
aos saberes necessários à formação, a sua dimensão plural. E, em se tratando especificamente dos
saberes necessários à formação do alfabetizador, Soligo (2003) aponta a necessidade de
competências específicas inerentes a este trabalho. O conhecimento didático como fundamental e
apresenta-se em três dimensões: a teórica, a prática e a experiencial. O conhecimento didático está
relacionado ao "como fazer". Nesse sentido:
Inclui

saberes relacionados a como planejar o trabalho, como organizar racionalmente

o tempo, como articular objetivos pedagógicos e objetivos de realização dos alunos,
como criar situações que aproximem, tanto quanto possível, ‘versão escolar’ e ‘versão
social’ das práticas e conhecimentos que se convertem em conteúdos na escola, como
selecionar as formas mais adequadas de organizar e abordar os conteúdos, como
selecionar materiais adequados, como organizar o espaço em função das propostas,
como mobilizar a disponibilidade dos alunos para aprender e favorecer a construção
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1915

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

de sua autonomia intelectual, como atender as diversidades e realizar a gestão do
trabalho pedagógico, como agrupar os alunos de forma produtiva para que trabalhem
cooperativamente e aprendam uns com os outros, como avaliar seus conhecimentos
prévios e seus percursos de aprendizagem; como avaliar os resultados obtidos e
redirecionar as propostas, quando não forem satisfatórios, entre muitos outros.
(SOLIGO, 2003, p.7 )

Compreende-se que é necessária uma pluralidade de saberes pedagógicos para uma
formação inicial e continuada adequada do professor alfabetizador. Nesta, o conhecimento didático
é percebido como conhecimento essencial no currículo da formação.
Em relação à formação continuada, encontra-se em Imbernón (2009) que ela deva “[...]
fomentar o desenvolvimento pessoal, profissional e institucional do professorado, potencializando
um trabalho colaborativo para mudar a prática.” (IMBERNÓN, 2009, p.49). Mostra a relevância
que as propostas de formação em serviço devem considerar os múltiplos aspectos que compõem a
profissão docente, como as subjetividades dos docentes, os sentimentos, os sentimentos dos outros e
a escuta responsiva. Inclua-se, aqui, os saberes profissionais relativos ao como ensinar. Certamente,
Imbernón se refere aos saberes didáticos.
Na perspectiva do ensinar, este requer uma variada e complexa constelação de saberes.
Portanto, inclui na perspectiva de Shulman (2004) a necessária articulação entre os conhecimentos
do conteúdo (é relativo ao conhecimento da disciplina a ser ensinada, envolvem-se como esse
conteúdo foi construído e validado pela ciência), o conhecimento pedagógico do conteúdo(é a
forma como conteúdo é organizado e apresentado ao aluno tornando-o compreensível ao discente) e
o conhecimento curricular (é aquele que correlaciona-se com o conhecer os programas instituídos
para o ensino,

recursos e temas específicos de um determinado currículo). Fica evidente a

imbricação entre as dimensões disciplinares, pedagógicas e curricular do conhecimento necessário a
prática docente.
Autores como Pimenta (1999) e Franco (2009), caracterizam os saberes da formação como
saberes da experiência ( sobre o que é ser professor, já se tem esse saber por experiência de quando
era aluno, já tinha uma ideia do que é ser professor também são os que se produz no cotidiano
docente, num processo de reflexão da sua prática, de seus colegas e de textos produzidos por outros
educadores), saberes do conhecimento (é o saber operar com as informações para chegar ao
conhecimento, é mediar a sociedade de informação e os alunos) e os saberes pedagógicos (saberes
de suas atividades realizada em sala de aula).
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Especificamente sobre os saberes Didáticos e do Campo Didático, de acordo com Libâneo
(1994), eles se organizam em torno do que considera temas fundamentais da didática, a saber:
objetivos-sócios-pedagógicos; conteúdos escolares; princípios didáticos; métodos de ensino
aprendizagem; as formas organizadas do ensino; aplicação de técnicas e recursos e controle e
avaliação da aprendizagem.
A partir das contribuições dos autores acima compreende-se que é possível identificar como
dimensões dos saberes da formação docente saberes disciplinares, saberes do campo didático,
saberes da experiência e saberes do contexto. Dentre eles os saberes didáticos e do campo didático
aparecem como inerentes à formação.
Em se tratando da natureza da profissão docente pode-se afirmar e reafirmar a centralidade
do saber didático pedagógico (ROLDÃO, 2017; NÓVOA, 1995). Assim, aliando-se às ideias desses
autores justifica-se à proposição do presente trabalho que tem como objetivo principal investigar
como os saberes didáticos são ou não contemplados pelas orientações do PROFA e PNAIC.
POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES:
NECESSIDADE EXPLICITAÇÃO DE UM SABER-FAZER-SER
A formação do professor ganha acentuado destaque nas discussões do campo educacional,
social e político não apenas no Brasil, mas em âmbito internacional. É possível reconhecer novas
exigências do trabalho docente onde a prática ultrapassa as competências cognitivas. Nessa
perspectiva, “cada vez mais professores trabalham em uma situação que a distância entre a
idealização da profissão e a realidade deve aumentar, em razão da complexidade e da multiplicidade
de tarefas [...]” (GATTI, 2011, p.25).
Diante dos desafios das constatações sobre a realidade educacional brasileira, especialmente
àquelas relacionadas aos resultados de desempenho, surge a necessidade da proposição de políticas
públicas de formação continuada de professores, sobretudo, de alfabetizadores. Essas políticas
públicas, com vistas a uma maior celeridade na operacionalização, assumem a perspectiva de
formação de cunho transmissiva, prevalecendo as propostas de operacionalização em forma de
palestras, seminários e oficinas. (GATTI, 2011).
As políticas públicas de formação docente no Brasil emergem principalmente nas décadas
de 80 e 90, com uma forte referência aos saberes docentes, prioritariamente os saberes da
experiência (TARDIF, 2014; GAUTHIER, 2013; SCHÖN, 1983) e às competências necessárias à
docência. (GATTI, 2011).
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Cabe ressaltar que as Políticas Públicas de Formação de Professores buscam atender às
demandas de contextos e sociedade no que diz respeito às aspirações em relação à escola, à
escolarização, à formação, o desempenho da escola dos professores e dos alunos, e suas
comunidades. É nesse cenário de efervescentes discussões sobre a efetividade do sistema
educacional e dos modelos vigentes de formação de professores que, em 2001 o Ministério da
Educação (MEC) lança o primeiro programa de formação continuada de professores
alfabetizadores- PROFA, com o objetivo de ensinar o professor a alfabetizar tendo como princípio
“o direito do professor de aprender a ensinar”. (BRASIL, 2001, p.17)
Ainda no sentido do direito, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa proposto
em 2012 volta-se para os direitos de aprendizagem dos alunos. Privilegiou inicialmente as áreas de
língua portuguesa seguindo-se à de matemática e ciências. Em ambos os programas o conteúdo dos
enunciados dos direitos de “ensinar” e de “aprender” torna-se revelador dos saberes necessários à
atuação do professor alfabetizador.
SABERES DIDÁTICOS INDICADOS COMO NECESSÁRIOS AO ALFABETIZADOR NA
PERSPECTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE
ALFABETIZADORES
Tomando-se como base os objetivos propostos para esse trabalho de mapear os saberes
didáticos apontados em políticas públicas de formação continuada de professores alfabetizadores,
elege-se a dimensão qualitativa da pesquisa, inspirada em uma abordagem documental Bravo
(1991) e Gomes (2007). Tomam-se como objeto de análise o PROFA - Programa de Formação de
Professores Alfabetizadores e o PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, por
terem sido, respectivamente, a primeira e a última política pública de formação de professores
alfabetizadores. Além disso ambas se organizam em torno das ideias de direitos de “aprender a
ensinar” e dos “direitos de aprendizagem”. Ideias estas que inauguram uma nova perspectiva de
entendimento do ensinar e do aprender. Especificamente analisam-se os saberes do campo didáticos
indicados nos textos “direito de aprender a ensinar” (PROFA) e “Direitos gerais de
aprendizagem: Língua Portuguesa” (PNAIC).
Considera-se importante assinalar que o Programa de Formação de Professores
Alfabetizadores (PROFA), lançado pelo governo federal em 2001 e operacionalizado por meio de
cooperação técnica entre o Ministério da Educação, as Secretarias de Educação, universidades, e as
escolas de magistério ou organizações não-governamentais, caracterizou-se como um curso de
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aprofundamento com o objetivo de desenvolver competências profissionais necessárias ao professor
alfabetizador,

oferecendo-lhe

conhecimentos

específicos

da

didática

da

alfabetização.

Conhecimentos estes, amplamente difundidos na década de 90 em diferentes países. No contexto
brasileiro “[...] representou uma mudança de paradigma na alfabetização.” (BRASIL, 2001, p.5). A
intenção principal do programa foi oferecer aos professores conhecimento didático sobre
alfabetização baseado nas formulações da Psicogênese da Língua Escrita. O documento de
apresentação salienta que “[...] é preciso produzir conhecimento específico na área da didática.”
(BRASIL,2001, p.5) através da garantia de um “modelo de formação centrado no direito de
aprender a ensinar.” (BRASIL, 2001, p.17).
SABERES DO CAMPO DIDÁTICO INDICADOS NOS DIREITOS DE APRENDER A
ENSINAR (PROFA)
Com vistas a uma organização mais didática do que este artigo se propõe analisar,
considera-se importante apresentar inicialmente o conjunto dos “Direitos de aprender a ensinar”,
indicados no caderno de apresentação do PROFA (BRASIL, 2001, p. 17):
1. Encarar os alunos como pessoas que precisam ter sucesso em suas
aprendizagens para se desenvolverem pessoalmente e para terem uma imagem
positiva de si mesmos, orientando-se por esse pressuposto.
2. Desenvolver um trabalho de alfabetização adequado às necessidades de
aprendizagem dos alunos, acreditando que todos são capazes de aprender.
3. Reconhecer-se como modelo de referência para os alunos: como leitor, como
usuário da escrita e como parceiro durante as atividades.
4. Utilizar o conhecimento disponível sobre os processos de aprendizagem dos
quais depende a alfabetização, para planejar as atividades de leitura e escrita.
5. Observar o desempenho dos alunos durante as atividades, bem como as suas
interações nas situações de parceria, para fazer intervenções pedagógicas
adequadas.
6. Planejar atividades de alfabetização desafiadoras, considerando o nível de
conhecimento real dos alunos.
7. Formar agrupamentos produtivos de alunos, considerando seus conhecimentos e
suas características pessoais.
8. Selecionar diferentes tipos de texto, que sejam apropriados para o trabalho.
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9. Utilizar instrumentos funcionais de registro do desempenho e da evolução dos
alunos, de planejamento e de documentação do trabalho pedagógico.
10. Responsabilizar-se pelos resultados obtidos em relação às aprendizagens dos
alunos. (BRASIL, 2001. grifo nosso)

O conjunto dos dez direitos apontados no documento em análise permite identificar que nos
direitos 1, 2, 3 e 10 ficam evidente os saberes do campo didáticos em sua dimensão
sociopedagógica. Articulam-se em três referências fundamentais: valores e ideias ditos na
legislação educacional; os conteúdos disciplinares básicos e as necessidades e anseios da sociedade.
(Conf. LIBÂNEO, 1994; SAVIANI, 2011). A dimensão sócio pedagógica articula-se
fundamentalmente com a ideia da imbricação direta entre sociedade, fins educativos e pedagógicos
da educação escolar.
Os direitos 6 e 7, sugerem a necessidade de um sólido conhecimento do conteúdo e o
desenvolvimento da capacidade de transformar em objeto de aprendizagem os objetos do
conhecimento. Essa capacidade de articulação representa um repertório de conhecimentos,
habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudes que organizados pedagógica e didaticamente
buscam a assimilação ativa e aplicação prática na vida dos alunos (LIBÂNEO, 1994; GAUTHIER,
2013; ROLDÃO, 2017).
Os direitos 5, 9 e 10 fazem a alusão explícita a necessidade de entendimento da avaliação
como ato pedagógico. (LIBÂNEO, 1994), e os direitos 2, 4, 5, 7 e 8 destacam o cuidado na seleção
de metodologia de ensino o mais adequada possível a sujeitos e contextos. Acredita-se ser possível
inferir que a falta de clareza na opção metodológica implica formas equivocadas de organizar o
ensino, consequentemente interferem no cotejamento entre objetivos, conteúdo, metodologia e
avaliação. (SHULMAN, 2004)
Já os direitos 4, 6 e 8, evidenciam a essencialidade dos saberes didáticos e do campo
didático enquanto estruturante das ações de ensinar e aprender e, necessariamente, da formação do
professor alfabetizador.
Observa-se, portanto, a partir desta análise dos “Direitos de aprender a ensinar” que há um
entrelaçamento dos diferentes saberes com os do campo didático. O programa deixa evidente a
ênfase dada aos saberes didáticos, apontados em todos os direitos, transversalizados por temas
fundamentais da didática.
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Em relação ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), este configura-se
como uma ação do Ministério da Educação, que teve início em 2012. A principal meta estabelecida
pelo PNAIC foi a de alfabetizar todas as crianças brasileiras até os oito anos de idade. (Cf,
BRASIL, 2015). À época, voltava-se especialmente para a alfabetização em Língua Portuguesa,
contendo 24 cadernos distribuídos nos três primeiros anos do Ensino Fundamental. Em 2014,
lançaram-se novos materiais, mais 13 cadernos voltados para a alfabetização matemática e, em
2015, 12 cadernos destinado às demais áreas de conhecimento.
SABERES DO CAMPO DIDÁTICO INDICADOS NOS DIREITOS DE APRENDIZAGEM
(PNAIC)
O primeiro caderno do PNAIC indica os Direitos gerais de aprendizagem: Língua
Portuguesa. Acredita-se que, em cada um deles, encontram-se pistas reveladoras dos saberes
necessários aos alfabetizadores para garantir e viabilizar a aprendizagem dos alunos. É direito dos
alunos:
1. Compreender e produzir textos orais e escritos de diferentes gêneros,
veiculados em suportes textuais diversos, e para atender a diferentes propósitos
comunicativos, considerando as condições em que os discursos são criados e
recebidos.
2. Apreciar e compreender textos do universo literário (contos, fábulas, crônicas,
poemas, dentre outros), levando-se em conta os fenômenos de fruição estética, de
imaginação e de lirismo, assim como os múltiplos sentidos que o leitor pode produzir
durante a leitura.
3. Apreciar e usar em situações significativas os gêneros literários do patrimônio
cultural da infância, como parlendas, cantigas, trava línguas.
4. Compreender e produzir textos destinados à organização e socialização do saber
escolar/científico (textos didáticos, notas de enciclopédia, verbetes, resumos,
resenhas, dentre outros) e à organização do cotidiano escolar e não escolar
(agendas, cronogramas, calendários, cadernos de notas...).
5. Participar de situações de leitura/escuta e produção oral e escrita de textos
destinados à reflexão e discussão acerca de temas sociais relevantes (notícias,
reportagens, artigos de opinião, cartas de leitores, debates, documentários...).
6. Produzir e compreender textos orais e escritos com finalidades voltadas para a
reflexão sobre valores e comportamentos sociais, planejando e participando de
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situações de combate aos preconceitos e atitudes discriminatórias (preconceito
racial, de gênero, preconceito a grupos sexuais, preconceito linguístico, dentre outros).
(BRASIL, 2012, p. 32, grifo nosso)

Observa-se que em todos os direitos de aprendizagem da língua portuguesa indicados pelo
PNAIC, contemplam os saberes disciplinares, saberes do campo didático, saberes da experiência e
saberes do contexto. Isso fica evidente quando associam conhecimento específicos da língua
portuguesa em sua dimensão in uso, aliando-se às contribuições e discussões do campo de estudo da
linguagem cuja base está na estreita interrelação entre o domínio das habilidades linguísticas. Esse
domínio se exerce na reflexão sobre textos falados e escritos, cuja à temática expressa contextos e
situações sociais importante. Nessa perspectiva acentua-se a importância dos gêneros textuais como
eixo estruturador da aprendizagem do sistema alfabético da língua.
Nesse perspectiva, os saberes necessários ao alfabetizador se caracterizam pela pluralidade e
multirreferencialidade, especificamente em se tratando dos saberes do campo didático estes podem
ser percebidos como estruturantes da ação didática do professor, uma vez que o conjunto de direitos
apresentados sugere a capacidade de organizar as experiências de aprendizagem de modo a articular
a pluralidade das dimensões da língua portuguesa e seus usos.
Assim como indicado por Shulman (2004) a articulação entre o conhecimento curricular, o
conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico do conteúdo, torna a ação didática mais
efetiva consequentemente assegura-se uma maior efetividade nas aprendizagens.
SINTETIZANDO
Tendo em vista a análise dos direitos de ensinar e aprender, assinalados pelas políticas
públicas de formação continuada de alfabetizadores do PNAIC e do PROFA, observou-se que
embora a ênfase dada pareça ser diferenciada em seu foco, professores direito do professor e direito
do aluno, ambas expressam um esforço público para garantir a efetividade da alfabetização nos anos
iniciais. Observou-se também em se tratando especificamente dos saberes do campo didático que
estes não podem ser tomados em si mesmo. Sua essencialidade reside no fato de que são eles que
garantem ao professor o discernimento em termos das escolhas pedagógicas para garantir que os
direitos de aprendizagem dos alunos sejam concretizados.
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Resumo
Os dados sobre a alfabetização no mundo mostram que ela, a alfabetização, continua sendo um
problema ainda não superado (PISA, ANA, UNESCO). Diante dos resultados considerados
insatisfatórios, sob diferentes formas, os países têm buscado em suas políticas públicas propor
alternativas para minimizar este problema. Dentre estas destacam-se a aquelas voltadas especialmente
para a formação continuada do professor alfabetizador. É importante assinalar que tais políticas
admitem uma relação intrínseca entre a atuação do professor e os resultados das aprendizagens dos
alunos, apontando para a necessidade de retomar os saberes docentes característicos do campo da
alfabetização. Dentre estes, chamam a atenção os saberes do campo didático, considerados como
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estruturantes da constituição da profissionalidade docente. Na verdade, essa essencialidade, em boa
parte das vezes, é questionada e, num certo sentido, relativizada.
É no contexto dessa discussão,
que este artigo, inspirando-se nas contribuições de: Pimenta (1999); Franco (2009); Libâneo (1990);
Shulman (2004), propõe-se a mapear os saberes didáticos indicados em políticas públicas de formação
continuada de alfabetizadores. Toma como foco o PROFA (Programa de Formação de Professores
Alfabetizadores) e o PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa). Utiliza, do ponto de
vista metodológico, os princípios da pesquisa documental (BRAVO, 1991, GOMES, 2007).
Analisaram-se especificamente os “direitos de aprender a ensinar” e os “Direitos gerais de
aprendizagem: Língua Portuguesa”. A análise desses documentos permitiu identificar uma ênfase
significativa nos saberes do campo didático e nos saberes disciplinares, em articulação explícita com
aspectos situacionais e contextuais. Isso evidencia que, na perspectiva das políticas públicas de
formação continuada para alfabetizadores, a intercomplementariedade entre esses saberes é
fundamental para a formação continuada docente, especialmente quando se trata da alfabetização.
Palavras-chave: Políticas Públicas em alfabetização; Saberes do Campo Didático; Formação
Continuada de Alfabetizadores.
O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO: INTENCIONALIDADES, ORIENTAÇÕES E
SABERES DA FORMAÇÃO DOCENTE
Laís Ribeiro Canuto – FEBF/UERJ
Magda Cristina Dias de Lucena – SME de Duque de Caxias/RJ
Hector Renan da Silveira Calixto – UFOPA

INTRODUÇÃO
Diante dos novos modelos de formação docente pretendidos pela sociedade contemporânea,
buscam-se estratégias inovadoras para a operacionalização dos processos de ensino e de
aprendizagem. Esses modelos e estratégias têm enaltecido, sob diferentes formas, o papel
estratégico atribuído à prática pedagógica e à didática na formação inicial e continuada de
professores. Tributa-se a elas, a construção de cenários onde os processos de formação dialogam
com múltiplas realidades e situações que constituem os ambientes educativos. Esse diálogo, aliado à
(auto) reflexão promove, por exemplo, a articulação entre as dimensões intelectual, ética e estética
dos sujeitos; entre sujeitos e a multirreferencialidade dos saberes; entre os saberes e os contextos;
entre a produção e transferência de conhecimentos pedagógicos e disciplinares; entre a formação
disciplinar, pedagógica e prática; entre a ação e a reflexão, e o desenvolvimento das competências
docentes (IMBERNÓN, 2011; GUTIÉRREZ et al, 2004).
Nesse contexto, a Universidade reafirma-se como um espaço fundamental de tomada de
decisões sobre a formação docente. As transformações nas formas como diferentes sujeitos se
relacionam com os saberes institucionalizados, exige, como já indicado, uma formação,
especialmente a inicial, que contemple as dimensões pessoais, sociais e profissionais alinhadas às
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exigências da sociedade do conhecimento e da informação (PÉREZ; LIS, 2012; FORMOSINHO,
2009). Tal formação pretendida implica, ao mesmo tempo, uma mudança de mentalidade por parte
de quem ensina e de quem aprende, e uma mudança metodológica nos modos de organizar
processos de ensino e de aprendizagem que estimulem a autonomia e o envolvimento efetivo dos
alunos nesses processos. Essas mudanças, inegavelmente, têm nos saberes didáticos uma matriz
inspiradora, pois permite a compreensão dos processos educativos a partir da articulação entre os
diferentes saberes curriculares (PIMENTA, 2012; GAUTHIER, 2013). Na verdade, instrumentaliza
o docente em formação para transformar em objeto de aprendizagem os objetos do conhecimento
que lhe foram apresentados. Tal compreensão possibilita refletir criticamente sobre as bases que
estruturam as relações que estabelecem com as ações de observação, compartilhamento e
intervenção vivenciadas nas diferentes etapas da formação.
Em se tratando da formação inicial de professores no contexto brasileiro, há muito se vem
discutindo a necessidade de articulação entre os ditos saberes disciplinares e os saberes da prática
(SOARES; VALLE, 2019). No entanto, é possível observar uma perspectiva polissêmica no trato
sobre a prática. E, nesse sentido, busca-se determinar o lugar da prática no contexto da formação
inicial (LIBÂNEO, 2013). E, não raro, considera-se o Estágio Curricular Supervisionado como
espaço de prática, entendido, aqui, como espaço de conceituação, investigação, experimentação e
intervenção didática (ZABALZA, 2014). Embora reconhecido como importante para a formação
docente, o estágio na maioria das vezes se reduz ao cumprimento de uma exigência burocrática.
Assim, neste trabalho discute-se o Estágio Curricular Supervisionado como possibilidade
para o exercício de construção/consolidação de saberes didáticos a partir do contato com o
cotidiano das escolas. Para isso, tomam-se como categorias de análise: percepções de alunos
estagiários sobre a experiência do estágio supervisionado e as orientações fornecidas pelas
diferentes instâncias responsáveis pelo processo de operacionalização do estágio curricular
supervisionado - Secretarias de Educação, Equipes Diretivas e Professores Regentes das Unidades
Escolares.
O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO COMO LÓCUS DA FORMAÇÃO DIDÁTICA
A preocupação com a formação inicial dos professores recai, sobretudo no discurso
educacional, sobre a busca de estratégias de aproximação da teoria estudada nas Instituições
Formadoras e a prática desenvolvida nas Unidades Escolares (FELÍCIO; OLIVEIRA, 2008;
FORMOSINHO, 2009). Nessa perspectiva, o Estágio Curricular Supervisionado se apresenta como
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o principal componente articulador da relação teoria e prática, possibilitando o desenvolvimento do
saber-fazer (BURRIOLLA, 2009).
Acerca do Estágio Curricular Supervisionado, cabe pontuar que mesmo diante da
importância, ainda que relativizada, dos saberes didáticos abordados na formação inicial, há que se
reconhecer que proporcionar uma aproximação com o futuro campo de trabalho contribui para a
constituição do profissional professor (FELÍCIO; OLIVEIRA, 2008). Salienta-se que essa
aproximação precisa romper com a ideia equivocada de pragmatismo na qual se acredita que a
prática sem fundamentação teórica é promotora da formação docente (MARRAN, 2011). E, ao
mesmo tempo, a necessidade de superar a academização, que consiste na supervalorização da
teoria, em detrimento da prática (FORMOSINHO, 2009). Identifica-se, assim, a relevância de
relacionar os saberes teóricos e saberes da prática, visando a construção de aprendizagens
significativas. Os saberes da prática são assumidos como saberes didáticos e do campo didático.
No cenário educacional, principalmente no brasileiro, observa-se que o Estágio Curricular
Supervisionado nos Cursos de Pedagogia, por exemplo, vem assumindo um papel relevante,
principalmente, a partir do indicado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº.
9394/96 sobre fins e finalidades desse Curso. Em seguida, as Diretrizes Curriculares Nacionais para
o Curso de Graduação em Pedagogia CNE/CP nº 1/2006 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a formação inicial em nível superior e para a formação continuada CNE/CP nº 2/2015, apontam um
olhar diferenciado para esse componente (MARRAN, 2011).
Nesse contexto de mudanças nas determinações legislativas, o componente Estágio
Curricular Supervisionado assume diferentes concepções. A compreensão dessas concepções
permite identificar um alinhamento entre essas e as orientações, as intencionalidades e os saberes
que envolvem o estágio. Dentre essas concepções, citam-se o Estágio como Aplicação da Teoria,
onde a ênfase se encontra nas orientações acadêmicas e técnicas, nos saberes disciplinares e as
intencionalidades se fundamentam na transmissão desses saberes; o Estágio como Prática
Profissional, em que as orientações estão voltadas para a prática, sendo construída a partir das
incertezas do cotidiano, os saberes organizam-se na observação da prática, e a intencionalidade
consiste em possibilitar a iniciação à prática; o Estágio como Emancipação Profissional que tem
como orientação a articulação dos aspectos sociais e pessoais, visando a emancipação do estagiário;
os saberes articulam a percepção sobre si e sua relação com a sociedade, e a finalidade consiste em
desenvolver as potencialidades do aluno (FREIRE, 2001). Conhecer essas concepções permite
compreender como os sujeitos envolvidos no estágio se relacionam com os aspectos que compõem
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1926

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

os saberes didáticos para a formação do professor e se na prática esses saberes são evidenciados ou
suprimidos diante de outros aspectos, como os sociais, os políticos, entre outros.
Em

se

tratando

dos

saberes

necessários

à

formação

docente

a

serem

apropriados/apresentados no Estágio Curricular Supervisionado, a partir do estudo desenvolvido por
Raymundo (2013), destacam-se os saberes teóricos, entendido como os conhecimentos partilhados
pelos componentes curriculares, bem como aqueles desenvolvidos no próprio componente
curricular estágio; os saberes práticos, constitui-se na aproximação do estagiário com o cotidiano
escolar; e os saberes experienciais, construídos no exercício da prática e que também fundamentam
o saber/fazer do futuro professor. Enfatiza-se também a importância da articulação entre Estágio
Curricular Supervisionado e os saberes didáticos, visto que a didática
[...] es una disciplina teórico-práctica que debe conducir a la reflexión contextualizada
de los processos interactivos de enseñanza y aprendizaje, tanto em el ámbito
intrapessoal, como interpessonal, propiciando la sistematización de la práctica
pedagógica, para su significación e interpretación, así como su mejoramento y
transformacion (GUTIÉRREZ et al, 2004, p. 64).

Percebe-se, portanto, que os saberes didáticos possibilitam a construção dos conhecimentos
que envolvem ensino/aprendizagem, possibilitando o desenvolvimento da teoria/prática pedagógica
como resultado de um processo reflexivo. Diante disso, entende-se que no Estágio Curricular
Supervisionado, os saberes didáticos são essenciais à formação do futuro professor (estagiário), e ao
aprimoramento do fazer pedagógico do professor regente. Para tanto, cabe ressaltar a importância
da construção desses saberes na formação docente como tentativa de promover uma aprendizagem
significativa. Vale lembrar que a especificidade do trabalho docente está diretamente relacionada
com a capacidade de pensar pedagogicamente e transformar em objeto de aprendizagem os objetos
do conhecimento (SCHULMANN, 2014; ROLDAO, 2017).
Identifica-se que apesar dos esforços para o desenvolvimento de uma formação docente de
boa qualidade, na maioria dos contextos formativos, o estágio não tem exercido plenamente a sua
função, pois, parece ter distanciado o futuro profissional do ato didático e da proposição de
intervenções didáticas constitutivas da especificidade do trabalho docente. Nesse contexto, ainda
que a didática seja o campo/disciplina responsável por possibilitar uma relação entre o pensar e o
agir, percebe-se a dificuldade de definir explicitamente o que se espera desse campo de saberes para
o Curso de Pedagogia (PIMENTA, 2012; GHEDIN et al, 2015).
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Do ponto de vista do Estágio Curricular Supervisionado enquanto componente curricular, as
pesquisas apontam que dentre os principais dilemas, pode-se destacar a dificuldade em articular-se
com os demais componentes, muitas vezes, constituindo-se como um eixo isolado; a falta de
orientações adequadas para a execução estágio; a preocupação excessiva com os aspectos
burocráticos que envolvem o cumprimento da Lei de estágio n.º 11.788/ 2008; a ideia de atividade
extracurricular, visando o cumprimento de carga horária; a superação dos obstáculos para a
articulação entre Instituição Formadora e Unidade Escolar; a percepção equivocada do estágio
enquanto avaliação da prática do professor regente (RAYMUNDO, 2013; FELÍCIO; OLIVEIRA,
2008; MARRAN, 2011). É evidente a relevância do estágio para os diferentes contextos que
compõem o contexto educacional, formal e informal, e para a formação docente. Todavia, cabe
pontuar a necessidade de uma ressignificação desse componente, a fim de que esses dilemas não
promovam uma descaracterização do seu papel formativo.
É importante marcar ainda as modalidades que compõem o Estágio Curricular
Supervisionado. Cabe ressaltar dentre as principais modalidades: a observação, a participação e a
regência (RAYMUNDO, 2013). Essas modalidades influenciam a relação entre Instituição
Formadora, estagiário e Unidade Escolar, bem como as orientações, as intencionalidades e os
saberes didáticos que compõem essa relação. Para tanto, independente da modalidade assumida, é
imprescindível que os aspectos analisados no estágio sejam explorados por meio de um processo
reflexivo, de modo que todos os envolvidos nessa relação, principalmente, o estagiário, sintam-se
contemplados na formação em termos dos saberes didáticos necessários ao exercício da profissão.
(FELÍCIO; OLIVEIRA, 2008).
Sabendo-se da relevância dos saberes didáticos na formação do professor/pedagogo, este
trabalho investiga, a partir das orientações fornecidas pelas Secretarias de Educação, pelas Equipes
Diretivas e pelos Professores Regentes das Unidades Escolares e pelos Estagiários, como o Estágio
Curricular Supervisionado pode se constituir, de fato, como um lócus privilegiado da formação
didática nos Cursos de Pedagogia.
O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO COMO LÓCUS DA FORMAÇÃO
DIDÁTICA: O QUE OS DADOS REVELAM
Apoiando-se em uma abordagem qualitativa da pesquisa (CHIZOTTI, 1995), e
considerando-se os princípios da pesquisa descritiva-exploratória (GIL, 2007), buscou-se investigar
o que estagiários e representantes de diferentes instâncias responsáveis pela operacionalização do
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Estágio Curricular Supervisionado pensam sobre o estágio. Dentre estas, Secretarias de Educação,
Equipes Diretivas das unidades escolares, Professores Regentes das Unidades Escolares. Através da
análise de narrativas, coletadas por meio de entrevista semiestruturada, indicam-se elementos que
podem orientar reflexões sobre ênfases e saberes que organizam esse componente curricular. Do
ponto de vista dos entrevistados, entrevistaram-se representantes: de Secretarias de Educação de
dois municípios do Estado do Rio de Janeiro, denominados como SME 1 e SME 2; de Equipes
Diretivas de unidades quatro unidades escolares, denominadas como E.D.1, E.D.2, E.D.3 e E.D.4;
dois Professores Regentes de turma, denominados de P. 1 e P.2; e três estagiários, denominados
E.1, E.2 e E.3. A seguir, sistematizam-se o que os dados revelam sobre as orientações
estabelecidas/fornecidas.
PERCEPÇÕES DOS ESTAGIÁRIOS SOBRE A EXPERIÊNCIA NO ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO
As entrevistas com estagiários indicam que o Estágio Curricular Supervisionado é um
componente fundamental para a formação docente, especialmente como uma possibilidade para o
desenvolvimento de uma prática pedagógica reflexiva. Entendem que o “preparo para o exercício
do magistério” (REFERENCIAR) exige a apropriação e articulação dos saberes teóricos e práticos.
Os depoimentos, a seguir, apontam para esse entendimento quando afirmam:
O estágio é muito importante para a formação do estagiário, pois é onde podemos
comparar a teoria com a prática e a complexidade de trabalhar com diferentes crianças
e suas especificidades. (E.1)
A minha expectativa era que o estágio me possibilitasse uma noção do trabalho em
sala de aula, trazendo o conhecimento da prática pedagógica. (E.2)
Eu esperava vivenciar na prática tudo aquilo que aprendi na teoria. Foi um processo de
muito aprendizado, pude ver na realidade o desenvolvimento dos alunos tanto na
socialização quanto no pedagógico. (E.3)

Pode-se perceber que, para os estagiários, o estágio pode ser considerado como um
momento relevante para a constituição do profissional professor. Ressaltam, também, que a ideia de
estágio aparece como oportunidade de articulação entre teoria e prática. Essa ideia de articulação
entre teoria e prática como uma das caraterísticas do estágio encontra eco, por exemplo, nos estudos
acerca deste componente curricular (BURIOLLA, 2009).
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Também vale sinalizar que, de acordo com a fala dos estagiários, parece existir uma
expectativa positiva para a realização do estágio. As vivências do trabalho em sala de aula e o
conhecimento da prática pedagógica podem contribuir para suas atuações futuras como professor.
Nesse sentido, as contribuições de Raymundo (2013) ratificam a importância do entendimento do
estágio como campo dos saberes didáticos.
ÊNFASES DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO SEGUNDO REPRESENTANTES
DE DIFERENTES INSTÂNCIAS
Do ponto de vista da ênfase dada aos processos de operacionalização/formação da
experiência de estágio, os dados evidenciam que:
A preocupação com estágio está centrada no cumprimento dos trâmites legais, como
por exemplo, a apólice de seguro e a carta de apresentação direcionada às escolas.
(SME 2)
A preocupação acerca do estágio se fundamenta no cumprimento da carga horária e na
assinatura da documentação exigida pela Instituição Formadora. Caso o estagiário
solicite, são apresentados alguns documentos da escola, como PPP e Plano de Curso.
(E.D.4)
Não há orientações da Secretaria de Educação para o desenvolvimento do trabalho
com o estagiário e a Equipe Diretiva aponta orientações sobre a relação com o
estagiário e o preenchimento dos documentos, porém não se encontram orientações
didáticas. (P.2)
A preocupação da Instituição Formadora está centrada nas orientações para
preenchimento das documentações, enquanto isso, evidenciam-se poucas orientações
didáticas. (E.2)

Curiosamente, os dados das entrevistas apontam que o cumprimento dos aspectos
legislativos/burocráticos aparece como prioridade na operacionalização do Estágio Curricular
Supervisionado, nas diferentes instâncias responsáveis por essa etapa de formação.
Destaca-se que a fala da professora (P.2) aponta pistas da fragilidade relativa à orientação
didática do estagiário. Sobre este aspecto cabe pontuar que parece não haver orientações didáticas
explícitas que direcionem as ações dos estagiários. As orientações encontradas são referentes aos
aspectos legislativos e burocráticos. Na narrativa do representante da SME1 foi possível analisar
um documento denominado Orientações para Estágio Obrigatório. Este documento apresenta,
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principalmente, os aspectos legais, como os documentos necessários, quadro de horário, termo de
compromisso e carta de apresentação. Consta, também, um plano de atividades. Este é o documento
que mais se aproxima dos aspectos didáticos; busca registrar a fundamentação teórica, a
metodologia, as atividades previstas e as estratégias de avaliação do período de estágio.
(PIMENTA, 2012)
Visto que a preocupação com o estágio se encontra, principalmente, nos aspectos
identificados como burocráticos, chama a atenção o fato de que a questão dos saberes didáticos é
apontada como responsabilidade do professor regente. É isso que se observa nas narrativas a seguir:
Os aspectos didáticos são responsabilidade do professor regente. (SME1)
A Equipe Diretiva é responsável pela organização do cronograma com o horário e as
turmas que o estagiário irá acompanhar. O responsável pelo estagiário é o professor
regente. (E.D.2)
Como não há nenhuma orientação da Secretaria de Educação acerca dos aspectos
didáticos, o professor tem autonomia para desenvolver as orientações pedagógicas
para esse trabalho. (E.D.3)
Muitas vezes, sinto a necessidade de estar melhor preparada o desenvolvimento do
trabalho didático com os estagiários. (P.1)

Chama atenção na fala do professor (P.1) que o professor, por sua vez, reconhece a
necessidade de orientações didáticas que direcionem a sua relação com o estagiário. Indica a
necessidade de uma orientação que o auxilie a contribuir de forma mais significativa para a
formação, sobretudo a formação didática, do estagiário.
Os dados, também, evidenciam que a modalidade observação recebe destaque na
operacionalização do estágio:
Quanto aos aspectos didáticos, busca-se organizar a carga horária do estágio de forma
que o estagiário observe atuações pedagógicas diferentes, realizando o estágio em
diversos anos de escolaridade. (E.D. 1)
Acredita-se que a contribuição do estágio para a constituição do futuro professor ainda
é restrita, visto que a prática do estagiário se restringe a observação apenas, sendo
assim, insuficiente para a aprendizagem dos aspectos didáticos. (P.2)
A aquisição dos aspectos didáticos ocorria por meio de correção de exercícios
propostos pela professora regente e observação da prática pedagógica sem interação
com o estagiário. (E.1)
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A aprendizagem da didática se dá pela observação da prática pedagógica do professor
somente. (E.2)

Nota-se que o desenvolvimento dos saberes didáticos se resume à modalidade observação.
A observação não pode se resumir a produção de extensos relatórios e que, muitas vezes, apenas
servem para apontar os erros e acertos do professor regente. Fomenta-se que a observação seja um
dos aspectos na organização do estágio e que relacionado a esta, esteja um processo reflexivo,
contribuindo tanto para a formação do estagiário como para a formação do professor regente.
Percebe-se, ainda, um dilema encontrado no Estágio Curricular Supervisionado, que se
superado, pode possibilitar uma ressignificação na relação que envolve esse componente. As
narrativas, a seguir, apontam esse dilema:
Uma fragilidade nesse processo é a falta de articulação entre a Instituição Formadora e
a Unidade Escolar, pois nunca recebi o estagiário ou o Professor Formador para
apresentar uma devolutiva sobre o que foi analisado. (E.D.2)
A Instituição Formadora poderia estar mais próxima das Unidade Escolares,
promovendo ações de formação que envolvesse professor regente e o estagiário. (P.1)

Diante disso, ressalta-se que a Instituição Formadora pode promover ações que contribuam
para a melhoria da relação que envolve o Estágio Curricular Supervisionado. Dentre essas ações,
sugere-se uma aproximação maior com a Unidade Escolar, a fim de que o processo de reflexão
acerca dos saberes didáticos seja realizado não apenas por professor formador e estagiário, mas
também com a parceria do professor regente e demais sujeitos que compõem essa relação.
Diante dos dados apresentados, indicam-se como pontos de reflexão sobre o lugar dos
saberes do campo didático nas experiencias de estagio curricular supervisionado a ênfase na parte
administrativa/burocrática/documental; o professor regente como principal responsável pelos
saberes didáticos; a recorrente preocupação com a formação dos estagiários; a observação como
foco do Estágio Curricular Supervisionado, e o dilema da articulação teoria-prática.
SINTETIZANDO
Refletir sobre o Estágio Curricular Supervisionado implica considerar a complexidade do
campo e a necessidade de um modelo de formação que compreenda os saberes didáticos essenciais
e como articular, de forma clara, esses saberes com as orientações e intencionalidades desse
componente curricular. Nessa perspectiva, o estágio assume um importante papel na aproximação
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do estagiário com o seu futuro campo de trabalho e, principalmente, possibilita uma articulação
entre teoria e prática, promovendo, assim, a construção da profissionalidade desse sujeito.
Na análise do conteúdo das narrativas de representantes das instâncias responsáveis
selecionadas para esse estudo, alguns pontos chamam a atenção. Dentre esses, como já apontado,
que a ênfase identificada sobre o Estágio Curricular Supervisionado se encontra na preocupação
com o cumprimento dos aspectos legislativos e burocráticos. Em consequência, os saberes didáticos
se tornam secundários diante do volume das demandas burocráticas do processo que envolve esse
componente. Identifica-se também a falta de orientações didáticas que direcionem a relação com o
estagiário.
É interessante observar que o professor regente é indicado como o sujeito responsável pelo
desenvolvimento dos saberes didáticos, mas, na maioria das vezes, se sente desconfortável com a
presença do estagiário e sem a clareza necessária sobre as orientações adequadas para o docente em
formação.
Chama atenção, também, como a modalidade observação tem sido interpretada
equivocadamente, visto que ao invés de auxiliar no levantamento dos dados para reflexão dos
saberes didáticos, em alguns momentos, resume-se apenas ao registro das ações do professor
regente. Relacionada à observação, os dados precisam fomentar um processo reflexivo em todos os
sujeitos envolvidos no estágio (FELÍCIO; OLIVEIRA, 2008).
A partir dessa constatação, considera-se importante a investigação sobre a relevância do
Estágio Supervisionado Curricular para a formação docente, sobretudo, na aproximação do
estagiário com os saberes didáticos. As instâncias analisadas, por perceberem essa aproximação,
buscam garantir que a operacionalização do estágio seja realizada conforme as exigências legais,
preocupando-se, sobretudo, com os aspectos burocráticos. Todavia, cabe indagar se a preocupação
com essas exigências tem descaracterizado a verdadeira função do estágio, ser o lócus da formação
didática dos estagiários. As questões suscitadas nessa investigação apontam para a necessidade de
uma ressignificação na operacionalização do Estágio Curricular Supervisionado, a fim de que esse
componente contribua para a formação reflexiva de todos os sujeitos envolvidos nesse processo.
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Resumo
Considerando a relevância do Estágio Curricular Supervisionado para a formação docente, este texto,
busca perceber como este se constitui o lócus dos saberes didáticos a partir das orientações
estabelecidas por diferentes instâncias. Toma-se como universo de investigação diversas instâncias que
desenvolvem a operacionalização do estágio. Dentre essas, Secretarias de Educação, Equipes Diretivas
das unidades escolares, Professores Regentes das Unidades Escolares e Estagiários. Como
encaminhamento metodológico, apoia-se em uma abordagem qualitativa (CHIZOTTI, 1995), inspirada
nos fundamentos da pesquisa descritiva-exploratória (GIL, 2007). No que se refere aos resultados, é
possível evidenciar a relevância do estágio, principalmente, na articulação entre teoria e prática.
Ressalta-se, a falta de orientações por parte das instâncias analisadas que direcionem a
operacionalização do estágio. Diante disso, nota-se que cada instância se organiza de forma particular,
percebendo-se nessa organização uma ênfase às exigências legais em detrimento dos saberes didáticos.
Palavras-chave: Estágio Curricular Supervisionado; Saberes Didáticos; Orientações.
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A Didática entendida como área de conhecimento voltada para o estudo e pesquisa sobre o
ensino escolar e consequentemente a aprendizagem, vem desde a década de 1980 sendo colocada
em questão (CANDAU, 1983) e, com isso, recebendo reestruturação dos seus alicerces teóricos
que, verdadeiramente, conduziram e conduzem os estudos deste campo para novas descobertas e
ganhos qualitativos na formação inicial dos professores, em especial, dos pedagogos.
A Didática constitui-se o componente da matriz curricular dos cursos de formação de
professores que fundamenta a prática de ensino escolar estruturada mediante a compreensão,
definição e formalização dos objetivos de ensino, conhecimentos escolares os quais, ao serem
tratados e abordados, possibilitarão o alcance destes objetivos. Das estratégias metodológicas
traçadas para abordar os conhecimentos. E dos instrumentos avaliativos definidos para tecer todo o
processo, verificando o alcance dos objetivos e permitindo a continuidade de implementação das
estratégias, ou a sua redefinição, se porventura constatado o não alcance parcial ou total do que se
previu como aprendizagem.
Mesmo com esta continuidade que pode ser considerada evolutiva nos seus aspectos sóciopolítico-epistemológicos, a Didática enfrenta enfraquecimentos em alguns aspectos da sua
constituição nas matrizes curriculares e projetos de curso de formação de professores. Alguns
desses enfraquecimentos dizem respeito à pulverização do seu objeto de estudo, o ensino e a
aprendizagem, para outros componentes curriculares os quais são revestidos de novas
nomenclaturas, tais como “prática de ensino”, “prática pedagógica”, “organização do trabalho
pedagógico” entre outros. E com isso há uma retirada deste campo de estudos de elementos dos
seus fundamentos teóricos e o desvio de suas discussões para aspectos mais abrangentes sobre o
contexto educacional na sociedade atual ou discussão de temas gerais sobre a educação.
Outro aspecto que precisa ser discutido nos espaços de formação dos formadores de
professores, diz respeito à identidade do professor de Didática. Os saberes da docência tão
estudados e discutidos (PIMENTA, 2007; NOVOA, 1992) na própria Didática, precisam ser
fortalecidos pelos próprios professores de Didática. O professor de Didática é um estudioso e
pesquisador do ensino escolar, seus elementos fundantes e seu fim, a aprendizagem. Considerando
que o ensino e a escola estão situados em uma dada sociedade, compõe também a identidade deste
professor, o seu posicionamento sócio-político.
Diante destas questões busca-se aqui apresentar alguns princípios de uma proposta que
fundamenta o programa de Didática em um curso de licenciatura em Pedagogia, alicerçado na
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pedagogia histórico-crítica o qual vem contribuindo para o fortalecimento da docência da Didática e
da sua resistência no projeto do referido curso.
Parte-se da discussão sobre o papel da Escola na sociedade à luz dos estudos dos professores
e pesquisadores Dermeval Saviani e Newton Duarte, que tanto vêm contribuindo para um
entendimento crítico e dialético deste papel.
É importante que nos cursos de formação inicial de professores, se reflita teoricamente sobre
a Escola e a sua importância para as pessoas e que estas reflexões contribuam verdadeiramente para
o fortalecimento da instituição, suas propostas e práticas, ou seja, que se compreenda a função
social do ensino na sociedade em questão e qual aprendizagem se quer alcançar. E assim,
sustentando-se nestas ideias, aprofunde-se sobre os elementos do ensino.
Saviani (1987) teoriza acerca da função social da escola considerando duas perspectivas por
ele denominadas de não Crítica e Crítica. O estabelecimento do critério de criticidade ou nãocriticidade emerge de leituras e compreensões distintas, quase antagônicas, sobre a relação entre
Sociedade e Escola. As duas concepções compreendem de maneira não crítica ou imbuída de
criticidade, a função da Escola em uma sociedade capitalista (burguesa) que é marcada por uma
aguda divisão social do trabalho, resultado da própria lógica de produção e reprodução do capital
(TONET, 2013), responsável por fomentar e patrocinar o conjunto ideológico designado de
neoliberalismo. “A ideologia neoliberal compreende uma concepção de homem (considerado
atomisticamente como possessivo, competitivo e calculista), uma concepção de sociedade [...]
fundada na ideia da natural e necessária desigualdade entre os homens [...] (J. P. NETTO e BRAZ,
2016, p.226).
Neste contexto é possível buscar entender o que representa hoje a escola para os diversos
atores que nela atuam e para toda a sociedade, numa perspectiva não-crítica e, de maneira mais
coerente, mediante uma perspectiva crítica.
Segundo Saviani (1987), uma visão não crítica do mundo e da sociedade, entende as
relações estabelecidas na sociedade como harmoniosas e dotadas de uma estrutura tal, que
possibilitam e promovem a integração de seus membros, cabendo, portanto a Escola, cumprir o seu
importante papel como instrumento de correção das possíveis distorções ocorridas neste meio
social. A Escola, por conseguinte, detém uma força homogeneizadora e cumpre sua função decisiva
na conformação da sociedade evitando sua desagregação. A Escola, deste modo, é uma instituição
autônoma em face da sociedade, não representa interesses de qualquer grupo ou classe social, é
entendida como elemento neutro ao exercer seus propósitos. Mediante uma visão não crítica,
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cumpre o seu papel social de maneira independente, buscando manter o bom funcionamento da
sociedade.
Diante desta afirmação, faz-se necessário pensarmos e analisarmos o sentido e significado
dado ao juízo de “bom funcionamento” da sociedade.
Outra reflexão necessária diz respeito à compreensão de sociedade harmoniosa. Tal
harmonia representa uma ausência de conflitos decorrente de uma concórdia autêntica ou da
apreensão e acomodação de uma maioria resultante da expectativa de um grupo minoritário? A
combinação de elementos desta sociedade resulta de uma relação de pertinência? Quais pessoas ou
grupos vivenciam a sensação agradável e de prazer desta sociedade harmoniosa? A Escola como
instrumento de correção das distorções nesta sociedade o faz considerando o bem estar dos
educandos? Eles terão suas oportunidades disponibilizadas e as variadas opções para encontrar
caminhos diversos que os conduzam ao crescimento intelectual, cultural e humano como um todo?
Quais conhecimentos esta escola disponibiliza para eles? Esta escola lhe serve para que?
Temos um repertório de perguntas necessárias frente à argumentação baseada em uma visão
considerada de viés não crítico por Saviani (1987; 2005) em seus estudos sobre as tendências
pedagógicas na educação brasileira. No espaço de estudos da Didática tal perspectiva deve ser
discutida no sentido de contribuir para o despertar dos licenciandos para aquelas perguntas.
A compreensão e leitura do papel da Escola em uma sociedade, mediante um viés crítico é
tributária das teorias da reprodução, especificamente a teoria da violência simbólica de Bourdieu e
Passeron (1970), a teoria da escola capitalista de Baudelot e Establet (1971) e a teoria dos aparelhos
ideológicos do Estado de Althusser (1969) da qual decorre a definição de Escola como Aparelho
Ideológico do Estado (AIE) (SAVIANI, 2005). Segundo Althusser (1987), os AIE “funcionam pela
‘ideologia’” (1987, p. 46). “Assim as escolas e as Igrejas ‘educam’ por métodos apropriados de
sanções, de exclusões, de seleções etc. ...” (1987, p.47).
Saviani (1987), citando Althusser, pontua que “como AIE dominante, vale dizer que a
escola constitui o instrumento mais acabado de reprodução das relações de produção de tipo
capitalista” (1987, p. 27). Tal compreensão da Escola parte de uma visão crítico-reprodutivista,
segundo o autor. E consiste em uma das leituras de caráter crítico sobre o papel da Escola na
sociedade. Entretanto vale asseverar que mesmo se tratando de um entendimento que traz um viés
crítico, a teoria crítico-reprodutivista, compreende que a Escola sempre cumprirá, na sociedade, o
papel de fortalecer os interesses de uma minoria detentora do capital consequentemente imbuída de
poder, em detrimento de uma maioria que deveria sim, ter seus anseios nela respeitados e atendidos.
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Nesta direção, Saviani (2005) pontua que, progressivamente, os limites da teoria críticoreprodutivista foram se tornando mais evidentes, e afirma que “ela revela-se capaz de fazer a crítica
do existente, de explicitar os mecanismos do existente, mas não tem proposta de intervenção
prática, isto é, limita-se a constatar e, mais do que isso, a constatar que é assim e não pode ser de
outro modo” (2005, p. 67).
Esta visão crítica e reprodutivista da Escola favoreceu a ampliação da compreensão sobre o
papel que a Escola, verdadeiramente, acaba cumprindo em uma sociedade capitalista. Entretanto, o
sentido reprodutivista contido nesta visão pressupõe justamente a negação do caráter dialético da
realidade. No espaço de discussão da Didática esta perspectiva deve ser apontada como o momento
em que os estudos didáticos foram negados.
Por caminhos que consideram o desenvolvimento histórico e objetivo da realidade social
acrescentado do materialismo histórico, Saviani (2005) expressa elementos que definem a Escola e
sua função na sociedade através de uma concepção crítica e histórica. Parte do reconhecimento dos
elementos fundamentais de uma sociedade capitalista, marcada pela divisão entre grupos ou classes
antagônicas. Uma classe que detém os meios de produção em oposição à classe composta pela
maioria que não se apropriou do capital e só dispõe da sua força de trabalho, a qual é injustamente
usada nos mecanismos de produção desta sociedade.
Entretanto esta condição não é imutável e isto pode ser constatado partindo do entendimento
de que foi a partir das contradições do modo de produção feudal que o capitalismo se desenvolveu,
logo, a sociedade capitalista também tem em seu interior um caráter contraditório possível de
transformação e posteriormente sua própria superação. A Escola nesse movimento histórico é
percebida, também, como determinada por contradições internas à sociedade capitalista na qual está
inserida, sendo contraditoriamente um elemento de reprodução e, também, de impulso à tendência
de transformação desta sociedade. (SAVIANI, 2005).
Tal compreensão supera a visão crítico-mecanicista, crítico-aistórica para uma visão críticodialética e, portanto, histórico-crítica da educação (SAVIANI, 2005). Permitindo, por conseguinte,
uma leitura crítica do papel que a instituição Escola cumpre na lógica de regulação social, e inclui a
compreensão da história a partir do desenvolvimento material, da determinação das condições
materiais da existência humana. Utilizando o critério da criticidade têm-se a percepção dos
condicionantes objetivos, levando em conta os determinantes sociais da educação.
Por este prisma, a Escola é identificada como dependente da estrutura social e geradora de
desigualdade. Reforça a dominação e legitima a exclusão; reproduz as relações de poder e
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consequentemente, produz exclusão social e cultural. (SAVIANI, 1987). Por tratar-se de um
pensamento de caráter dialético, entendendo a sociedade capitalista de natureza contraditória, a
Escola, pode vir a ser contributo para a transformação da sociedade.
Ou seja, a Escola que reproduz também tenciona o processo de transformação da sociedade
capitalista. Compreender a dialética da realidade, o movimento objetivo do processo histórico, é
essencial para reconhecer o valor da Escola e a sua essência como instituição capaz de contribuir
para a construção e reconstrução da sociedade mediante o ensino, instrução e educação da
diversidade de atores que a habita.
Estas reflexões teóricas são de extrema relevância para que os licenciandos alicercem sua
compreensão de ensino e aprendizagem mediante uma noção de sociedade tão desigual que é a
nossa, assim como de Escola e do seu papel como futuro professor.
No espaço curricular que a Didática ocupa, os licenciando aprenderão, portanto, os
procedimentos técnicos e também políticos para a definição dos objetivos de ensino considerando
as finalidades da Educação por um viés crítico que possibilita ao futuro professor desenvolver uma
ação pedagógica contributiva à transformação da sociedade e não de reprodução das desigualdades
e manutenção das relações de poder e autoritarismo.
Outro aspecto tratado no espaço da Didática diz respeito à seleção e organização dos
conteúdos escolares, como já questionou Martins (1991) na década de 1990, ao perguntar a quem
compete a seleção e organização dos conteúdos escolares. Para a pedagogia histórico-crítica, os
conhecimentos selecionados, organizados e ensinados na Escola devem favorecer “o
desenvolvimento de cada pessoa como um indivíduo que possa concretizar em sua vida a
humanização alcançada até o presente pelo gênero humano” (DUARTE, 2016, p. 95). A construção
dos valores humanos tem sua origem no trabalho, como atividade transformadora da realidade e
produtora da cultura material e intelectual (DUARTE, 2016).
A definição do que deve ser ensinado na Escola é uma decisão política e, ao partir de uma
visão histórico-crítica favorecerá que os educandos façam uma leitura crítica da realidade.
Nesta perspectiva, a construção dos procedimentos metodológicos do ensino deve
possibilitar ao aluno criar, analisar, construir, propor, recriar, posicionar-se criticamente. As
exposições de conteúdo são imprescindíveis, mas os espaços para que o educando crie e
sistematize, torne-se autor e autônomo contribuirão para a transformação da sala de aula e da
Escola. Este movimento poderá conduzir à transformação da sociedade.
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Os instrumentos avaliativos que permeiam todo o processo de ensinar e aprender devem ser
pensados e estruturados nesta mesma perspectiva. Em nenhuma hipótese assumem a função de
oprimir ou punir o educando, ao contrário, assumem o sentido de acompanhamento e exercício da
aprendizagem. Seus resultados são norteadores da condução pedagógica. Como está colocado por
Hoffmann (1995), a avaliação é reflexão que possibilita atualizar a ação do professor. E continua,
afirmando “Ação, essa, que nos impulsiona a novas reflexões. Reflexões permanentes do educador
sobre a realidade, e acompanhamento, passo a passo do educando, na sua trajetória de construção
do conhecimento” (HOFFMANN, 1995, p.18).
O espaço da Didática nos currículos dos cursos de formação de professores, organizado
sobre os princípios teóricos da pedagogia histórico-crítica, possibilitará aos licenciados
compreender os processo de ensinar e aprender de maneira situada. E assim, dominar seus
elementos com criticidade. Compreender que a definição dos objetivos de ensino depende
diretamente das finalidades da educação em uma determinada sociedade. Portanto, os estudos da
Didática devem possibilitar a análise crítica desta sociedade em que a Escola está inserida,
compreender qual função que exerce e qual poderá exercer. Decorre disto, a proposição de todos os
demais elementos constitutivos do ensino.
O espaço da Didática não deve objetivar unicamente a apresentação das correntes
pedagógicas, dos pensamentos dos teóricos da educação. É indicado que seja o espaço para
aprendizagens sobre o “como ensinar”, considerando a historicidade do contexto social. A
consideração deste contexto exige análise crítica. Compreendidas as reais condições para o ensino,
este será estruturado partindo destas prerrogativas. Nestas condições, o futuro professor será capaz e
pensar o processo de ensinar e aprender, organizá-lo e desenvolvê-lo tendo em vista a formação de
um sujeito capaz de ler o mundo e transformá-lo, de se situar na Escola e na sociedade,
questionando as condições de exclusão e submissão.
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Resumo
A Didática como campo de conhecimento dos cursos de formação de professores diante do seu
processo de reestruturação e atualização dos alicerces teóricos, toma contornos variados no seio de
cada Instituto com seus próprios projetos pedagógicos. Tais variações, apesar de significativa
importância para atender as especificidades de cada realidade, pode promover certa dispersão do objeto
da Didática, além de concorrer para tornar este campo de conhecimento, um espaço para discussões
gerais e, às vezes, difusas sobre temas da Educação. Diante disto, objetiva-se neste trabalho apresentar
alguns princípios de uma proposta para a organização do ensino da Didática fundamentada na
pedagogia histórico-crítica. Parte-se da discussão sobre o papel da Escola na sociedade à luz das ideias
dos autores Dermeval Saviani e Newton Duarte, que tanto vêm contribuindo para um entendimento
crítico e dialético deste papel. Os pontos principais da proposta se constituem na análise da relação
entre Escola e sociedade numa perspectiva crítica, o que conduz ao entendimento da função que a
Escola vem exercendo e qual poderá exercer através do ensino, como resultado da ação do professor.
Neste sentido, o futuro professor compreenderá o seu papel e qual ensino poderá desenvolver, em uma
perspectiva crítica. Nesta condição de consciência, apreenderá as competências técnicas e políticas para
definir objetivos de ensino, selecionar conteúdos, construir procedimentos metodológicos e
instrumentos avaliativos, tornando-se capaz de organizar e desenvolver o ensino e aprendizagem
promotoras da capacidade de leitura crítica e transformação da realidade. A Didática estruturada nos
princípios da pedagogia histórico-crítica, propondo uma análise dialética do papel da Escola, oferece
elementos para o licenciando compreender o seu papel e as potencialidades do ensino. Daí a Didática
promove aprendizagens sobre a estruturação e desenvolvimento deste ensino nesta perspectiva crítica,
considerando o desenvolvimento histórico e objetivo da realidade social, partindo do reconhecimento
dos elementos fundamentais de uma sociedade capitalista, marcada pela divisão entre grupos ou classes
antagônicas.
Palavras-chave: Didática; Pedagogia Histórico-Crítica; Formação de Professores.
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INTRODUÇÃO
Ainda que as primeiras contribuições para o estudo da Psicologia tenham sido oferecidas
pela Medicina, desde 1830 o principal campo no qual a Psicologia se desenvolveu no Brasil foi o da
Educação (SOARES, 2010) e o principal fundamento científico da Educação continua sendo a
Psicologia. Como diz Antunes (2003, p. 139) “as demandas da educação constituíram-se em fatores
determinantes para o desenvolvimento e a consolidação da psicologia como área específica de saber
e campo de práticas”.
A relação que se estabelece entre Psicologia e Educação ao longo dos anos é uma relação
quase visceral, como diz Schlindwein (2010). E é nas disciplinas de Psicologia dos cursos de
graduação em Pedagogia, que os alunos estudam, discutem, elaboram e conceituam aprendizagem,
processo psicológico importantíssimo para a compreensão e atuação no campo da Educação. Nas
grades curriculares dos cursos de graduação em Pedagogia no Brasil as disciplinas de Psicologia
aparecem com denominações diferentes, mas com o conteúdo semelhante, a saber: teorias sobre o
desenvolvimento humano e aprendizagem. Elas são denominadas de Psicologia da Aprendizagem,
Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, Psicologia do Ensino, Psicologia da Educação,
Psicologia e Educação, Psicologia da Infância. Em nosso estudo está sendo considerado este grupo
de disciplinas como “Psicologia da Educação”, seguindo a proposta de Vieira; Assis e Campos
(2013).
Acredita-se assim que aquilo que é ensinado e aprendido nas aulas de Psicologia repercute
na prática do professor em sala de aula. Considera-se fundamental compreender as concepções,
visões, crenças sobre aprendizagem de professores das disciplinas de psicologia na pedagogia, a fim
de entender como estas podem influenciar as práticas educativas de seus alunos, futuros professores
de todos os segmentos da Educação Básica. Para este fim, optou-se pelo suporte da Teoria das
Representações Sociais (TRS). A Teoria das Representações sociais vai possibilitar compreender o
sentido que os professores de psicologia atribuem à aprendizagem e a influência deste sentido no
processo educativo em seus alunos. Considerando-se que as práticas se realizam em sintonia com as
representações sociais de aprendizagem dos professores, será possível identificar, por meio do
discurso desses sujeitos, como as concepções que eles têm sobre aprendizagem interferem na forma
como ensinam/conceituam/discutem aprendizagem com seus alunos e, portanto, entender como
estes alunos se apropriam deste conceito e como o utilizam em suas futuras práticas como docentes.
A pesquisa tem o objetivo de investigar as representações sociais de aprendizagem por professores

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1945

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

de Psicologia nos cursos de graduação em Pedagogia. Trata-se de pesquisa multimetodológica, com
utilização de procedimentos de pesquisa documental e entrevistas narrativas com professores de
Psicologia que atuam no curso de Pedagogia de duas instituições de ensino superior do Rio de
Janeiro, uma pública e uma privada (Universidade Estácio de Sá – UNESA - e Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO).
APRENDIZAGEM
Não há uma definição consensual do que seja aprendizagem, mas são vários os autores que
tentam defini-la (DÍAZ, 2011). Aprender é o processo através do qual o sujeito se apropria
ativamente do conteúdo da experiência humana, daquilo que o seu grupo social conhece. Aprender
é a capacidade de processar, armazenar e usar a informação a ponto de estruturá-la em condições de
intervenção e investigação aplicadas, para daí se obter dados que impliquem a melhoria, o
progresso, e a compreensão (FONSECA, 2016).
O homem é um animal dependente da aprendizagem para sobreviver. Começamos a
aprender antes mesmo de nascer e continuamos a fazê-lo até a morte. Precisamos aprender
praticamente tudo: vestir, comer, andar, falar, pensar, amar. Aprender é um dos fenômenos mais
complexos da psique humana. Sua característica principal é a modificação. Não somente do
comportamento observável, mas também no que se refere às estruturas cognitivas e afetivas (DIAZ,
2011). O fenômeno aprender não está restrito somente aos fenômenos que ocorrem na escola
(DROVET, 2006). Todavia em nossa sociedade, grande parte do que aprendemos do conhecimento
sistematizado pelo homem ao longo de sua história acontece na escola. A educação escolar é um
processo pelo qual se compartilham os saberes que a humanidade acumulou e também processo de
formação de bases humanas, firmadas no respeito, na justiça e na autonomia (MARINHOARAÚJO, 2005), importante para o desenvolvimento dos sujeitos e da sociedade como um todo.
Ainda assim, considerando a estreita relação entre Psicologia e Educação e a evidente
valorização da Psicologia para a formação do futuro professor, “de modo a mobilizá-lo a apropriarse dos conhecimentos psicológicos para atuar em prol de um processo de ensino e de aprendizagem
mais eficaz” (GENNARI e BLANCO, 2020, p.367), estudos recentes (ALMEIDA et al, 2007;
BERGAMO, 2004; 2007; COSTA, 2015; VIEIRA et al, 2013, MACHADO; COSTA, 2016)
apontam que o ensino de Psicologia e de aprendizagem para professores nos cursos de graduação é,
na maioria das vezes, pouco eficiente e não contribui para uma intervenção efetiva em sala de aula.
Larocca (2007, p. 302) chega a dizer que “não é à toa, portanto, que as pesquisas configuram um
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ensino de Psicologia sobrenadante, com grandes dificuldades em atingir a concretude da escola”
(grifo da autora). Ela acredita que a ideia de que a Psicologia seja “apenas um fundamento teórico
da Educação em muito contribuiu para convalidar o distanciamento que se evidenciou nas pesquisas
em relação à prática pedagógica” id. E que a “metáfora do fundamento dá o aval para que as
ligações, de fato, com as práticas escolares não aconteçam, pois concretiza a racionalidade técnica
no ensino de Psicologia da Educação” id afastando a Psicologia da realidade escolar.
É difícil entender porque aquilo que se ouve, lê e discute em sala de aula com os professores
não repercute na prática dos futuros docentes. Como seria possível que aquilo que é ensinado (e
aprendido) sobre aprendizagem não repercuta na sala de aula? Entende-se, assim como afirma
Weisz (2001), que por trás de qualquer prática educativa está a concepção teórica do professor
sobre aprendizagem e desenvolvimento, ainda que ele não tenha consciência disso.
Acredita-se, portanto, que, diferente do que alguns trabalhos possam indicar (LAROCCA,
2000, 2007; MERCURI; BATISTA; SOARES, 1999; ALMEIDA, 2005; COSTA, 2015;
MACHADO; COSTA, 2016), que aquilo que é ensinado nas aulas de Psicologia e aquilo que é
aprendido repercutem na prática do professor em sala de aula. É difícil pensar em alfabetização,
infância, ensino e aprendizagem sem ter alguma relação ou apoio em algum aporte da Psicologia,
ainda que este não seja explicitado (SCHLINDWEIN, 2010).
Considera-se então fundamental compreender as concepções, perspectivas, crenças sobre
aprendizagem de professores das disciplinas de “Psicologia da Educação” em cursos de Pedagogia,
a fim de entender como estas podem influenciar as práticas educativas de seus alunos, futuros
professores de todos os segmentos da Educação Básica e, para este fim, optou-se pelo aporte da
Teoria das Representações Sociais.
A Teoria das Representações sociais vai possibilitar compreender o sentido que os
professores de psicologia atribuem à aprendizagem e a influência deste sentido no processo
educativo em seus alunos.
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
O conceito de representação social surgiu da pesquisa desenvolvida por Serge Moscovici
(1961) e tem suas referências nas obras de autores como Durkheim e Levi-Bruhl, especialmente no
conceito de representação coletiva de Durkheim, usado como base para elaborar teorias sobre
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religião, magia e pensamento místico, estabelecendo uma convergência com as obras de Piaget e
Vygotsky (MOSCOVICI, 2003), dentre outros.
Moscovici (2003) propõe a existência de dois universos de pensamento nas sociedades
contemporâneas, os reificados e os consensuais. No primeiro, representante do saber acadêmico e
científico, há uma pretensão de validação do conhecimento segundo rigores lógicos, metodológicos
e objetivos. O que se produz visa atender a uma reprodutibilidade e uma fidedignidade. Nos
universos consensuais há uma legitimação de conhecimento pela atividade intelectual
compartilhada socialmente no cotidiano, menos comprometida com as exigências da objetividade,
verossimilhança e plausibilidade. Eles expressam as atividades relacionadas ao senso comum. Tais
produções voltadas para a prática formam as representações sociais. Os processos responsáveis pela
formação das representações sociais são a objetivação e a ancoragem. Objetivamos o desconhecido
dando-lhe forma, tornando-o quase palpável e o ancoramos em nosso próprio sistema de referência
pré-existente, utilizando essa estrutura como guia de nossas ações (WAGNER, 1998 apud NAIFF;
NAIFF, 2013).
As representações sociais têm representação simbólica e poder de construir o “real”, pois
são pensamentos, crenças compartilhadas que orientam e justificam práticas comuns. Agimos no
mundo, na realidade, de acordo com estas crenças, pensamentos.
Para Jodelet (2005), as representações sociais estão entre nós e seus efeitos simbólicos do
cotidiano se manifestam nos saberes e nas práticas dos sujeitos, em suas identidades, tradições e nas
culturas que dão forma a um modo de viver. E são essas aprendizagens e cognições dos professores
e suas consequentes práticas que se buscará conhecer. Especificamente dos professores de
“Psicologia da Educação” do curso de Pedagogia. Acredita-se que a identificação das crenças
desses professores poderá levar a entender como estas crenças podem repercutir na prática
educativa cotidiana de seus alunos, futuros professores da Educação Básica.
A PESQUISA
Até o momento já foram realizadas quatro entrevistas e analisadas os programas das
disciplinas do grupo “Psicologia da Educação” das duas universidades.
Duas professoras entrevistadas são do ensino público, e têm pós-doutorado. Uma professora
do ensino privado tem mestrado e a outra a especialização. Elas têm idades entre 47 e 54 anos.
Estão, em média, há 17 anos lecionando no ensino superior (com experiência em instituições
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privadas e públicas) com as disciplinas de Psicologia no curso de Pedagogia. Suas entrevistas
apresentam diferenças. O embasamento teórico sobre o conceito de aprendizagem é diverso, tendo
uma delas dado ênfase a autores da área da neurociência e do sócio-construtivismo, outra a
conceitos da psicanálise e relacionados à ética e política e as demais mencionando vários autores,
alguns sem grande convergência teórica. As respostas às perguntas sobre o que é aprendizagem e
dificuldade de aprendizagem não têm sintonia entre elas, tendo sido mencionada a dificuldade e/ou
complexidade de conceituar aprendizagem para os alunos. As professoras também têm dificuldade
de explicar como percebem (e se percebem) se seus alunos estão aprendendo. As representações
sociais de aprendizagem parecem estar objetivadas por uma metáfora, “A aprendizagem é um
enigma”, dita por uma professora. Outra professora acredita que fica sabendo se aprenderam
quando eles falam, no diálogo sobre a ciência, outra ainda fala do momento “cruel” da avaliação
formal (prova). Sobre o que é importante que os alunos aprendam, as professoras novamente têm
respostas diferentes. Ainda que diferentes concepções, os resultados preliminares indicam indícios
de representação social. A análise mostra que o conceito de aprendizagem é fortemente ligado à
repetição de conteúdos, assim como, fundamentalmente, ao papel do professor. Os sujeitos da
aprendizagem devem falar pouco. Os indícios encontrados sugerem ainda que há uma grande
confusão entre os conceitos de deficiência mental e de dificuldade de aprendizagem e que as
professoras não sabem como avaliar a aprendizagem já que não conseguem defini-la.
Com relação à análise dos programas das disciplinas, podemos dizer que seu ementário e
conteúdo programático são bastante amplos e pouco definidos. Basicamente apresentam os
conhecidos autores Jean Piaget e Lev Vygotsky. Nos programas da UNESA há também referência a
conceitos de David Ausubel, embora o autor não apareça nas bibliografias das disciplinas. Os
programas das disciplinas da UNIRIO também fazem referências à psicanálise de Freud e Lacan,
embora este último não esteja também incluído na bibliografia dos programas. Não é percebida uma
linha teórica específica ou uma linha histórica na apresentação dos conteúdos a serem
desenvolvidos pelos professores com seus alunos. Isso corrobora com o estudo realizado por
Gennaro e Blanco (2020) que dizem em sua revisão da literatura sobre o ensino de Psicologia nos
cursos de Pedagogia: “Os resultados demonstram que o ensino de Psicologia tem ocorrido nas
Licenciaturas sem uma padronização, pois não há um consenso sobre o conteúdo que deve ser
ensinado (p.367)”.
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Acredita-se que compreender as concepções, perspectivas e crenças de aprendizagem que
regem a formação inicial de professores, pode gerar reflexões significativas sobre na prática da
educação, especialmente a educação no ambiente escolar. Essa compreensão sobre a concepção de
aprendizagem dos professores das disciplinas de Psicologia que atuam na Licenciatura em
Pedagogia pode proporcionar o entendimento de como esta direciona sua prática e influencia as
práticas educativas de seus alunos, futuros professores da Educação Básica. Pode contribuir, assim,
para a discussão sobre os processos educativos e a compreensão da complexidade de fatores
implicados no processo educacional, levando em consideração os elementos sociais, políticos,
institucionais e relacionais envolvidos nesse contexto. Espera-se que a pesquisa possa colaborar
para reflexão de projetos formativos, com a ampliação dos conhecimentos relativos às
representações sociais dos professores formadores sobre a aprendizagem.
O trabalho segue em andamento. É importante conhecer para transformar.
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Resumo
O trabalho tem o objetivo de investigar as representações sociais de aprendizagem por professores de
Psicologia nos cursos de graduação em Pedagogia. Trata-se de pesquisa multimetodológica com
utilização de entrevistas narrativas de professores e análise documental. O campo da educação é muito
importante na Psicologia e alvo de inúmeros trabalhos. A Psicologia é uma das disciplinas-base da
formação dos educadores. É fundamental compreender as representações sociais de aprendizagem por
professores das disciplinas de Psicologia que lecionam na Pedagogia, a fim de entender como estas
influenciam as práticas educativas de seus alunos, futuros professores da Educação Básica. Já foram
realizadas 04 entrevistas e analisados os programas das duas Universidades alvo da pesquisa
(Universidade Estácio de Sá e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro). A análise preliminar
das entrevistas indica que há indícios de representações sociais de aprendizagem fortemente ligados à
repetição de conteúdos, assim como, fundamentalmente, ao papel do professor. Os professores não
tem certeza de como avaliar aquilo que não sabem exatamente o que é: a aprendizagem. A análise
sugere também que há uma grande confusão entre os conceitos de deficiência mental e de dificuldade
de aprendizagem. A análise dos documentos indica que o ensino do conceito de aprendizagem ocorre
sem uma padronização, pois não há um consenso sobre o conteúdo que deve ser ensinado. A pesquisa
está em andamento e cada vez mais é percebida a importância de analisar as crenças dos professores de
Psicologia sobre aprendizagem, tendo em vista sua vital importância na formação dos educadores.
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INTRODUÇÃO
A formação de professores como processo formativo torna-se relevante para que os futuros
profissionais docentes adquiram saberes necessários à sua prática com maior segurança e
competência, pois a formação docente realizada principalmente nos cursos superiores possibilita o
contato dos graduandos com as teorias dos conhecimentos educacionais e com os espaços onde
ocorrem as experiências de sala de aula. Neste contexto de formação profissional, têm-se os
estágios supervisionados, estes vivenciados tanto ao longo da formação inicial quanto no final de
um determinado curso de graduação, fornecendo elementos importantes de unidade teoria e prática
que permitam a inserção gradativa e satisfatória de tais estudantes no mercado de trabalho ao final
de um curso de formação inicial ou final.
No âmbito da formação inicial docente muitas são as pesquisas realizadas que contribuem de
maneira significativa como questões norteadoras para (re)pensar aspectos formativos no bojo das
instituições formadoras e de atuação docente. Assim, no cenário desta formação o personagem
professor é criado através de um processo que envolve aprendizagens que ocorrem em diversas
situações, tendo como componente desde trajetória pessoal até a profissional. Os futuros
professores aprendem em situações formais, nos (cursos de formação inicial e continuada) e nas
situações informais de maneira autônoma e independente (BRITO, 2009). Logo, o profissional
docente não é somente um personagem que transmite conhecimento, mas que constrói sua prática
em meio de diversos interesses e dificuldades, contribuindo para o fortalecimento de suas atitudes e
valores frente a profissão.
É interessante notar que o professor é um profissional que intervém num meio ecológico
complexo que é a escola e a sala de aula; um cenário psicossocial, vivo e mutante, definido pela
interação simultânea de múltiplos fatores e condições. Dentro desse ecossistema complexo e
mutante enfrenta problemas de natureza prioritariamente prática, problemas de definição e evolução
incerta, e em grande parte imprevisível que não podem ser resolvidos com a aplicação de uma
simples técnica ou procedimento (GOMEZ, 1998).
Por esta razão, a formação de professores não pode ser vista como uma simples preparação
acadêmica e dominação de conteúdos a serem aplicados nas diferentes disciplinas, mas de um
professor investigador, que reflita sobre sua prática e utilizem os resultados para melhorar sua
intervenção. O docente à medida que ensina, aprende, tanto com os alunos, quanto com os demais
colegas experientes, nesse caso a reflexão docente torna-se uma atividade essencial na reelaborarão
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da prática educativa e do trabalho em sala de aula, principalmente na contemporaneidade marcada
pela incerteza e imprevisibilidade.
Para o autor Formosinho (2009) a docência é uma atividade de serviço que o professor é
para além de especialista numa área do saber, também um profissional de auxílio, ou seja, um
agente do desenvolvimento do ser humano. A docência é uma profissão que se aprende pela
vivência da condição de estudante desde que se entra na escola pelas observações dos nossos
professores, de suas atitudes, de suas práticas educativas e dos seus comportamentos.
Assim, a identidade profissional inerente ao docente é construída gradativamente ainda na
sala de aula, através da observação dos professores. Os centros de formação superior constituem o
segundo passo na longa jornada docente, permitindo adquirir determinados saberes: técnicos,
atitudinais e intelectuais que contribuirão no ensino-aprendizagem dos alunos. A formação de
professores seja inicial ou continuada deve possibilitar a atualização dos futuros professores frente
aos desafios da sociedade globalizada, sem desconsiderar, contudo, as dimensões humanas inseridas
na ação da docência.
Perspectivando a investigação no campo da formação de professores, neste texto apresenta
sinteticamente aspectos norteadores de uma pesquisa em andamento como trabalho de conclusão
do curso de Pedagogia, que parte da seguinte problemática: quais dificuldades enfrentadas pelos
(as) pedagogos/pedagogas egressos do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade
Estadual do Maranhão e os motivos vinculados às questões de gênero para ingressarem inicialmente
na profissão? Duas questões a serem respondidas por meio do objetivo de compreender os
obstáculos específicos encontrados pelos egressos homens e mulheres formados no curso de
Licenciatura em Pedagogia da UEMA, em relação a sua inserção no mercado de trabalho docente.
Será feito também um paralelo referente as barreiras encontradas junto aos diferentes sexos,
a saber, masculino e feminino. Considerando ter-se

a compreensão no que diz respeito as

singularidades em meio ao âmbito profissional docente, em específico o (a) pedagogo (a), haja vista
que durante muito tempo a referida profissão foi vista como destinada as mulheres, revelando um
cenário de desigualdades de gênero e ou condutas e ofícios ditados como determinantes para
homens e mulheres tendo como referência apenas sua condição de gênero. Cabe ressaltar, que cada
acontecimento vivenciado junto as diferenciações e exigências de ofícios, destinado para cada sexo,
também se encontravam vinculados a determinado período histórico.
Pode ser afirmado, portanto, que os professores aprendem a ensinar mediatizados pela
unidade teórica e prática na sala de aula, mobilizando conhecimentos adquiridos na formação inicial
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e construindo saberes docentes que busquem

superar a fragmentação dos conhecimentos e

estimular a produção do saber, preocupando-se em formar cidadãos de maneira plena e que sejam
competentes para contribuir em mudanças significativas na sociedade.
Desse modo, não basta ser um profissional capaz de dominar amplas quantidades de
assuntos a serem transmitidos de maneira descontextualizada e passiva, mas permitir aos alunos que
se tornem seres humanos integrais e não meros reprodutores de informações. Os contextos de
formação e atuação docente precisam valorizar o professor para além de um simples técnico, pois
este é antes um profissional comprometido com a transformação de valores, condutas e concepções
na sociedade (BEHRENS, 2013).
Neste sentido, percebe-se que o trabalho do professor como já fora mencionado
anteriormente não consiste simplesmente em transmitir informações ou conhecimentos, mas
apresentá-los sob a forma de problemas a resolver, situando-os num contexto e colocando-os em
perspectiva de modo que o aluno possa estabelecer a ligação entre a sua solução e outras
interrogações. O professor é o profissional da educação capaz de articular os conhecimentos
adquiridos nas aulas de graduação e na prática, especialmente no estágio supervisionado, bem como
na sua função docente, quando este já estiver em plena sala de aula e em contato com os alunos.
METODOLOGIA
No campo das pesquisas em educação a pesquisa de natureza qualitativa está para além da
quantificação de dados, mas encontra-se, dentre outras coisas, na busca do significado sobre o que
os dados querem demonstrar, como afirma o autor Chizzotti (2017, p. 36) “[...] qualitativa, para
ressaltar as significações que estão contidas nos atos e práticas.” A pesquisa qualitativa procura
identificar os aspectos culturais, políticos, sociais e econômicos de determinada sociedade,
constituindo em um dos principais fatores de enriquecimento de estudos referentes ao homem, seja
em grupo ou de maneira individual.
O referido estudo relacionado aos egressos do curso de Licenciatura em Pedagogia da
UEMA parte de fatores sociais que vivenciaram mudanças significativas ao longo do tempo, como
pode ser percebido em Pimenta (1999) ao tratar do modo em que o trabalho do professor passou a
ser visto, como um profissional que se encontra para além da transmissão de conhecimentos, mas é
participante do processo transformador de mediação dos processos constitutivos de cidadania dos
alunos que devem ser reconhecidos em suas especificidades.
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A escolha da problematização de uma pesquisa é considerada como elemento essencial para
sua construção, pois a realização de um determinado estudo parte sempre de um problema que
desperta a curiosidade e direciona as ações dos pesquisadores no intuito de alcançar os objetivos
propostos. Uma pesquisa sem um questionamento relevante e adequado ao tema dificilmente poderá
se sustentar já que este serve de ponto de orientação das fontes que devem ser verificadas,
selecionadas e analisadas de forma crítica, fatores indispensáveis durante o processo de constituição
de uma determinada pesquisa, especificamente qualitativa.
De acordo com Chizzotti (1995) um problema não pode ficar reduzido simplesmente a uma
hipótese previamente escolhida, ou a algumas questões que serão avaliadas por um modelo teórico
pré-determinado. O problema decorre, principalmente, de um processo analítico que vai se
constituindo e delimitando-se através da exploração dos contextos socioculturais e ambientais, onde
a pesquisa será realizada da observação frequente e participante do objeto investigado, e dos
contatos duradouros com informantes que conhecem esse objeto e emitem juízo sobre ele.
A existência de um problema perpassa por fatores relacionados a uma observação e pesquisa
de sondagem adequada aos possíveis lugares que o pesquisador estará analisando para obter as
informações necessárias na delimitação do problema para que se possam criar os objetivos
adequados. Portanto, a identificação de um problema e sua delimitação envolve uma imersão do
pesquisador na vida e no contexto, no passado e nas situações presentes que condicionam o
problema (CHIZZOTTI, 1995).
Por se tratar de uma pesquisa em andamento, para sua efetivação está sendo realizado um
levantamento do aporte teórico por meio de consultas bibliográficas, para compor o estado da arte e
fundamentar com autores que discutem a temática de formação docente e eixos temáticos que
emergem no âmbito deste estudo. Para a produção dos dados desta pesquisa será realizada
entrevistas semiestruturadas com 10 egressos do curso de pedagogia sendo 05 mulheres e 05
homens que possuem de 02 a 03 anos de graduados(as)

no curso de Licenciatura em Pedagogia

formados pela Universidade Estadual do Maranhão.
O recorte temporal estabelecido no que concerne ao período de formação dos graduados em
licenciatura plena em pedagogia está fundamentado nos estudos de Huberman (1995) afirma a partir
de estudos empíricos em torno da carreira docente entre os 2 e 3 primeiros anos de prática em sala
de aula, onde apesar das motivações serem diversas pode ser observado que o contato inicial com
situações de sala de aula por parte dos iniciantes se constitui como a principal escolha da profissão
docente. Diante dessa perspectiva este estudo se encontra pautado no que diz respeito ao período de
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prática profissional, e ou, período inicial de recém conclusão do curso de graduação, portanto
considerados professores (as) iniciantes na docência.
A opção pela

entrevista semiestruturada como instrumento de coleta de dados dessa

pesquisa pode ser justificada nas palavras do autor Triviños (2008), pois ao mesmo tempo em que
permite a valorização do trabalho do pesquisador, possibilita todas as perspectivas possíveis para
que o entrevistado consiga uma relativa liberdade, flexibilidade e espontaneidade, elementos
dificilmente adquiridos por outro instrumento de coleta de dados.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A formação de professores seja inicial ou continuada deve fornecer aos potenciais
profissionais docentes as ferramentas necessárias para serem capazes de transmitir conhecimentos
aos alunos ao lado do estímulo a constituição de atitudes e valores, elementos necessários para que
os estudantes possam ser inseridos na sociedade como cidadãos participativos. Haja vista que o
professor torna-se um profissional responsável tanto pelo conhecimento intelectual quanto pelo
incentivo ao caráter e pelo despertar do respeito e tolerância, o que implica a relevância de uma
pesquisa com professores e professoras iniciantes na carreira docente e a compreensão das
dificuldades que enfrentam ao ingressarem no mercado de trabalho nesta atividade profissional.
Esta pesquisa em andamento, parte de um projeto de conclusão do curso de Licenciatura
Plena em Pedagogia, no qual encontra-se atualmente em estágio inicial, portanto, não temos ainda
dados consistentes e analisados para apresentação de resultados. No entanto, acreditamos que
dentre as principais dificuldades e diferenciações em meio aos obstáculos existentes para os
egressos do curso de Licenciatura em Pedagogia da UEMA está nos desafios e lacunas acerca de
como lidar com a realidade concreta da sala de aula e da escola no início da inserção no mercado de
trabalho, a ser comprovada mediante efetivação deste estudo investigativo.
Com a realização desta pesquisa e mediante análises dos dados orientados pelo problema e
objetivos apresentados, espera-se que o estudo possibilite conhecimentos e contribuições em torno
da realidade profissional dos egressos do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da UEMA,
contribuindo ainda em fornecer informações que permitam compreender as dificuldades e
diferenciações existentes não apenas no referido curso da UEMA, mas também nos cursos de
Licenciatura em Pedagogia junto a outras instituições de ensino superior em todo o país, bem como
as diferenciações e obstáculos ocasionados simplesmente pela questão de gênero.
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Resumo
Este texto apresenta sinteticamente aspectos norteadores de uma pesquisa em andamento como
trabalho de conclusão do curso de Pedagogia, que partiu do seguinte problema: quais dificuldades
enfrentadas pelos (as) pedagogos/pedagogas egressos do curso de Licenciatura em Pedagogia da
Universidade Estadual do Maranhão e os motivos vinculados às questões de gênero para ingressarem
inicialmente na profissão? Duas questões a serem respondidas por meio do objetivo de compreender os
obstáculos específicos encontrados pelos egressos homens e mulheres formados no curso de
Licenciatura em Pedagogia da UEMA, em relação a sua inserção no mercado de trabalho docente. Será
feito também um paralelo referente as barreiras encontradas junto aos diferentes sexos, a saber,
masculino e feminino. Considerando ter-se a compreensão no que diz respeito as singularidades em
meio ao âmbito profissional docente, em específico o (a) pedagogo(a). Haja vista que durante muito
tempo a referida profissão foi vista como destinada as mulheres, revelando um cenário de
desigualdades de gênero e ou condutas e ofícios ditados como determinantes para homens e mulheres
tendo como referência apenas sua condição de gênero. A pesquisa será construída a partir de estudos
bibliográficos, entrevistas semiestruturadas com dez egressos, sendo 05 homens e 05 mulheres do curso
de Pedagogia da UEMA.Com a realização desta pesquisa e mediante análises dos dados orientados pelo
problema supracitado e objetivos apresentados espera-se que a pesquisa possibilite conhecimentos e
contribuições em torno da realidade profissional dos egressos do curso de Licenciatura em Pedagogia
da UEMA, contribuindo ainda em fornecer informações que permitam entender as dificuldades e
diferenciações existentes não apenas no referido curso da UEMA, mas também nos cursos de
Pedagogia junto a outras instituições de ensino superior em todo o país, bem como as diferenciações e
obstáculos ocasionados simplesmente pela questão de gênero.
Palavras-chave: Formação de Professores; Curso de Pedagogia; Questões de gênero.
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Resumo
A profissão docente tem se tornado complexa diante das mudanças no que diz respeito às estruturas
científicas, sociais e educativas. A partir dessas complexidades contemporâneas, o painel objetiva
discutir a formação docente inicial por meio de três estudos permeados pelo amplo diálogo com
acadêmicos de treze licenciaturas em diferentes contextos e movimentos educativos. No primeiro
estudo, apresentamos um percurso formativo intitulado “Formação docente inicial: corpos em
reconexão por meio da educação ambiental e da arte contemporânea”. Ocorreu por meio da ação
ecovivencial em reconexão com dimensões naturais, que ao dialogar com conceitos de Topofilia, de
Experiência e de Arte Contemporânea, visibilizaram a análise das imagens produzidas e dos relatos
reflexivos sobre o corpo como espaço de criação para instigar possibilidades de elaboração de saberes
docentes. Na sequência, “O perfil dos professores atuantes em novas propostas de Ensino Médio Santa
Catarina: um olhar dos docentes em formação inicial”, apresenta uma pesquisa que objetivou
compreender como se configura o cenário docente em projetos/programas de Educação Integral
implantados em três escolas de Educação Básica em Santa Catarina. Organizou-se como instrumentos
de geração de dados, entrevistas, questionários, observação direta e análise dos registros institucionais.
Reafirma o ensino como uma atividade crítica e o professor como um profissional autônomo que
investiga e reflete sua prática. O terceiro estudo é intitulado “Viências na Aldeia Bugio - Terra Indígena
Laklanô Xokleng: práticas decoloniais na formação docente inicial” que objetivou tecer relações entre
as experiências na Terra Indígena Laklãnõ/Xokleng - Aldeia Bugio e a decolonialidade tendo a
diversidade como princípio formativo docente por meio de pesquisa documental e autobiográfica. A
partir desses estudos, reafirmamos a relevância da formação docente inicial instigar percursos
educativos que privilegiem a construção, a reflexão e a valorização de conhecimentos profissionais por
meio de práticas educativas insurgentes, fundamentais no contexto contemporâneo e suas
complexidades.
Palavras-chave: Formação Docente Inicial; Percursos Educativos; Sociedade Contemporânea
Complexa.
FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL: CORPOS EM RECONEXÃO POR MEIO DA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL E DA ARTE CONTEMPORÂNEA
Leomar Peruzzo – UFPR
Luciane Schulz – FURB

REFLEXÃO INICIAL
“Conhecer para além dos limites da tua ciência”
(NÓVOA, 2015, p. 15)

Os percursos de formação docente perpassam as bases dos programas de pós-graduação,
cursos de licenciatura e por iniciativas específicas que possibilitam a criação de espaços para pensar
a ação docente, bem como desenvolvimento de núcleos de estudo em formação de professores.
Segundo as Diretrizes Nacionais para a formação docente, o Art. 12, apresenta parâmetros para
direcionar ações formativas e orientar os cursos de formação inicial para professores em diversas
áreas. Segundo o documento,
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Os cursos de formação inicial, respeitadas a diversidade nacional e a autonomia
pedagógica das instituições, constituir-se-ão dos seguintes núcleos: I - núcleo de
estudos de formação geral, das áreas específicas e interdisciplinares, e do campo
educacional, seus fundamentos e metodologias, e das diversas realidades
educacionais, articulando: i) pesquisa e estudo das relações entre educação e trabalho,
educação e diversidade, direitos humanos, cidadania, educação ambiental, entre outras
problemáticas centrais da sociedade contemporânea; j) questões atinentes à ética,
estética e ludicidade no contexto do exercício profissional, articulando o saber
acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática educativa; (BRASIL, 2015, p. 10).

Nesse sentido a criação de um programa para a formação dos licenciandos no estado de
Santa Catarina, O Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional PROESDE,
possui como principal objetivo conceder bolsas de estudos para estudantes de IES matriculados em
áreas estratégicas e de Licenciatura. O programa interfere diretamente na formação inicial dos
licenciandos na medida que propõe percursos de educação para a docência que possa despertar
possibilidades sensíveis para a decência. Ainda com relação às diretrizes, o parágrafo primeiro do
Art. 12 menciona a formação docente como uma
ação educativa e como processo pedagógico intencional e metódico, envolvendo
conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e
objetivos da formação que se desenvolvem na construção e apropriação dos valores
éticos, linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento inerentes à sólida formação
científica e cultural do ensinar/aprender, à socialização e construção de conhecimentos
e sua inovação, em diálogo constante entre diferentes visões de mundo. (BRASIL,
2015, p. 10).

Nesse sentido, percorrer um determinado caminho formativo, passos iniciais são necessários
para que os encontros com os conhecimentos possam acontecer. Após constatar a necessidade de
ações que despertem para as noções de educação ambiental, focamos na possibilidade de reconectar
dimensões naturais da corporeidade (CAVALCANTI, 2010) com dimensões do meio natural. O
desafio de provocar as dimensões do corpo em relação com o meio natural traz conceitos como o de
Topofilia, que em Tuan (2012) permite discutir “[...] o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou
ambiente físico. Difuso como conceito, vívido e concreto como experiência pessoal [...]” (TUAN,
2012, p. 19).
Dessa maneira, localizamos no corpo território para pensar as sensibilidades, pois desde que
nascemos condicionamo-nos aos fatores culturais que definem a relação e percepção do meio
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natural, bem como o sentimento de conexão com a natureza. Para o autor, a percepção do mundo
que nos rodeia é definida pelos canais de percepção, localizados em nossos sentidos, quem por
motivos cultuais, a potência sensível da experiência com o natural é significativamente reduzida
(TUAN, 2012). A experiência sensível com o meio e com o próprio corpo é cada vez mais rara
pelas velocidades instauradas nas sociedades contemporâneas marcadas pelos excessos imagéticos e
de informações (LARROSA, 2012).
Diante do exposto, este manuscrito propõe relatar o percurso formativo de docência inicial
por meio da ação ecovivencial criadora em reconexão com as dimensões naturais. Essa ação pontual
ocorreu com acadêmicos de treze licenciaturas do XXXXXXX, que por sua vez foram atravessados
por conceitos da pesquisa em educação, da arte contemporânea e da Topofilia. Para que a ação
pudesse ser desenvolvida, a união entre percurso de formação, produção de imagens e textos
conceituais foi fundamental para a experiência sensível em conexão com o meio natural, com outro
e com o próprio corpo. Os dados originaram-se de relatos realizados posteriormente e das imagens
geradas durante o percurso de educação ambiental e reconexão corporal.
BASE CONCEITUAL
“Conhecer em ligação com os outros”
(NÓVOA, 2015, p. 16)

A resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015 define as Define as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação
pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Essa
resolução permite traçar percursos de formação que possam abordar questões essenciais para a ação
docente. A proposta aqui exposta prioriza o contato físico com o meio natural produzindo sensações
e emoções que podem resultar em saberes sensíveis para a prática docente em diversificadas áreas.
Os contextos contemporâneos, fragmentam os modos de estabelecer conexões com o meio,
com o corpo e com o outro de modo ampliado e sensível. Dependendo da emoção ativada, cria-se
um domínio de ação e determinadas circunstâncias são estimuladas e inibem ou facilitam certos
tipos de pensamentos, ações e reflexões. Daí que a estimulação para a percepção e para as
ecovivências, como dimensões da Educação Ambiental Crítica (XXXXXXX), são fundamentais
para promover uma nova vibração e assim, novos olhares e aprendizagens sobre o nosso próprio
corpo que também é natureza.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1962

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Em nossa constituição, o corpo que experimenta a vida é marcado pelas experiências
formando referenciais mnemônicos que dependem das vias sensíveis para serem ativadas. Os
sentidos como canais ao mundo externo, estabelecem interconexões com as estruturas cognitivas
que eclodem formulações, pensamentos e saberes provenientes da experiência. Odores, sons,
texturas, cores, temperaturas e brisas podem evocar memórias corporais carregadas de emoções, de
imagens memorizadas em momentos experienciados. (TUAN, 2012). Para o autor o corpo exposto
ao meio natural ao “[...] som da chuva batendo contra as folhas, o estrondo do trovão, o assobio do
vento no capim e o choro angustiado, nos excitam com intensidade raramente alcançada pela
imagem visual” (TUAN, 2012, p. 25).
Nesse sentido, a proposta de experienciar a dimensões naturais, do corpo e do meio,
possibilita a elaboração de uma unidade entre o que em nossa constituição educacional ainda trata
com dualismo. Assim, podemos trazer para a discussão a ideia de experiência estética. Para Larrosa
(2016), a experiência é capaz de mobilizar as estruturas sensíveis que permitem elaborar saberes da
experiência. Na experiência a dicotomia entre corpo e mente se dissolvem em intensidades que
permitam o surgimento de níveis específicos de percepção.
No campo da educação estética, a arte permite transitar por percursos de poéticos em que o
conhecer, criar e apreciar arte ressoa nas estruturas do corpo, permitindo que as sensibilidades
perceptivas elevem as possibilidades de conexão com o meio com o outro e com suas referências. A
dimensão ecoformadora (XXXXXX) foi intensamente provocada pela criação de imagens em
percurso de reconexão com o natural. A experiência estética seria “[…] algo que nos faz pensar,
algo que nos faz sofrer, gozar, ou algo que luta pela expressão, e que às vezes, algumas vezes,
quando cai em mãos de alguém capaz de dar forma a esse tremor, então, somente então, se converte
em canto” (LARROSA, 2016, p. 10).
A experiência estética não é algo restrito à relação com obras de arte, mas toda experiência
que provoque os sentidos em fortes intensidades capazes de provocar a elaboração de novas
percepções e saberes. Na experiência estética, pele, órgãos, sentidos e pensamento em uma
dinâmica potencializadora da sensibilidade (DUARTE JR., 2001; MARTINS; PICOSQUE, 2012;
LARROSA, 2016). A educação dos sentidos como ponto chave para a esperada reconexão com o
que é natural no próprio corpo e o meio em intensidades capaz a ampliação de saberes sobre o
natural: do próprio ser, do meio e de outros seres.
A intersecção entre os conceitos de experiência, estética e o de Topofilia permitem a
intensificação de dimensões sensíveis do corpo de modo que as cisões entre corpo e pensamento
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possam ser transformadas em dinâmica do corpo pensante. O conceito de Topofilia consiste em um
neologismo “[...] incluindo todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente
material. Estes diferem profundamente em intensidade, sutileza e modo de expressão” (TUAN,
2012, p. 135). A seguir apresentaremos brevemente o percurso e discutiremos os resultantes da ação
de reconexão com o meio natural.
DIÁLOGOS DA EXPERIÊNCIA
“Conhece com a responsabilidade da ação”

(NÓVOA, 2015, p. 19)

Ao propor-se tal percurso formativo, objetivava-se refletir em torno da experiência de
reconexão sensível com o meio natural, bem como discutir possibilidades de ações formativas que
possibilitem a educação das dimensões sensíveis, corporais e fortaleçam laços entre as dimensões
naturais. Assim, a união entre, conceito, corpo, sentimento e arte abrem os caminhos para a
formação docente em diversas áreas.
O percurso ocorreu no dia 15 de junho de 2019, perfazendo quatro momentos sequenciais. O
primeiro momento aconteceu na Universidade, com os estudantes sendo provocados a pensar o
lugar do seu corpo enquanto elemento natural e como espaço da sensibilidade (autoformação), no
corpo em relação com os seres (heteroformação) e do corpo em relação com o meio ambiente
(ecoformação). Ao apresentar obras de arte e projetos de arte contemporânea que apresentam o
corpo como principal suporte e tema para a criação de arte, provocamos a reflexão em torno do
próprio corpo como campo de possibilidades de criação e recriação da vida. Desse modo, ao
apresentar o corpo em Arte, provocamos a potência reflexiva em torno dele como tema e suporte de
relações criativas/metafóricas com o meio na tentativa de imprimir forma, volumes e sensibilidades
em imagens registradas por meio de smartfones (XXXXXXXXXX).
O segundo momento foi aconteceu com o deslocamento, uma caminhada até o Parque
Municipal São Francisco, localizado em Unidade de Conservação, no centro da cidade de
XXXXXX. Lá, no local combinado, os estudantes, divididos em equipes receberam textos
(NÓVOA, 2015; ABC, 2013) como referenciais para o desafio de criar imagens que pudessem
dialogar com os significados e sentidos do referencial teórico. Os textos abordavam questões
fundamentais para a formação de professores- pesquisadores.
No terceiro momento, os grupos percorreram as trilhas do parque citado anteriormente e
geraram imagens (Figuras 01 A, B, C, D, E) com a utilização de smartfones e manipuladas
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digitalmente com aplicativos de edição de imagens. O quarto momento aconteceu na Universidade,
com a seleção de três imagens pelos grupos, que em seguida elaboraram um modo de socializar a
produção conectando o percurso, a base conceitual e as imagens criadas. Como tarefa adicional, os
estudantes foram instigados a gravarem suas exposições orais e discussões juntamente com suas
impressões de todo o percurso experienciado no parque.
O licenciando Karl Marx transcreveu sua exposição no momento de socialização e traz o
seguinte relato:
As imagens demonstram a passagem do conhecimento, companheirismo e a observação da
arte natural da mata através das mãos respectivamente. Nossa percepção na mata nos trouxe nossa
originalidade, pois pensamos em várias formas de nos encontrarmos com o natural. Várias placas de
identificação foram fotografadas a fim de colher informações que passam despercebidas pelos
passantes que do qual, mostra o nome das formas vegetais e cuidados referentes aquele lugar.
Pensamos também na degradação ambiental e o prejuízo gerado por nós mesmos percebendo nossa
ignorância perante o ambiente em que vivemos e sobrevivemos. (Relato da experiência,
Licenciando Karl Marx).
Questões como originalidade do corpo, cuidado com o meio, forma e sensação
interconectadas na relação com o outro. A criação de imagens com tecnologias do cotidiano dos
estudantes potencializou as reflexões de modo que a proposta apresentou intensidades
ecoformativas, estéticas e criadoras, como observadas nas imagens (Figuras em anexo), criadas no
percurso de reconexão na trilha do parque mencionado anteriormente.
Observando as imagens criadas, podemos associar com o que Tuan defende ao afirmar que a
relação com o meio ambiente pode gerar uma estética, variando de intensidades, sensações, prazer
de uma bela vista, sensações de calmaria e bem-estar até de êxtase existencial ao contemplar um pôr
do sol. “A resposta pode ser tátil: o deleite ao sentir o ar, água, terra. Mais permanentes e mais
difíceis de expressar, são os sentimentos que temos para com um lugar, por ser o lar, o locus de
reminiscências [...]”. (TUAN, 2012, p. 136).
Nesse sentido, os depoimentos dos participantes reafirmam as dimensões de reconexão com
o meio natural. O licenciando Paulo Freire afirmou que:
Ao adentrar no parque a primeira mudança física que identifiquei foi a mudança de
temperatura corporal, um reflexo da temperatura do ambiente, é onde vejo meu
corpo buscando vivencias anteriores. Vivencias em que meu corpo esteve em um
ambiente similar, não somente no período em que frequentava a Educação Básica e
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sim em de toda minha formação, inclusive a atual. Perceber o som do vento dentre as
folhas, não somente pelo sistema auditivo, também pela pele e todo o corpo. É nesse
momento que noto a importância do contato com o externo, sabendo valorizar cada
objeto palpável ou não, podendo identificar a contribuição dele para o seu copo
como uma forma de pesquisa, porque além de um corpo, somos nosso próprio objeto
de pesquisa para o autoconhecimento. (Relato da experiência, Licenciando Paulo
Freire)

O s trechos destacados apresentam as reconexões com o natural que o licenciando Paulo
Freire conseguiu identificar em seu percurso de ecoformação criadora. O licenciando Charles
Darwin também apresentou intensidades sensíveis em seus relatos. Confiram a seguir as reconexões
criadoras que aparecem em seu depoimento:
No percurso para o parque, podemos perceber através dos sentidos a grande diferença
entre o ambiente urbano agitado com ruídos extremos comparados a floresta silenciosa
com cheiros naturais que despertam nossos sentidos. O mundo natural pertence a nós
pois podemos voltar a nossas origens e reações corporais sentidas no parque provam
isso. [...] Na floresta, cada detalhe é percebido por nossos sentidos desde uma folha
rastejando com o vento e até nosso toque sentindo diversos formatos e desenhos que
desperta curiosidade e nos entrelaça com a flora. Experiências como essas devem ser
mais exploradas com as gerações novas já que as mesmas estão cada vez mais
distantes desse mundo original, (Relato da experiência, Licenciando Charles Darwin)

O depoimento do estudante Charles Darwin apresenta s intensidades dos efeitos que o
contado com a natureza em uma proposta de ecoformação criadora. Assim, Para Le Breton (2012,
p. 26), “[...] o corpo é similar a um campo de força em ressonância com os processos de vida que o
cercam”. Dessa maneira, os licenciandos apresentaram relatos que conferem a inciativa de
formação docente significado para práticas de reconexão com o natural integrando linguagens da
arte e recursos tecnológicos.
PARA UM NOVO INÍCIO
“Conhece com liberdade e pela liberdade”
(NÓVOA, 2015, p. 20)

Ao findar o percurso percebemos que a experiência reconexão sensível com o meio natural
permite pensar ações formativas para diversos grupos de professores em formação inicial e
continuada. A docência em uma dimensão da pesquisa científica representa o ponto reflexivo para
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traçar novos percursos formativos que prevaleçam a experiência estética em reconexão com o
natural. A Topofilia defendida por Tuan (2012) aconteceu de maneira relacional que evidenciou o
corpo, as complexas dimensões sensíveis e o meio natural.
As imagens e os relatos apresentados anteriormente nos dizem que a experiência corporal
em reconexão com o natural e faz necessário para potencializar as mais diversificadas maneiras de
habitar o mundo e os serem que nos rodeiam. Dessa maneira, as categorias como corpo, arte,
educação e docência representam as intensidades socioculturais que necessitam de abordagens
reflexivas para a proposição de percursos de ensino e aprendizagem, que a docência possui função
decisiva na formação de outros estudantes.
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ANEXOS
Figura 1. A – Mudei de pele muitas vezes em minha vida; B - Sobreposição de Intensidades; C – Bem-estar; D - Eu e o
natural; E – Luz e folha.

A

B

C

D

E

Fonte: arquivos dos autores.

Resumo
O presente estudo apresenta como objetivo relatar o percurso formativo de docência inicial por meio
da ação ecovivencial criadora em reconexão com as dimensões naturais. A união entre áreas do
conhecimento como a Corporeidade, arte e tecnologia foram fundamentais para o sucesso do percurso
de formação docente com acadêmicos de treze diferentes licenciaturas. Com base nos conceitos de
Topofilia, de Experiência e de Arte Contemporânea, a caminhada da universidade até a Unidade de
Conservação Parque São Francisco, local escolhido para a ecovivência criadora gerou ação de
reconexão. No Parque, a partir de conceitos sobre o professor pesquisador, a leitura do corpo em
reconexão com o ambiente natural e o registro fotográfico resultaram na produção de imagens que
foram socializadas no momento reflexivo posterior na universidade. Os dados que analisamos nesse
breve manuscrito, são resultados da ação de reconexão. Apresentamos imagens produzidas e tratadas
digitalmente por meio de aplicativos de telefone celular e os relatos registrados após o término da ação
pelos acadêmicos. Os resultados da discussão apontam para a necessidade de traçar percursos de
formação docente inicial que possibilitam os participantes de diferentes licenciaturas explorar as leituras
de meio em reconexão com as dimensões naturais e estéticas, tendo como ferramentas os recursos
tecnológicos. A formação docente na perspectiva da ecovivencialidade criadora consistiu em uma
potente ação que uniu Biologia Humana, arte contemporânea, novas tecnologias educacionais e
conceitos para pensar um docente pesquisador. Explicitou o corpo como espaço para instigar a
possibilidade de conceber dinâmicas outras de elaboração de saberes docentes, fundamentais para as
complexidades da sociedade contemporânea.
Palavras-chave: Arte Contemporânea; Educação Ambiental; Formação Docente; Ecovivencialidade,
Corporalidade
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O PERFIL DOS PROFESSORES ATUANTES EM NOVAS PROPOSTAS DE ENSINO MÉDIO
SANTA CATARINA: UM OLHAR DOS DOCENTES EM FORMAÇÃO INICIAL
Érica Monteiro – SED/SC
Carla Carvalho – FURB

INTRODUÇÃO
Acabar com a evasão, dar sentido, universalizar o acesso, oportunizar a continuidade dos
estudos, e principalmente, desenvolver um trabalho pedagógico que garanta a boa formação e o
desenvolvimento da cidadania e das competências cognitivas e socioemocionais, são alguns dos
desafios das políticas públicas de educação voltadas ao Ensino Médio em nosso país. São por sua
vez, fundamentais para que o jovem deste tempo possa viver, conviver, aprender e produzir em uma
sociedade cada vez mais exigente. Não obstante, construir uma visão comum de educação integral1
e de reconhecimento da importância das competências para o século 212 fazem parte deste processo.
Como possibilidades de superar as dificuldades, novas pedagogias de ensino ou
reformulações de leis da Educação são implementadas. As propostas de Ensino Médio ‘inovadores’
ou a Lei 13.415 são exemplos. Em Santa Catarina o Ensino Médio em Tempo Integral numa
perspectiva da Educação Integral, vem sendo estudado e sistematizado em diversos movimentos da
Proposta Curricular de Santa Catarina–PCSC, desde os anos de 1990.Como resultado, além dos
programas federais de Ensino Médio diferenciado, a parceria entre o Governo do Estado e entidades
como Instituto Ayrton Senna- IAS se consolidam, na tentativa de melhorar a qualidade desta etapa
de formação tão problemática no Brasil.
Diante deste panorama, o Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento
Regional – PROESDE Licenciaturas, no ano de 2019, teve como proposta o acompanhamento do
processo de construção do Novo Ensino Médio no Estado de Santa Catarina, a partir das 120 escolas
estaduais que já desenvolvem projetos pedagógicos similares ao novo modelo de Ensino Médio
promulgado com a Lei 13.415/2017. Em sua organização o PROESDE Licenciaturas corrobora com
necessidade de se pensa ruma política de Estado para o Ensino Médio em diálogo com a Base

Educação integral se refere à dimensão qualitativa que se quer agregar à educação. Já a Educação de tempo integral
consiste no avanço quantitativo no tempo de exposição do aluno a diferentes aprendizagens.
1

Se refere a um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, que preparam os alunos para a vida
escolar/acadêmica, profissional, pessoal e em comunidade. Tais competências estão alinhadas as características exigidas
dos sujeitos no século XXI. Estudiosos já debruçavam sobre esta temática, mas o mesmo foi amplamente divulgado
quando organismos internacionais como UNESCO e a OCDE, passaram a publicar relatórios sobre a questão.
2
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Nacional Comum Curricular- BNCC, focando o percurso formativo na perspectiva da educação
integral.
Neste estudo partimos da experiência vivenciada no PROESDE licenciaturas, para
compreender como hoje se configura o cenário docente em projetos/programas de Educação
Integral implantados em três escolas de XXXXX e região. Buscamos ainda problematizar as
condições de trabalho docente em detrimento ao que as legislações e pesquisadores da educação
estabelecem como condições mínimas necessárias para se alcançar uma educação de qualidade, no
que diz respeito às aprendizagens. Para isso utilizaremos dados gerados pelos discentes do
PROESDE Licenciaturas em suas pesquisas de campo. Esta é uma pesquisa de abordagem
qualitativa. Os instrumentos de geração de dados utilizados são questionários analisados e tratadas
quantitativamente.
Construir um diagnóstico da realidade dos professores de escolas públicas e discutir sobre a
sua formação e condições de trabalho em meio à implantação do Novo Ensino Médio é
indispensável para a elaboração de políticas de educação, afinal a almejada educação de qualidade
passa pelo efetivo trabalho do professor. As experiências brasileiras, mesmo que descontínuas, de
implantação de Educação Integral já nos permite alçar alguns pressupostos que podem nos
direcionar e estes não devem ser descartados.
PROESDE LICENCIATURAS: PRODUÇÃO DE DADOS SOBRE OS DOCENTES DO ENSINO
MÉDIO
O PROESDE é um programa do Governo Estadual de Santa Catarina, criado em 2005 e
implementando sob a coordenação da Diretoria de Políticas e Planejamento Educacional – DIPE e
da Secretaria de Estado da Educação – SED e abrange:
preferencialmente, todas as regiões de Santa Catarina, beneficiando estudantes
matriculados em cursos nas Instituições de Ensino Superior – IES, mantidas por
Fundações Educacionais de Ensino Superior, instituídas por Lei Municipal,
considerando os recursos de até 20%, definidos no item “c” do inciso I, do art. 1º da
Lei Complementar nº 281/2005 e que manifestarem interesse em desenvolver o
PROESDE (UNIEDU, 2019, s.p).
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O programa se subdivide em Desenvolvimento Regional3 e Licenciaturas, no qual este
trabalho se desenvolveu. O PROESDE Licenciaturas foi implementado em 2017, e está
regulamentado pela Portaria 3155/SED/20174, que “objetiva promover a qualificação dos
estudantes das licenciaturas para intervir e contribuir na qualidade da educação básica” (UNIEDU,
2019, s.p). Para a efetivação da proposta são desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e
extensão dirigidos aos licenciandos.
O programa custeia as mensalidades acadêmicas aos graduandos enquanto participam de
atividades que “[...] visam complementar e ampliar os conhecimentos sobre temas relativos ao
campo de estudo ou área de atuação das licenciaturas” (XXXXXXX).Como pré-requisitos para
candidatar-se ao Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina- UNIEDU, exige-se que
prioritariamente o estudante tenha cursado o Ensino Médio em escola pública; que esteja atuando
em escola pública; não tenha experiência anterior no programa; tenha cursado ao menos um
semestre do curso de licenciatura e não seja concluinte no ano de pleito; e que possua cadastro na
plataforma UNIEDU (UNIEDU, 2019).
Em 2019, na XXXXXXX, cinquenta acadêmicos de treze licenciaturas fizeram parte do
Programa: Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências da Religião, Ciências Sociais, Educação
Física, História, Letras, Matemática, Música, Pedagogia, Química, Teatro e Dança. Todas as
licenciaturas são presenciais e por esse motivo as atividades5 do PROESDE acontecem aos sábados.
O curso é composto por atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão que visam
complementar e ampliar os conhecimentos sobre temas relativos ao campo de estudo ou área de
atuação das licenciaturas. No Módulo I, as discussões e aprofundamentos ampararam-se em estudos
da formação docente, na BNCC, PCSC, e na Resolução 03/2018 que trata da atualização das
Diretrizes Curriculares Nacionais 2018. No Módulo II, o foco dos estudos esteve na BNCC e na
PCSC, com a sua implementação e organização curricular. Como parte da formação, os acadêmicos
participaram de formações e palestras sobre as propostas e sobre políticas públicas em educação,
que ocorreram na XXXXX, ou em outras universidades.

Existente deste 2005, o PROESDE Desenvolvimento Regional é voltado à formação do cidadão e sua atuação na
interferência nas políticas públicas, em articulação entre sua formação acadêmica e o desenvolvimento socioeconômico
da região (UNIEDU, 2019, s.p),
3

Disponível em: http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/index.php/legislacao/portarias-legislacao/520-portaria-3155-sed2017/file
4

No desenvolvimento das atividades, um conjunto de atividades presenciais, à distância e de prática com pesquisa em
escolas são sistematizadas por professoras coordenadoras que contam com a ajuda de professoras tutoras.
5
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No percurso diversas questões problemas foram levantadas de acordo com a vivência
específica de cada grupo de estudante e de suas áreas de conhecimento. Para atender à dimensão
pessoal entrelaçada à dimensão profissional (NÓVOA, 2009, 2012, 2013), realizaram-se relatos
autobiográficos advindos dos encontros presenciais que compuseram um diário virtual reflexivo.
Em 2019 o objetivo do curso centrou-se na problemática: Como tem sido a construção da Educação
Integral do novo Ensino Médio no estado de Santa Catarina?
Para responder a questão, os estudantes pesquisaram três escolas com modelos diferentes de
Ensino Médio, inseridas em propostas de Educação em Tempo Integral similares ao ‘Novo Ensino
Médio’. Uma escola localizada em XXXX que oferece o Ensino Médio Inovador - EMI,
desenvolvido pelo Governo Federal, uma escola localizada em XXXXX que implantou o Ensino
Médio integrado a Educação Profissional – EMIEP, também originado pelo Governo Federal, e
outra unidade de ensino também de XXXXX, que desenvolve o Ensino Médio Integral em Tempo
Integral- EMITI, implantado em 2017, entre uma parceria entre Secretaria de Educação e Instituto
Ayrton Senna.
As pesquisas foram organizadas em grupos e cada conjunto de licenciandos ficou
responsável por uma unidade de ensino. Na escola EMI de XXXX foram entrevistados109 alunos
(39 do Ensino Médio Inovador) e 13 professores. Na escola que atende o EMIEP, em XXXX foram
115 entrevistados alunos e 12 professores, e na Escola que desenvolve o EMITI, também em
XXXX, foram entrevistados 30 estudantes e 20 professores, todos dessa proposta de ensino. Como
instrumentos para a geração de dados, os licenciandos utilizaram entrevistas, questionários,
observação direta e análise dos registros institucionais.

Uma série de dados sobre estudantes e professores inseridos nos programas/projetos foram
gerados, criando um panorama sobre estes modelos de educação na região de XXXX. A partir
destes levantamentos um relatório foi produzido para a Secretaria da Educação do Estado, e os
licenciandos socializaram suas pesquisas em eventos de Educação como o V Colóquio LusoBrasileiro de Educação – COLBEDUCA; XIV Congresso Nacional de Educação - EDUCERE; VII
Seminário PROESDE da XXXX; XV Seminário Integrado das Licenciaturas da XXXXX; e na 13a.
Mostra XXXXX.
O principal desafio proposto aos graduandos enquanto produção final desse percurso,
centrava-se na produção de artigos advindo das problemáticas levantadas ao longo de suas
pesquisas de campo. Em média quinze artigos foram selecionados e serão compilados em um livro
com publicação prevista para 2020.Muitas informações foram geradas com os estudantes: suas
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percepções sobre a escola, o PPP descrito e o praticado, inserção no mercado de trabalho,
pretensões sobre a continuidade dos estudos, avaliação dos cursos de ensino Médios nos quais estão
inseridos, sugestões de melhorias na sua formação, interesse nos vestibular/ ENEM, dentre outras
informações. Contudo na organização deste estudo, faremos um recorte e utilizaremos apenas os
dados evidenciados por meio dos questionários aplicados aos professores.
DIAGNÓSTICO DOS PROFESSORES ATUANTES NOS PROJETOS SIMILARES AO NOVO
ENSINO MÉDIO
No processo de geração de dados quarenta e quatro professores responderam aos
questionários. As questões buscavam traçar um perfil destes profissionais, além de compreender
suas percepções sobre o processo de mudança de implementação e implantação do Novo Ensino
Médio. O perfil traçado demonstra que 63% dos docentes se declararam do sexo masculino
enquanto 37% do sexo feminino, o que confronta com as informações do último censo escolar
analisadas e debatidas por Carvalho (2018), nos quais os cargos de docentes do Ensino Médio
brasileiro são preenchidos por 59,6% por mulheres enquanto que 40,4 são completados por homens.
A divisão de atividades por sexo hoje nos parece ultrapassada, contudo, permanece um legado
cultural sobre as noções de gênero, que resultam em interações e relações de poder “[...] supõe um
processo ambivalente onde incluem a hierarquia, interdependência e complementaridade entre
homens e mulheres” (APPLE, 1995, p. 144).
Quanto ao grau de formação dos profissionais pesquisados pelo PROESDE Licenciaturas,
88% possuem nível superior completo em alguma licenciatura, enquanto 2% estão em formação,
7% possuem mestrado, 3% são doutores. O resultado da amostra segue a tendência brasileira na
qual 93% dos professores de Ensino Médio possuem Ensino superior, em contra partida poucos,
apenas 26%, possuem alguma especialização lato ou scricto sensu (CARVALHO, 2018). Fato que
distancia o cumprimento da Meta 16 do Plano Nacional de Educação –PNE, que prevê que ao menos 50%
dos professores da educação básica devem ter alguma pós-graduação.

Outro aspecto investigado foi a Formação Continuada, “cujo propósito é a atualização e
aprofundamento de conhecimentos como requisito natural do trabalho em face do avanço nos
conhecimentos, as mudanças no campo das tecnologias, os rearranjos nos processos produtivos e
suas repercussões sociais” (GATTI; BARRETTO, 2009, p. 200), garantida a todos os profissionais
da Educação Básica pela mesma Meta 16 do PNE. Dos professores entrevistados, 80% disse
participar de formações sobre os projetos/programas nos quais atuam, oferecidas pelas escolas ou
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pela SED, vindo ao encontro do que defende Nóvoa (1999, p.6) sobre a perspectiva profissional do
professor.
A profissionalização dos professores está dependente da possibilidade de construir um
saber pedagógico que não seja puramente instrumental. Por isso, é natural que os
momentos–fortes de produção de um discurso cientifico em educação sejam, também,
momentos-fortes de afirmação profissional dos professores.

A formação continuada orienta os professores para um ensino crítico em que ele também
possa refletir sua prática. Os professores devem valorizar seus próprios conhecimentos profissionais
construídos por meio da práxis. “É no coração da profissão, no ensino e no trabalho escolar, que
devemos centrar o nosso esforço de renovação da formação de professores e do trabalho
pedagógico” (NÓVOA, 2012, p. 13). Nesta perspectiva, o docente assume um papel ativo, de
formação e autoformação contínua.
Se os dados anteriores não são satisfatórios, a situação piora ao analisarmos o vínculo
empregatício com o Estado. Dos quarenta e quatro docentes atuantes nas três escolas da pesquisa,
80% são contratados temporariamente, em Santa Catarina denominados ACT6e somente 20% são
efetivos concursados. Este dado nos assombra ao ser defrontado com as perspectivas que se
colocam nestes projetos/programas como testes de novas metodologias pedagógicas que servem
como respostas do investimento público para a melhora da qualidade do Ensino Médio público, tão
problemático no Brasil.
Ao compararmos os números das três escolas com as estatísticas nacionais em que 54,9%
dos professores brasileiros atuantes no Ensino Médio são concursados (CARVALHO, 2018),
percebemos que a excessiva quantidade de trabalhadores temporários na educação das três escolas
catarinenses contraria veementemente a prescrição legal. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, de 1996, em seu Artigo 67 estabelece a valorização dos profissionais da educação,
assegurando-lhes estatutos e planos de carreira, ingresso exclusivamente por concurso público de
provas e títulos, direito a aperfeiçoamento profissional continuado (com licenciamento periódico
remunerado). Além do mais prevê a progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na
avaliação do desempenho (BRASIL, 1996), dentre outros direitos. No caso de Santa Catarina,
embora os professores ACTs, em grande parte sejam contratados por meio de processo seletivo, não
há plano de carreira ou valorização destes profissionais, uma vez que terminado o contrato, não há
mais vínculo empregatício com a SED.
6

Admitido em Caráter Temporário.
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Em virtude deste excessivo número de ACTs, em Outubro de 2018 a NCS7, elaborou uma
matéria em que denunciou que aproximadamente 53% dos professores da rede estadual de ensino
de Santa Catarina são profissionais contratados em regime temporário, deflagrando uma realidade
na qual quem está nas escolas percebe, “[...] o que era para ser uma exceção virou regra.
Atualmente, vinte e dois mil que dão aula na rede estadual não foram selecionados pelos critérios de
concurso e nem mantêm o mesmo vínculo com as escolas” (NSC, 2018, s.p). Mesmo a efetivação
de mil profissionais ocorridas no mesmo ano, após a reportagem, não foi capaz de suprir a demanda
que segundo o relatório do Tribunal de Contas de Santa Catarina8 (TCE/SC), apresentado em 2017,
chegava a onze mil e quinhentos profissionais. Portanto a meta nacional que estabelece a proporção
de 90% de professores efetivos para 10% de professores substitutos, em três anos, seria muito difícil
de ser alcançada em Santa Catarina em face ao déficit histórico do estado. “O atingimento da meta
estadual (80% de professores efetivos) já equivaleria a um grande avanço em termos de
planejamento educacional” (TCE, 2017, s.p).
O relatório ainda assinalou que a rede pública estadual em 2017, contava com 20.552
professores ACTs e 15.129 efetivos (TCE/SC, 2017, s.p). Como medida o TCE determinou “[...] a
limitação das contratações temporárias a 20% do total dos cargos efetivos, especialmente quando se
tratar de professores ACTs para substituição de docentes efetivos afastados por férias, licençaprêmio e licença para tratamento de saúde” (TCE/SC, 2017, s.p).
Entre os pesquisadores da Educação há um consenso que a grande quantidade de vínculos
temporários resulta na precarização do trabalhador da educação.
O aumento dos contratos temporários nas redes públicas de ensino, chegando, em
alguns estados, ao número correspondente ao trabalhadores efetivos, o arrocho
salarial, o respeito a um piso salarial nacional, a inadequação ou mesmo ausência, em
alguns casos, de planos de cargos e salários, a perda de garantias trabalhistas e
previdenciárias oriunda dos processos de reforma do Aparelho de Estado tem tornado
cada vez mais agudo o quadro de instabilidade e precariedade do emprego no
magistério público (OLIVEIRA, 2004, p. 1140).

Mesmo desvalorizado, o docente temporário no exercício da função tem as mesmas
responsabilidades exigidas de profissionais concursados, mas seus salários são menores, pois sua
Se refere ao canal de TV filiado a Rede Globo. Disponível em: https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/
noticia/2018/10/16/em-sc-53-dos-professores-que-dao-aula-na-rede-estadual-sao-temporarios.ghtml
7

Disponível em: http://www.tce.sc.gov.br/acom-intranet-ouvidoria/noticia/42472/tcesc-monitora-rela%C3%A7%C3%
A3o-entre-efetivos-e-acts-na-rede-p%C3%BAblica
8
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trajetória é desconsiderada, o que resulta em uma diminuição de direitos na carreira de docentes. No
caso de uma escola com professores ACTs, a rotatividade é uma característica negativa, que implica
na aprendizagem dos estudantes. “As descontinuidades geradas nessas trocas e a natural demora na
adaptação na relação professor-aluno implicam num prejuízo do processo de ensino-aprendizagem
[...]” (DUARTE, 2009, p. 10).
Dificilmente melhoraremos significativamente os índices de aprendizagens sem uma
valorização dos professores. Compreendido como um mediador do processo educativo, o professor
contribui diretamente para uma educação de qualidade. Para isso é necessário que tenha boas
condições de formação e de trabalho, isso inclui a formação continuada, estabilidade, tempo para
estudos e realização de projetos coletivos, projeção de carreira, salários condizentes com a
importância do trabalho. Ao que nos parece, o governo de Santa Catarina pretende melhorar a
educação sem levar em conta uma das principais ferramentas deste processo: o professor.
Diante das problemáticas levantadas pelos estudantes do PROESDE Licenciaturas e
pontualmente discutidas aqui, uma reflexão nos atravessa: compreendemos a necessidade de alinhar
o currículo do Ensino Médio aos interesses neoliberais do capital financeiro internacional. A lei
13.415 vem dar uma resposta às exigências do mercado, fazendo refletir na priorização do ensino
técnico no novo desenho curricular a fim de responder às demandas do mercado de trabalho. De
fato, a reforma no Ensino Médio se faz urgente e necessária, mas o que a Lei 13. 415/ 2017
pretende não é uma melhoria na qualidade do ensino em nível médio, como tentam nos fazer crer a
sedutoras e milionárias campanhas publicitárias postas em circulação nas redes de televisão abertas.
Afinal, como podemos melhorar a educação sem incluirmos os professores nas políticas de
educação? Como podemos ter bons resultados de aprendizagens em projetos/programas quando as
políticas públicas precarizam a carreira docente?
Compreendemos que a reforma é uma tentativa de formar especialistas e técnicos, por meio
dos percursos formativos direcionando jovens para áreas específicas nas quais o mercado tem
demanda por mão de obra especializada, sendo assim um possível estímulo à visão utilitarista do
conhecimento, vindo então de encontro a formação integral proposta pela Proposta Curricular de
Santa Catarina.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação para o Século 21 busca a implementação de uma nova proposta de Ensino
Médio. Diversos projetos/programas são implantados por meio de projetos públicos ou em parcerias
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público/privado. Pensa-se o currículo, avalia-se o mercado de trabalho, projeta-se educação para o
futuro. Entretanto esquecem que os mediadores desse processo, os docentes, devam ser inseridos no
percurso, talvez este seja mais um reflexo da moldura atual brasileira que deslegitima os docentes
como possuidores/produtores de saberes.
Dito isto, o curso de extensão PROESDE – XXXX, promoveu um percurso dinâmico e
provocativo, buscando integrar os acadêmicos nas atividades da comunidade acadêmica e nas
discussões atravessadas por legislações e teorias da educação. Estes estudantes foram desafiados a
acompanharem o processo de (des)construção do novo Ensino Médio no Estado de Santa Catarina,
e a partir disso produzirem conhecimento científico. O programa propiciou aos acadêmicos uma
enriquecedora experiência, indispensável para a formação de um professor crítico e pesquisador.
Entretanto, não podemos nos isentar de refletir sobre a projeção de futuro destes licenciandos, visto
que o Estado não lhes dará oportunidade de carreira ou boas condições de trabalho após a
formatura. A Universidade por meio de programas como o PROESDE forma bons professores, mas
diante do atual cenário da educação catarinense estes profissionais por si só serão capazes de
impactar na educação?
Se quisermos de fato superar os desafios para se alcançar uma educação cujas aprendizagens
sejam satisfatórias, precisamos revisar urgentemente algumas questões. Dentre elas a necessidade
de uma equipe coesa, permanente e com formação continuada sistemática e aprofundada. O vínculo
temporário dos professores dos três percursos formativos problematizados nesta pesquisa,
inviabiliza a construção de uma visão comum de educação integral e de reconhecimento da
importância das competências para o século 21, bem como o desenvolvimento de um trabalho
pedagógico coeso capaz de garantir uma formação cidadã em que os sujeitos estejam imbuídos das
competências cognitivas e socioemocionais exigidas neste tempo.
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Resumo
Elevar os índices de aprendizagens do Ensino Médio em exames nacionais e internacionais é uma meta
da educação brasileira e em parte justifica a Reforma do Ensino Médio implantada pela MP 746-2016 e
convertida na Lei 13.415 em 2017. Este desafio ainda conta com dificuldades como consolidar uma
visão comum de educação integral e de reconhecimento da importância das competências para o século
21, cada vez mais exigidas neste tempo. Contudo, superar tais problemáticas exige mais que a
reformulação do currículo ou aumento da jornada escolar, demanda também políticas públicas dirigidas
à formação e carreira de professores que atuam no Ensino Secundário. Pensando em obter informações
acerca do cenário de Ensino Médio catarinense, em face ao Novo Ensino Médio, a Secretaria de Estado
da Educação- SED confiou ao PROESDE Licenciaturas a tarefa de produzir dados sobre três modelos
de Ensino Médio similares ao Novo Ensino Médio, implantados em Santa Catarina. Por meio de
questionários, observações e diário de campo uma série elementos foram evidenciados. A partir dessas
informações geradas pelo XXXXXXXX, neste trabalho buscamos compreender como hoje se
configura o cenário docente em projetos/programas de Educação Integral implantados em três escolas
de XXXX e região. Não obstante, ainda problematizamos as condições de trabalho docente em
detrimento às legislações e ao que pesquisadores da educação estabelecem como condições mínimas
necessárias para se alcançar uma educação de qualidade, no que diz respeito às aprendizagens. Esta é
uma pesquisa de abordagem qualitativa. Nossas análises amparam-se em António Nóvoa, Bernadete
Gatti e Elba Barreto.
Palavras-chave: Carreira Docente; Educação Integral; Formação Docente Inicial; Novo Ensino
Médio; PROESDE Licenciaturas.
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VIVÊNCIAS NA ALDEIA BUGIO- TERRA INDÍGENA LAKLÃNÕ/XOKLENG: PRÁTICAS
DECOLONIAIS NA FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL
José Inacio Sperber – FURB

PRIMEIROS PASSOS EM UM NOVO TERRITÓRIO
Com um cenário em constante mudança, a atividade profissional na educação se apresenta
como um desafio para aqueles que desejam ingressar em cursos de licenciaturas e para aqueles que
formam estes profissionais. Os desafios contemporâneos para a formação de professores se fazem
complexos e demandam novas práticas no que diz respeito ao preparo destes professores para a
entrada neste novo/antigo território a ser explorado: a escola.
Pensar a formação docente no Brasil tem sido uma tarefa árdua e complexa, principalmente
nos últimos três anos, se pensarmos que após o golpe de 2016 a política neoliberal e conservadora
promoveu por um lado uma reforma do Ensino Médio que altera e modifica questões estruturais do
ensino no Brasil. Por outro, trouxe alterações significativas nos textos da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) que avança sua implementação nas escolas, na medida em que, o prazo para
adaptação das instituições vai se esgotando.
Diante do exposto, essa pesquisa tem por objetivo tecer relações entre as experiências na
Terra Indígena Laklãnõ/Xokleng - Aldeia Bugio (Santa Catarina) e a decolonialidade tendo a
diversidade como princípio formativo docente. A prática citada foi realizada na Aldeia Bugio, uma
das oito aldeias que integram a terra indígena Laklãnõ/Xokleng. Segundo uma pesquisa do curso de
Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC)
A Terra Indígena faz divisa com quatro municípios: José Boiteux; Doutor Pedrinho;
Vitor Meireles e Itaiópolis e está dividida em oito aldeias: Sede, Bugio, Figueira,
Toldo, Coqueiro, Palmeira, Pavão e Plipatol. O povo Laklãnõ tem 102 anos de
resistência após o contato com os não índios, denominado de pacificação, em 1914,
liderada por Eduardo de Lima e Silva Hoerhann, enviado pelo Serviço de Proteção ao
Índio (SPI), e que foi concretizada após várias tentativas frustradas.(PATTE et al.,
2016, p. 04)

No que diz respeito à formação dos professores que trabalham na escola Indígena Vanhecu
Patté, algumas universidades da região ofertam cursos específicos para alunos indígenas, como a
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graduação citada, ofertada pela UFSC e, mais recentemente, a oferta do curso de pedagogia
Indígena Xokleng pela XXXXXX. Estes cursos não só formam professores para atuarem nas
escolas Indígenas, Interculturais, Específicas, Diferenciadas e Bilíngues (nomenclatura instituída
pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – LDB 9394/96), como contribuem para a
ampliação de pesquisas e estudos sobre as populações indígenas do estado de Santa Catarina. E este
fator se faz ainda mais importante se pensarmos que os próprios indígenas agora assumem o papel
de pesquisadores, estudando e pesquisando a sua própria história e ocupando um espaço que até
então, era ocupado apenas pelo homem branco, descendente dos colonizadores que participaram do
massacre às populações originárias do nosso país.
Para alcançar o objetivo proposto, a visita a terra indígena iniciou por uma trilha em meio as
matas da Aldeia Bugio, chamada Trilha da Sapopema, em referência a uma espécie de árvore nativa
daquela região. Este percurso foi guiado pelos alunos do Ensino Médio e por um professor da
escola indígena, e cabe destacar que esta é uma das poucas atividades remuneradas dentro da
Aldeia. No decorrer do caminho em meio a mata, os guias apresentavam as plantas nativas e
contavam histórias sobre a criação da Aldeia, promovendo interconexões sobre os modos de ser e
viver na terra indígena Laklãnõ/Xokleng. No final do percurso, o grupo de licenciandos teve um
momento de descanso e aprendizado. Embaixo de uma cabana, um professor da escola indígena
partilhou alimentos típicos e respondeu inquietações e questionamentos dos licenciandos,
proporcionando uma nova vivência de aprendizado e conhecimento.
A sequência da visita se deu em uma parada na Casa de Cultura que foi construída dentro da
Aldeia. Neste local estão fotos, artefatos do povo indígena além de trabalhos dos alunos da escola,
que contam a história de luta e resistência do povo Laklãnõ/Xokleng. Neste momento os alunos e
professores da escola indígena fizeram a mediação para os licenciandos, contando as histórias e
apresentando os trabalhos desenvolvidos.
Como parte final da visita, os licenciandos visitaram a Escola Indígena Venhacu Patté e os
professores e alunos apresentaram como desenvolvem o currículo da escola, integrando saberes e
conhecimentos das disciplinas em profunda relação com o seu modo de viver cotidiano, além de
tirarem dúvidas sobre o funcionamento da instituição. Neste momento também estavam presentes
na escola, artesãos da comunidade, que trouxeram suas produções artesanais para expor e vender
aos licenciandos, pois o artesanato é uma das poucas formas de renda que ajudam a pagar as
despesas dos moradores da terra indígena.
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Como forma de documentar as experiências dos licenciandos na terra indígena, foi solicitado
que fosse elaborado um relato de experiência em forma de narrativas sobre as vivências na Aldeia
Bugio.
A construção desta pesquisa está organizada em duas partes: a) estudo documental, de
caráter qualitativo acerca da Proposta Curricular de Santa Catarina; b) análise de narrativas
autobiográficas de cinquenta licenciandos de treze cursos de licenciatura, que são bolsistas do curso
de extensão Programa de Educação Superior XXXXX. As narrativas, usadas como objeto de análise
neste estudo, abrem possibilidades para o registro das subjetividades presentes nos relatos da visita
técnica à Aldeia Bugio. Estas foram interpretadas por meio da Análise de Conteúdo (BARDIN,
2011) dialogando com a Pedagogia da Autonomia de Freire (2011).
FORMAÇÃO DOCENTE E DOCUMENTOS CURRICULARES
Como princípio da formação de profissionais do magistério da educação básica, as
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a formação inicial em nível superior e para a
formação continuada, asseguram em seu inciso segundo, do quinto parágrafo do artigo 3º que
II - a formação dos profissionais do magistério (formadores e estudantes) como
compromisso com projeto social, político e ético que contribua para a consolidação de
uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação dos
indivíduos e grupos sociais, atenta ao reconhecimento e à valorização da
diversidade e, portanto, contrária a toda forma de discriminação; (BRASIL,
2015, p. 04. Grifos dos autores)

A formação de professores se orienta por diversas práticas e teorias que percorrem a
graduação numa licenciatura, e nesse percurso, o estudo dos documentos curriculares se faz
necessário para a compreensão de algumas questões que orientam a formação docente e as práticas
na escola. Compreende-se que, neste percurso formativo, s alternativas devem ser buscadas para o
reconhecimento da diversidade e o combate as formas de discriminação. Tendo estes princípios, a
experiência aqui investigada permeia as propostas das DCNs para a formação inicial docente. Para
auxiliar na compreensão da visita técnica a aldeia bugio como uma prática decolonial na formação
de professores, visou-se também valorizar a diversidade e combater as formas de discriminação
contra a população indígena. Para tal, buscou-se estabelecer algumas relações entre a PCSC e a
modalidade de Educação Indígena Intercultural, Diferenciada e Bilíngue.
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Para entender as relações entre o documento e a realidade do povo indígena é necessário
compreender que as escolas indígenas buscam resgatar os valores e as tradições que foram
desgastadas no processo de colonização, como nos explicam Bento; Theis; Oliveira (2018, p. 7):
A escola formal chegou à aldeia por desejo dos indígenas que a viram como
possibilidade de compreender melhor a cultura não indígena e ser espaço de
fortalecimento da cultura local. Esta conquista distanciou as crianças das práticas e da
língua materna, já que o ensino era ministrado somente em português e com base em
um currículo oficial.

Existe um movimento dentro da aldeia para reaproximar a juventude de sua cultura. E é por
meio da escola que os estudantes têm a oportunidade de aprender a sua língua materna, o Xokleng.
A aldeia vivencia um movimento de reaproximação dos jovens com a cultura indígena, pois a
imposição das colonialidades fez com que esses sujeitos se afastassem de modos de ser e pensar de
seu povo, e por isso, a escola é uma ferramenta de religação destes jovens com suas raízes
ancestrais. São conteúdos que permeiam as discussões nas disciplinas conhecimentos sobre a
culinária, a medicina, as artes e outras tradições do povo indígena. A PCSC, no eixo que trata da
Diversidade como Princípio Formativo, considera as Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação e Direitos Humanos.
O eixo de Diversidade como princípio formativo se divide em alguns módulos. No eixo de
Educação das Relações Étnico-raciais (ERER), é mencionada a “[...] desconstrução dos modelos e
instituições escolares assumidos como únicos e propõe a construção de possibilidades educativas
que levem em conta a pluralidade étnica.” (SANTA CATARINA, 2014, p. 68). Esta constatação
alinha-se às discussões acerca das colonialidades do poder, pois à formação de professores cabe
desconstruir estes modelos eurocêntricos existentes e a elaboração de um modelo que seve em
consideração o contexto e a realidade de cada comunidade. Neste sentido é necessário um
movimento em busca de uma escola plural, que inclua em suas propostas educativas a valorização e
o respeito a diversidade étnica existente em nosso país, o que inclui o respeito e a valorização dos
povos originários. O ERER coloca o eurocentrismo como uma dificuldade para alcançar a
igualdade, pois: “[...] sendo pública, a escola é de todos e para todos e o eurocentrismo é um
obstáculo para a igualdade.” (SANTA CATARINA, 2014, p. 68). Segundo relatos dos professores e
estudantes da Escola Indígena, percebemos que as disciplinas coexistem em um modelo
interdisciplinar e transversal dos conteúdos, valorizando e aproximando a cultura indígena dos
estudantes. Este modelo chama a atenção, pois permite que os estudantes estabeleçam conexões
entre o seu cotidiano e as vivências em sociedade com os aprendizados da escola. Segundo a PCSC:
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“Não se trata de um ‘retorno’ a um passado idealizado e folclorizado. Mas, sim, da construção de
um processo de (re)significação desses sujeitos no diálogo com outras formas de organização social
não indígena.” (SANTA CATARIA, 2014, p. 75).
As relações entre a PCSC e a experiência na Aldeia Bugio demonstram uma possibilidade
para pensar a diversidade na relação com formação docente. Esta relação é analisada de forma mais
cautelosa no capítulo a seguir, tecendo algumas relações entre a perspectiva de formação da
Pedagogia da Autonomia com Paulo Freire e as experiências na terra indígena.
DECOLONIALIDADE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Para pensar a formação docente numa perspectiva da diversidade como princípio formativo
(PCSC, 2014) é importante compreender essa diversidade sob o olhar de inclusão social, e nesse
sentido “importa registrar que o respeito ao diferente não é totalmente coerente se não vier
acompanhado da compreensão desse diferente aos mesmos direitos, entre eles, a educação, em
todos os seus níveis”. (ARANHA, 2011, p. 55). Partindo deste ponto, pensar a formação do
professor a partir de uma prática decolonial se faz necessária para obter uma formação que busque a
compreensão e o respeito para a diversidade. Segundo Aranha (2011, p. 55) “[...] respeitar a
diversidade não significa ser tolerante com valores, costumes, hábitos que julgamos inferiores aos
nossos”, mas sim buscar uma educação intercultural, que acolha e busque desconstruir as
reminiscências da colonialidade que reforça as opressões de nossa estrutura social.
Segundo Martins e Benzaquen (2017, p. 15) decolonizar “é colocar-se contra as diferentes
formas de dominação que existiram e existem e que nos impõem uma lógica de pensar.
Descolonizar é construir lógicas diferentes.” E é urgente pensar a formação de professores a partir
de uma nova lógica que vise descontruir as colonialidades que ainda nos impõem essas lógicas de
poder, saber e ser. E para isso é necessário compreender que a decolonialidade:
[...] não é somente um projeto anti-colonial mas um programa de liberação do
capitalismo que passa por uma crítica teórica que integra a complexidade cultural,
racial, de gênero e religiosa do sistema-mundo no mesmo movimento em que contesta
os novos mecanismos de dependência. (MARTINS; BENZAQUEN, 2017, p. 17).

Agir numa perspectiva decolonial é romper com as estruturas que regem a nossa cultura,
nossas tradições e nossos modos de viver. E é nesse sentido que a experiência na Terra Indígena
pode ser pensada como uma prática decolonial na formação de professores, pois conhecer a
realidade deste povo é uma forma de compreender que existem povos, que mesmo sendo os mais
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castigados pela imposição normativa de uma estrutura colonial, ainda resistem a essa política
neoliberal que se submete a dominação imperialista na América Latina.
Segundo Martins e Benzaquen (2017) as colonialidades operam em três níveis: a
colonialidade do saber, do poder e do ser. Cada uma implica na supremacia de determinadas
questões. E todos estes meios de imposição de uma determinada superioridade fazem parte da
formação docente. Se pensarmos na colonialidade do poder, podemos relacionar a uma estrutura
que se apresenta nas próprias instituições, seja por meio das bibliografias centradas em autores
europeus ou até mesmo práticas que não condizem com a realidade na qual estamos inseridos.
Nesta mesma linha, podemos pensar na colonialidade do saber como uma supremacia de teorias
europeias e que deslegitimam as construções epistemológicas e teóricas que são produzidas na
América Latina, como nos apontam Martins e Benzaquen:
A colonialidade do saber é o que permite deslegitimar uns saberes e legitimar a
suposta supremacia e superioridade de outros. São superiores os saberes de quem está
em um lugar mais alto na escala hierárquica da colonialidade. É um conceito que está
muito próximo ao conceito de eurocentrismo. O saber eurocêntrico se reveste de uma
pretensa neutralidade, na qual o sujeito que conhece está supostamente livre dos
preconceitos e é possuidor da verdade absoluta. (MARTINS; BENZAQUEN, 2017, p.
19)

E como colonialidade do ser, podemos citar as imposições acerca da identidade, dos modos
de ser e agir até mesmo dentro da própria academia. Nesse sentido é extremamente importante
buscar meios de decolonização do ser, como “valorizar a interculturalidade, permitir que os sujeitos
possam elaborar suas identidades segundo os seus contextos e possam se fortalecer na troca com os
outros [...].” (MARTINS; BENZAQUEN, 2017, p. 22)
FORMAÇÃO DOCENTE E DIVERSIDADE: RELATOS DE UMA EXPERIÊNCIA
Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia (2011) aborda ensinamentos necessários para a
docência. Nele o autor discute que o professor precisa compreender três dimensões sobre a sua
prática: “Não há docência sem discência”, “Ensinar não é transferir conhecimentos” e “Ensinar é
uma especificidade humana”. Cada dimensão possui ensinamentos que contribuem para o
entendimento de uma formação docente mais humana, sensível e dialógica.
Pensando nas discussões apontadas por Paulo Freire e nas vivências na Aldeia Bugio,
algumas relações foram tecidas.
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A partir de Freire podemos afirmar que a vivência na Aldeia Bugio, como um momento de
formação docente, estabeleceu uma relação com os saberes do povo indígena. No percurso foram
discutidas questões acerca da coletividade, da relação com o meio e dos saberes ancestrais e, neste
percurso, houveram momentos de desconstrução de colonialidades presentes em nossa formação,
como nos aponta a Licencianda 1:
Sempre se ouve sobre a colonização de Santa Catarina aos olhos dos colonizadores,
tratando o indígena como selvagem, desrespeitando sua cultura e seus conhecimentos
e omitindo o sofrimento causado a ele. É importante conhecer a história para que se
compreenda o que os levou ao lugar que estão hoje e refletir sobre os discursos de
ódio e ataques que ainda sofrem, que toda a luta que fizeram, toda a sua resistência, já
fez com que muita coisa melhorasse (excerto da narrativa, licencianda 1).

Este excerto nos provoca a pensar sobre o deslocamento que a licencianda vivenciou nessa
experiência. É possível compreender que na prática se elabora um conhecimento que poderá ser
relacionado a novas posturas docentes. Ainda nesse sentido há uma relação entre a dimensão ética e
estética que se estabelece na relação com o contexto que vive. (FREIRE,2011)
Diante disso podemos pensar uma relação de formação docente em contato com professores
que já atuam nas escolas com vivência na escola indígena, pois por meio do contato com a escola,
com os professores, com os alunos, foi possível compreender alguns aspectos significativos da
educação escolar indígena, como nos apresenta em seu relato a licencianda 2. A acadêmica relata
que um professor indígena
[...] contou uma história sobre o passado dos seus anciões e esse foi um importante
momento de escuta para que o nosso pré-conceito fosse quebrado, pois vi e senti a
necessidade de conhecer esse sujeito indígena, não só ele, mas também os outros
sujeitos do nosso cotidiano para compreender a sua realidade a fim de tirar de mim a
visão etnocêntrica que me foi instaurada perante o nosso processo histórico e escolar.
(excerto de narrativa, Licencianda 2).

É possível ter uma breve compreensão sobre a cultura profissional nessa escola, no entanto,
práticas como essa vivida, mais informais, permitem ao acadêmico perceber outras relações no
espaço escolar e compreender aspectos importantes de uma educação intercultural, que lida com os
saberes de forma diferenciadas, bem como lidam com os professores também de forma
diferenciadas. Os anciões são considerados grandes educadores nesse contexto, são ouvidos e com
eles se aprende muito. O mesmo com os professores da escola, que tomam a postura de ouvintes
dos mais velhos e se colocam na condição de profissionais da educação naquele contexto. As
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1985

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

relações profissionais na aldeia são diferentes e os acadêmicos percebem essas diferenças. Freire
nos indica que que ensinar exige disponibilidade para o diálogo, nesse sentido ainda é possível
pensar a relação de respeito com o contexto que se atua e o tempo que se vive, buscando uma
relação intercultural e não discriminatória e segregada. (FREIRE,2011).
O contato com a cultura indígena, reverbera no profissional/pessoal do professor a
desconstrução das colonialidades presentes na esfera pessoal, poderíamos citar uma decolonialidade
do ser, pois romper com a estrutura na qual vivemos é de fundamental importância para ambos os
contextos. E conhecer o modelo escolar indígena, assim como a cultura deste povo e os modos de
ser e viver colaboram na prática decolonial da formação docente. Pensando no entendimento e na
compreensão da cultura indígena, Freire (2011) nos acena que é de estrema importância para a
formação do professor preparar-se para lidar com a diversidade na sala de aula e ensinar exige
apreensão da realidade, assim o contato com a realidade indígena tem fundamental importância
neste processo. A partir dessa discussão, entendemos que para desconstruir as colonialidades é
preciso estar aberto, e sobre essa abertura Freire nos aponta que “O sujeito que se abre ao mundo e
aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação
curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na História”. (FREIRE, 2011, p. 133).
Esta abertura é percebida no relato do licenciando 3:
Temos uma visão mistificada de povos indígenas no geral, onde quando ouvimos falar
em índio, logo imaginamos ocas, casa de palha, pessoas andando com trajes típicos
indígenas, etc. Mas não foi isso que encontramos lá. Ao chegar logo pudemos
perceber que não possui tanta diferença assim da tribo deles comparado a uma
pequena cidade do interior. Casas de alvenaria, escola, um “museu” com muita coisa
que representa a história da tribo. Uma organização muito semelhante a nossa. Fora a
questão estrutural, a questão pessoal também. (excerto de narrativa, Licenciando3).

Em relação ao trabalho em equipe com professores, temos muito a aprender com as práticas
dos povos indígenas. Primeiramente porque o sentido de coletividade na terra indígena se faz
presente a todo momento. Em relação ao modelo escolar indígena encontrado na Aldeia Bugio
percebe-se que existe um trabalho de coletividade entres os professores e suas respectivas áreas de
conhecimento. Na escola indígena o cotidiano da aldeia se torna pauta central de discussão. A
culinária, a arte, as tradições, todos os conteúdos são trabalhados de forma transversal. Esta
experiência proporciona ao aluno uma visão completa da sua realidade e das questões que fazem
parte do seu cotidiano.
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Nesse sentido, é importante ressaltar que o professor desempenha na sociedade um papel
social de fundamental importância. Percebemos na aldeia que o professor é mais que o sujeito em
sala de aula, mas sim ele é um mediador com a comunidade indígena e a sociedade que a rodeia. A
luta indígena e a atuação docente nesse contexto tem a nos ensinar a relação de comunidade, na
qual o discurso de luta e reivindicação de direitos ganha voz e fortalece o papel social do professor,
como nos aponta Freire (1996), pois ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa do direito
dos educadores.
CONSIDERAÇÕES SOBRE O PERCURSO
A aproximação com a aldeia Bugio nos leva a compreender que questões territoriais
interferem diretamente na organização cultural e social dos povos indígenas. A Terra Indígena
Laklãnõ, possui 37.108,00 hectares de terra declarada (FUNAI, 2019). Dos 37 mil hectares, apenas
14 mil foram demarcados. Podemos entender pela fala desses sujeitos que a terra não é medida
apenas pela extensão territorial, mas por uma relação que se estabelece com o meio, pois transcende
a compreensão rasa de uma medição por hectares. Ao nosso ver trata-se de uma conexão espiritual,
de afeto e respeito entre o humano e lugar em que este está inserido.
Em relação a escola, esta considera o conhecimento ancestral do povo indígena no processo
da formação de identidade dos sujeitos, pois enquanto lugar precisa compreender a relação
histórico-cultural dos sujeitos que pertencem àquele espaço. Nesse sentido, podemos afirmar que
esse processo é uma decolonização do ser, pois enfatiza a identidade indígena, seja por
proporcionar o contato com a língua materna ou os saberes ancestrais. Concluímos que a
modalidade de Educação Escolar Indígena Intercultural, Específica, Diferenciada e Bilíngue surge
com o objetivo de assegurar a cultura do povo indígena, resgatar o conhecimento ancestral e
reconhecer questões culturais contemporâneas que invadem esses territórios, rompendo com as
colonialidades que se impõem sobre este povo.
Podemos afirmar que a visita técnica a Aldeia Bugio se apresenta como uma prática
decolonial na formação de professores, pois permitiu descontruir estereótipos de identidade do povo
indígena e perceber a natureza como essência base da existência humana, comparando a nossa
forma de viver antropocentrista. Em nossas reflexões percebemos que as relações entre nossas
vivências na Aldeia Bugio e as diretrizes da PCSC evidenciam que existe um alinhamento da
modalidade educacional indígena com o documento curricular de Santa Catarina, mas é perceptível
que os conflitos externos, o preconceito, os efeitos da colonização, contribuem para desvalorização
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1987

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

da cultura indígena, de tal forma que a torna ameaçada e palco de confronto na atual conjuntura
política. Por este motivo se torna emergente assegurar a população indígena todos os seus direitos
bem como seu território.
Experiências como esta se fazem necessárias para uma formação docente mais humana,
sensível e empática, principalmente perante o contexto atual, que promove uma política de morte
aos povos indígenas e as populações mais vulneráveis. É buscando uma educação intercultural, que
as experiências aqui relatadas contribuem significativamente para um olhar mais sensível sobre os
acadêmicos de cursos de licenciatura, que posteriormente adentram os territórios da escola e se
deparam com uma diversidade que é própria do nosso povo brasileiro.
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Resumo
A modalidade de Educação Escolar Indígena Intercultural, Específica, Diferenciada e Bilíngue surge
com o objetivo de assegurar a cultura do povo indígena, resgatar o conhecimento ancestral e
reconhecer questões culturais contemporâneas que invadem esses territórios, rompendo com as
colonialidades que se impõem sobre este povo. Buscando desenvolver essa temática na formação
docente inicial com cinquenta acadêmicos de treze diferentes licenciaturas por meio de um projeto de
extensão, essa pesquisa tem por objetivo tecer relações entre as experiências na Terra Indígena
Laklãnõ/Xokleng - Aldeia Bugio e a decolonialidade tendo a diversidade como princípio formativo
docente. Como aporte teórico, está ancorada na educação escolar indígena, Intercultural, Diferenciada e
Bilingue, instituída pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 9394/96 e reafirmada na
Proposta Curricular de Santa Catarina - PCSC, enquanto percurso formativo, no conceito da
decolonialidade e formação docente a partir da pedagogia da autonomia. Essa pesquisa de abordagem
qualitativa, apresenta uma visita técnica à aldeia na qual foram gerados dados por meio de narrativas
autobiográficas e relacionados à uma análise documental da PCSC. Os dados foram analisados por
meio da Análise de Conteúdo. A vivência na terra indígena proporcionou aos licenciandos desconstruir
estereótipos e refletir sobre as relações de poder que se estabelecem nestes territórios de conflitos.
Constituiu-se dessa forma como uma prática decolonial na formação inicial de professores,
descontruindo colonialidades e suas estruturas de dominação sobre o poder, o saber e o ser. Atividades
como esta permitem aos licenciandos em formação pensar a diversidade a partir de outros olhares e
assim, construir uma visão mais sensível e reflexiva acerca das opressões que nos cercam
cotidianamente, dimensões fundamentais para a educação contemporânea.
Palavras-chave: Formação de professores; Decolonialidade; Terra Indígena Laklãnõ/Xokleng;
Diversidade.
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Resumo
Este painel investiga a formação no curso de Pedagogia, focalizando as temáticas Estágio
Supervisionado, Currículo e Educação Inclusiva. Os autores do artigo “O Estágio Supervisionado no Curso
de Pedagogia: Espaço de Formação Científica, Política e Pedagógica” apresentam uma análise das temáticas e dos
artigos elaborados como Trabalho de Conclusão da Prática (TCP), resultado das atividades
desenvolvidas no estágio do curso de Pedagogia da Unioeste, tendo como objeto de estudo a docência
e o trabalho do pedagogo nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil. Os dados
revelaram que as temáticas abordadas, de modo geral, resultaram das experiências vivenciadas pelos
estagiários e das demandas de campo de estágio, enfatizando assim a necessidade de articular teoria e
prática. Em “Perspectivas de Professores de Didática sobre o Currículo produzido no cotidiano da Formação do
Pedagogo”, os autores analisam as perspectivas e as proposições da materialização do currículo de
docentes de Didática responsáveis pela formação pedagógica no curso de Pedagogia. Os resultados
indicam demandas de políticas públicas focadas na práxis pedagógica, tendo em vista a qualidade do
processo formativo. Finalmente, o trabalho “A Formação de Professores no campo da Educação Inclusiva:
Legislação e Currículo do Curso de Pedagogia em Pauta” investiga a formação do pedagogo no campo da
Educação Inclusiva. Os resultados revelaram número reduzido de pesquisas e, além disso, observou-se
pequena articulação entre teoria e prática na formação docente para o atendimento aos alunos com
deficiência. Portanto, a finalidade deste painel é mobilizar discussões acerca da formação inicial do
pedagogo, a fim de melhorar a compreensão a qual o referido currículo oferece, como também verificar
quais são as reais exigências educacionais e sociais que esse profissional encontrará em sua área de
atuação.
Palavras-Chave: Políticas de Formação; Pedagogia; Currículo; Estágio Supervisionado; Educação
Inclusiva.
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO DE PEDAGOGIA: ESPAÇO DE FORMAÇÃO
CIENTÍFICA, POLÍTICA E PEDAGÓGICA
Elvenice Tatiana Zoia – UNIOESTE/UEM
Heloisa Irie Saito – UEM
Marijane Zanotto – UNIOESTE

INTRODUÇÃO
As causas do desempenho insuficiente no processo de escolarização das crianças e
adolescentes brasileiros, demonstradas pelas avaliações em larga escala, têm sido constantemente
atribuídas, entre outros fatores, à falta de qualidade na formação de professores, sobretudo por meio
da justificativa de que os cursos de licenciatura são muito teóricos e pouco práticos. Esse discurso,
na verdade, não ultrapassa o nível da aparência empírica do fenômeno, visto que desconsidera as
determinações políticas, econômicas, sociais, culturais e ideológicas da realidade brasileira, que
repercutem diretamente na qualidade do processo de escolarização, inclusive na formação de
professores e, por consequência, nos índices da avaliação.
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Nesse contexto, visualizamos por meio de alguns dos documentos normatizadores, os quais
compõem a política de formação de professores da Educação Básica, que o foco da formação
fundamenta-se no pragmatismo e na supervalorização dos conhecimentos e experiências do
cotidiano. Em vista disso, tendo como base a lógica de uma formação emancipatória, consideramos
a seguinte premissa:
[...] pedagogo é aquele que possibilita o acesso à cultura, organizando o processo de
formação cultural. É, pois, aquele que domina as formas, os procedimentos, os
métodos através dos quais se chega ao domínio do patrimônio cultural acumulado pela
humanidade. E como o homem só se constitui como tal na medida em que se destaca
da natureza e ingressa no mundo da cultura, eis como a formação cultural vem a
coincidir com a formação humana, convertendo-se o pedagogo, por sua vez, em
formador de homens (SAVIANI, 1985, p.27).

Nesse cenário, compreendendo os limites estabelecidos pela conjuntura da sociedade
capitalista, temos o propósito de discutir um dos aspectos constituintes da formação docente que
tem como pressuposto a unidade entre a teoria e a prática. Para tanto, elegemos “O Estágio
Supervisionado sob a forma de Prática de Ensino” como objeto deste estudo, compreendendo-o
como eixo articulador e componente curricular obrigatório, que integra atividades teóricas e práticas
e tem como objetivo contribuir com o processo de formação inicial do Pedagogo.
De modo mais específico, objetivamos, neste trabalho de natureza teórico/ bibliográfica,
apresentar uma análise das temáticas e dos artigos elaborados como Trabalho de Conclusão da
Prática (TCP), resultante das atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado II e III - do curso
de Pedagogia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, campus Cascavel - PR, que
tem como objeto de estudo a docência e o trabalho do Pedagogo nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental e na Educação Infantil, respectivamente. À vista disso, partimos da seguinte questão:
os artigos abordam análises que possibilitam estabelecer relações entre a teoria e a prática ou se
limitam a relatar as experiências desenvolvidas durante o estágio? Para tanto, inicialmente traçamos
considerações sobre a concepção de estágio, apresentamos a organização do estágio na Unioeste,
campus de Cascavel - PR e os dados coletados por meio dos Anais publicados no Seminário de
Prática de Ensino dos Cursos de Licenciatura do CECA - SEPEC de 2018, que realizou a oitava
edição do evento em 2019.
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO SOB A FORMA DE PRÁTICA DE ENSINO COMO
PROCESSO FORMATIVO
Vivenciar o estágio supervisionado como possibilidade para compreender, analisar e refletir
sobre as necessidades da prática social, especificamente do espaço escolar, é um grande desafio,
especialmente pelo fato de que ainda é comum ouvirmos discursos que explicitam a ideia de que
esse momento destina-se à aplicação dos conhecimentos teóricos.
Partimos do pressuposto de que o estágio não se limita a um momento técnico, de aplicação
de atividades, que tenham como direção exclusiva o como ensinar, pois esse corresponde a apenas
uma dimensão do processo pedagógico. Vinculado a essa dimensão, o que e a quem ensinar e com
qual finalidade constituem uma unidade para reflexão e aprofundamento teórico-metodológico.
Além disso, este não é um momento conclusivo na formação, mas uma etapa que possibilita novos
desdobramentos - no que se refere à articulação entre teoria e prática - nos quais os elementos
posteriores ao processo de estágio engendram-se a outras etapas do curso, como, por exemplo, o
desenvolvimento da pesquisa, o que pode ser viabilizado no Trabalho de Conclusão de Curso TCC.
Nesse sentido, pensar sobre quais conhecimentos devem ser mobilizados e apropriados para
uma formação radical, profunda e de totalidade, remete-nos à concepção de estágio como eixo
articulador na formação do pedagogo, visto que o mesmo fundamenta-se nos conhecimentos das
áreas que constituem o curso, ou seja, nos fundamentos da educação, fundamentos teóricos e
metodológicos, políticas educacionais e gestão escolar. Isso significa que o estágio não dialoga com
ele mesmo, nem se limita aos conhecimentos tácitos, da ação, do aprender a fazer fazendo, ou do
aprender a aprender.
Nesta direção, Borssoi (2012) contribui ao explicitar a compreensão do estágio como um
fator que potencializa a condição humana, entendida como liberdade, seja de ação e de pensamento.
Por isso, destaca a dimensão política da formação do pedagogo e a necessidade de intensificá-la,
visto que “as políticas formativas no Brasil foram constituídas fortemente pela lógica neoliberal que
supervaloriza uma formação consumista, imediatista, utilitarista em detrimento da formação
humana, ética e política” (BORSSOI, 2012, p. 7).
Para Duarte (2016), o contexto da indústria capitalista, que tem tornado os produtos cada
vez mais obsoletos, criando demandas constantes e imediatas para fomentar o consumo, também
tem afetado as relações entre sociedade e conhecimento. Consequentemente, a busca por novidades,
coloca em dúvida, sobretudo, a importância dos conhecimentos clássicos, os quais, com base em
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um referencial teórico crítico, não devem ser negados, visto que impactam diretamente na
compreensão de mundo e no desenvolvimento do psiquismo.
Nesse contexto de formação humana, faz-se necessário considerar que a produção da
ciência, em uma conjuntura capitalista, não é neutra; portanto, ao compreendê-la “como forma
teórica do conhecimento da realidade, entra necessariamente na própria produção como um fator
ideal que nela se objetiva e materializa, converte-se através dessa objetivação e materialização em
uma força produtiva direta” (VÁZQUEZ, 2007, p. 249).
Apesar de haver discordâncias em torno da ciência focada na tônica pragmática e mercantil,
é necessário ter o entendimento de que a ciência baliza a produção e assim, nos moldes do
capitalismo, secundariza o humano e prioriza o lucro e a acumulação. Diante disso, importa
reconhecer que “[...] não existe a ciência pura de um lado e a ideologia de outro. Existem diferentes
pontos de vista científicos, que são vinculados a diferentes pontos de vista de classe” (LÖWY,
2002, p. 104). Dessa forma, fica o desafio premente sobre a necessidade de compreender e definir a
função da universidade e do curso de Pedagogia, visando um processo formativo emancipador e
para além da primazia dos ditames da lógica do capital.
Nesse sentido, concordamos com Borssoi (2012) ao afirmar que não podemos “perder de
vista a unidade teórico-prática nas atividades de estágio, para que estas realmente sejam práxis, para
que transformem e conscientizem o sujeito (estagiário) do seu agir como professor/pedagogo”
(BORSSOI, 2012, p. 197).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este artigo de natureza teórico-bibliográfica é resultado de uma pesquisa que teve como
objeto de análise os artigos elaborados, como Trabalho de Conclusão da Prática (TCP), referentes
às atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado II e III - do curso de Pedagogia da Unioeste
campus Cascavel – PR e publicados no Seminário de Prática de Ensino dos Cursos de Licenciatura
do CECA - SEPEC de 2018.
Além das temáticas contempladas, procuramos identificar se os trabalhos abordam análises
que possibilitam estabelecer relações entre a teoria e a prática ou se limitam a relatar as
experiências desenvolvidas durante o estágio. Para tanto, definimos os seguintes aspectos para o
procedimento da análise de cada artigo: a) apresenta relato das atividades (ou parte delas)
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desenvolvidas durante o estágio; b) justifica ou apresenta um problema para ser discutido; c)
articula a discussão teórica com determinada problemática diagnosticada no decorrer do processo.
Definimos pela análise da totalidade dos vinte e um artigos publicados, sendo que dez
referem-se ao Estágio II no Ensino Fundamental e onze ao Estágio III na Educação Infantil,
ressaltando que ambos têm como objeto a docência e o trabalho do pedagogo.
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO SOB A FORMA DE PRÁTICA DE ENSINO NO CURSO DE
PEDAGOGIA DA UNIOESTE: RESULTADOS E DISCUSSÕES
O curso de Pedagogia da Unioeste campus Cascavel – PR, reconhecido oficialmente pelo
Conselho Federal de Educação em dezessete de março de 1976, passou por diversas reformulações
para atender as mudanças estabelecidas pela legislação em vigência. A última ocorreu em 2016, de
acordo com as orientações instituídas pela Resolução nº 2 de 1º de julho de 2015, a qual instituiu as
Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos de licenciatura na formação inicial em nível superior
e para a formação continuada.
Observa-se que o objetivo do Projeto Político-Pedagógico do curso de Pedagogia da
Unioeste é “formar um pedagogo capaz de contribuir efetivamente, para a melhoria das condições
em que se desenvolve a educação na realidade brasileira” (CASCAVEL, 2016, p. 15), processo que
demanda “uma formação teórica e prática que favoreça a reflexão e a ação contextualizadas sobre
os principais problemas educacionais e que possa efetuar escolhas de atuação em seu campo de
trabalho” (CASCAVEL, 2016, p. 15).
Nesse sentido, além das disciplinas que compõem as áreas de fundamentos da educação,
fundamentos teóricos e metodológicos, políticas educacionais e gestão escolar, temos o Estágio
Supervisionado sob a forma de Prática de Ensino, compreendido como componente curricular
obrigatório, com uma carga horária de 408 horas, distribuídas no segundo, terceiro e quarto anos do
curso. Para atender ao objetivo deste artigo, focaremos a análise nos estágios II e III, que
contemplam a docência e o trabalho do pedagogo no Ensino Fundamental e na Educação Infantil,
respectivamente.
O Regulamento do Estágio Supervisionado - sob a forma de Prática de Ensino do curso de
Pedagogia - aprovado conforme a Resolução n. 082/2016 – CEPE, em seu artigo terceiro estabelece
que: “O Estágio Supervisionado sob a forma de Prática de Ensino constitui-se de atividades teóricopráticas, de ensino e aprendizagem sob a forma de ações instituídas em campos/áreas profissionais,
segundo a especificidade do curso” (CASCAVEL, 2016, p. 3).
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Para tanto, definem-se como campo de estágio, prioritariamente as instituições de ensino
formal de caráter público, com orientação direta e permanente de um docente/orientador para grupo
de no máximo seis discentes estagiários da instituição de ensino superior, que tem a incumbência de
acompanhar, continuamente, durante o ano letivo, o desenvolvimento das atividades previstas no
Plano de Ensino e no Regulamento do Estágio Supervisionado, sob a forma de Prática de Ensino do
curso de Pedagogia, conforme Resolução citada anteriormente.
É importante ressaltar que 50% da carga horária deve, obrigatoriamente, ser realizada na
escola campo de estágio, por meio das seguintes atividades, conforme descritas nos incisos II e III
do Regulamento:
II- Estágio Supervisionado sob a forma de Prática de Ensino II:
Reconhecimento do campo de estágio (8 horas);
Observação de aulas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou suas modalidades
(16 horas);
Participação nas reuniões de pais, conselhos de classe, planejamento (4 horas);
Docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou suas modalidades (28 horas);
Desenvolvimento de um projeto articulado às funções do Pedagogo a partir das
necessidades diagnosticadas no decorrer das atividades desenvolvidas no campo de
estágio (12 horas).
III - Estágio Supervisionado sob a forma de Prática de Ensino III:
Reconhecimento do campo de estágio (8 horas);
Observação de aulas na Educação Infantil (16 horas);
Participação nas reuniões de pais, conselhos de classe, planejamento (4 horas);
Docência na Educação Infantil (28 horas);
Desenvolvimento de um projeto articulado às funções do Pedagogo a partir das
necessidades diagnosticadas no decorrer das atividades desenvolvidas no campo de
estágio (12 horas) (CASCAVEL, 2016, p. 11-12).

Articulados ao processo de desenvolvimento das atividades acima descritas, os 50% da
carga horária restante efetivam-se por meio de estudos, planejamentos, debates, pesquisas e devem
oportunizar aos estagiários o levantamento de problemáticas advindas da prática social para serem
analisadas, compreendidas e aprofundadas teoricamente.
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Ademais, com a finalidade de socializar os resultados das atividades desenvolvidas no
decorrer do estágio, os discentes elaboram o Trabalho de Conclusão de Prática (TCP), em formato
de artigo ou relatório analítico e apresentam no Seminário de Prática de Ensino dos Cursos de
Licenciatura do CECA - SEPEC, evento organizado pelo Centro de Educação, Comunicação e
Artes (composto pelos colegiados de Pedagogia e Letras da Unioeste).
Destacamos, também, a complexidade e a riqueza do material elaborado pelos docentes e
discentes no ano de 2018, pois ao identificarmos as temáticas expressas nos títulos dos trabalhos,
verificamos que no Estágio Supervisionado II (Ensino Fundamental) os artigos contemplaram: a) a
relação entre as disciplinas metodológicas e a prática de ensino; b) a Base Nacional Comum
Curricular; c) as danças folclóricas e relações com a Arte e a Educação Física; d) o currículo e sua
efetivação na sala de aula; e) o ensino das culturas afro-brasileira e indígena; f) os conteúdos
matemáticos e literatura infantil; g) o desenvolvimento das funções psicológicas superiores; h) a
leitura e interpretação de texto; i) parcerias pública e privada; j) a psicologia histórico-cultural.
No Estágio Supervisionado III (Educação Infantil) os artigos discutiram: a) a contação de
histórias de maneira lúdica; b) interações e brincadeiras no desenvolvimento infantil; c)
brincadeiras cantadas; d) o espaço físico da creche e o desenvolvimento infantil; e) a sexualidade; f)
as necessidades especiais; g) a literatura e a aprendizagem da Matemática; h) a higienização na
Educação Infantil; i) a música no processo de ensino e aprendizagem; j) a contação de histórias e a
formação de professores e alunos leitores; k) o planejamento e a atividade principal da criança.
Observamos que as temáticas discutidas pelos acadêmicos expressam a necessidade de
aprofundar, teoricamente, problemáticas, as quais se delinearam no processo de desenvolvimento
do estágio. Algumas decorrentes das demandas apresentadas pela equipe pedagógica do campo de
estágio, outras como resultado das experiências vivenciadas na prática pedagógica, demonstrando
efetivamente o compromisso político, científico, pedagógico e social do estágio com o processo
formativo e com as instituições de Educação Básica.
Em ambos os estágios, verificamos a presença de temáticas relacionadas ou à dança, à
música, ao folclore, à Educação Física ou às Artes. Ressalta-se que esses conhecimentos não são
contemplados no Projeto Político-Pedagógico do curso de Pedagogia da instituição, visto que na
composição atual da grade curricular do PPP do curso ainda não constam disciplinas específicas
que abordem as referidas temáticas, o que indica a necessidade de repensá-lo. Assim, é pertinente o
questionamento de Duarte (2016) sobre o que a educação escolar deve ensinar às novas gerações de
modo a não se limitar às necessidades imediatas, pois “envolve relações entre o presente, o passado
e o futuro da sociedade e da vida humana” (DUARTE, 2016, p. 1). Para o autor, as artes, as ciências
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e a filosofia expressam as maiores riquezas produzidas no decorrer da história pela humanidade.
Sendo assim, conforme destacado anteriormente, os conhecimentos clássicos são fundamentais,
pois na medida em que são apropriadas pelo homem podem provocar revoluções em seu modo de
ser, pensar e agir.
Os dados do estágio III, realizado na Educação Infantil, trazem em sua essência conceitos e
discussões que correspondem à especificidade do trabalho pedagógico na primeira etapa da
Educação Básica. De maneira geral, sete artigos analisados explicitam, em seu conteúdo, a
importância da ludicidade para o desenvolvimento infantil. Trata-se de uma temática que tem sido
contemplada nos documentos legais, sobretudo nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica
(BRASIL, 2013) e ao mesmo tempo minimizada no âmbito das práticas pedagógicas cotidianas.
Posteriormente, procuramos identificar se os trabalhos limitam-se à descrição e/ou relato das
atividades desenvolvidas durante o estágio, ou abordam análises/ discussões teóricas que se
articulam às justificativas e às problemáticas diagnosticadas no campo de estágio.
Após a leitura integral e releituras cuidadosas dos artigos, verificamos que os dados
sistematizados sinalizam importantes considerações. Em relação aos dez artigos do Estágio
Supervisionado II, que tem como objeto o Ensino Fundamental, destacamos:
a) a existência de oito artigos que contemplam, em sua estrutura, um breve relato das
atividades desenvolvidas (foco na docência ou no projeto relacionado ao trabalho do pedagogo),
além de justificativas e aprofundamento teórico articulando a discussão com uma das problemáticas
levantadas no campo de estágio;
b) dois artigos apresentam discussões teóricas, todavia não relatam e não estabelecem
relações com as experiências vivenciadas no estágio e não justificam os motivos que os conduziram
à definição da temática apresentada.
Dentre os trabalhos analisados, destacamos um artigo que propõe uma reflexão sobre a
docência, articulando a discussão com a importância das disciplinas da área de fundamentos
teóricos e metodológicos do curso de Pedagogia para planejar a prática pedagógica (regência).
Salienta-se que os discentes em estágio ressaltaram a necessidade de um contato maior com os
conteúdos da referida área para aprofundar a compreensão sobre o processo de ensino e de
aprendizagem.
Enfatizamos também o artigo sobre “Danças folclóricas brasileiras”, pois ao buscar
relacionar o ensino de Artes, Educação Física e psicomotricidade, apresenta dados importantes, que,
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embora não estejam incluídos nas reflexões do grupo de estágio, permite-nos ressaltar as lacunas do
PPP do curso de Pedagogia em relação à ausência das disciplinas de Artes e Educação Física em
sua grade curricular, visto que impacta diretamente na ação docente, pois o professor da Educação
Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental trabalha com essas duas áreas do conhecimento,
que integram o currículo escolar na Educação Básica.
Quanto aos onze artigos elaborados no Estágio Supervisionado III, os quais têm como objeto
a Educação Infantil, traçamos as seguintes considerações:
a) um artigo limita-se a descrever com detalhes os diversos momentos do estágio, citando
autores que discutem a temática contemplada, no entanto, não apresenta os problemas levantados na
prática social que conduziram à elaboração do trabalho e, por isso, não foi possível observar a
articulação entre a teoria e a prática;
b) sete artigos contemplam a descrição dos momentos de estágio (alguns com mais e outros
com menos detalhes), e a justificativa e o aprofundamento teórico evidenciam a preocupação em
articular a teoria e a prática. Dentre eles, destacamos um artigo que traça considerações
significativas para o PPP do curso de Pedagogia, no que tange à ausência de disciplinas que
discutem o ensino de Artes/música na graduação, e o impacto das mesmas no processo formativo;
c) um artigo não descreve os momentos do estágio, mas apresenta uma problemática
importante, diagnosticada na prática social. Sobre esse problema percebeu-se que houve um
importante estudo teórico, demonstrando articulação com os elementos da prática;
d) um artigo apresenta a justificativa do estágio e descreve detalhadamente os momentos do
mesmo, porém não contempla uma discussão teórica para articular com a problemática
diagnosticada;
e) um artigo relata o trabalho desenvolvido e aprofunda-se em determinada temática,
contudo não apresenta elementos que possibilitem a compreensão dos motivos ou das justificativas
que conduziram à discussão teórica.
Posto isto, com base nos dados apresentados, entendemos, portanto, que a busca pela
unidade entre teoria e prática perpassa pela articulação entre as diversas áreas de conhecimentos
que compõem o projeto político-pedagógico do curso de Pedagogia, tendo como pressuposto básico
que a apropriação do conhecimento mais elaborado é condição para a superação da dicotomia
existente na relação teoria e prática no processo formativo.
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CONCLUSÕES
No que concerne à estrutura de organização do Estágio Supervisionado sob a forma de
Prática de Ensino do curso de Pedagogia da Unioeste – campus Cascavel – PR, faz-se necessário
reconhecer que a manutenção de orientação e supervisão direta e permanente de um professor durante os processos do Estágio, definidas tanto no PPP, como no Regulamento de Estágio - faz
diferença significativa, pois traz ao processo maiores possibilidades de enriquecimento na formação
do professor pedagogo.
Depreendemos, também, que o processo formativo do curso de Pedagogia da Unioeste campus Cascavel - PR expressou-se nos elementos analisados na referida pesquisa sobre o Estágio
Supervisionado. Entre os aspectos analisados, as temáticas diagnosticadas nos artigos elaborados no
estágio no ano de 2018 revelaram-se, em sua maioria, como temas mobilizadores de demandas
emergentes do contexto da escola, haja vista que suscitaram pesquisas, o que indica que o estágio,
além da iniciação à pesquisa, pode promover a aproximação e a articulação entre a universidade e a
Educação Básica.
A análise também revelou a necessidade de que o PPP do curso seja revisitado e
reformulado para colocar em tela a discussão sobre a inserção da formação em áreas do
conhecimento, especialmente em relação a Artes e Educação Física, que ainda não estão
contempladas e que fazem parte do rol de disciplinas presentes na grade curricular da Educação
Básica e que, portanto, os professores pedagogos precisam tê-los (Artes e Educação Física) em sua
formação acadêmica.
Considerando-se que o objetivo que norteou esta pesquisa, tendo como questão inicial e
mobilizadora, compreender se os artigos elaborados por docentes e discentes, ao final dos processos
de estágio, abordam análises que possam estabelecer relações entre a teoria e a prática ou se apenas
limitam-se a relatar as experiências desenvolvidas durante o estágio, podemos inferir que, conforme
a análise feita, a relação entre teoria e prática na elaboração dos artigos ainda necessita de
fortalecimento. Contudo, podemos afirmar que o TCP, no formato de artigo e de apresentação em
evento na instituição, demonstra ser um elemento que instiga e possibilita o exercício de docentes e
discentes nesta fundamental articulação entre teoria e prática na formação científica, política e
pedagógica do professor pedagogo.
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Resumo
O Estágio Supervisionado sob a forma de Prática de Ensino, compreendido como eixo articulador e
componente curricular obrigatório, integra atividades teóricas e práticas e tem como objetivo contribuir
com o processo de formação inicial do Pedagogo. Desse modo, o estágio não deve limitar-se a um
conjunto de ações fragmentadas e desarticuladas de uma concepção de mundo, de homem, de
sociedade e de finalidade da educação escolar. Diante disso, neste trabalho de natureza teórico/
bibliográfica, objetivamos apresentar uma análise das temáticas e dos artigos elaborados como Trabalho
de Conclusão da Prática (TCP), resultante das atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado II e
III - do curso de Pedagogia da Unioeste, campus Cascavel - PR, que tem como objeto de estudo a
docência e o trabalho do Pedagogo nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil,
respectivamente. Para isso, temos a seguinte pergunta: os artigos abordam análises que possibilitam
estabelecer relações entre a teoria e a prática ou se limitam a relatar as experiências desenvolvidas
durante o estágio? Para a análise das temáticas, das problemáticas e das reflexões socializadas no ano de
2018, nos Anais do Seminário da Prática, fundamentamo-nos em Saviani (1985), em Duarte (2016),
além de Vazquez (2007) e de outros autores com abordagem crítica. Os dados da pesquisa demonstram
que as temáticas trabalhadas, em sua maioria, resultam das experiências vivenciadas pelos estagiários e
das demandas do campo de estágio. Além disso, podemos afirmar que o TCP, no formato de artigo e
de apresentação em evento na instituição, demonstra ser um elemento que instiga e possibilita o
exercício de docentes e discentes nesta fundamental articulação entre teoria e prática na formação
científica, política e pedagógica do professor pedagogo. Entretanto, percebe-se que ainda precisa
fortalecer-se.
Palavras-chave: Curso de Pedagogia; estágio supervisionado; prática de ensino; teoria e prática.
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PERSPECTIVAS DE PROFESSORAS DE DIDÁTICA SOBRE O CURRÍCULO PRODUZIDO
NO COTIDIANO DA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO
Valdriano Ferreira do Nascimento – UECE
Isabel Maria Sabino de Farias – UECE

INTRODUÇÃO
A Pedagogia é o curso que mais cresce no Brasil. Dados do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas (INEP) (2018) mostram que entre 2002 e 2007 a oferta desse curso cresceu 85%. E
segundo dados do Senso de Educação Superior, divulgados em 2018, o maior número de
concludentes em nível superior em 2017, é do curso de Pedagogia.
As inúmeras pesquisas e produções teóricas desenvolvidas a partir do final dos anos de 1980
sobre os processos de formação de professores para a Educação Básica e a Educação Superior, em
particular sobre a formação do pedagogo, trazem proposições formativas a partir da reflexão sobre a
prática, ensejando a construção de conhecimentos e desenvolvimento de compromisso político do
profissional da educação que favoreça a tomada de decisões responsáveis sobre a problemática que
o contexto social oferece.
Esse movimento tem indicado a necessidade de pensar a formação do pedagogo numa
perspectiva crítica, em torno da complexidade do contexto contemporâneo, marcado pelas
implicações do acelerado avanço tecnológico e do crescimento do conhecimento científico na vida
social.
O ciclo de reformas curriculares, dessas últimas décadas, é expressivo desse movimento que
busca incorporar o comum em meio a situações específicas e diferenciadas. É nítido, nesse decurso,
o embate entre o homogêneo e o diverso. Tais reformulações são decorrentes de mudanças
políticas, sociais e econômicas em vários países do mundo, produzidas pela globalização, sob a
lógica do mercado.
Por outro lado, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Curso de Pedagogia (DCN/CP,
2006) definem que o pedagogo deve ser um licenciado apto a atuar tanto na docência quanto nas
funções de gestão do sistema escolar, apresentando como eixo norteador de sua formação o trabalho
pedagógico.
O pedagogo, como todo professor, é um profissional cuja constituição não se desvincula das
experiências vividas em seu processo de formação e demais experiências adquiridas dentro e fora
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de sua ação docente, através da reflexão contínua sobre sua própria ação e a prática presente no
contexto social em que se encontra inserido. Sendo assim, estudar sobre o currículo na formação do
pedagogo, na perspectiva de sua produção no cotidiano, desdobra-se como necessário para o
entendimento de como o pedagogo vem sendo formado e suas implicações para o desenvolvimento
do currículo.
Essa preocupação suscitou as indagações que moveram o presente estudo, quais sejam: Que
perspectivas de currículo possuem professores responsáveis pela formação pedagógica de
licenciandos em Pedagogia, precisamente, os professores que ensinam Didática? Que indicativos
essas perspectivas de currículo evidenciam sobre o sentido que atribuem ao profissional pedagogo
que pretendem formar? Como tais perspectivas se expressam na prática curricular de formação do
pedagogo? Imbrincados por essas inquietações, este artigo apresenta dados preliminares de
investigação doutoral em uma universidade pública cearense acerca do currículo do cotidiano na
formação do pedagogo.
Os dados analisados neste escrito decorrem de pesquisa qualitativa com os cotidianos,
produzidos por meio de entrevistas com três professoras de Didática do curso de Pedagogia de três,
dos 7 campi da Universidade estudada. As análises encontram suporte nas formulações em autores
que tratam da temática e apostam na produção do conhecimento em meio às experiências vividas
pelos sujeitos envolvidos na formação, com destaque para os estudos de Deleuze e Guattari (1995),
aliado ao pensamento de Certeau (1994, 1996), dentre outros, por compreendermos a possibilidade
de diálogos que favorecem a compreensão do tema estudado.
O CURRÍCULO E SUA PRODUÇÃO NA AÇÃO: PERSPECTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO
PEDAGOGO
Ao considerar as diversas concepções existentes sobre currículo, percebemos a diversidade
de pensamento em relação ao tratamento das questões curriculares. Enquanto uns traçam limites
para a função do currículo; outros ampliam os limites do currículo, vinculando-o explicitamente às
relações de produção; há aqueles que consideram currículo como programa, com conteúdos
universalizados, e ainda, os que defendem que todas as experiências vivenciadas, advindas tanto de
conteúdos prescritos como do que está ocultado compõe o conjunto dos elementos curriculares
inerentes aos processos formativos.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2003

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Assim, o currículo de formação do profissional da educação, na Universidade, pode ser
entendido como um instrumento de socialização e construção do conhecimento, cultura
historicamente acumulada, pelos sujeitos sociais para a demanda da realidade.
Nesses termos, ao considerar que o currículo aparece, no contexto atual, como um campo de
disputa, às vezes com ideias que negam totalmente visões que se caracterizam pela prescrição e pela
determinação de conteúdos comuns, às vezes propondo a concretude da prática, e ainda, visões que
propõem a complementariedade de concepções, nos posicionamos a favor de uma perspectiva de
currículo para a formação do pedagogo que prioriza a problemática e as experiências vividas no
cotidiano da ação como propulsores da formação desse profissional.
Para pensar uma perspectiva de currículo que assume como elemento fundante de sua
constituição as vivências no contexto do processo formativo, buscamos apoio, inicialmente, nos
ideários de Deleuze e Guattari (1995), que partem da ideia de rizoma para afirmar que a realidade é
múltipla e diferente, porém, interconectada.
O currículo como rizoma aparece como uma multiplicidade de veredas que corta umas às
outras, tomando rumos diferentes, mas que cada uma segue uma direção, podendo contribuir entre
si para um destino final pelos sujeitos que lhe seguem, sendo possível o alcance da unidade através
das contribuições inter-relacionadas às diferenças.
Buscamos também inspiração em Michel de Certeau, em sua obra “A invenção do
Cotidiano” (1994, 1996), defendendo o conceito de cotidiano como o conjunto de operações
singulares que, às vezes, dizem mais de uma sociedade e de um indivíduo do que a sua própria
identidade. Certeau valoriza as práticas cotidianas, afirmando que adentrar na invenção do cotidiano
é perceber que as “artes do fazer” como espaço da liberdade e da criatividade, aspectos essenciais
para a sociedade contemporânea.
Nesse ideário, o currículo é produzido durante as práticas desenvolvidas pelos sujeitos da
ação, com liberdade para criar, recriar e inovar, resultando num conhecimento novo e na formação
de profissionais que se constituem em meio à resolução dos problemas enfrentados no processo
formativo. Como preceitua Ferraço (2016), trata-se da oportunidade de criar outras formas de
protagonismo, buscando forças no trabalho coletivo, viabilizando relações de poder mais
horizontais e respeitando às diferenças entre professores e entre estes e seus alunos.
Nessa perspectiva, só quem consegue perceber o que se aprende e como se aprende são os
sujeitos que participam efetivamente do processo de ensino-aprendizagem. Pressupomos assim que,
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[...] a hierarquia e as explicações causais, tão ao gosto do pensamento moderno, dão
lugar à complexidade do real e à importância da compreensão do viver cotidiano, das
práticas culturais reais das populações como elementos explicativos dos processos
sociais (ALVES; OLIVEIRA, 2010, p. 93).

Na formação mediada pelo currículo praticado, os sujeitos sociais enquanto produtores de
saberes percorrem as veredas dessa construção, buscando compreender e superar os obstáculos que
vão aparecendo no percurso, conduzidos pela intencionalidade da sua pretensão, refletindo sobre os
sinais que vão surgindo, tanto os positivos quanto os negativos, em pontos aleatórios das veredas,
que se encaminham para a resolução da problemática dos desafios concretos da prática.
Trata-se de uma perspectiva curricular que direciona o olhar para as diversas veredas, que
apontam para opções distintas de perceber, entender e resolver os desafios do percurso. Neste
ideário, “[...] a diferença, a errância e a autonomia são permitidas como proposições formativas e
constitutivas da própria formação” (MACEDO, 2013, p. 75).
Com esse entendimento, o currículo passa a ser compreendido como algo que se constrói em
um espaço vivo de experimentação dos sujeitos em ação, de forma interativa, considerando sua
intencionalidade e os aspectos históricos, sociais e culturais envolvidos no processo formativo.
Deste modo, a construção do currículo de formação do pedagogo nas veredas do cotidiano dá-se
pela captação das artes de fazer por meio de diferentes estratégias de caça ou procura do que não
está autorizado.
Assim, o currículo do cotidiano na formação de professores, em particular na formação do
pedagogo, constitui-se na dialógica da diferenciação, sem nenhuma pretensão de conceitos
unificantes, mas permitindo pleitear, de forma fecunda e coerente, os elementos que constituem os
conhecimentos essenciais para construção do profissional desejado.
Portanto, as transformações constantes e rápidas do atual contexto social exigem novas
formas de formação do profissional pedagogo para responder aos desafios e exigências da
sociedade. Com o olhar para essa realidade, consideramos que aprender o ofício “de pedagogo” é
também compreender a complexidade da sociedade da informação e do conhecimento por meio de
estratégias diferenciadas e de construção de saberes múltiplos.
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ANÁLISE DAS PERSPECTIVAS DE PROFESSORAS DE DIDÁTICA SOBRE A
MATERIALIZAÇÃO DO CURRÍCULO DE FORMAÇÃO DO PEDAGOGO NA INSTITUIÇÃO
ESTUDADA
A pesquisa com os cotidianos permitiu o mergulho nos contextos estudados e o nosso
envolvimento direto com os sujeitos praticantes, que contribuíram significativamente com a
produção dos dados analisados de forma qualitativa e descritiva, na tentativa de responder às
questões e/ou preocupações em torno de suas perspectivas sobre o currículo de formação do
pedagogo no âmbito de sua materialização na formação inicial, focalizado no ideário do currículo
em ação.
A pesquisa com os cotidianos, fundamentada na perspectiva de Michel de Certeau (1994,
1996), ao defender a ideia que demonstra ser consistente, de que as pesquisas “com” os cotidianos,
relacionam-se diretamente com as dimensões “do lugar”, “do habitado”, “do vivido”, “do
praticado” e “do usado”. Para Certeau (1996, p. 31), “[...] O cotidiano é quilo que nos prende
intimamente, a partir do interior. É uma história a meio-caminho de nós mesmos, quase em retirada,
às vezes velada [...].
Assim, compreendemos que a pesquisa com os cotidianos assume caráter qualitativo por se
caracterizar pela descrição e interpretação dos dados a partir dos pontos de vista das professoras
participantes das entrevistas, ao verbalizarem sobre suas concepções e vivências, e considerando a
própria experiência do pesquisador como base para a realização do estudo.
O estudo ocorreu nos cursos de Pedagogia em três Centros de Educação Superior, situados
em regiões distintas do Estado do Ceará, todos vinculados à Universidade Estadual do Ceará
(UECE).
As professoras praticantes da pesquisa atuam há mais de 20 anos na disciplina de Didática
do curso de Pedagogia da UECE. Para garantir o seu anonimato as professoras de cada contexto são
nomeadas da seguinte forma: P1 para identificar a professora do primeiro Centro; P2 para a
professora do segundo Centro; e P3 para identificar a professora do terceiro Centro.
Durante a entrevista, ao indagar as professoras sobre suas perspectivas em torno do currículo
de formação do professor, e mais especificamente do pedagogo, elas responderam:
[...] nós somos, nós construímos e nós exercitamos esse currículo [...] mas esse
conhecimento não é dado, acabado, ele tem que ser ressignificado no contexto, na
prática das pessoas, na visão das pessoas também, e aí é onde eu digo, a gente se
confronta com isso e a gente vai assumindo uma posição que vai dando vida a esse
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currículo, [...] a gente reinventa as práticas, a gente contextualiza, a gente aprende as
necessidades dos alunos [...] (P 1)
O currículo são todos os saberes que nós trazemos para discussão em sala de aula, não
é só o conteúdo do que está escrito, o livro, o que está escrito no programa, é tudo,
uma construção que se tem dos diferentes saberes para tentar formar um professor de
maior qualidade, um professor crítico reflexivo no sentido de que ele vai saber lutar
para transformar a prática (P 2).
O currículo para mim é a vida, a vida do curso. [...] então currículo é tudo isso vivido
aqui na sala de aula, então ali nós colocamos todas as nossas intencionalidades, elas se
efetivam aqui no currículo que é vivido (P 3).

As falas das professoras evidenciam uma visão de currículo na perspectiva do currículo em
ação, aquele produzido no contexto da instituição formadora, a partir da intencionalidade dos
responsáveis pela formação, mas efetivado no espaço da sala de aula, no intuito de dar sentido à
prática educativa dos futuros profissionais, em que seu processo formativo deve ocorrer dentro da
imbricação da problemática da prática, considerando todos os elementos curriculares envolvidos na
formação.
No ideário de Certeau (1994), o cotidiano dos processos formativos pode parecer ordinário,
porém, se revela como um espaço valioso e dinâmico de aprendizagem em que conflitos, tomadas
de decisões e o novo emergem constantemente da prática social.
Na sequência, perguntamos às professoras como essa acepção de currículo, se expressa em
suas práticas docente? Seguem suas respostas:
[...] vou reinventando. A partir do que propõem os autores do currículo, das minhas
perspectivas e a construção do currículo no contexto da prática, reinventado junto com
os alunos (P 1).
Procurando compreender o que os autores estão propondo teoricamente, lendo o
material que eles escrevem para poder sistematizar com os alunos (P 2).
[...] eu procuro hoje trabalhar o currículo ligado a vida. [...] o mundo não gira mais em
torno do homem, é a vida, e a vida em todas as possibilidades [...] Então são exemplos
que eu uso, o currículo que tem a perspectiva da vida, da vida do curso, de todas as
dimensões, dimensões políticas, éticas, étnicas, de tudo que se constrói durante a
formação, é uma pena que a disciplina só dura um semestre, mas, a gente tenta fazer
isso (P 3).
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As professoras nos fazem compreender que sua prática de produção do currículo de
formação do pedagogo, na disciplina de Didática, parte de uma intencionalidade e de uma visão
teórica, sendo estas direcionadas e transformadas conforme o contexto da prática vivido por
formadores e formandos. Assim, o currículo do cotidiano na formação do pedagogo, nos contextos
da pesquisa, constitui-se na dialógica da diferenciação, sem nenhuma pretensão de conceitos
unificantes, mas permitindo pleitear, de forma fecunda e coerente, os elementos que constituem os
conhecimentos essenciais para a construção do profissional desejado, tendo como fio condutor a
complexidade da prática. Sendo os sujeitos da ação mobilizados por meio, “das questões do
cotidiano vivido, das necessidades e dos desejos” (FERRAÇO, 2016, p. 235), ocorridos em meio às
práticas formativas.
Após alguns minutos de conversa com as professoras, durante a entrevista, solicitamos que
apresentassem suas preocupações em torno dos elementos curriculares que guiam suas ações
docentes, no desenvolvimento da formação do futuro profissional pedagogo. Citaram as seguintes
preocupações:
[...] o tempo é um grande inimigo, porque eu costumo dizer a eles, a aula quanto mais
dialógica, quanto mais crítica, mais tempo você precisa. [...] um formato curricular
que é extremamente engessado, engessado para essa expressão diferenciada, e é
engessada para uma didática dialógica e crítica do professor. E aí o que é que a gente
faz? Vamos ver no que é que a gente vai concentrar, o que é que a gente considera
mais importante para o professor saber, estudar na disciplina de didática [...] (P 1).
[...] a maioria dos nossos alunos ingressam na escola logo no começo do curso, ou
como cuidador, ou auxiliar da professora lá da educação infantil, tem um jeito de já
ingressar no magistério o que não acontece nos outros cursos, então o aluno ele tem
mais condições de dialogar com o professor, a gente estabelece uma relação alunoprofessor muito mais ativa, muito mais de troca de conhecimento, troca de experiência
porque ele está também na sala de aula e nos outros cursos não (P 2).
[...] então eu procuro voltar muito a prática, a formação dos meus alunos para o lugar
onde eles vão trabalhar que é a escola, então não é à toa que a nossa primeira unidade
eu estudo inicialmente o campo de conhecimento da pedagogia, a didática e a
educação, e daí eu vou trabalhar a escola, para eles conhecerem a escola que é o lugar
de trabalho deles. [...] então, eu procuro direcionar a minha prática aos novos fazeres
na sala de aula muito a partir dessa ementa que eu adequei da necessidade dos meus
alunos no diagnóstico que eu sempre faço no início do curso. (P 3).
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As preocupações das professoras giram em torno do tempo mínimo, dedicado a uma única
disciplina de didática durante o curso, reduzindo o poder de expressão reflexiva de professores e
alunos. Porém, apresentaram preocupações curriculares vantajosas, relacionadas à construção do
currículo de formação a partir da reflexão da prática, através da troca de experiências entre o
professor formador e os alunos que se encontram inseridos em programas e projetos na escola,
oportunizando formar o pedagogo por meio da metodologia da práxis, experimentando uma ação
docente que ocorre na tentativa de resolver os problemas que surgem no cotidiano. Assim, a ementa
da disciplina deixa de ser um documento prescritivo, a ser seguido como receita, e passa a ser um
norte a ser revisado e transformado para dar conta de formar o futuro profissional da educação com
olhar voltado para a problemática da prática.
Isso vai ao encontro do pensamento de Nóvoa (1995, p.25), ao afirmar que “a formação
deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça ao profissional da educação os meios
de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de autoformação participada”.
Antes de finalizar a entrevista, pedimos para que listassem alguns dos saberes construídos
em sua prática docente, que elas consideravam relevantes para a formação do pedagogo.
Olhe, relevante é a própria organização didática da formação, as oportunidades que
nós vamos criando dentro desse currículo, nas disciplinas, na forma como elas vão
sendo realizadas no tempo da disciplina. Então, quando eu consigo contextualizar isso,
insistir em ensejar aos alunos o acesso à teoria, o acesso ao conhecimento, agora do
ponto de vista da didática que eu acredito, não pode ser um conhecimento externo,
descontextualizado, é um conhecimento que é capaz de ajudar o aluno a viver o
mundo de hoje, o tempo que ele vive, a enxergar, a compreender as questões, o
fenômeno educativo no tempo que ele vive, e aí portanto, fazer esse exercício na
própria sala de aula, essa é a pedagogia que eu me afirmo (P 1).
Bom o saber que a gente desenvolve são os chamados saberes curriculares mesmo,
[...] você só consegue fazer a reflexão se você souber o que é que você está falando,
[...] quer dizer, a gente vai discutindo e vai desenvolvendo e através do saber e da
experiência junto com a formação vai procurando formar da melhor forma possível os
nossos alunos (P 2).
Então, eu procuro, cada vez mais, buscar me fortalecer teoricamente [...]. E é nesses
espaços formativos e na minha prática que eu procuro buscar elementos para fortalecer
e aprofundar a minha prática como professora, nas próprias reuniões, nas conversas
com meus colegas (P 3).
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As falas das professoras denotam que suas práticas docentes ocorrem na perspectiva de um
currículo praticado em meio às experiências vividas e conforme às necessidades e realidade dos
sujeitos no contexto da ação. Ao organizarem e ministrarem a disciplina de acordo com o tempo,
condições objetivas e a metodologia do diálogo, ensejando uma reflexão contínua que articula os
conteúdos teóricos com as experiências vividas pelos alunos, favorecem a construção de novos
saberes docentes que prepara o profissional para sua inserção na complexidade da
contemporaneidade.
Diante dessa compreensão, concebemos que a construção do conhecimento se realiza em
forma de rizoma, em uma trama de elementos conceituais que se apresentam de forma distintas,
produzidos no interior dos currículos que se desenvolvem como expressão da vida cotidiana dos
sujeitos em meio aos seus saberesfazeres. Assim, a perspectiva de currículo e sua materialização na
ação, pelas professoras entrevistadas, comungam com o pensamento de Deleuze e Guattari (1995) e
Certeau (1994, 1996) como pertencente a diferentes redes que se apresentam no entrelaçamento dos
saberes/fazeres do cotidiano, relacionados aos diversos espaços/tempos vividos pelos sujeitos da
ação, mergulhados em movimentos de invenções e socializações desses saberesfazeres, entendidos
como artes de invenção do cotidiano.
COMPREENSÃO DO ESTUDO: RASTROS QUE DEIXAM PISTAS
Analisar perspectivas de currículo com foco em sua produção na ação, a partir da visão de
professoras de Didática, atuantes em cursos de Pedagogia da UECE, oportunizou pensar a educação
como um componente amplo da formação e emancipação humana, indispensável para se repensar
os processos de formação do profissional da educação, e na instituição estudada, de modo mais
específico, a formação do pedagogo.
Assim, as reflexões e análise tecidas junto ao cotidiano estudado traduzem a intenção de
compreendermos as perspectivas de professoras de Didática sobre o currículo de formação do
pedagogo sob sua responsabilidade, estudando aspectos de suas visões curriculares transformados
pela necessidade do contexto, das instituições e dos sujeitos envolvidos na ação do processo
formativo, utilizando como referência alguns teóricos que tratam da temática em questão, como:
Deleuze e Guattari (1995), Certeau (1994,1996), dentre outros.
O estudo foi realizado tendo como objetivos analisar as concepções de currículo de
professoras de Didática responsáveis pela formação pedagógica, precisamente, professoras que
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ensinam Didática, em diferentes contextos da UECE, examinado na perspectiva do currículo em
ação no cotidiano do fazer docente na Universidade.
Foram tecidas algumas reflexões em que nos posicionamos a favor do currículo de formação
do pedagogo produzido no cotidiano e nas experiências práticas vividas no contexto da própria
formação.
A análise possibilitou a produção de novos saberes e o entendimento acerca das questões
levantadas que nortearam o estudo, dentre eles:
•

A concepção de professoras de Didática sobre o currículo de formação do pedagogo
em contextos da UECE deve ser compreendida como um processo de preparação
para uma prática docente e educativa em sentido amplo, apresentando como eixo
norteador de sua formação o trabalho pedagógico em sala de aula, considerando os
desejos, desafios e experiências vividas, buscando dar sentido à atividade docente
produzida em seu cotidiano, com base em seus valores, em sua história de vida e em
seus saberes.

•

Compreendemos, com a análise, que a construção do pedagogo, dentre suas diversas
definições, está relacionada diretamente com as experiências vividas em seu
processo de formação e a um conjunto de experiências que este profissional adquire
dentro e fora de sua ação docente, através da reflexão contínua sobre sua própria
ação e a prática presente no contexto social de sua inserção;

•

Conforme a perspectiva das professoras entrevistadas, o currículo de formação do
pedagogo deve ser pensado e construído a partir de elementos curriculares
transformados pela necessidade do contexto, das instituições e dos sujeitos
envolvidos na ação, com o ideário de constituição do profissional pedagogo no
conjunto das experiências vividas no cotidiano da formação, buscando no processo
formativo outras possibilidades teórico-metodológicas, diferentes daquelas herdadas
do pensamento positivista, como propõem a visões prescritivas.

Considerando válidas as premissas acima destacadas, compreendemos que para a efetivação
da formação do pedagogo, na perspectiva do currículo produzido nas ‘veredas’ da ação, é preciso
repensar as políticas públicas de formação dos profissionais da educação, bem como as propostas
curriculares dos cursos de formação desses profissionais, ensejando superar o aprisionamento do
cotidiano às prescrições prévias e assegurar a possibilidade de uso do plural para tratar da
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diversidade que se manifesta no currículo dessa formação a partir da problemática da prática. E,
portanto, afirmar que é possível pensar o processo de formação do pedagogo na perspectiva do
currículo em ação, ultrapassando a ideia de um conhecimento pronto e acabado, fragmentado e
desvinculado da vida dos sujeitos e da problemática da prática, envolvidos nesse processo.
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Resumo
A discussão sobre o currículo de formação do pedagogo está no centro deste artigo. Seu objetivo é
analisar as perspectivas e proposições de materialização de currículo junto às docentes responsáveis
pela formação pedagógica de licenciandos em Pedagogia, precisamente, professoras que ensinam
Didática. O tema é examinado pautando-se na concepção do currículo produzido no cotidiano dos
saberesfazeres docentes na Universidade, com destaque para os escritos de Certou (1994, 1996), Deleuze e
Guattari (1995) e Ferraço (2016). A pesquisa assumiu uma abordagem qualitativa, procedida pela
pesquisa com/os/dos cotidianos, meio aos relatos produzidos na realização de entrevistas. A análise
traz a compreensão de que as perspectivas de professoras de Didática sobre o currículo de formação do
pedagogo é a de que o trabalho pedagógico em sala de aula, composto pelo conjunto de experiências
teóricopráticas vividas na produção do currículo no cotidiano do processo formativo, dá significado à sua
formação; esse currículo é materializado a partir de elementos curriculares constituídos na prática
pedagógica, transformados pela atividade docente; e que a construção do pedagogo está relacionada
diretamente a necessidade do contexto, das instituições e dos sujeitos envolvidos e construtores de
novos saberesfazeres no cotidiano da formação. Assim, o exame realizado aponta pistas de que a
efetivação da formação do pedagogo, na perspectiva do currículo produzido nas ‘veredas’ da prática,
como pensam as professoras de Didática, necessita também, que o Estado se responsabilize e se
comprometa com a qualidade do processo formativo, com políticas públicas voltadas para a práxis
pedagógica.
Palavras-chave: Currículo Praticado; Professoras de Didática; Pedagogo; Saberesfazeres.
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LEGISLAÇÃO E CURRÍCULO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM PAUTA
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INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é apresentar resultados de uma pesquisa sobre a formação para a
Educação Inclusiva em cursos de Pedagogia e verificar como tais disciplinas são tratadas nas
matrizes curriculares do curso em questão de três universidades públicas de Minas Gerais. Esses
resultados se baseiam na produção acadêmica publicada em periódicos no Brasil, entre os anos
2000 e 2017, e na análise das propostas curriculares dos cursos em questão concernente ao
atendimento à legislação sobre Educação Inclusiva.
O conceito pessoa com deficiência advém da Convenção Internacional das Pessoas com
Deficiência da Organização das Nações Unidas (ONU), ratificada pelo governo brasileiro como
Emenda Constitucional em 2008. O Decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009, promulgou tal
convenção e define no artigo 1 que o propósito é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e
equitativo de todos os direitos humanos, e que pessoas com deficiência são as que possuem
“impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdades de condições com as demais pessoas” (BRASIL, 2009, s.p.).
Nesses termos, a Educação Inclusiva é um assunto relativamente novo e pertinente no
âmbito de discussões mundiais no campo da Educação, conquanto a Declaração Universal dos
Direitos Humanos de 1948 já ter, à época, proclamado o direito das minorias. As discussões ficaram
mais acirradas a partir da década de 1990, em Jomtien, Tailândia, onde ocorreu a Conferência
Mundial sobre Educação para Todos. “Tal documento foi relevante por reafirmar o que estava
disposto acerca da instrução, na Declaração Universal dos Direitos Humanos” (NOZU; ARAUJO,
2009, p. 5). Após a Declaração de Jomtien, um dos maiores marcos na conquista da educação de
pessoas com deficiência foi a Declaração de Salamanca de 1994 que, em seu texto, destaca que a
educação precisa ser equitativa para todos os educandos, atendendo às necessidades específicas de
cada um, de acordo com sua deficiência.
No contexto brasileiro, encontra-se um conjunto de legislação que trata do assunto desde a
Constituição Federal de 1988 que, apesar de não abordar especificamente sobre educação de
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pessoas com deficiência (PCD), propõe em seu artigo 208, inciso I “a educação básica obrigatória e
gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita
para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria” (BRASIL, 1988, s.p.).
Nakayama (2007) destaca que a legislação, por meio do conceito de Educação Inclusiva,
abre o espaço educacional a todo e qualquer aluno com deficiência, assim, permitindo o estudo e a
análise mais sistemática da inclusão de tais alunos e da maneira como se dá o atendimento às
necessidades educacionais desse grupo.
METODOLOGIA
A metodologia adotada neste estudo envolveu revisão de literatura e pesquisa documental.
No que diz respeito ao levantamento documental, foi consultada a legislação sobre Educação
Inclusiva divulgada no site do Ministério da Educação (MEC). Entre a documentação relevante para
esse estudo, destacam-se: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei n. 9.394/96,
Decreto n. 3.298/99, Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-2010, Proposta do Conselho
Nacional de Educação/Conselho Pleno n. 1/2000, Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 e
a Lei Brasileira de Inclusão - Lei n. 13.146/15.
A revisão de literatura sobre o tema em pauta focalizou o período de 2000 a 2017 e envolveu
levantamento de pesquisas e artigos publicados por meio impresso e digital no site de busca da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e em periódicos indexados
sobre o tema, a fim de verificar a relevância deste estudo no espaço acadêmico e identificar os
resultados obtidos por meio desses estudos. Entre os documentos referentes aos cursos, foram
analisadas as matrizes curriculares de 2017 a 2019 para verificar como as instituições estão
atendendo às Diretrizes Curriculares Nacionais - (DCNs) para o curso de Pedagogia após uma
década de sua aprovação (BRASIL, 2006).
LEGISLAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES
Esta seção intenta destacar algumas orientações presentes na legislação sobre Educação
Inclusiva. A Portaria Ministerial n. 1.793, de dezembro de 1994, recomenda que os cursos de
licenciatura incluam, em suas matrizes curriculares, disciplinas para o atendimento adequado às
pessoas com deficiência no processo de ensino-aprendizagem. Tal documento deu origem à Política
Nacional de Educação Especial de 1994, que orienta a integração de alunos com deficiência em
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classes comuns do ensino regular. Entretanto, não há alusões a uma reformulação das práticas da
escola e um real atendimento às potencialidades dos alunos com deficiência.
A LDB

9394/1996 menciona em seu capítulo V, parágrafo 3º, alínea III que para a

Educação Especial é garantido professores com especialização adequada em nível médio ou
superior, visando ao atendimento especializado e à integração dos alunos com deficiência
(BRASIL, 1996).
O Decreto n. 3.298 de 1999, que regulamenta a Lei n. 7.853/89, dispõe sobre o apoio às
pessoas com deficiência, define a Educação Especial como uma modalidade transversal, que
perpassa todas as modalidades e níveis de ensino, ratificando a educação especial como
complementar ao ensino regular.
Uma das normas sobre a formação de professores para o atendimento de alunos com
deficiência está explicitada na Proposta CNE/CP n. 1, de 18 de fevereiro de 2000, que dispõe sobre
as Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, em cursos de nível
superior. Essa norma apresenta em seu texto a garantia da formação docente condizente com os
desafios contemporâneos.
Em 2001, a Resolução do CNE/CEB n. 2, de 11 de setembro, vem instituir Diretrizes
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Essa resolução garante o atendimento
escolar para alunos com deficiência desde a Educação Infantil. Essa resolução prevê, também, que
todo sistema de ensino necessita fazer funcionar um setor responsável pela educação especial e com
profissionais capacitados. Nos termos da resolução, “professores das classes comuns e da educação
especial capacitados e especializados, respectivamente, para o atendimento às necessidades
educacionais dos alunos” (BRASIL, 2001, s.p.). Assim, a adequação e atendimento à legislação
para formação de tais profissionais prima para uma efetiva inclusão dos alunos com deficiência no
âmbito educacional.
O PNE 2001-2010 estabelece que a formação de professores contemple a inclusão das
questões relativas à educação dos alunos com necessidades especiais. Contudo, para Garcia (2013),
tal declaração não traz ao futuro professor uma perspectiva orgânica de como se dá o processo de
ensino-aprendizagem de tais alunos.
No ano de 2003, foi criado pelo Mec o Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade
para promover a formação de gestores e professores visando garantir o acesso de todos à escola e a
organização do Atendimento Educacional Especializado (AEE), além do estímulo à acessibilidade.
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O Decreto n. 5.626 de 2005 que regulamenta a Lei n. 10.436 sobre a Língua Brasileira de
Sinais, em seu capítulo II, art. 3º, propõe que “a Libras deve ser inserida como disciplina curricular
obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e
superior” (BRASIL, 2005, s/p).
Em 2006, o CNE, em seu Conselho Pleno, formulou a Resolução CNE/CP n. 1, que instituiu
as DCNs curso Pedagogia. Nesse documento, é prevista a formação de pedagogos licenciados
preparados para o atendimento de pessoas com deficiência. O art. 4º, alínea X, propõe que os cursos
de graduação em Pedagogia preparem docentes para “demonstrar consciência da diversidade,
respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas
geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras”
(BRASIL, 2006). Em seu art. 8º, alínea III, propõe eventos e participação em atividades acadêmicas
que propiciem “vivências em algumas modalidades e experiências, entre outras, e, opcionalmente, a
educação de pessoas com necessidades especiais” (BRASIL, 2006). Dentro das DCNs curso
Pedagogia, em seu artigo 5º, são elencadas dezesseis prerrogativas que devem compor o perfil dos
egressos, entre elas, seis são especificamente voltadas para a Educação Inclusiva. Apenas dois itens
tratam da inclusão dos alunos com deficiência – os incisos V e X (FONSECA-JANES, 2010).
O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), criado em 2007, teve como eixo
orientador a formação de professores para a Educação Especial, acessibilidade física das escolas,
implantação de sala de recursos multifuncionais, acesso e permanência de alunos com deficiência
na Educação Superior.
A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva de 2008
visa assegurar o que preconiza a LDB 9394/1996 sobre métodos, recursos, currículo e organizações
específicas para o atendimento de pessoas com deficiência. Os alunos têm o direito de ter suas
vivências e limitações contextualizadas para que não esbarrem nas categorizações atribuídas a um
certo tipo de deficiência. Assim, se darão a promoção e a ênfase na importância da aprendizagem de
todos os alunos.
A Resolução CNE/CEB n. 4 foi promulgada em 2009 e institui diretrizes operacionais para
o atendimento educacional especializado na modalidade Educação Especial dentro da Educação
Básica. Esse documento apresenta diretrizes para a implementação do Decreto n. 6.571/08, em que
é reiterada a obrigatoriedade das matrículas de alunos com deficiência em classes comuns da rede
regular de ensino e no AEE.
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O PNE 2014 a 2024, em seu texto, prevê na meta 15, estratégia 15.5, a implementação de
programas específicos para a formação de profissionais para a Educação Especial. Com essa
implementação, fica garantida a oferta de Educação Inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular
sob alegação da deficiência e promovida a articulação pedagógica entre ensino regular e AEE.
Assim, alunos com deficiência da educação especial deverão ser atendidos preferencialmente na
rede regular de ensino com oferta de AEE, assegurada a educação bilíngue para crianças surdas.
Seguindo o curso da legislação em prol da inclusão de alunos com deficiência, a Resolução
CNE/CP n. 2/2015, dispõe no capítulo I, artigo 3, parágrafo 4º, que os profissionais do magistério
da Educação Básica compreendem os que exercem atividades de docência e demais atividades
pedagógicas nas diversas etapas e modalidades de educação, incluindo aí a Educação Especial. No
capítulo V, art. 13, parágrafo 2º, está previsto que os cursos de formação de professores deverão
garantir conteúdos da área de conhecimento ou interdisciplinares, fundamentos e metodologias das
áreas de políticas públicas, gestão da educação, direitos humanos, diversidade étnico-racial, de
gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), Educação
Especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas.
A mais recente legislação brasileira que trata sobre o tema é a Lei 13.146/15, que instituiu a
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Em seu capítulo IV, art. 27 a 30, dispoe sobre
a educação de pessoas com deficiência no país, uma vez que reconhece que “a educação constitui
direito da pessoa com deficiência”. (BRASIL, 2015).
A EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM TRABALHOS ACADÊMICOS
A Educação Inclusiva é uma realidade nos dias atuais, em que professores se deparam com a
diversidade em sala de aula, independentemente da modalidade ou nível de ensino. Estar preparado
para trabalhar e desenvolver o processo de ensino-aprendizagem, incentivando a construção do
conhecimento, é de vital importância para que a inclusão ocorra de modo efetivo.
O Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicou que a
população do Brasil estava em 190.755.799 pessoas e que, desse total, 23,9% possuía alguma
deficiência, ou seja, 45.590.635 pessoas. Observando tais números, verifica-se a importância da
educação para pessoas com deficiência e a necessidade de uma formação de professores com
qualidade para atendimento das pessoas que possuem necessidades educacionais especiais dentro
das escolas regulares.
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Pletsch (2009) elenca vários trabalhos que, em sua constituição, reafirmam a necessidade da
melhoria da formação de professores para atendimento aos alunos com deficiência. Essa
necessidade é mais um indício da falta de preparo dos egressos de licenciaturas para receber, em
suas salas de aula, alunos especiais.
Nesse sentido, pode-se afirmar que as disciplinas de Educação Inclusiva na formação inicial
de alguns professores contemplam pouco ou quase nada o atendimento aos alunos com deficiência,
ou seja, o professor poderia procurar uma autoformação como formação continuada para atender a
tais demandas em sala de aula. O ambiente necessita ter a diversidade como foco central da
aprendizagem para que a inclusão de fato aconteça (MENEZES, 2008).
Saviani (2009) ressalta que a resolução CNE/CP n. 1 de 2006 aborda a questão da Educação
Especial apenas duas vezes, apresentando tal tema como secundário, sendo situada no “rol das
várias situações demonstrativas da consciência da diversidade e de caráter opcional, para efeitos de
integralização de estudos” (SAVIANI, 2009, p. 153). Nesse caso, para se contemplar o que está
descrito no documento do CNE, que institui diretrizes para a Educação Especial na Educação
Básica, se faz necessário criar um espaço específico para a formação docente para essa modalidade
de ensino (SAVIANI, 2009).
Segundo Kassar (2012), o tema Educação Especial no Brasil demanda rever a desigualdade
e a diversidade de um país cuja constituição se dá exatamente sobre a diversidade de seu povo e de
sua história de uma maneira muito desigual entre os grupos.
Mendes (2017) afirma que a formação para a Educação Inclusiva demanda articulação
interdisciplinar, pois há necessidade de serem verificadas diversas perspectivas para o atendimento
a todos os alunos. Para o autor, “a educação inclusiva deve ser baseada nos direitos humanos, onde
o acesso e a participação para uma educação de qualidade é um imperativo” (MENDES, 2017, p.
12). Pesquisas internacionais apontam que a Educação Inclusiva não se resume a técnicas ou
modelos, e sim, ao processo de aprendizagem dentro de determinados contextos sociais.
Verificou-se ainda que,
[...] dentre os cursos de Pedagogia e de Pedagogia com habilitação em Educação
Especial, poucos são aqueles que oferecem disciplinas ou conteúdos voltados para a
educação de pessoas com necessidades especiais; por exemplo. Essa situação de
carência no oferecimento de disciplinas e conteúdos vem ocorrendo apesar da
exigência de um dispositivo legal pelo § 2º do artigo 24 do Decreto nº 3298, de 20 de
dezembro de 1999. Há, ainda, a Portaria Nº 1793/94, que recomenda a inclusão da
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disciplina Aspectos ético-político-educacionais da Normalização e Integração da
Pessoa Portadora de Necessidades Especiais prioritariamente em todos os cursos de
licenciatura (GLAT et al., 2006, p. 5-6).

De acordo com Macena, Justino e Capellini (2018), houve um aumento no número de
docentes do AEE, passando de 11.512, no ano de 2009, para 32.723 em 2014. O número de alunos
com deficiência matriculados em 2014 foi de 698.768, sendo que, desse total, 92,7% estão
matriculados em classes comuns da rede pública de ensino. Assim, existiam nesse ano cerca de
21.000 alunos para cada professor na função do AEE. Uma cultura inclusiva considera o contexto
social e as adaptações necessárias, mas, acima de tudo, se posiciona “capacitando o professor para
uma convivência coletiva, onde todos os alunos se sintam pertencentes ao grupo” (MACENA;
JUSTINO; CAPELLINI, 2018, p. 1297).
A CONSTRUÇÃO DAS MATRIZES CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Neste estudo, verificaram-se discussões que envolvem a formação dos professores no Brasil
a partir das premissas da legislação sobre Educação Inclusiva. As DCNs curso Pedagogia propõem
que os cursos de formação de pedagogos contemplem disciplinas para que os alunos vivenciem
diferentes contextos de atuação, incluindo-se aí a educação de alunos com deficiência e
necessidades educacionais especiais. Tal premissa indica que a formação pode apresentar dois
perfis docentes: o generalista, que tem um conhecimento e práticas mínimos sobre os alunos com
deficiência; e o especialista, que teria uma formação focada nesse público e que seria o profissional
que apoiaria o professor regente no atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos
com deficiência (ANTUNES; GLAT, 2015, p. 185).
Desse modo, foram verificadas as disciplinas obrigatórias das matrizes curriculares dos
cursos de Pedagogia de três Instituições de Educação Superior públicas localizadas no Estado de
Minas Gerais. Essa análise contemplou o período entre 2017 e 2019.
Verificou-se que a matriz curricular do curso de Pedagogia da Universidade A apresenta
duas disciplinas focadas no tema da Educação Inclusiva: Estudos Sobre Necessidades Educacionais
Especiais, com carga horária de 72 horas, ministrada no 6º período; e Introdução à Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS), com carga horária de 54 horas, ministrada no 7º período. Não
houve alteração na matriz curricular dessa instituição em relação às disciplinas de Educação
Inclusiva no período analisado.
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Já a matriz curricular do curso de Pedagogia da Universidade B mostra que, nos 1º e 2º
semestres de 2017, as disciplinas Tópico em Processo de Ensino - “Libras, Surdez e Alfabetização:
uma introdução”, foram ofertadas para o 7º período. No 1º e 2º semestres de 2018, foram
ministradas as disciplinas Fundamentos de Educação Especial e Inclusiva para o 6º período e
Tópico em Processo de Ensino - “Libras, Surdez e Alfabetização: uma introdução” para o 7º
período. Verificou-se ainda que, no primeiro semestre de 2019, foi ministrada a disciplina
Fundamentos de Educação Especial e Inclusiva para a turma do 6º período.
Finalmente, a matriz curricular do curso de Pedagogia da Universidade C apresenta a
disciplina Inclusão em Educação e Educação Especial, com carga horária de 72 horas, ministrada
no 7º período; e a disciplina Introdução a Libras, com carga horária de 72 horas, ministrada no 8º
período por todo o espaço de tempo analisado.
Diante do exposto, foi possível tecer as seguintes considerações: 1. as Universidades, em
seu rol de disciplinas obrigatórias, ministram as disciplinas que a legislação apresenta como
fundamentais para a formação de Pedagogos; 2. os alunos têm uma introdução a tais disciplinas
após metade do período total do curso, sendo que se iniciam a partir do 6º período em todas as
Universidades pesquisadas; 3. a disciplina de Libras é específica à área de deficiência auditiva,
sendo que a outra disciplina tem como objetivo trabalhar, em seu conteúdo, todas as outras
deficiências, inclusive, a deficiência múltipla.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pretendeu-se com este artigo destacar alguns apontamentos e orientações presentes na
legislação brasileira e em trabalhos acadêmicos sobre Educação Inclusiva na formação no curso de
Pedagogia. Os dados revelam que, apesar de as matrizes curriculares apresentarem disciplinas sobre
Educação Inclusiva, faz-se necessário pensar uma formação de professores que contemple e inclua
os sujeitos com deficiência, focando no desenvolvimento de suas competências e habilidades de
maneira mais efetiva.
Assim, é importante garantir a convivência desse sujeito com os demais integrantes do
grupo, defendendo valores, entre eles, a tomada de consciência das diferenças individuais, o
respeito mútuo, a convivência com a diversidade, a valorização e a cooperação no processo de
aprendizagem. Para tanto, faz-se necessário que o professor conheça e ofereça condições
apropriadas para que o aluno com deficiência sinta-se acolhido em suas limitações e para que o
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ambiente se torne mais favorável ao seu processo de construção de conhecimento, onde ocorra o
incentivo à colaboração dos demais alunos para a minimização das barreiras de aprendizagem.
Nesse sentido, pode-se assumir que, quando se trata de formação de professores para a
Educação Inclusiva, aliar práticas com alunos com deficiência durante o processo de formação é
fundamental, uma vez que esse liame contextualiza a prática à teoria estudada no ambiente das
universidades, a partir da diversidade e da inclusão.
Outro dado que pode ser observado é que, apesar de a formação docente para a Educação
Inclusiva ser um tema novo nas pesquisas, alguns dos trabalhos realizados sobre o tema revelam
que a formação docente para a inclusão das pessoas com deficiência necessita ser melhor trabalhada
nos cursos de licenciatura, a fim de garantir um trabalho efetivo de inclusão e apoio ao processo de
aprendizagem do aluno com deficiência. Por meio da análise das matrizes curriculares, pode-se
observar tal fato, pois são ofertadas apenas duas disciplinas de caráter obrigatório que tratam sobre
o tema da Educação Inclusiva.
Os estudos revelam um longo caminho pela frente na construção de projetos formativos que
contemplem efetivamente o atendimento às necessidades especiais dos alunos com deficiência.
Permanece o desafio de uma educação inclusiva efetiva na formação de professores e no contexto
escolar, promovendo respeito à diversidade, acolhimento, garantia de uma cultura escolar inclusiva
e de qualidade.
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Resumo
Nas últimas décadas, políticas de educação inclusiva passaram a ser objeto de discussão nos cursos de
formação de professores, modificando o modo pelo qual os cursos de licenciatura constroem seus
currículos para tratar das disciplinas pertinentes ao tema em sua matriz curricular, a fim de que o
egresso desenvolva habilidades e competências para promover o processo de ensino-aprendizagem de
alunos com deficiência. Nessa perspectiva, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de
graduação em Pedagogia, resolução CNE/CP Nº 1 de 15 de maio de 2006, em seu art. 4º alínea X,
destaca que o curso de Pedagogia demanda preparar o profissional para a participação na organização e
gestão de instituições, o que significa, em outras palavras, “demonstrar consciência da diversidade,
respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais,
classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras” (BRASIL, 2006).
Coerente com essa perspectiva, este artigo apresenta resultados de uma pesquisa sobre a formação de
professores no campo da Educação Inclusiva em cursos de Pedagogia de três universidades públicas
localizadas em Minas Gerais. A metodologia envolveu revisão de literatura, pesquisa documental e de
campo, por meio de estudo de caso. O referencial teórico considerou as contribuições de autores que
investigam formação de professores e Educação Inclusiva nos cursos de Pedagogia. Os resultados
indicam a existência de um número reduzido de pesquisas sobre a temática, especialmente no que diz
respeito à Educação Inclusiva nos cursos de Pedagogia. Além disso, observou-se pequena articulação
entre teoria e prática na formação docente para o atendimento aos alunos com deficiência.
Palavras-chave: Educação Inclusiva; Formação docente; Currículo; Pedagogia.
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INTRODUÇÃO
Os estudos sobre o brincar referem-se ao desenvolvimento cognitivo, afetivo e físico de
crianças (AMORIM; JÚNIOR, 2006; D’ÁVILA; CARDOSO; XAVIER, 2018). No entanto,
Negrine, Bradacz e Carvalho (2005) afirmaram que “o terceiro milênio será o da ludicidade” (p. 43)
apontando que novas profissões e interações entre sujeitos podem ampliar o debate sobre o brincar
na formação humana. De acordo com esta declaração, expandimos ao campo da formação de
professores, como é o foco desta investigação, em andamento. Dessa maneira questionamos: Será o
brincar uma permissa necessária e fundamental para o viver criativo do adulto? Se, sim, como os
estudos do brincar contribui para formação inicial de professores na implementação de uma
brinquedoteca universitária?
Seguindo estas indagações, esta pesquisa acontece em uma instituição privada, que oferta
Educação Básica e Ensino Superior. Havendo como sujeitos estudantes do curso de Pedagogia entre
o 6º e o 7º período. O público alvo inicial desta pesquisa se deu devido o interesse de quatro
estudantes do curso em questão expondo em suas palavras - “desejo de aprender mais sobre o
brincar e de como enxergar toda a teoria na prática” explicou a futura pedagoga, justificando sua
participação na implementação de uma brinquedoteca, que não funciona por mudanças estruturais e
pedagógicas da instituição.
Com o exposto, o objetivo principal é identificar a partir do relato de experiência de futuros
pedagogos sua compreensão do que seja brincar, inclusão e brinquedoteca. Além de estabelecer um
espaço de escuta discente propiciando a relação entre teoria e prática de um/uma brinquedista.
Delineamos para fins metodológicos como uma investigação qualitativa (MINAYO, 2011;
IVENICKI; CANEN, 2016), do tipo estudo de caso. Tendo como base o uso de três instrumentos entrevista semiestrutura, relatório e diário de campo; configurando de acordo com Ivenicki e Canen
(2016) a triangulação de dados, sendo a mesma necessária para as pesquisas científicas de cunho
qualitativo.
Consequentemente, apresentaremos ao longo deste texto alguns dados preliminares, pois tal
estudo como foi dito anteriormente não encontra-se concluído. A análise dos dados foi realizada por
meio da análise temática de Bardin (2016), na qual teve como categoria primária “brincar”,
“inclusão” e “brinquedoteca”.
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PENSAR NO BRINCAR, BRINCAR NA BRINQUEDOTECA – ALGUMAS PROVOCAÇÕES
O brincar faz parte da vida humana (HUIZINGA, 2014; GREEN, 2013; NEGRINE, 2011)
este pode ser entendido como o ato de criar vínculos entre sujeitos (AGUIAR, 2019) extrapolando o
campo da infância, chegando ao mundo do adulto. O brincar é intrínseco a espécie humana e pode
habitar os diversos contextos (GREEN, 2013). Em outras palavras, Green (2013) explica em
diálogo com a perspectiva winicottiana: “somente no brincar que a comunicação é possível e o
indivíduo consegue ser criativo” (p. 50). Mais adiante escreve “não há brincar sem reflexão”
(GREEN, 2013, p. 53).
Então, pensar sobre o brincar é refletir sobre suas ações que colaboram para o
desenvolvimento afetivo, cognitivo e social entre seres humanos que ocupa a escola, o shopping, o
parque, a universidade e todos os ambientes que haja o fôlego de vida humana. Parece poético, mas
é importante trazer esta noção à tona, principalmente por entender que o brincar é atemporal,
sobretudo quando concebemos como comunicação, diálogo, interação, vínculo e reflexão. Dito isto,
o ato de brincar pode pertencer aos espaços de formação inicial de pedagogos, professores, de modo
especial quando estes dialogam, expõem suas ideias, seus dilemas e encontram saídas para os
desafios do que é ser docente. Seria a brinquedoteca o lugar fundamental para o diálogo e a reflexão
entre adultos a respeito da potência do brincar na formação de futuros pedagogos ou professores?
Acreditamos que sim, e, fundamentamos esta compreensão ao nos aproximarmos das ideias
de Santos (2008, p. 13):
A brinquedoteca é uma nova instituição que nasceu neste século para garantir à
criança um espaço destinado a facilitar o ato de brincar. É um espaço que [se]
caracteriza por possuir um conjunto de brinquedos, jogos e brincadeiras, sendo um
ambiente agradável, alegre e colorido, onde mais importante que os brinquedos é a
ludicidade que estes proporcionam.

Já Cunha (2010) defende a brinquedoteca como um espaço para estimular a criança a
brincar.
[...] possibilitando o acesso a uma grande variedade de brinquedos, dentro de um
ambiente especialmente lúdico. É um lugar onde tudo convida a explorar, a sentir, a
experimentar. Quando uma criança entra na brinquedoteca deve ser tocada pela
expressividade da decoração, porque a alegria, o afeto e a magia devem ser palpáveis.
Se a atmosfera não for encantadora não será uma brinquedoteca. Uma sala cheia de
estantes com brinquedos pode ser fria, como são algumas bibliotecas. Sendo um
ambiente para estimular a criatividade, deve ser preparado de forma criativa, com
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espaços que incentivem a brincadeira de “faz-de-conta”, a dramatização, a construção,
a solução de problemas, a sociabilização e a vontade de inventar: um camarim com
fantasias e maquilagem, os bichinhos, jogos de montar, local para os quebra-cabeças e
os jogos (CUNHA, 2010, p. 36-37).

Toda a preparação de uma brinquedoteca inicia por um adulto, que torna o espaço agradável
para o recebimento das crianças, para assim brincar livremente ou com brinquedos. Neste lugar,
podemos nos deparar com profissionais que são conhecidos como brinquedistas – “aquele que deve
ser preparado, não apenas para atuar como animador, mas também como observador e investigador”
(SANTOS, 2008, p. 87), da arte de brincar, que assim possui “formação teórica – formação
pedagógica – formação pessoal” (SANTOS, 2008, p. 87). De certo modo, falar sobre o brincar é
imprescindível na formação inicial de futuros pedagogos e professores, no sentido de ampliar a
percepção da dimensão do lúdico entre crianças e adultos, tal quais seus desdobramentos no
exercício da docência.
“A BRINQUEDOTECA É UM LABORATÓRIO DE EXPERIMENTOS”: O QUE DIZEM OS
ESTUDANTES
A partir dos dados levantados com o primeiro instrumento selecionado (entrevista
semiestrutura) com os estudantes do curso de Pedagogia, levando em consideração os objetivos
propostos desta investigação em andamento, nos atemos nesses primeiros dados, que foram assim
coletados no período de dezembro de 2019, via formulário online com perguntas abertas – a) o que
você entende por brincar? b) O que é inclusão? e, c) De que maneira uma brinquedoteca contribui
para formação de futuros professores? Participaram desta primeira etapa, 22 estudantes.
Diante das respostas dos estudantes, categorizamos asem concordância com as ideias de
Bardin (2016) sobre análise temática. Interessante demarcar que os participantes desta pesquisa
associam o brincar a fase do desenvolvimento infantil, como já foi assinalado nas produções de
Amorim e Júnior (2006) e D’ávila, Cardoso e Xavier (2018). Tanto que a Estudante 3, explica a
dimensão deste brincar como algo que contribui para formação de um adulto. A mesma destaca:
O brincar é um momento único da infância e através dela a criança aprende a dividir,
trabalha motricidade, viaja para vários lugares sem sair do lugar, apenas usando sua
criatividade e a imaginação. Com tudo isso, eles desenvolvem muitas habilidades e se
tornam adultos capazes de executar diversas tarefas e o mais importante que é saber
lidar e respeitar o próximo.
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Neste contexto, acentuamos a concepção do brincar como um momento único da infância.
Ao brincar, a criança explora seus mundos e expressa as mais diversas e variadas linguagens. A
cada fase do desenvolvimento o brincar ganha novos sentidos, novas formas de aprender sobre a
vida (GREEN, 2013). Desse modo, rompe com a ideia de ser um momento único da infância,
apesar de existir pesquisadores que se debruçam sobre essa fase, principalmente quando incorporam
neste debate a dimensão dos jogos, brinquedos e brincadeiras entre crianças.
Por outro lado, o Estudante 4, complementa a compreensão sobre o brincar, dizendo que “é
uma atividade livre”. Logo, ele acontece com o envolvimento e interação entre indivíduos, com
objetos lúdicos (jogos, brinquedos, brincadeiras), com a liberdade de fazer o que deseja sem a
intervenção de um próprio objeto, as mãos, os pés, o corpo, os movimentos que realizam podem
demonstrar a experiência do brincar para vida. Aqui problematizamos: se estudantes compreendem
o brincar (participantes deste estudo) associado à infância, justifica-se a abertura de um espaço de
troca de conhecimentos, saberes e experiências sobre a potência do lúdico na escola, na
universidade, nos cursos de formação inicial de professores e até mesmo na brinquedoteca.
Por citar brinquedoteca, a Estudante 18, destaca:
A Brinquedoteca nada mais é um lugar onde as crianças vão para se divertir criar
amizade, aprender brincadeiras novas ou antiga que não conheciam até chegar nesse
ambiente. No ato dos jogos e brincadeiras a troca de conhecimento acontece a todo o
momento.

Notamos que esta definição sobre brinquedoteca de acordo com o grupo de estudantes
respondentes ao questionário, 10 (dez) denominam como o “lugar da diversão e para crianças”.
Outros participantes (7) entendem como um espaço de utilização de jogos e brincadeiras. Somente
uma resposta nos chamou atenção, por definir a brinquedoteca como um lugar de pesquisa, de
formação entre adultos e crianças para além do conceito defendido por Cunha (2010) sendo este um
espaço que estimula crianças a brincar.
É um espaço de pesquisa científica e de múltiplas aprendizagens adulto- criança e
inclusão. As atividades desenvolvidas agregam os saberes para os alunos do curso de
pedagogia e a reflexão sobre as práticas pedagógicas aprendidas (ESTUDANTE 18).

A mesma continua:
Nesse lugar não podemos deixar de citar inclusão, quando tem um adulto interagindo
com os pequenos ele percebe quando uma criança está sendo excluída, e assim sua
função é não deixa passa despercebido e tenta fazer uma atividade que junte o grupo
(ESTUDANTE 18).
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Entretanto, a brinquedoteca é lugar de criação, invenção, descobertas, inclusão entre seres
humanos. Quando a mesma está inserida em um espaço universitário contribui para formação de
professores, prepara o educador segundo Santos (2008) a ser um profissional, um investigador do
brincar. Ser um brinquedista (CUNHA, 2010).
IN-CONCLUSÃO
A pesquisa até aqui desenvolvida demonstrou o quanto que os estudantes de pedagogia
precisam consolidar o modo como compreendem o que é brincar e sua importância no espaço da
brinquedoteca, sendo a formação de professores em caráter inicial lócus indispensável para ações
lúdicas, vivências e teorizações. Concluímos que antes de pensar sobre a urgência do brincar, se faz
necessário viver a sua dimensão, isto é tornar a educação com sentido, significado. A
implementação de uma brinquedoteca neste espaço (universitário) modifica os olhares a respeito de
ser um profissional que brinca, para tanto, continuaremos nesta arte de fazer ciência, de fazer
brincar, teoria e prática, demonstrando com base nos outros instrumentos as mudanças de atitudes,
compreensões e intervenções do quanto viver o lúdico entre adultos e crianças é indispensável.
REFERÊNCIAS
AGUIAR, J. F. de. Como o lúdico é definido por professores dos anos iniciais?: concepções, definições e indicadores
em busca da existência do lúdico. Plures Humanidades, v. 20, n. 2, 2019. Disponível em:
http://seer.mouralacerda.edu.br/index.php/plures/article/view/444/340. Acesso em 27 de jan. de 2020.
AMORIM, C.; JÚNIOR, L. P. O brincar e o desenvolvimento humano. Psicol. Argum., Curitiba, v. 24, n. 46 p. 91-94,
jul./set. 2006. Disponível em: https://periodicos.pucpr.br/index.php/psicologiaargumento/article/viewFile/20329/19603.
Acesso em: 26 de jan. 2020.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016.
CUNHA, N. H. S. Brinquedoteca: um mergulho no brincar. 4. ed. São Paulo: Aquariana, 2010.
D’ÁVILA, C.; CARDOSO, M. C.; XAVIER, A. A. S. O brincar livre na escola de ensino fundamental e formação de
professores: a experiência do Baú Brincante. In: DÁVILA, C.; FORTUNA, T. R. (Orgs). Ludicidade, cultura lúdica e
formação de professores. Curitiba: Editora CRV, 2018.
GREEN, A. Brincar e reflexão na obra de Donald Winnicott. São Paulo: Zagodoni, 2013.
HUIZINGA, J. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. 8ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2014.
IVENICKI, A.; CANEN, A. Metodologia da pesquisa: rompendo fronteiras curriculares. Rio de Janeiro: Editora
Ciência Moderna, 2016.
MINAYO, M. C. de S. (Org.) Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 30 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
NEGRINE, A. O lúdico no contexto da vida humana: da primeira infância a terceira idade. In: SANTOS, M. P. dos
(Org). Brinquedoteca: a criança, o adulto e o lúdico. 7ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
NEGRINE, A.; BRADACZ, L.; CARVALHO, P. E. G. Recreação na hotelaria: o pensar e o fazer lúdico. Caxias
do Sul: EDUCS, 2005.
SANTOS, S. M. P. dos. (Org..). Brinquedoteca: o lúdico em diferentes contextos. 12.ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2008.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2029

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Resumo
Esta pesquisa, em andamento, tem como foco principal identificar a partir do relato de experiência de
futuros pedagogos sua compreensão do que seja brincar, inclusão e brinquedoteca. Para realização
desta investigação optamos por uma metodologia qualitativa, do tipo estudo de caso. Tendo como base
o uso de três instrumentos - entrevista semiestrutura, relatório e diário de campo. No entanto, os
resultados preliminares evidenciaram que os estudantes de pedagogia precisam consolidar o modo
como compreendem o que é brincar e sua importância no espaço da brinquedoteca, contribuindo neste
sentido, para maior aproximação entre teoria e prática.
Palavras-chave: brincar, inclusão, formação de professores, brinquedoteca.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2030

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas

LICENCIADO SIM, PROFESSOR NÃO! MOTIVOS QUE
ME LEVAM A QUERER OU A DESISTIR DA DOCÊNCIA
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa compreende a necessária articulação entre pesquisa e vida de forma dialógica,
considerando a investigação como uma prática de formação e as práticas de formação como
instrumentos de investigação, pois revisitando trajetórias e percursos pessoais dos licenciandos,
construímos nossa memória coletiva no sentido da co-presença do eu, outro e nós em diferentes
tempos e espaços sociais. Reconstruir memórias é revelar escolhas.
FORMAÇÃO DOCENTE E SATISFAÇÃO PROFISSIONAL
Para Falsarella (2004) a percepção do professor como transmissor de conhecimento é um
conceito ultrapassado. Mais que isso, o professor é um formador, pois:
[…] dependendo de suas posturas e atitudes, ele pode levar seus alunos a se
perceberem como pessoas, como agentes em sua própria vida e na vida da
coletividade, ou simplesmente como receptores de uma cultura social e escolar que
nada lhes diz, muitas vezes vazia, alheia, descolada de sua realidade e que não
encontra ressonância em seu ambiente cultural mais imediato. (FALSARELLA, 2004,
p.48).

Imbernón (2000) defende a formação permanente do professor. Mas, a capacidade de
influência de um professor ou professora está intimamente ligada à satisfação com sua profissão,
não apenas à formação.
Segundo Alves (1997) a noção de satisfação profissional docente é “um sentimento e forma
de estar positivos dos professores perante a profissão, originados por factores contextuais e/ou
pessoais e exteriorizados pela dedicação, defesa e mesma felicidade face à mesma.” (p. 84).
Os fatores de insatisfação profissional são: econômico, institucional, pedagógico, relacional
e social e defende que a intensidade com que um fator aparece mais do que outros, não pode ser
estudada por seu isolamento, mas a partir da interligação entre os demais fatores. O fator
econômico, segundo Alves (1997), é o que possui o maior índice de insatisfação dos professores,
pois “[...] se os professores iniciam a sua carreira cheia de boa vontade para renunciar a altos
salários, colocando em primeiro lugar as recompensas intrínsecas ao seu trabalho, quando essas
expectativas são frustradas, os salários convertem-se numa fonte considerável de insatisfação
profissional [...]” (p.86). Essa seria a causa de muitos abandonos na profissão docente a fim de
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buscar profissões melhores remuneradas ou que tenham melhores possibilidades de promoção e
prestígio social.
Gadotti

1

relata que nas inúmeras conferências que fez a professores, professoras, por este

país e fora dele, além de constatar um grande mal-estar entre os docentes, misturado a decepções,
irritação, impaciência, ceticismo, perplexidade, paradoxalmente, existe ainda muita esperança. A
esperança ainda alimenta essa difícil profissão.
Considerando o contexto de desprestígio socioeconômico da profissão docente no Brasil, é
compreensível um esvaziamento dos cursos de licenciatura. Entretanto, é algo a refletir quando
encontramos turmas inteiras de licenciatura informando que não querem a docência como profissão.
RESULTADOS
Ao iniciar a disciplina de didática em duas turmas de licenciatura no Instituto Federal de
Rondônia – Campus Guajará-Mirim, fronteira Brasil-Bolívia, uma pergunta aos professores em
formação foi feita: por que vocês querem ser professor/a? A resposta foi surpreendente, pois a
maioria afirmou não querer ser professor, mas “pesquisador”. Para entender os motivos e assim
contribuir com a formação inicial desses licenciandos que não enxergam a docência como
possibilidade real e positiva de atuação, propomos uma pesquisa do tipo levantamento. Os
resultados aqui expostos são uma abordagem inicial do tema a partir da coleta de dados em sala de
aula por meio de questionário não identificado com 42 estudantes dos cursos de Licenciatura em
Química e Biologia.
Os estudantes possuem entre 18 e 53 anos de idade. Ao analisar a faixa etária na figura 1,
observa-se que são jovens, em sua maioria. Estão cursando até o quarto período do curso e isso
pode influenciar nas respostas em relação a escolha de não atuação da docência. Além disso, as
respostas poderão mudar no decorrer do curso.
Na figura 2, observamos as respostas aos dez motivos solicitados para “ser professor”. As
respostas mais recorrentes se referem ao gosto pelo ensinar e ao sonho de ser professor. Alguns
veem a profissão como uma porta de acesso às demais, pois são os professores que capacitam os
alunos e os ajudam a formar opiniões. Outros estudantes afirmaram o desejo de propor
metodologias diferentes em sala de aula, ministrando seus conteúdos de forma que amplie o
conhecimento de seus alunos e afirmam ter paciência para ensinar.
1

GADOTTI, Moacir. Disponível em < http://www.paulofreire.org/boniteza.htm>. Acesso em 18/04/2007.
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Na figura 3, sistematizamos as respostas aos dez motivos para “não ser professor”. O motivo
mais recorrente é a compreensão de que o professor não é devidamente valorizado, pois é um
profissional que dedica sua vida a ensinar aos demais, investindo na carreira dos outros enquanto a
sua própria é desvalorizada. Alguns estudantes apontaram que a rotina do professor como
“massacrante”, já que muitos docentes trabalham até 60 horas semanais devido aos salários baixos,
o que os fazem buscar renda maior através da ocupação total do seu tempo. Outro aspecto muito
recorrente foi a afirmação de “Não ter paciência com criança/adolescentes” devido a falta de
respeito dentro de sala de aula.
Para Meirieu (2006) nenhum professor hoje pode afirmar que não tem problema de
indisciplina, pois “[...] os alunos em nossas salas são não apenas mais numerosos como são
completamente diferentes do que vocês próprios eram há apenas cinco ou seis anos [...]” (p.59). O
que Meirieu denominada como sociedade do controle remoto preencheu a vida não apenas de
nossos alunos, mas a nossa própria.
CONCLUSÕES
No estudo preliminar realizado com a aplicação de questionários, constatamos que os
principais motivos apontados pelos licenciandos para não exercer a profissão docente no futuro
estão relacionados à desvalorização da profissional tanto economicamente quanto socialmente.
Já entre os motivos para aqueles que desejam seguir o magistério como carreira está o prazer
pelo ensinar e um desejo pessoal denominado pelos participantes de “sonho”.
A complexidade do cotidiano escolar exige que os professores assumam uma postura de
Interpretadores instauradores, isto é, que desenvolvam a capacidade de observar, interpretar e agir
diante das situações. Essa postura pode contribuir para que o professor se perceba como um
pesquisador de sua própria prática e do contexto socioeconômico no qual a escola está inserida.
No caso dos estudantes, esse estudo, espera-se, que seja uma contribuição para que se
percebam desde já como interpretadores instauradores da sua própria profissão, desta que, querendo
ou não, serão certificados e autorizados a exercer e que, talvez, seja a única opção possível no
momento da inserção no mercado de trabalho.
Para isso, é preciso que o grupo de formadores de professores esteja atento e promova
debates sobre a docência, ensinando e aprendendo a olhar para nossa história pessoal e da escola
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com criticidade e generosidade na qual pedaços de memórias são tessituras de mundos a serem
conhecidos, aprendidos, ensinados e (re) significados.
REFERÊNCIAS
ALVES, Francisco Cordeiro. A (in) satisfação dos professores: estudo de opinões dos professores do ensino secundário
do Distrito de Bragança. In: ESTRELA, Maria Teresa (org.). Viver e construir a profissão docente.
Porto/Portugal:Porto, 1997.
FALSARELLA, Ana Maria. Formação continuada e prática de sala de aula: os efeitos da formação continuada na
atuação do professor. Campinas, SP:Autores Associados, 2004. (Coleção Formação de Professores).
GADOTTI, Moacir. A boniteza de um sonho: ensinar-e-aprender com sentido. Disponível em: . Acesso em 18/04/2007.
IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza. São Paulo: Cortez,
2000.
MEIRIEU, Philippe. Carta a um jovem professor. Trad. Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2006.

ANEXOS
Figura 1. Faixa Etária dos Estudantes
FAIXAS
ETÁRIAS

Unidade territorial

CLASSES
ETÁRIAS

Homens (população
absoluta)

Mulheres (população
absoluta)

Homens
(%)

Mulhere
s (%)

18-23
23-28
28-33
33-38
38-53

1
2
1
2
2

11
6
1
4
5

-2,86
-5,71
-2,86
-5,71
-5,71

31,43
17,14
2,86
11,43
14,29

População
total:

8

27
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Figura 2. Motivos para ser professor

Figura 3. Motivos para não ser professor
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Resumo
Esse texto nasceu de uma perplexidade. Ao iniciar a disciplina de didática em duas turmas de
licenciatura, uma pergunta aos professores em formação se insurgia: por que vocês querem ser
professor/a? A resposta foi surpreendente, pois a maioria afirmou não querer ser professor, mas
“pesquisador”. Para entender os motivos e assim contribuir com a formação inicial desses licenciandos
que não enxergam a docência como possibilidade real e positiva de atuação, propomos uma pesquisa
do tipo levantamento com eles que aceitaram. Os resultados aqui expostos são uma abordagem inicial
do tema a partir da coleta de dados em sala de aula por meio de questionário não identificado com 42
estudantes do Instituto Federal de Rondônia – Campus Guajará-Mirim dos cursos de Licenciatura em
Química e Biologia, localizado na fronteira com a Bolívia.
Palavras-chave: Docência. Formação de Professores. Fronteira. Licenciatura.
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ENTRE AS EXPERIÊNCIAS DA ESCOLA E O DESEJO DE SER PROFESSOR: A RELAÇÃO
PROFESSOR-ALUNO E SUAS REVERBERAÇÕES NO(A) PROFESSOR(A) DE AMANHÃ?
DELIMITANDO O OBJETO DE INVESTIGAÇÃO
Os significados atribuídos à docência são muitos e eles se constituem ao longo de nossa
vida. A própria vida escolar é um período pelo qual todos os futuros professores vivem experiências
e se apropriam de memórias pelas quais vão compreendendo o lugar que irão ocupar, futuramente
como docentes. Partindo do pressuposto de que a formação de professores perpassa um processo de
aprendizagem, constituído de saberes, reflexões, experiências e memórias (CUNHA, 1997), que o
presente estudo explora narrativas de discentes de um curso de formação inicial de professores, de
uma Universidade estadual localizada no extremo norte do Brasil.
O problema de pesquisa delimitado orienta-se em responder em que termos as experiências
vividas na relação professor-aluno na educação básica constituem discentes de um curso formação
de professores e como isso se reflete no modo com que eles pensam em atuar quando efetivamente
professores. Como objetivos, buscamos: investigar como se dava a relação professor-aluno na vida
escolar de estudante na Educação básica e a articulação dessas disso com a constituição docente do
licenciando; analisar como a relação professor-aluno se reflete no modo com que eles pensam em
atuar quando professores na Educação Básica.
Quanto à metodologia, essa pesquisa associa-se a abordagem qualitativa, desenvolvida pela
modalidade pesquisa narrativa, conceituada como a pesquisa da experiência (CLANDININ E
CONNELLY, 2015). Este tipo de pesquisa “se configura numa produção de múltiplas vozes, de
múltiplos autores, que reconstroem, com o pesquisador, uma trajetória juntos percorrida e que
emprestam os significados ao texto” (GONÇALVES, 2011, p. 58).
Em respeito à base epistemológica que fundamenta a pesquisa narrativa, a teoria, ou mesmo
o referencial teórico deve aparecer explicitamente colado às narrativas que são contempladas nas
seções de análise, em especial recorrendo aos estudos de Freire (1996), Haydt (2011) e Tacla et. al
(2015), principalmente.
Quanto à utilização das narrativas de discentes de um curso de formação inicial de
professores, estas são relevantes à medida que permitem que na pesquisa, nós na condição de
pesquisadoras e com base nas narrativas dos pesquisados possamos refletir e provocar novas
compreensões acerca das experiências relatadas.
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No que se refere ao levantamento e tratamento dos registros que captem memórias dos
participantes, estes foram sistematizados por meio de textos de campo, neste caso cartas com teor
biográfico, elaboradas individualmente pelos discentes, cartas estas que foram endereçadas a um
docente marcante da educação básica para o pesquisado, conforme escolha pessoal. Esta produção
foi desenvolvida como uma estratégia de ensino adotada pela professora na disciplina Didática
Geral, no primeiro semestre de 2019. As cartas contemplam memórias individuais dos participantes,
quanto as suas experiências no tocante a relação professor-aluno e de como era e é visto entre o
passado e o presente e o que será, de acordo com as diferentes posições que os pesquisados
ocupa(vam) e ocuparão, seja como estudante, licenciando e futuro professor.
A proposta das cartas atendeu os princípios norteadores de obtenção e da análise das
narrativas, a tridimensionalidade que ora constitui a pesquisa narrativa. Segundo Clandinin e
Connelly (2011) a tridimensionalidade se compõe dos seguintes pontos: continuidade (que
consideram estas em relação ao passado, presente e futuro, em termos de temporalidade), interação
(o que se vivencia no pessoal e também pode ser social, e vice-versa) e a situação (a noção de lugar
no interior do discurso).
Em relação aos critérios da escolha dos participantes, delimitamos que deveriam estudantes
de um curso de Licenciatura. A sua maioria trata-se de primeira graduação, bem como não atuaram
como professores com magistério, sendo jovens na faixa etária de 19 a 30 anos, que se encontravam
no terceiro semestre do curso. Para atendimento aos preceitos éticos da pesquisa, ao longo da
análise, cada um dos pesquisados foi nomeado por um pseudônimo, visando assegurar o sigilo e
preservação de suas identidades.
A técnica escolhida para análise do corpus foi à análise textual discursiva, que consiste na
unitarização, categorização e uma compreensão renovada do todo, diga-se todo o conjunto obtido
com os textos de campo. (MORAES, GALIAZZI, 2007). Nesse sentido, ao final deste exercício,
definimos duas principais categorias, sendo elas nomeadas eixos temáticos, as quais emergirão das
narrativas, sendo elas: I- Educa-se pelo exemplo, pela crítica e pelo profissionalismo; II- Não é só
conhecimento, mas também empatia/sensibilidade na relação professor-aluno. Tais eixos temáticos
são explorados nas seções adiante.
EDUCA-SE PELO EXEMPLO, PELA CONSCIÊNCIA CRÍTICA E PELO PROFISSIONALISMO
Constituir-se professor, também é (re)memorar o passado, reviver experiências e relações
deste tempo. Ser professor é fazer o aluno a (re)pensar, (re)ver concepções e atitudes,
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principalmente numa perspectiva de docência que se faz no modelo reflexivo e intelectual crítico
(CONTRERAS, 2012). Isso se exprime quando Pedro afirma sobre seu professor de história do
Ensino Médio,
[...] muito me inspirou em suas aulas, com seu caráter e bom senso me ensinou a ser
mais tolerante com as diferenças, não ser submisso a uma ideia, mas sim avaliar com
justiça e crítica [...] suas palavras, seus ensinamentos me motivaram a ser alguém
parecido, essa tolerância com ar crítico me inspirou a ser professor, para com isso
inspirar outras pessoas, outros alunos, o que nos tempos atuais tem se mostrado ser
uma grande necessidade das escolas. (Pedro. 30 anos).

O “ar crítico” dito por Pedro se faz pelo desenvolvimento de análise e de crítica social que o
seu professor lhe despertou, pelo qual uma consciência crítica e de bom senso solicita do educando
avaliar constantemente suas ideias e concepções. O exposto concorda na perspectiva de Giroux
(1991, p. 90) de que o ensino para transformação social significa “educar os estudantes para assumir
riscos e para lutar no interior das contínuas relações de poder, [...] atuar como intelectuais
transformadores significa ajudar os estudantes a adquirir um conhecimento crítico sobre as
estruturas sociais básicas, tais como a economia, o Estado, o mundo do trabalho e a cultura de
massas [...]” ou mesmo de como eles podem ajudar outras pessoas a alcançar uma consciência
crítica.
Além de uma postura crítica, outros relatos especificam uma docência em que o discente se
vê motivado a exercer essa função na escola, com alegria e profissionalismo. Tal alegria seria ela
conquistada à medida que os alunos venham a perceber que seus professores desenvolvem sua
prática com iniciativa e com preocupação para com a motivação do aluno. A respeito disso, as
acadêmicas Kelly e Amanda registram suas memórias quanto as suas professoras, a qual não é
somente uma retórica, mas concretizada pelas atitudes das docentes:
Sempre prestativa e criativa, se envolvia em todos os projetos e eventos da escola. [...]
Atualmente estou cursando uma licenciatura [...]. Serei professora e meu desejo é
poder ser uma professora tão inteligente, cativante e inspiradora quanto você foi
para mim. Ter a paciência e o pulso firme que você tinha. Agora consigo perceber
[...] você amava o que fazia e isso era perceptível por todos e por isso merece muitas
homenagens. [...] Obrigada pelos ensinamentos que me fizeram hoje uma aluna
melhor. (Kelly, 29 anos)
Sou o que sou agora, graças aos seus conselhos, não apenas pelo profissional e sim
pela pessoa que se mostrou ser. [...] “É um lindo dia para ensinar” você toda vez
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dizia ao entrar na sala, já que gostava de ensinar e amava aprender, sempre citou a
divisão entre os alunos e você. (Amanda. 20 anos).

“É um dia lindo para ensinar”, o fato de a aluna “perceber que sua professora “amava o
que fazia e isso era perceptível por todos” isso converge por uma perspectiva libertadora de
educação, de docência, a qual não é possível sem um professor que favoreça uma experiência alegre
na escola, na sala de aula. Isso bem é exposto por Freire (1996) que alegria e rigor podem andar
junto, a medida de que “quanto mais metodicamente rigoroso me torno na minha busca e na minha
docência, tanto mais alegre me sinto e esperançoso também”.
O sentimento da alegria e do respeito, porque não admiração perpassa o processo da
identificação dos discentes em formação, da posição de que sejam alegres, e tal alegria não seria
satisfeita no fato de sentirmos ter dado uma aula proveitosa, ou mesmo um ver um aluno nosso feliz
por tirar nota 10 na prova, mas que a alegria seja ela “parte do processo da busca”, afinal no ideário
freireano “ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria”, e as
docentes e a expectativas das discentes na graduação estão envolvidas de pensar que estar alegre e
expressar atitudes em favor do aluno, são posturas que visam desenvolver em suas práticas.
NÃO É SÓ CONHECIMENTO, MAS TAMBÉM EMPATIA/SENSIBILIDADE NA RELAÇÃO
PROFESSOR-ALUNO
Mais do que crítica e espaço e movimentos com alegria na escola, na sala de aula, por outro
lado, foi também notório nas cartas analisadas o fato de que os discentes da graduação valorizam o
fato de seus professores não se reduzirem a ensinar o conteúdo em sala de aula e sim preocupar-se
com o que o aluno sente, vive e pode oferecer. Isso se apresenta nas narrativas de três das discentes
pesquisadas.
Na minha vida escolar tive muitos professores maravilhosos que me ensinaram bem
mais do que os assuntos escolares, e esse professor em especial fez parte de um
momento importante da minha vida, como adolescente tinha alguns dilemas e ele foi
um dos que me ajudaram a me aceitar e acreditar no meu potencial como mulhernegra [...]. Ele sempre nos motivava a estudar e a correr atrás de nossos objetivos.
(Giovana. 19 anos)
[...] a senhora pegava no meu pé para estudar, [...] mas minha preguiça atrapalhava. A
sua presença no meu Ensino Médio foi muito importante, pois eu realmente me
dedicava mais. [...] sua confiança em meu potencial me fez acreditar em mim
mesma para progredir nos estudos, [...] espero passar essa confiança que você
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sentia por mim para meus alunos, acreditar no potencial deles e não discrimina-los por
seus comportamentos e sim tentar entender suas personalidades e trabalhar com
elas. (Joana. 21 anos)
“A maioria dos professores fazem o que tem que fazer, vão para as classes, dão as
matérias, explicam elas, passam as avaliações e pronto. O que reprovou, reprovou, e o
que passou, passou. Mas você não, você no fim da aula se sentava com o aluno que
estava diferente na aula e perguntava: ‘o que está acontecendo com você?’ E é desta
forma que quero ser, esse tipo de professora, ser além de alguém formada para
dar o ensino, ser mais humana, me importar com meus alunos, com qual
dificuldade eles podem estar passando.” (Kássia. 20 anos)

Aceitar-se e o aluno acreditar no seu potencial, motivar-se a correr atrás de objetivos, assim
como ver que o seu professor confia que ele pode avançar, evoluir, são aspectos positivados nas
narrativas/experiências dos discentes. Isso reforça o papel do professor em favorecer o que se
chama de uma aprendizagem efetiva e duradoura, em que os alunos tenham propósitos definidos e
autoatividade reflexiva, considerando que entendemos que uma autêntica aprendizagem ocorre
quando o aluno está interessado e se mostra empenhado em aprender, isto é, quando está motivado.
(HAYDT, 2011). Para tanto, é salutar o fato de os docentes indicados nas narrativas serem
profissionais preocupados na aprendizagem socioemocional de seus alunos, a medida de que ele
favorecer meios do jovem a “lidar consigo mesmo, relacionar-se com os outros e executar tarefas
(como estudar, viver, etc.) de maneira competente e ética” (TACLA et al. 2015, p. 49).
Um acontecimento vivenciado pela acadêmica do 3o semestre, Larissa, é o fato de sua
professora se tratar de uma incentivadora e ter sido a pessoa que a ajudou superar uma frustração
pessoal. A respeito disso, Larissa descreveu da seguinte forma sua experiência:
Em um dia qualquer a minha professora [...] sugeriu a mim que participasse da disputa
de soletração lá em 2009. Participei e sem querer, ganhei. Foi muito legal estudar e
muito intenso ao mesmo tempo. Mas como nada na vida são rosas na final estadual
fiquei em segundo lugar. Foi muito difícil, pois não estava acostumado a perdas e para
mim foi uma enorme quebra a minha honra. Fiquei extremamente deprimida e com
vergonha de voltar à escola e a minha maior incentivadora e responsável por me
confortar e parecer mais leve aquele momento de aprendizado. Aquela pessoa que
não tinha obrigação mais do que me ensinar gramática, me ensinou muito mais que
isso. Me ensinou a superar e a reconhecer e conviver com minhas quedas. Minha
professora, hoje, minha amiga há 10 anos. (Larissa. 23 anos).
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Ser um docente incentivador, que escuta, acolhe, evita um potencial caso de evasão na
escola, é o registro de que a observação do docente, atenção, habilidade socioemocional de
“consciência social” que consiste em ter o cuidado e preocupação com as outras pessoas, perceber a
emoção do outro, aceitar sentimentos diferentes dos seus, bem como um professional que tem
desenvolvida “habilidade de relacionamento” de formar parcerias positivas pautadas na
comunicação, cooperação e compromisso, são ações descritas como favoráveis para melhorar o
vínculo do aluno com a escola, visto que são aquilo que Tacla et al. (2014) especificaram como
comportamentos/intervenções que impactam na melhora de relações interpessoais, aumento da
motivação de todos, tanto do professor quanto do aluno, assim como melhoria da autoconfiança
dos alunos. As habilidades socioemocionais em destaque ratificam o fato de que as experiências da
relação professor e aluno mais recorrentes são as que narram as relações interpessoais estabelecidas
entre o professor e o aluno, sendo esta dimensão sócio afetiva mais valorizada do que a dimensão
cognitiva.
QUE FORMAS DE ATUAÇÃO DOCENTE NOSSAS ESCOLAS IRÃO TER NO NUM
FUTURO PRÓXIMO: EM SÍNTESE O “PROFESSOR DO AMANHÃ”
Passear pelas narrativas, ruminar as cartas e suas peculiaridades em relação aos discentes de
um curso de formação de professores, de uma Universidade no extremo norte da Amazônia
brasileira, possibilitou acessarmos o que há de mais emergente nas expectativas de como a futura
geração de professores, em formação inicial, se vê e deseja concretizar a docência nas escolas.
Em síntese foi possível perceber que os pesquisados em sua maioria se identificam com o
fato de que o ensino, a docência seja para desenvolver uma consciência crítica no educando, que o
ato de ensinar seja um momento de alegria e que o professor nas suas atitudes expresse tal alegria,
bem como que a docência seja sensível, com escuta, acolhimento e cooperação com o educando,
ainda que o caminho para isso seja estabelecer uma amizade para além dos muros da escola, com
consciência social e habilidade de relacionamento, com cooperação e parceria entre o professoraluno.
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Resumo
Este estudo contempla uma pesquisa qualitativa na modalidade narrativa, a qual problematizou em que
termos a relação professor-aluno experimentadas na educação básica constituem discentes de um curso
formação de professores e como isso se reflete no modo com que eles pensam em atuar quando
professores. Os pesquisados foram 09 discentes de um curso de formação inicial de professores da
UEAP que se encontravam no terceiro semestre do curso. As memórias e os relatos de experiência
foram obtidos por meio de uma carta com teor biográfico, produzida na ocasião de uma aula da
disciplina Didática geral, com texto endereçado a um docente da Educação Básica que o acadêmico
tinha como referência de profissional que o inspirava a exercer a profissão de professor (a). A técnica
de análise do corpus foi a análise textual discursiva, das narrativas emergiram os seguintes eixos
temáticos em diálogo com referencial teórico da área: I- Educa-se pelo exemplo, pela consciência crítica
e pelo profissionalismo; II- Não é só conhecimento, mas também empatia/sensibilidade na relação
professor-aluno. Os pesquisados expressam que o ensino, a docência seja um meio de desenvolver uma
consciência crítica no educando, que o ato de ensinar seja um momento de alegria e que o professor
nas suas atitudes expresse tal alegria, bem como que a docência seja sensível, com escuta, acolhimento e
cooperação com o educando.
Palavras-chave: Docência; Saberes docentes; Pesquisa Narrativa; Formação inicial de professores.
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INTRODUÇÃO
A profissão docente é formada a partir de diferentes saberes, construídos ao longo do tempo.
Esses saberes não são estáticos, pelo contrário, estão em constante aperfeiçoamento, o que confere a
eles um caráter dinâmico. Segundo Tardif (2002)
O saber dos professores é plural, compósito, heterogêneo, porque envolve, no próprio
exercício do trabalho, conhecimentos e um saber-fazer bastante diversos, provenientes de fontes
variadas e, provavelmente, de natureza diferente (p.18).
Um momento de grande importância para a construção desses saberes é a formação inicial,
em que os estudantes experienciam o conhecimento teórico-prático da profissão docente. Segundo
Pimenta (2002)
[...]espera-se da licenciatura que desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades,
atitudes e valores que lhes possibilitem permanentemente irem construindo seus
saberes-fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o ensino como
prática social lhes coloca no cotidiano (p. 18).

Ludke e Boing (2012), ressaltam em relação à profissionalidade do professor, a necessidade
cada vez maior de se ter uma formação inicial sólida, para dessa maneira, possibilitar ao licenciando
lidar com as diferentes situações presente no cotidiano da profissão, oferecendo a estes, uma
reflexão das experiências vivenciadas, além dos conhecimentos sobre as concepções educacionais,
conceitos, métodos, estratégias e recursos que competem à área educativa.
Corroborando com a premissa de uma formação inicial de professores sólida, que possibilite
ao licenciando conceber a complexidade da profissão docente, esta pesquisa procura investigar as
percepções dos licenciandos dos três últimos períodos dos cursos de licenciatura do Instituto
Federal Fluminense (IFF) campus Campos Centro, sobre o que é ser professor e como são
construídos os saberes docentes necessários à prática profissional, tendo a formação inicial como
fundamento.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A partir de estudos realizados acerca da profissão docente, acredita-se que seja necessário
mobilizar diariamente diversos saberes, superando o entendimento que ser professor seja uma tarefa
simples ou exercida por vocação. Segundo a resolução de nº. 2 de julho de 2015, que define as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial e Continuada em nível superior
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Compreende-se a docência como ação educativa e como processo pedagógico intencional e
metódico, envolvendo conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, conceitos,
princípios e objetivos da formação que se desenvolvem na construção e apropriação dos valores
éticos, linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento inerentes à sólida formação científica e
cultural do ensinar/aprender, à socialização e construção de conhecimentos e sua inovação, em
diálogo constante entre diferentes visões de mundo (BRASIL, 2015, p. 3).
A profissão docente envolve a construção de diferentes saberes, sendo assim Pimenta
(2012), identifica-os como sendo formados por saberes da experiência, conhecimento e saberes
pedagógicos, no qual o primeiro se constitui como os saberes que se tem contato antes da formação
inicial, no convívio com diferentes professores, além do conhecimento acumulado em relação à
profissão e é necessário que durante a licenciatura, o aluno se identifique como professor. Outra
compreensão dos saberes da experiência é quando já se está formado, no dia a dia da profissão em
contato com diferentes situações e sujeitos e refletindo sobre sua prática.
Os saberes do conhecimento estão relacionados a compreensão da área específica da
formação, durante a formação inicial, e a necessidade de contextualizar os conhecimentos para que
os alunos tenham uma maior compreensão dos mesmos e possam utilizá-los. Os saberes
pedagógicos, por sua vez, são aqueles ligados à educação e que são mobilizados de acordo com as
diferentes situações, produzidos na ação.
Esses saberes contribuem para a construção da identidade docente, entendendo que a mesma
não é algo imutável, nem externo, mas sim um processo de construção (PIMENTA, 2012). A
formação inicial, assim, tem uma grande contribuição neste processo: “o desafio, então, posto aos
cursos de formação inicial é o de colaborar no processo de passagem dos alunos de seu ver o
professor como aluno ao seu ver-se como professor” (PIMENTA, 2012, p. 21). Desta forma, é
importante destacar, a necessidade da profissão docente ocorrer no âmbito da formação inicial,
como defende Nóvoa (2009), sendo necessário que durante o curso os alunos conheçam e entendam
com clareza o papel desempenhado pelo professor e o compromisso social dessa profissão.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo foi de abordagem quanti-qualitativa, em que a coleta de dados envolveu a
utilização de dois instrumentos: aplicação de questionários e de uma entrevista em grupo,
denominada grupo focal.
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Os sujeitos da pesquisa foram os licenciandos dos cursos de licenciatura do campus Campos
Centro, do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF), que estavam
cursando os três últimos períodos do curso, ou seja, que estavam no 6º, 7º e 8º (sexto, sétimo e
oitavo) períodos, por entender que estes, por estarem em fase de conclusão da graduação, teriam
mais elementos teórico-práticos para tratar do tema em questão.
Um dos instrumentos da pesquisa constituiu-se na aplicação de questionários em turmas
finalistas dos cursos de licenciatura do IFF campus Campos Centro, tendo no total a participação de
193 alunos. Esse número é composto por estudantes dos cursos de Letras, Matemática, Geografia,
Ciências da Natureza, Teatro e Educação Física.
Os licenciandos participantes tiveram a possibilidade de responder ao questionário através
da versão impressa ou a versão do formulário pela internet. As perguntas consistiam em questões
abertas e fechadas que foram divididas em blocos, buscando entender sobre o perfil
socioeconômico, a escolha da profissão, a formação inicial, a construção da identidade docente e os
saberes docentes.
A utilização de questionários normatizados ocorreu pois entende-se que é importante
construir uma série de perguntas sobre a temática em questão, escolhidas em função dos objetivos,
hipóteses e problema da pesquisa. As entrevistas, por sua vez, visam complementar os dados
obtidos através dos questionários, permitindo esclarecimentos e adaptações na obtenção das
informações desejadas.
Utilizou-se também como instrumento da pesquisa a realização de um grupo focal, que
contou com a participação de 11 alunos dos períodos finais, tendo pelo menos um representante de
cada curso de licenciatura oferecido no campus Campos Centro.
As perguntas do grupo focal foram elaboradas previamente e permitiram que os alunos
respondessem da forma que considerassem mais adequado, como também não foi determinada a
ordem para que os participantes respondessem; os mesmos podiam falar quando se sentissem à
vontade. As perguntas foram divididas em 3 blocos: saberes docentes; contribuições da formação
inicial e influências da família e professores na escolha da profissão. O grupo focal foi um momento
de trocas e contato entre os alunos dos diferentes cursos tratando sobre a formação de professores.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Existem inúmeras motivações para os alunos ingressarem nos cursos de formação de
professores, tais como, como aprofundar estudos em determinada área de interesse, gostar de
influenciar positivamente na educação do país, mudar sua própria realidade social, entre outras.
Segundo Primi (2000) os alunos buscam em suas profissões algo que preencham suas expectativas
tanto sociais como emocionais.
Compreendeu-se neste estudo de igual forma que os projetos de pesquisa ofertados pelo IFF
campus Campos Centro contribuíram na permanência dos alunos no curso, e principalmente na
construção dos saberes docentes desses alunos, que serão futuros professores. É essencial também
destacar o impacto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) na
construção desses saberes docentes, pois este visa principalmente a valorização do magistério,
aperfeiçoando a formação prática dos cursos de licenciatura, a fim de promover o contato dos
licenciandos com a educação básica, enriquecendo também o curso de graduação dos estudantes.
Durante o grupo focal, na perspectiva dos alunos, não bastam apenas os conhecimentos
específicos de cada área, mas também é preciso construir os conhecimentos didático-pedagógicos,
ou seja, o professor precisa saber ensinar, conhecer a realidade político-educacional que o cerca. Os
alunos também destacaram acerca da articulação entre os conteúdos abordados durante seus curso e
às diferentes formas de ensiná-los, apontando que grande parte dos conteúdos são voltados para a
questão do ensino, o que contribui para o entendimento de que os conteúdos específicos e os
conteúdos pedagógicos estão sendo trabalhados, como proposto em lei, visto que os alunos egressos
devem “dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens teórico-metodológicas do
seu ensino, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano”
(BRASIL, 2015, p. 8).
É imprescindível refletir sobre a formação dos futuros professores que se encontram
inseridos em um ambiente voltado para a educação tecnológica, buscando entender a concepção de
formação de professores, como ressalta Lima & Silva (2014), que tratam das diferentes percepções,
uma vez que se insere em um contexto favorável a uma concepção pragmática, mas que a
possibilidade de formar professores nos Institutos Federais se mostram favoráveis a surgirem
iniciativas que visem permitir o desenvolvimento de uma concepção voltada para a formação de
educadores como pesquisadores críticos e uma educação emancipatória.
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Em relação a se verem como professores, 72% dos alunos responderam positivamente a esta
realidade. Neste sentido, entende-se que os cursos de licenciatura contribuem na construção dos
saberes relacionados à profissão e para a identidade docente. E como ressalta Tardif (2002), os
saberes são plurais, oriundos da formação, saberes disciplinares, curriculares e experienciais. Dentre
os alunos que participaram do grupo focal, três participantes ressaltaram o momento do estágio
como fundamental nesse processo de identificação com a profissão.
CONCLUSÕES
A formação inicial é um momento de aprendizagens, trocas de vivências e de experiências
que possibilitam a construção dos saberes necessários à profissão docente. Entende-se que essa
profissão é de significativa importância e assim, se faz necessário que a formação de professores
seja capaz de aproximação com a realidade da profissão, de maneira a possibilitar a reflexão e a
construção da identidade docente.
Essa pesquisa buscou identificar o perfil dos licenciados, e percebeu-se que 54% dos alunos
são os primeiros de suas famílias a ingressarem no curso superior. Para estes alunos, a educação
tem sido um meio de mobilidade social, a oportunidade de ascensão em seu núcleo familiar pelo
privilégio de prosseguir com sua trajetória estudantil.
Os alunos foram esclarecidos, durante a licenciatura, acerca da profissão docente e por meio
das discussões ao longo do curso os alunos tiveram contato com diferentes tendências pedagógicas
e pretendem, durante suas atuações no magistério, utilizarem práticas pedagógicas que envolvam os
alunos, de forma dialogada, para que a construção do conhecimento seja feita junto aos alunos, de
forma ativa, democrática e participativa.
Em relação ao processo de construção da identidade docente, percebeu-se que os alunos
acreditam que os seus cursos contribuem na construção dos saberes necessários à profissão,
auxiliando para o exercício da docência. Assim, foi possível identificar que esses saberes docentes
são construídos através de atividades desenvolvidas nos cursos, durante o estágio e na participação
de projetos oferecidos pela instituição.
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Resumo
A profissão docente é formada por saberes que são plurais, dinâmicos e construídos
sociohistoricamente. Esses saberes advêm de diferentes fontes e a formação inicial se constitui em
importante momento que contribui para a construção dos mesmos. Os estudos realizados acerca da
formação e profissão docentes nos últimos anos, apontam para a superação do entendimento de que
ser professor é uma tarefa simples e que é exercida de forma “natural”, ou até mesmo, vocacional
(NÓVOA, 1992, 1995; 2009; SHULMAN, 1986; TARDIF, 2002; PIMENTA, 2012; FREIRE, 1996;
CARVALHO e GIL PÉREZ, 2011). Isto posto, propõem-se como objetivos para este projeto: a)
identificar como os saberes docentes são construídos durante o processo de formação inicial a partir do
olhar dos licenciandos dos últimos períodos dos cursos de formação de professor do Instituto Federal
Fluminense (IFF) campus Campos Centro e b) compreender a articulação destes saberes com as
intenções de prática dos licenciandos, que serão exercidas em futuro próximo, a partir do momento de
conclusão de sua formação inicial. A metodologia de pesquisa é de abordagem quanti-qualitativa, do
tipo exploratória e teve como instrumentos de coleta de dados: a aplicação de questionários e a
realização de entrevistas grupais. Os resultados encontrados apontam que os cursos de licenciatura do
IFF proporcionam aos alunos a oportunidade de conhecer e experienciar a profissão docente e ainda
contribuíram para que a maioria dos alunos se identificassem com a docência ao longo de seus
respectivos cursos. Diversos projetos organizados no âmbito dos cursos também influenciaram
positivamente na construção dos saberes necessários à profissão e na visão dos licenciandos, essas
experiências irão favorecer o exercício da docência, quando concluírem o curso. Entende-se a
necessidade de um processo constante de reflexão-ação da formação docente, para que a profissão
docente seja construída no âmbito da formação inicial (NÓVOA, 2015).
Palavras-chave: Formação de professor. Saberes Docentes. Profissão docente.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Este artigo se inscreve no campo das discussões sobre Didática, mais especificamente sobre
os sentidos formativos ao trabalho docente construídos in lócus na experiência da disciplina no
contexto do Ensino Superior. Assim, objetivamos com este trabalho, analisar os sentidos de
Didática mobilizados enquanto disciplina na Pós-Graduação a partir dos discursos dos discentes1.
Para fundamentar a discussão, partimos de autores como Melo, Silva e Almeida (2014) com
a emergência de novos sentidos sobre Didática como lócus privilegiado de aprendizagem
profissional, Pacheco e Oliveira (2013) situando a constituição da Didática como disciplina nos
cursos de formação de professores e na Pós-graduação, e Tardif (2002) a partir da concepção plural
de saberes docentes com destaque a construção dos saberes disciplinares e experenciais em relação
a Didática como elemento formativo.
Nesse caminho, utilizamos também como base teórica e metodológica a Teoria do Discurso
de Ernesto Laclau e Mouffe na construção dos sentidos de Didática, e assim situamos a concepção
de sentido a que nos vinculamos, onde não há uma fixação absoluta de sentidos únicos, mas a
recorrência de discursos que ganham significados a partir de uma relação de sujeitos e contexto
(BURITY, 1997).
A construção desse trabalho moveu-se do encontro significativo com a disciplina na Pósgraduação, e justifica-se na importância de compreender o movimento de sentidos construídos no
contexto da pós-graduação sobre Didática e contribuir com elementos para pensar sobre a formação
docente no Ensino Superior.
Para atingir nosso objetivo, estruturamos como caminho metodológico uma pesquisa de
campo, delimitamos como lócus investigativo, o curso de Mestrado acadêmico do Programa de Pósgraduação em Educação Contemporânea da Universidade Federal do Pernambuco, Centro
Acadêmico do Agreste, especificamente, o espaço de desenvolvimento da disciplina Didática do
Ensino Superior, e como sujeitos da investigação os discentes que cursavam a disciplina.
Assim a discussão está estruturada com a parte introdutória, apresentando as questões e o
objetivo do estudo. Na segunda seção, o percurso teórico-metodológico estabelecido para o
desenvolvimento do trabalho, trazendo em seguida, nossa análise subdividida em uma discussão em
Discentes que cursaram a disciplina Didática do Ensino Superior no Programa de Pós-Graduação em Educação
Contemporânea (PPGEDUC) da Universidade Federal do Pernambuco – Centro Acadêmico do Agreste (UFPE-CAA)
no período 2019.2.
1
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relação a produção de sentidos sobre Didática no contexto do Ensino Superior no diálogo com
diferentes abordagens teóricas e os sentidos construídos nos discursos dos discentes sobre Didática
e as contribuições e reflexões dessas discussões a sua prática profissional.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Estruturamos como caminho metodológico uma pesquisa de campo, delimitamos como
lócus investigativo, o curso de Mestrado acadêmico do Programa de Pós-graduação em Educação
Contemporânea da Universidade Federal do Pernambuco, especificamente, o espaço de
desenvolvimento da disciplina Didática, e como sujeitos da investigação os discentes envolvidos no
estudo da disciplina.
Como base teórica metodológica, mobilizamos os elementos da Teoria do Discurso de
Ernesto Laclau e Mouffe (BURITY, 1997), em destaque as categorias discurso e sentido, visando a
construção de reflexões sobre os sentidos de Didática mobilizados pelos alunos nas relações
construídas, compreendendo assim o desenvolvimento da disciplina como campo de produção
discursiva.
Para investigação desses sentidos, tivemos, como procedimentos de coleta de dados,
entrevistas semiestruturadas com três discentes que participaram do desenvolvimento da disciplina,
bem como a estrutura e plano curricular da disciplina Didática do Ensino Superior como objeto de
análise. Os participantes em questão possuem formações diversas com destaques no campo da
docência (Letras, Pedagogia) e na área da administração.
A PRODUÇÃO DE SIGNIFICADOS SOBRE DIDÁTICA NO CONTEXTO DO ENSINO
SUPERIOR: DIÁLOGO COM DIFERENTES ABORDAGENS TEÓRICAS
Nesta seção, discutimos a produção de sentidos sobre Didática no contexto do Ensino
Superior a partir do diálogo com diferentes abordagens teóricas e experiências formativas, trazemos
apontamentos sobre articulação de elementos na construção de sentidos ao processo didático e seus
reflexos a prática docente.
Evidenciamos a partir das abordagens teóricas selecionadas uma construção inscrita em uma
prática discursiva de representação da Didática que vai além do processo de ensino, apontando
sentidos a partir de uma vinculação aos diferentes aspectos do processo educacional e contexto
social-político.
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Nesse caminho, encontramos uma ampliação do seu sentido em um sistema de relações que
perpassa e se constrói na dimensão educativa, que aponta elementos para a superação da concepção
tradicional sobre o processo didático remetido apenas a ato mecânico de saber ensinar.
Didáticas significadas a partir de diálogos com a Pedagogia (FRANCO, 2012) e o currículo
(PACHECO; OLIVEIRA, 2013) inscritas em uma prática reflexiva, formativa e política, que insere
a vinculação dessas perspectivas teóricas na produção de sentidos que negam um modelo único de
Didática e pensam sobre a importância da promoção de um planejamento e prática pedagógica
eficientes, o que significa a opção por uma não separação da teoria e prática.
Nesse processo, as discussões se construíram metodologicamente a partir de exposições
dialogadas, dinâmicas de seminários e produção de conhecimento sobre a Didática do Ensino
Superior. Fomos evidenciando a prática do docente inserida em uma prática discursiva coletiva,
onde essa opção se revelava a partir da construção democrática de saberes de forma não
determinada, mas relacional, produzindo dessa forma, um sentido de Didática em movimento e
contextualizada.
Quando nos remetemos a prática discursiva coletiva, aproximamos do conceito de prática
coletiva de Melo (2019), ao afirmar que a mesma se constitui a partir de uma lógica de colaboração.
Inserida no contexto da pesquisa, percebemos como característica no desenvolvimento disciplina,
que a professora utilizou dessa lógica na construção das discussões com os estudantes que também
já eram profissionais da educação. Os momentos/aulas se conduziam em um regime de colaboração
a partir das trocas de experiências, até nos seminários a mesma ocupava uma posição como membro
das equipes.
De acordo com Melo, Silva e Almeida, a Didática por muito tempo tinha ancorado apenas o
ato de ensinar como centro de suas preocupações, e as dimensões (como aprendizagem,
planejamento do trabalho pedagógico, avaliação) foram silenciadas no debate acerca do processo de
ensino-aprendizagem, fragilizando seu estatuto epistemológico” (2014, p. 67).
Mas esse cenário vem se reconfigurando, e exemplo disso é o arcabouço dos elementos
teóricos de constituição da disciplina em questão, que na primeira discussão não se restringiu a
discutir como normatizado em muitos debates a discussão do “Ensinar tudo a todos” da famosa
“Didática magna”, mas articulação de sentidos sobre o objeto da didática no processo de ensino e as
diferentes dimensões que constroem o fazer educativo.
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Constatamos assim, a Didática inscrita como processo que se preocupa com a dimensão
social do ensino, com os processos de ensino-aprendizagem a partir de uma prática de avaliação
formativa, um planejamento como intervenção pedagógica na dimensão de uma prática reflexiva
(ROMANOWSKI; WACHWICZ, 2004; GANDIN, 1983; ZEICHNER, 1993).
A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS SOBRE DIDÁTICA COMO ELEMENTO FORMATIVO:
REFLEXÕES A PRÁTICA PROFISSIONAL DOCENTE
Nesta subseção, apresentamos alguns sentidos construídos nos discursos dos discentes sobre
o desenvolvimento da disciplina e a sua contribuição a seu processo formativo, e, também em
relação aos principais conteúdos estudados em que destacam como mais importantes na
constituição da didática, e que se tornaram mais significativos na construção de reflexões a sua
prática profissional.
Nesse caminho, questionamos inicialmente o que entendiam antes da disciplina como sendo
didática, e encontramos como recorrência nos discursos os significantes: prática de ensino, e o
como ensinar, ligando-a dessa forma a uma prática metodológica do ensino. Essa concepção se
aproxima do que Melo, Silva e Almeida (2014) destacaram como sendo por muito tempo o centro
das atenções da Didática, essa centralidade na ação de ensinar que provocava o silenciamento da
aprendizagem e outros elementos como parte do processo didático.
A partir dos discursos dos estudantes-profissionais identificamos que revelaram sentidos
outros, entorno da disciplina didática, em suas palavras as discussões possibilitaram e os fizeram
perceber “que para além da formação inicial dos cursos de professores/as, necessitamos levar em
consideração as experiências vividas no cotidiano escolar, às vivências com os pares e as formações
continuadas, buscando perceber que estes aspectos contribuem no processo formativo didático
dos/as professores/as, no ensino e aprendizagem”, inscrevendo dessa forma o processo didático em
uma dimensão que relaciona os processos de ensino e aprendizagem, que leva em consideração os
saberes construídos na/da prática e com os colegas de profissão
Percebemos com esses enunciados que a perspectiva teórica dos saberes docentes de Tardif
(2002) e de Prática coletiva de Melo (2019) refletiram de forma mais significativa na construção de
seus conhecimentos e reconfiguração de seus sentidos em relação ao processo didático.
Como recorrência discursiva sobre as contribuições da disciplina, encontramos nos
discursos que o “refletir acerca das ações docentes, pensando o como, o porquê, quando e o que
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ensinar em perspectivas diferentes”, a disciplina se estabeleceu assim como um elemento de
reflexão de suas práticas profissionais.
As suas práticas profissionais de acordo com eles se ressignificaram oportunizadas pelo
curso da disciplina que configuraram como um elemento formativo inserida em uma perspectiva de
formação continuada, percebemos aqui uma aproximação ao movimento de construção de uma
prática reflexiva de Zeichner (1993), dos professores enquanto práticos reflexivos e investigadores.
Evidenciamos também, apontamentos em relação a complexidade do processo didático e a
importância de diferentes lentes teóricas e saberes na construção dessas reflexões a prática docente
no contexto do Ensino Superior.
Nesse debate entre os sentidos anteriores ao curso da disciplina e os que posteriormente
foram construídos, nos possibilitou estabelecer algumas reflexões em relação a Didática como
disciplina na graduação e na pós-graduação, pois grande parte desses estudantes já haviam tido
contato com a disciplina Didática nos seus cursos de graduação.
Assim evidenciamos pelos discursos em relação a primeira questão, uma certa recorrência
de vinculação do sentido da Didática a uma concepção tradicional ancorada na ação de ensinar sem
a evidência de relação a outros elementos como aprendizagem por exemplo, isso significa uma
necessidade maior reflexão sobre esses processos formativos na graduação.
Identificamos nos discursos construídos após a disciplina na Pós-graduação uma reflexão
mais profunda e diversificada na compreensão entorno do processo didático, em que a
aprendizagem veio aparecer nos discursos como elemento intrínseco ao seu desenvolvimento.
Ressaltamos que Pacheco e Oliveira (2013, p. 37) evidenciaram em uma de suas discussões
que “No nível da pós-graduação stricto sensu, ao contrário do Currículo, a presença da Didática
parece inexistente, quer como disciplina, quer como definidora do núcleo curricular de programas
ou cursos”, no entanto a partir do recorte de nossa pesquisa ela se revelou como relevante e
significativa a formação dos participantes da nossa pesquisa.
CONCLUSÕES
Percebemos com a investigação, a mobilização não de um sentido sobre Didática, mas de
“didáticas” vinculadas a diferentes abordagens teóricas, que inscreveram de forma mais recorrente
reflexões sobre a mesma como um processo que se preocupa com a dimensão social do ensino, com
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os processos de ensino-aprendizagem a partir de uma prática de avaliação formativa, um
planejamento como intervenção pedagógica na dimensão de uma prática reflexiva.
Evidenciamos, como recorrência de sentidos construídos a partir dos saberes experienciais
desses estudantes-profissionais em contato com os saberes que foram construídos a partir da
disciplina, a Didática como elemento de reflexão a prática profissional docente, como um processo
que não acontece desvinculado da aprendizagem.
Nos discursos construídos pelos discentes encontramos o sentido de uma Didática que se
constrói a partir de práticas envolvidas em uma rede de relações, a partir das discussões eles
mobilizam um sentido de que não existe o professor que “tem didática ou não” como difundido em
muitos discursos, mas que constrói elementos didáticos na sua prática numa relação com seus
colegas de profissão e seus alunos a partir de um determinado contexto em uma perspectiva
reflexiva.
A Didática se estabeleceu assim como um elemento formativo a esses estudantesprofissionais que embora já tivesse tido contato a disciplina no contexto da graduação, esse
momento de encontro novamente agora no contexto da pós-graduação possibilitou uma
reconfiguração dos seus sentidos sobre Didática e um aprofundamento maior de construção de
reflexões sobre suas práticas profissionais.
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Resumo
Este artigo se inscreve no campo das discussões sobre Didática, de forma específica os sentidos
formativos construídos in lócus como disciplina no Ensino Superior. Assim, objetivamos com este
trabalho, analisar os sentidos de Didática mobilizados como disciplina na Pós-Graduação. A construção
desse justifica-se na importância de compreender o movimento de sentidos construídos no contexto da
pós-graduação sobre Didática e contribuir com elementos para pensar sobre a formação docente no
Ensino Superior. Para fundamentar a discussão, partimos de autores como Melo, Silva e Almeida
(2014) com a emergência de novos sentidos sobre Didática como lugar privilegiado de aprendizagem
profissional, Pacheco e Oliveira (2013) situando a constituição da Didática como disciplina nos cursos
de formação de professores e na Pós-graduação. Estruturamos como caminho metodológico uma
pesquisa de campo, delimitamos como lócus investigativo, o espaço de desenvolvimento da disciplina
Didática no curso de Mestrado acadêmico do PPGEduc da UFPE, como sujeitos da investigação os
discentes envolvidos no estudo da disciplina e também como base teórica metodológica, a mobilização
de elementos na perspectiva discursiva da Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e Mouffe (BURITY,
1997). Evidenciamos, como recorrência de sentidos construídos a partir dos saberes experienciais
desses estudantes-profissionais em contato com os saberes que foram construídos a partir da disciplina,
a Didática como elemento de reflexão da prática profissional docente, como um processo formativo
que não acontece desvinculado da aprendizagem, que constrói elementos didáticos na sua prática numa
relação com seus pares de profissão e seus alunos.
Palavras-chave: Didática; Ensino Superior; Sentidos formativos; Trabalho docente.
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Resumo
Este Painel apresenta relatos de três pesquisas que tratam de práticas pedagógicas e formação de
professores e pedagogos. As investigações possuem o objetivo de pesquisar estratégias formativas e
práticas docentes realizadas por professores/pedagogas atuantes em instituições da Educação Básica.
As propostas investigativas discorrem, especialmente, sobre aspectos implicados na atuação de
professores pedagogos na Educação Básica, abarcando variáveis como percursos formativas, práticas
docentes e produção curricular, e utilização de materiais didáticos. Quais aspectos da formação de
professores pedagogos singularizam sua atuação em instituições da Educação Básica? Quais
enfrentamentos os pedagogos e professores se deparam cotidianamente no seu fazer pedagógico? Que
marcas da formação em pedagogia são perceptíveis em abordagens pedagógicas de conhecimentos
curriculares de distintas áreas de referências? Tais questões são o ponto de partida para o debate
proposto. Assim, o primeiro trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla com seis pedagogas
egressas do curso de Pedagogia a distância, que atuam como supervisoras educacionais concursadas na
Rede Municipal de Volta Redonda. O relato teve o objetivo estudar processos formativos no contexto
da EaD e as ações necessárias engendradas nas escolas em que desenvolvem seu trabalho. O segundo
estudo se debruça sobre objetos escolares e práticas pedagógicas que constroem o currículo de Ciências
dos três primeiros anos do EF. Propõe-se a analisar as regulações presentes no currículo de Ciências
desses anos escolares e a influência de comunidades disciplinares na construção do currículo escolar.
Por fim, o terceiro trabalho analisa o protagonismo de meninas negras através da análise de três obras
de literatura infantil. Em consonância com documentos oficiais, propõe oficinas cujas diretrizes estão
harmonia com o Grupo de Estudos e Pesquisas Intelectuais Negras UFRJ para composição de relações
simétricas entre escola, movimentos sociais e universidade.
Palavras-chave: Formação docente; Práticas Pedagógicas; Educação Infantil; Reeducação das Relações
raciais; Ensino Fundamental.
PEDAGOGIA, EAD E SUPERVISÃO: UM ESTUDO COM SUPERVISORAS DA REDE
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VOLTA REDONDA/RJ
Angela da Costa Soares Secretaria Municipal de Educação – Volta Redonda

INTRODUÇÃO
Este estudo tem especial interesse na formação e na atuação dos pedagogos que trabalham
com a gestão escolar, mais especificamente com o que se designa como supervisão educacional na
Rede Municipal de Educação de Volta Redonda/RJ. Organiza-se em torno de profissionais da
Educação, que exercem a função de supervisores educacionais na referida rede e que cursaram a
Pedagogia em um formato de curso definido segundo as diretrizes curriculares vigentes
(RESOLUÇÃO CNE/CP 01/2006), através da modalidade de Educação a Distância (EAD).
Nessa direção, apresenta três cenários de discussão em torno do pedagogo: a formação do
pedagogo para a Gestão Educacional, a formação do pedagogo no contexto da EAD e a atuação do
pedagogo supervisor educacional na Rede Municipal de Educação de Volta Redonda/RJ.
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Tais cenários nos desafiam ao estudo da formação do pedagogo para a gestão educacional
no contexto da EAD, tendo por objetivo central analisar como profissionais formados em Pedagogia
pela EAD avaliam a sua formação para o exercício de atividades de coordenação ou orientação
voltadas para articulação do trabalho pedagógico escolar.
Com este estudo buscamos compreender, a partir da perspectiva dos sujeitos participantes,
como foi desenvolvida a formação inicial do profissional para as atividades relacionadas à gestão
educacional no desempenho de atividades de formação, planejamento, implementação,
acompanhamento e avaliação de projetos e experiências educativas escolares.
Para a construção dos dados, foram consideradas três estratégias metodológicas: aplicação
de questionários, análise de documentos e realização de entrevistas semiestruturadas. O
questionário foi aplicado junto aos profissionais que exercem a função supervisora na Rede
selecionada para o estudo. Os documentos selecionados para análise são as ementas das disciplinas
que compõem o currículo da formação do gestor educacional no Curso de Pedagogia da UNIRIO,
com um polo presencial no município de Volta Redonda/RJ, instituição de curso dos sujeitos
participantes. E, finalmente, as entrevistas foram realizadas com o grupo de seis supervisores que
atenderam os critérios decorrentes da questão de pesquisa: ter cursado Pedagogia na modalidade
EAD no formato das diretrizes curriculares vigentes, que estabelecem a formação para a gestão
integrada à de docência sem o aporte dos especialistas.
O presente trabalho busca uma contextualização do Curso de Pedagogia diante das
mudanças decorrentes das diretrizes curriculares aprovadas no ano de 2006, dedica-se ao debate
sobre a gestão educacional, esboçando as concepções que orientaram essa função ao longo do
tempo, apresenta um foco na formação da Pedagogia na modalidade EAD e são discutidos aspectos
referentes à supervisão educacional na Rede Municipal de Educação de Volta Redonda/RJ, em
interface direta com os sujeitos participantes que, a partir da sua avaliação sobre a formação para a
gestão educacional no Curso de Pedagogia, nos indicam como se constroem saberes e fazeres dessa
área na escola.
OS CAMINHOS PERCORRIDOS
O foco da pesquisa se situa na formação do pedagogo para a gestão educacional no contexto
da EAD, no sentido de investigar como profissionais formados em Pedagogia nesta modalidade
avaliam a sua formação para o exercício de atividades de coordenação ou orientação voltadas para
articulação do trabalho pedagógico escolar.
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O campo da pesquisa se encontra na Rede Municipal de Educação de Volta Redonda/RJ,
definindo-se como sujeitos os profissionais da Educação que exercem a função de supervisor/a
educacional e que se graduaram em Pedagogia pela EAD.
Nessa direção, a pesquisa se orientou pelo seguinte objetivo geral: investigar como
profissionais pedagogos que exercem a função de supervisores educacionais da Rede Municipal de
Educação de Volta Redonda/RJ, licenciados em Curso de Pedagogia organizados conforme as
diretrizes curriculares de 2006 e no contexto da EAD, avaliam a sua formação para a gestão
educacional.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Metodologicamente a pesquisa se desenvolveu por meio de aplicação de questionários junto
aos profissionais que exercem a função supervisora na Rede Municipal de Educação de Volta
Redonda/RJ; análise de ementas das disciplinas que compõem o currículo da formação do gestor
educacional no Curso de Pedagogia da UNIRIO - polo presencial no município de Volta
Redonda/RJ, instituição de curso dos sujeitos participantes; e realização de entrevistas
semiestruturadas com o grupo de seis supervisores que atenderam os critérios decorrentes da
questão de pesquisa: ter cursado Pedagogia na modalidade EAD no formato das diretrizes
curriculares vigentes, que estabelecem a formação para a gestão integrada a de docência sem o
aporte dos especialistas.
Para definir os sujeitos participantes do estudo consideramos os resultados obtidos com a
aplicação do questionário, que ocorreu no decorrer do segundo semestre de 2017.
Especificamente sobre a formação para a gestão educacional, tendo em vista que as
habilitações, durante muito tempo, definiram o perfil dos profissionais pedagogos de diferentes
redes de ensino, consideramos necessário saber quais delas foram obtidas pelos respondentes, antes
e depois de 2006, ano de aprovação das diretrizes curriculares para o Curso de Pedagogia. Quanto
ao número de profissionais com ou sem habilitação foi possível levantar o seguinte resultado.
Sobre a modalidade EAD, voltamo-nos para os seis respondentes situados no quesito “sem
habilitação” para verificar a origem do Curso de Pedagogia, identificando que todos são
provenientes da EAD. Desse modo, tendo em vista nosso interesse pelos supervisores formados em
Pedagogia à distância, com formação definida de acordo com as diretrizes de 2006, localizamos,
com o resultado do questionário, os seis participantes deste estudo.
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Os seis supervisores formados após 2006, mediante um currículo de Pedagogia adaptado às
diretrizes vigentes, fizeram Pedagogia na modalidade EAD no contexto de uma mesma instituição
universitária. Todos os questionados que foram formados na modalidade a distância, concluíram a
graduação no Curso de Pedagogia da UNIRIO, que é oferecido em um polo presencial no município
de Volta Redonda/RJ. Dessa forma, optamos por analisar este curso oferecido por tal instituição no
município.
Após a análise do questionário, seis supervisores foram identificados com o perfil traçado
para esta investigação. Com intuito de manter o anonimato, todos os nomes utilizados serão
fictícios (Aretha, Dandara, Frida, Conceição, Maria e Simone).
As investigadas tem de 30 a 53 anos, todas fizeram curso Normal com a predominância da
escolarização na Educação Básica (exceto Simone), concluíram a graduação entre 2011 e 2016,
todas atuam ou já atuaram como docentes no Ensino Fundamental e Educação Infantil.
Com o intuito de concatenar os dados apresentados pelos investigados e a proposta
curricular para a formação do gestor, realizamos análise documental das ementas das disciplinas
relacionadas à gestão educacional.
No que se refere à análise documental, de acordo com Lüdke e André (1986), os
documentos constituem uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que
fundamentam afirmações e declarações do pesquisador, representando uma fonte "natural" de
informação.
A terceira estratégia metodológica consistiu na realização de entrevista semiestruturada, que
“combina perguntas fechadas e abertas, e que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre
o tema em questão sem se prender à indagação formulada” (MINAYO, 2009, p. 64). A finalidade
da utilização da entrevista consiste em depreender, sob a perspectiva dos entrevistados, como se deu
sua formação em Pedagogia, na modalidade a distância, para atuar na gestão educacional nas
escolas do município de Volta Redonda/RJ.
Construímos um roteiro para as entrevistas com perguntas sobre dados gerais dos
participantes, a sua experiência na docência, o tempo de atuação na Rede Municipal de Educação de
Volta Redonda/RJ, em especial na supervisão, sua formação no que se refere ao arcabouço de
conhecimentos adquiridos em seu curso de formação em Pedagogia para o enfrentamento das
demandas do seu trabalho pedagógico. Ademais, pretendeu-se uma pesquisa em que a fala dos
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sujeitos, através das entrevistas realizadas, trouxessem reflexões destes àqueles que se dedicam a
estudar a formação do pedagogo.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Teoricamente, o estudo possui três eixos basilares: i) a formação do pedagogo (SAVIANI,
2007; 2008; CRUZ, 2009; 2011; 2012); ii) o Curso de Pedagogia na modalidade a distância
(BELLONI, 2015); iii) o trabalho pedagógico da Supervisão Educacional (FERREIRA, 2011;
RANGEL, 2011; SILVA JR, 1984).
Saviani (2007) e Cruz ( 2009; 2011; 2012) tratam da formação do pedagogo e da trajetória
do Curso de Pedagogia que consolidou-se como instância de formação dos especialistas em
Educação, inicialmente os técnicos e posteriormente os administradores, orientadores e supervisores
educacionais e dos professores dedicados à formação de professores para os primeiros anos da
educação básica, tendo como alvo a Escola/Curso Normal.
Cruz (2011), registra as quatro regulamentações legais que o Curso de Pedagogia perpassou
– 1939, 1962, 1969, 2006 – definidoras dos rumos curriculares e, consequentemente, das
identidades profissionais do pedagogo.
Através da Resolução CNE/CP no 01/2006, que instituiu as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Pedagogia (DCNPed 01/2006) que vigora até a presente data tais
diretrizes fixaram diversas possibilidades de atuação do pedagogo na esfera educacional, definindo
a docência como base da formação. Segundo Saviani (2008):
[...] as funções de gestão, planejamento, coordenação e avaliação, tradicionalmente
entendidas como próprias dos especialistas em educação, haviam sido assimiladas à
função docente, sendo consideradas atribuições dos egressos do curso de Pedagogia,
formados segundo as novas diretrizes (SAVIANI, 2008, p. 67).

O longo processo de elaboração das diretrizes curriculares de 2006 foi de divergência entre
os estudiosos do campo, principalmente por causa da docência como base da formação do
pedagogo. Apesar da prevalência da concepção da docência como base para a formação do
pedagogo, outras posições são percebidas no debate.
A docência configurou-se, então, como conceito central no currículo do Curso de Pedagogia.
Todavia, essa compreensão não limita a docência às atividades pedagógicas em sala de aula: o
docente formado necessitará estar apto a desenvolver diversos trabalhos de natureza educativa,
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inclusive a gestão educacional. Nessa direção, a docência é tomada como o cerne da formação do
professor e do pedagogo, excedendo as atividades de ensino-aprendizagem em sala de aula.
Belloni (2015) trata, dentre outros aspectos, do conceito de Educação a Distância que
mesmo não havendo unanimidade e levando em conta a complexidade do assunto, o parâmetro
comum para definir a EAD é a distância entendida em termos de espaço. Ainda segundo a autora
aprendizagem em EAD tem como ponto chave a flexibilidade, abertura dos sistemas e maior
autonomia do aluno, sendo mais coerente com transformações sociais e econômicas
contemporâneas, pois o cerne deste modelo está centrado no processo de aprendizagem do
educando e não no ensino ou nas tecnologias utilizadas.
A formação de professores através da modalidade de EAD de nível superior vem crescendo
no país. Referenciada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96, a EAD
vem assumindo grande importância no cenário educacional, no ensino superior. Uma opção de
ensino que se molda à necessidade dos alunos quanto a flexibilização do tempo e adequação às
demandas do estudante.
No caso do Curso de Pedagogia, dados obtidos no INEP (2017) demonstram que a
graduação apresenta o maior número matrículas das licenciaturas com 710.855 alunos.
Representando 53,7% de matrículas em cursos presenciais e 46,3% dos cursos a distância. É
representativa a participação da modalidade a distância na formação dos pedagogos.
Quanto trabalho pedagógico da Supervisão Educacional (FERREIRA, 2009; RANGEL,
2011; SILVA JR, 1984) contribuem com um panorama sobre a postura do Supervisor Educacional
sendo sua “função política, reflexiva, crítica e autocrítica, consciente, assumida, com um maior grau
de compreensão da realidade contextual, a fim de exercê-la de forma inovadora, criativa,
transformadora, libertadora” (FERREIRA, 2009, p. 101).
Com o aporte de Silva Jr. (1984), entendemos que é indispensável o exercício da liderança e
estar atento no tocante ao relacionamento humano na supervisão. Embora seja importante ter
planejamento, disciplina, organização, é de suma importância pensar que a função pressupõe um
contato com o outro numa relação dialógica, prazerosa e com aprendizagem também para o
convívio.
Rangel (2011), sugere que a tarefa política do supervisor é, antes de tudo, ser um educador,
compreendendo que a função da escola é a de ensinar a totalidade dos alunos que a procuram.
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Assim, a supervisão tem por princípio mobilizar os diferentes saberes dos profissionais que atuam
na escola para que ela cumpra sua função.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Quando nos propusemos a investigar a formação dos pedagogos no contexto da EaD para o
desempenho da supervisão educacional na Rede Municipal de Educação de Volta Redonda/RJ,
tínhamos como diretriz o desejo de desenvolver um percurso investigativo que nos permitisse
conhecer e analisar como os depoentes avaliam a aquisição de conhecimentos através desta
modalidade de ensino para o “enfrentamento” das situações pedagógicas cotidianas no exercício da
função.
Atentos ao trajeto a ser percorrido, iniciamos a composição do grupo participante do estudo,
que foi constituído por seis supervisoras educacionais, cuja definição teve por base as respostas
obtidas através da aplicação de um questionário exploratório, conforme planejamento metodológico
da pesquisa. Através dos depoimentos colhidos por meio de entrevistas, pudemos discutir como as
participantes avaliam a sua formação para a supervisão educacional, seus saberes e fazeres
cotidianos decorrentes dos desafios e demandas da função.
Os resultados encontrados, no que tange aos sujeitos, apontam que elas são professoras que
já atuavam no magistério há algum tempo e, em suas narrativas, foi possível depreender o desejo
delas de continuarem sua trajetória profissional na área da educação, vendo no Curso de Pedagogia
duas possibilidades: a de aprimoramento de sua prática docente e a de vivenciar outras funções
dentro da carreira do magistério. A maior parte do grupo é constituída por mulheres que já eram
mães no momento em que iniciaram os estudos, sendo a família um fator determinante na escolha
da modalidade.
Outro traço notado na caracterização das supervisoras é a inserção na educação pública,
posto que todas já eram concursadas como professoras na Educação Básica quando começaram o
trabalho na supervisão educacional.
No processo buscamos compreender as mudanças engendradas no Curso de Pedagogia para
a formação da Gestão Educacional pós-diretrizes curriculares de 2006, em que a proposta de
formação de gestores está articulada a de formação docente. Essa compreensão nos daria suporte
para, então, buscar compreender a complexidade dos desafios aos quais são postos os supervisores
educacionais no contexto escolar, qual o seu lugar enquanto mediador na gestão das escolas,
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viabilizador dos processos de ensino-aprendizagem e integrador dos agentes escolares e se a
formação obtida com o curso se mostra contributiva para as ações na escola.
Cabe destacar que, as diretrizes para o Curso de Pedagogia implementadas no ano de 2006
“[...] se configuraram como uma solução negociada, isso não significa que teria logrado obter o
consenso da comunidade acadêmica da área de educação” (SAVIANI, 2008, p.69). Sendo a
docência a orientação formativa principal emanada pelas diretrizes curriculares, é possível notar que
alguns campos do exercício pedagógico na área da gestão são citados como uma possibilidade
secundária. Embora entendamos a constituição da docência como basilar nos cursos de Pedagogia, é
preciso um olhar para as demais possibilidades formativas do curso. No entanto, este trabalho não
se deteve em investigar mais a fundo tais questões e possíveis correlações, mas entendemos que
essa realidade poderia vir a ser investigada em futuros trabalhos que se preocupassem com a
formação do gestor.
Discutimos sobre o crescimento da EAD como estratégia de formação de professores e
pedagogos. Percebemos o aumento dessa modalidade, sobretudo em instituições particulares,
conforme asseveram Vieira e Moreira (2015, p. 58): “a democratização e a expansão no ensino
superior trazem consigo marcas do grande número de instituições privadas...sendo a EAD
claramente tomada como modalidade de ensino para rápida aceleração na expansão de vagas no
ensino superior”.
Ponderamos, também, sobre a criação do Consórcio CEDERJ com a responsabilidade dos
diferentes entes federados (União, Estado e Município), que une universidades públicas federais e
estaduais no Estado do Rio Janeiro para o oferecimento de cursos de graduação. No que se refere às
disciplinas oferecidas, notamos poucas diferenças entre o curso presencial e o curso na modalidade
a distância, já que ambos obedecem ao que dispõe a Resolução CNE/CP n° 01/2006.
Em prosseguimento, discutimos a formação do Pedagogo no contexto da EAD, aliada às
tensões da formação após as diretrizes curriculares como mais um elemento na constituição desse
profissional. A visão que as pedagogas demonstraram acerca de sua formação na EAD expressa
contribuições significativas para o fazer pedagógico das mesmas.
Nesse percurso investigativo, foi possível concluir que o Curso de Pedagogia se apresentou
como uma estratégia de desenvolvimento profissional docente, visto que as entrevistadas eram
professoras formadas pelo Curso Normal, modalidade do Ensino Médio. A escolha do Curso de
Pedagogia em EAD ocorreu não exclusivamente pelo fato de ser a única opção de formação
universitária em espaço público da Educação na cidade, mas, sobretudo, pelo caráter de
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flexibilidade de tempo e espaço para a sua realização. No conjunto de aspectos ressaltados como
diferenciais na avaliação do curso, situam-se o seu material didático, o papel exercido por
professores e tutores e as disciplinas que constituem a sua programação curricular.
No tocante aos saberes e fazeres próprios do trabalho da supervisão educacional no âmbito
escolar, as demandas do cotidiano se dirigem desde o planejamento e avaliação curriculares até aos
aspectos da rotina de funcionamento da escola, tendo em vista que o profissional da supervisão é
um dos integrantes da equipe dirigente. As fontes de saberes e práticas localizam-se nas trocas com
os pares da escola e da Rede, no material didático do Curso de Pedagogia, o que denota uma
avaliação favorável a seu respeito, e nos sites de busca da internet direcionados ao trabalho
pedagógico escolar.
A gestão democrática emerge como razão de tensão e desafio, uma vez que, em virtude de
como as decisões são encaminhadas no interior das escolas, a participação nem sempre é
considerada, tornando-a um horizonte desejado.
O estudo não se dirigiu para um paralelismo entre formação para a gestão educacional no
Curso de Pedagogia regular e no da modalidade EAD, o que não nos permite atestar que um é
melhor do que o outro. Entretanto, tal como avaliam as nossas entrevistadas, o Curso de Pedagogia
EAD oferecido pela UNIRIO, através do CEDERJ, no Polo de Volta Redonda/RJ parece, sim,
oferecer condições formativas favoráveis à mobilização de saberes e fazeres referentes à gestão
educacional com ênfase no trabalho do supervisor, tanto quanto também parece oferecer os cursos
de Pedagogia presenciais.
Se há problemas de formação para a gestão educacional no Curso de Pedagogia, este não
parece residir nas formas de oferta do curso. As lutas internas do campo da Pedagogia, no tocante
ao seu foco formador, podem nos direcionar para a amplitude de suas demandas em torno da
docência e da gestão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa desenvolvida teve o objetivo de compreender como supervisores educacionais
formados no contexto da EaD avaliam a sua formação para o desenvolvimento do trabalho
pedagógico. Justifica-se pela ampliação da formação dos pedagogos na modalidade EaD e pelas
mudanças engendradas no Curso de Pedagogia a partir Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Curso de Pedagogia 2006.
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O estudo realizado com supervisores desta pesquisa apontam a complexidade do trabalho
pedagógico. Cabe aos mesmos pensar sua participação junto aos professores, num esforço conjunto
para o enfrentamento dos problemas do cotidiano escolar, não sendo um detentor do monopólio da
qualificação técnica, mas sensibilizando o corpo docente para a elaboração de um projeto
educacional profícuo.
Ainda que o estudo nos aponte processos formativos qualitativos engendrados na EaD na
instituição pesquisada perspectiva dos investigados reconhecemos a necessidade de ampliação da
pesquisa realizada e novos estudos que se dediquem as tensões formativas apontadas.
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Resumo
O presente texto faz parte de uma pesquisa mais ampla cuja objetivo e propor uma análise de
pedagogos formados no contexto da Educação à Distância (EAD) do Consórcio Centro de Educação
Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ), encontra-se na área de Pedagogia com
especial interesse na formação e na atuação dos pedagogos que trabalham com a gestão escolar, mais
especificamente com o que se designa de supervisão educacional na Rede Municipal de Educação de
Volta Redonda/RJ.Organiza-se em torno de profissionais da Educação que exercem a função de
supervisores educacionais na referida Rede e que cursaram a Pedagogia em um formato de curso
definido segundo as diretrizes curriculares vigentes (RESOLUÇÃO CNE/CP 01/2006), através da
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modalidade de Educação a Distância (EAD). Teve por objetivo geral analisar como profissionais
formados em Pedagogia pela EAD avaliam a sua formação para o exercício de atividades de
coordenação ou orientação voltadas para articulação do trabalho pedagógico escolar. Teoricamente,
considerou três chaves conceituais: i) a formação do pedagogo (SAVIANI, 2007; CRUZ, 2011); ii) o
Curso de Pedagogia na modalidade a distância (BELLONI, 2015); iii) o trabalho pedagógico da
Supervisão Educacional (FERREIRA, 2009; RANGEL, 2011; SILVA JR, 1984). Para a construção dos
dados foram consideradas três estratégias metodológicas: aplicação de questionários, análise de
documentos e realização de entrevistas semiestruturadas. Os resultados do estudo evidenciam que a
escolha do Curso de Pedagogia em EAD ocorreu não exclusivamente pelo fato de ser a única opção de
formação universitária em espaço público da Educação na cidade, mas, sobretudo, pelo caráter de
flexibilidade de tempo e espaço para a sua realização e que o seu material didático, o papel exercido por
professores e tutores e as disciplinas que constituem a sua programação curricular representam
diferenciais do curso e fontes de saberes e práticas para a supervisão.
Palavras-chave: Gestão Educacional. Supervisão Educacional. Curso de Pedagogia EAD. Rede
Municipal de Educação de Volta Redonda/RJ.
OBJETOS ESCOLARES E PRÁTICAS DOCENTES NO CURRÍCULO DE CIÊNCIAS DOS
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Lívia da Silva Queiroz – UFRJ

INTRODUÇÃO
Neste trabalho tratamos dos aspectos que regulam conhecimentos escolares presentes no
currículo de Ciências dos três anos iniciais do Ensino Fundamental (EF), no âmbito do Colégio de
Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro – CAp/UFRJ – e do Colégio Universitário
Geraldo Reis da Universidade Federal Fluminense – Coluni/UFF. Assim, nos interessamos
particularmente pelos usos de objetos escolares e práticas docentes realizadas por professoras do
primeiro segmento do EF1.
Operamos com a concepção de currículo como construído social e historicamente e que,
portanto, deve ser compreendido a partir de dinâmicas e interesses que perpassam sua construção
(GOODSON, 1997; 2013). Deste modo, abordar o currículo dos anos iniciais do EF implica em
considerar aspectos que particularizam esse segmento. Nesse enfoque, é pertinente destacar que, no
cenário nacional, as proposições contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental de 9 anos, DCN (2013), e a Base Nacional Comum Curricular, BNCC (2017),

Esta pesquisa é parte de uma investigação maior, cujo objetivo principal foi compreender, através dos usos de objetos
e materiais, quais regulação vêm constituindo e assegurando a inserção de conhecimentos da disciplina Ciências no
currículo dos três anos iniciais do EF (QUEIROZ, 2019).
1
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explicitam que nos três e nos dois primeiros anos do EF, respectivamente, deve ser privilegiado o
processo de alfabetização e letramento.
No âmbito de colégios universitários, um dos aspectos que particularizam tais instituições é
a incumbência de realizarem atividades de ensino, pesquisa e extensão2. No âmbito do CAp/UFRJ e
do Coluni/UFF, ao acessarmos mais detidamente a organização curricular e os projetos realizados
pelos colégios3, notamos como, historicamente, tais instituições adquiriram papel ativo na formação
de professores, com a finalidade de que um conjunto de saberes instrumentais técnicos demandados
na aplicação da prática docente fosse compartilhado com futuros professores (MONTEIRO;
PIUBEL, 2018)4. Nesse sentido, a atividade de Prática de Ensino vem sendo considerada a principal
via pela qual a universidade influencia as decisões curriculares de colégios universitários (LOPES,
2000)5.
Portanto, é no contexto desses anos escolares que temos como objetivo identificar os objetos
escolares e as práticas docentes abordadas em situações de ensino de Ciências, a fim de perceber as
regulações do currículo de Ciências em anos escolares marcados pelas finalidades de alfabetização
e letramento.
Nesse sentido, temos como aporte teórico os estudos de Ivor Goodson (1997, 2013),
entendendo que a construção do currículo se relaciona com disputas e conflitos protagonizados por
comunidades disciplinares organizados em torno do currículo escolar. Assim, uma série de sentidos
e interesses desses grupos são impressos no currículo.
Ademais, concebemos o currículo como um artefato histórico que constitui meios de
regulação social, legitimando certas racionalidades que, a partir das práticas escolares, são
compartilhadas com os alunos, produzindo sistemas de razão que constituem padrões de
classificação sobre como enxergamos o mundo e o “eu”. Logo, o currículo escolar possui o poder
de disciplinar os sujeitos, se constituindo em um meio de regulação social (POPKEWITZ, 2011,
2014).
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 23 jan. 2020
2

Tais informações foram acessadas, principalmente, nos sites do CAp/UFRJ e do Coluni/UFF, respectivamente.
Artigos e estudos, também, foram considerados para compreendermos a história das instituições citadas. Ver mais em
Queiroz (2019).
3

No estudo, as autoras se referem, de modo geral, à tradição dos colégios de aplicação e, especificamente, ao ambiente
escolar do CAp/UFRJ (MONTEIRO; PIUBEL, 2018).
4

Lopes (2000) trata do contexto do CAp/UFRJ. Entretanto, além de notarmos que essa tendência abrange os colégios
de aplicação, notamos similaridades com as ações exercidas no Coluni/UFF.
5
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Pautamo-nos no entendimento dos materiais didáticos como produções curriculares que se
constituem em fontes documentais e influenciam práticas docentes (GOMES; CONSTANT, 2014).
Em diálogo com referenciais da cultura material escolar, essas materialidades são concebidas como
objetos historicizados que carregam signos e sinais de uma determinada cultura, permitindo acessar
as práticas escolares e as finalidades de escolarização (BENITO, 2010; 2017).
Para o melhor entendimento deste texto, o dividimos em três seções, além desta introdução.
Inicialmente, tratamos dos referenciais teórico-metodológicos que constroem nosso olhar sobre o
currículo e os materiais didáticos. Em seguida, abordamos a empiria da pesquisa, considerando
aspectos da formação e atuação docente das professoras participantes da pesquisa, objetos escolares
e práticas docentes articuladas a eles. Por fim, tecemos considerações sobre a discussão proposta.
CURRÍCULO, COMUNIDADE DISCIPLINAR E OBJETOS ESCOLARES
Neste trabalho, operamos com concepção de que aspectos históricos e sociais influenciam a
construção do currículo e do conhecimento escolar. Sob essa ótica, percebemos o currículo como
um artefato construído histórico e socialmente, em decorrência de conflitos e disputas por poder e
status, protagonizados por comunidades disciplinares que se articulam em torno do currículo escolar
(GOODSON, 1997, 2013).
Logo, o currículo é imbuído de significados, sentidos e interesses atribuídos por grupos
disciplinares que atuam ativamente em seu processo de construção, e que são responsáveis pela
seleção e organização de conhecimentos. Contudo, a comunidade disciplinar “deve ser vista [...]
como um movimento social, incluindo uma gama variável de missões ou tradições distintas
representadas por indivíduos, grupos, segmentos ou facções” (GOODSON, 1997, p. 44).
Contudo, na construção de um arcabouço teórico que visa desnaturalizar o currículo e os
conhecimentos escolares, dialogamos com as ideias de Thomas Popkewitz, pois, entendemos que os
autores Goodson (1997, 2013) e Popkewitz (2011, 2014) “se interessam pelos contextos externos e
internos da escolarização, assumindo como central as relações entre conhecimento e poder que
produzem os currículos e as disciplinas” (FERREIRA, 2014, p. 188).
Portanto, na perspectiva de Popkewitz (2011), o currículo deve ser visto “como um
conhecimento particular, historicamente formado, sobre o modo como as crianças tornam o mundo
inteligível” (ibid., p. 174). Nesse horizonte, os meios de organização do conhecimento escolar como
currículo atuam na regulação dos sujeitos, pois, nesse processo, certas formas de raciocínio e visões
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de mundo são privilegiadas. Ou seja, os conhecimentos que ocupam espaço no currículo não são
apenas informações, mas, por meio deles, formas particulares de ser, agir e sentir são
corporificadas.
Concernente aos contextos escolares do CAp/UFRJ e do Coluni/UFF, compreendemos que
as comunidades profissionais (GOODSON, 1997, 2013; LOPES; COSTA, 2016)6 que participam
mais ativamente da construção do currículo escolar são formadas pelos professores dos três
primeiros anos do EF e os demais docentes desses colégios, e os professores de Prática de Ensino e
licenciandos. Deste modo, se faz pertinente considerar aspectos da formação e atuação das
professoras entrevistadas, a fim de perceber quais racionalidades e discursos têm influenciado suas
práticas pedagógicas.
Assim, acreditamos que os sujeitos supracitados são os principais responsáveis,
historicamente, pela construção de uma forma particular de currículo escolar, que valoriza
determinadas disposições, sensibilidades e modos de raciocínio. Pois, como afirma Popkewitz
(2011),
Aprender gramática, ciências ou geografia é também aprender disposições,
consciência e sensibilidades em relação ao mundo que está sendo descrito. Minha
ênfase no conhecimento escolar está dirigida a vincular nossas formas de falar e
raciocinar – as formas pelas quais nós “dizemos a verdade” sobre nós mesmos e sobre
os outros – com questões de poder e regulação. (ibid., 2011, p. 184)

Portanto, realizamos uma investigação curricular que se interessa, especialmente, pela
empiria da escola, isto é, pelas experiências e práticas que constituem a cultura escolar. A fim de
projetar luz sobre o mundo real da empiria, nos aproximamos de referenciais da cultura material
escolar. Percebemos, então, que tratar do campo da prática demanda em considerar os objetos e os
sujeitos, e, especialmente, as relações estabelecidas entre eles na vida escolar (BENITO, 2010,
2017).
Referindo-nos aos materiais didáticos, os concebemos como objetos-huella, isto é, objetos
que carregam signos e sinais, sentidos e códigos de comunicação inerentes ao processo de
escolarização. Os objetos escolares, além de fornecerem informações sobre os conhecimentos e
práticas trabalhados no ambiente escolar, exprimem representativamente o imaginário da
Apropriamo-nos do conceito de comunidades profissionais utilizado por Lopes e Costa (2016), com base nos estudos
de Ivor Goodson, pois se dirige a distintos grupos que participam mais ativamente de discussões relacionadas ao campo
educacional. Nesta pesquisa, tratamos de um grupo de professores que tradicionalmente não se filiam às áreas de
referências comumente ministradas na Educação Básica (QUEIROZ, 2019).
6
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coletividade e dos métodos abordados na escola. Logo, são testemunhos do processo de
escolarização e expressam a tradição profissional dos professores, apropriada por eles como uma
cultura de ofício ou um marco de referência para críticas e transformações (BENITO, 2010).
No que tange aos aspectos que particularizam a construção do currículo (GOODSON, 1997,
2013) dos colégios universitários aqui tratados, temos considerado que as ações voltadas para
formação de professores se constituem na principal via pela qual a organização escolar é
influenciado por discursos da Universidade (LOPES, 2000; MONTEIRO; PIUBEL, 2018). Isso se
deve, principalmente, ao fato de ambos os colégios terem emergido articulados, em certa medida, a
discursos sobre a formação de professores e estágios supervisionados. Apesar dos aspectos que
particularizam seus contextos escolares, os colégios participam ativamente de atividades voltadas
para essa finalidade, estabelecendo, assim, uma tradição escolar caracterizada pela recepção de
estagiários e licenciandos7.
Tendo como referência os pressupostos teóricos supracitados, optamos metodologicamente
por trabalhar com relatos orais de quatro professoras efetivas do CAp/Ufrj e do Coluni/UFF que, no
momento da entrevista, atuavam ou já tinham atuado em um dos três primeiros anos do EF. As
quatro docentes – duas de cada instituição –, por questões éticas, foram nomeadas como A, B, C e
D. Nesse sentido, realizamos entrevistas semiestruturadas, a fim de que as professoras tratassem de
modo menos estruturado as questões previamente elaboradas (NETO, 2001).
Ademais, pautamo-nos nas assertivas de Moraes (2015) para a realização da entrevista,
entendendo que se trata de um momento de construção de significados. Ao propormos que as
docentes selecionassem e levassem para o momento da entrevista, materiais didáticos utilizados em
aulas de Ciências, compreendemos o que vem sendo entendido como material didático e quais
conhecimentos são integrados às Ciências nos anos iniciais do EF. Portanto, a partir da análise das
entrevistas e dos objetos escolares selecionados pelas docentes, pudemos compreender as ideias que
regulam o currículo de Ciências nos anos do primeiro segmento.

7

Disponível em: http://cap.ufrj.br/index.php/ensino/estagio-de-graduacao. Acesso em: 23 jan. 2020.

Disponível em: http://www.coluni.uff.br/apresentacao-1. Acesso em: 14 mai. 2017
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OS RESULTADOS
Trajetória de formação e atuação de professoras pedagogas de Colégios Universitários
As quatro professoras cursaram Pedagogia em universidades públicas do Rio de Janeiro e
todas possuem pós-graduação: uma docente é especialista, duas são mestras e uma cursava
doutorado no momento da entrevista. Todavia, nenhuma das professoras apontou o currículo de
Ciências como temática de pesquisa no curso de pós-graduação. Com relação a cursos de formação
continuada, as professora C e professora D relataram a participação em cursos sobre o ensino de
Ciências nos anos iniciais do EF8.
Ademais, as quatro docentes indicaram a participação em eventos acadêmicos do campo
educacional. Entretanto, os campos e temas dos eventos se relacionam, principalmente, aos
trabalhos desenvolvidos por elas nos cursos de pós-graduação e, com menor incidência, às práticas
que emergem na sala de aula.
Todas as docentes relataram terem experiência em outras instituições escolares, privadas
e/ou públicas, antes de ingressarem como professoras efetivas no CAp/UFRJ e no Coluni/UFF. As
falas das professoras exprimem uma visão positiva do trabalho realizado nos colégios
universitários, incidindo, principalmente, sobre a potência de troca e aprendizagem com professores
experientes, a carga horária de trabalho, o acesso facilitado a materiais e o apoio da universidade.
Os aspectos sinalizados por elas produzem uma cultura escolar específica, onde as comunidades
profissionais atuantes vêm se comprometendo, historicamente, com práticas educativas
experimentais.
No que tange ao papel desempenhado na formação de professores, os relatos tratam
especialmente, dentre outras atividades9, à recepção de licenciandos e demais atividades com a
participação de bolsistas e estagiários. As professoras indicam que essa atividade é necessária e
relevante, pois a troca entre professores regentes e licenciandos enriquecem as práticas escolares.

Um dos cursos foi ministrado por docentes de Ciências e Biologia que atuam na formação de professores, vinculado à
UFF, e o outro, intitulado Cientistas do Amanhã, promovido pelo Instituto Sangari, em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação do Rio de Janeiro.
8

As atividades indicadas são pelas docentes são: recepção e orientação de licenciandos, principalmente das
universidades de origem, de estudantes bolsistas de Programas de Licenciatura e Programas de Extensão e de alunos do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID); ministrando cursos de extensão de formação de
professores; com alcance mais amplo, atuação como professora formadora do PNAIC; e coordenação de um curso de
pós-graduação de alfabetização e letramento.
9
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Os usos dos objetos escolares e as práticas docentes
Para o momento da entrevista, as professoras selecionaram um total de dez livros de
literatura infantil: a) Abecedário de Bichos Brasileiros, de Geraldo Valério, e No Imenso Mar Azul,
de Ana Maria Machado e Claudius (professora A); b) Coisas pra Fazer Antes de Crescer e Cenas
da Infância, de James Misse (professora B); c) Adaptação do livro A Bolsa Amarela, de Lygia
Bojunga, Diário de Uma Minhoca, de Doreen Cronin, A Minhoca, de Mônica de Souza e Adriana
Ramos, O Dilema do Bicho-Pau, de Angelo Machado e Cocô de Passarinho, de Eva Furnari
(professora C); d) Doce água doce, de Regina Rennó (professora D).
Os relatos das docentes apontam que os usos dos livros de literatura infantil se articulam a
finalidades pedagógicas. Inicialmente, essas materialidades são mobilizadas por abordarem temas
articulados aos projetos e/ou conhecimentos de Ciências trabalhados nas turmas. As principais
ideias que regulam os usos dos livros literários são: o processo de alfabetização, que se desdobra em
práticas que permitem o conhecimento de letras do alfabeto e atividades de leitura e escrita
(professoras A e C); leitura para ampliação de conhecimentos de temas trabalhados nas aulas de
Ciências (professora B); maior exploração do livro, se relacionando fortemente com o currículo de
Ciências e/ou procedimentos científicos, experimentos e aula passeio (professoras C e D); e
conhecimento do gênero textual literário e comparação com outros gêneros (professora C).
Entretanto, é notório como essas materialidades e suas práticas têm sido regulados
(POPKEWITZ, 2011) por ideias que indicam uma preocupação maior com a leitura e a escrita. As
práticas da professora A expressam uma preocupação com esse processo. O trabalho com o livro
Abecedário de Bichos Brasileiros teve como ponto de partida o sorteio de letras do alfabeto.
Conforme as letras fossem sorteadas, os estudantes eram desafiados a descobrir qual era o nome do
animal. Tal prática possibilita que as crianças façam relação entre letra e som, ampliando o
repertório para suas hipóteses de escrita.
Por outro lado, a professora C introduziu o livro Diário de uma Minhoca a partir da uma
sequência de atividades que teve como origem a produção de um minhocário. Durante o processo
de observações morfológicas, do habitat desses animais e registro escrito das crianças, textos que
tratavam de minhocas foram introduzidos. Nesse sentido, tanto o livro de literatura infantil como os
textos científicos que foram abordados permitiram que as crianças percebessem as particularidades
dos gêneros textuais. A professora pontua que:
[...] eles [alunos] iam comparando com as informações que já tinham pesquisado e
começavam a dizer: “tem livro que conta as coisas, mas não é verdade, a gente já viu
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que não tem nada a ver com cientista”. Eu falei: “é? Por que será?” [os alunos
responderam:] “Porque é um livro de histórias” [...] Então eles comparavam:
“Realmente tem esses túneis, é verdade. É por onde elas caminham, respiram.”
(Professora C, grifo nosso10)

Além disso, a professora B selecionou os livros Unha, Pele e Cabelo e Cérebro e Ossos, da
coleção Curiosidades do Corpo Humano, da editora Pé da Letra, Corpo Humano - A Máquina da
Vida, de Ana Paula Corradini e Grácia Helena Anacleto, que foram frequentemente consultados
pelas crianças para ampliar os conhecimentos sobre corpo. E, também, tarefas específicas que
tratavam do projeto da turma no livro didático adotado pelo Coluni/UFF, Porta Aberta Ciências
Humanas e da Natureza – 1º ano, de Denise Mendes, Margarete Artacho, Mônica Jakievicius e
Roberto Giansanti.
Somado a isso, as docentes selecionaram para o momento da entrevista objetos escolares
utilizados em propostas de ensino investigativo e experimentos. São eles: aquário e minhocário
(professora A e C); fichas técnicas e de identificação (professoras A e D); tubo de ensaio, pote,
lupa e luvas (professora C); e registros do caderno (professora C).
Tais propostas foram elaboradas em consonância com o projeto e/ou interesse particular de
cada turma. O processo de construção do aquário, por exemplo, partiu do interesse por animais de
uma turma de terceiro ano. Mais precisamente, um dos alunos elaborou, juntamente com seu pai,
um planejamento para que houvesse um lago no colégio. Tendo em vista a impossibilidade de
acolhimento dessa sugestão, a professora A, com a colaboração de um docente que ministrava
Educação Ambiental e de um mediador da turma, montou um aquário em sala de aula. De acordo
com a profissional, os conhecimentos do mediador da turma foram de suma importância nesse
processo, pois ele tinha aquário em casa e enriqueceu a prática docente com suas colocações.
Nesse sentido, uma série de estudos sobre “espécies de peixes que poderiam ter no lago,
água doce, que poderiam conviver, porque tem peixe que não pode conviver, não pode ficar junto
com o outro, uma série de detalhes que nem a gente sabia” (professora A) foram trabalhados. Por
essa via, foi proposta uma pesquisa sobre as espécies de peixes para o preenchimento de fichas
técnicas.
Portanto, as materialidades utilizadas se relacionam a práticas de ensino investigativo, a
partir de temas e questões iniciais, que se desdobram em experimentos e atividades que permitem
Foi mantida a palavra caminha para ser fiel à transcrição. Mas, de acordo com o contexto, o termo adequado seria
rasteja.
10
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maior compreensão do método científico. Além disso, tais propostas se articulam a atividades de
leitura e escrita, entendidas como necessárias nos três primeiros anos do EF.
Outros objetos escolares selecionados foram: livro produzido pelos alunos (professora A);
textos, notícias, músicas e poemas (professora D); e fotografias (professora D). De modo geral, as
materialidades selecionadas por cada docente são parte de práticas pedagógicas com temas afins.
Como exemplo, há a atividade realizada pela professora D a partir da música Pomar, da dupla
musical Palavra Cantada, que foi realizada no contexto de uma proposta mais ampla sobre o estudo
da relação entre o homem e a natureza. A docente sinaliza que essa atividade abarcou uma
sequência de atividades:
[Os alunos] fizeram aquele processo de ir lá no Clube de Ciências, a gente fez o
plantio de uma semente para poder fazer o acompanhamento. Eles [os alunos] saíram
catando diferentes folhas pela escola para ver as diferenças, sentir a textura e fazer
esse estudo. A gente andou também pesquisando as árvores frutíferas. (professora D)

Deste modo, objetos escolares como fichas técnicas, música e folhas de atividades fizeram
parte de uma sequência de práticas que incluiu aula passeio, observação e pesquisas. Assim, essas
práticas permitem que o currículo de Ciências seja abordado a partir de diferentes estratégias
pedagógicas, em que há uma continuidade do assunto tratado, se relacionando, em grande medida,
com o interesse das crianças.
CONSIDERAÇÕES
Portanto, neste trabalho, investigamos o currículo de Ciências dos três primeiros anos do EF,
tendo como principal objetivo identificar os objetos e as práticas docentes abordadas em situações
de ensino de Ciências. Entendemos o currículo como um artefato construído social e
historicamente, em decorrência de disputas e conflitos de comunidades disciplinares que se
articulam em torno de sua construção (GOODSON, 1997, 2013). Os conhecimentos escolares e o
currículo são concebidos como formas de controle social, pois, por meio deles, formas de
raciocínio, modos de ser, pensar e agir são privilegiados, formando sistemas de razão que regulam
nossas ideias sobre o mundo (POPKEWITZ, 2011, 2014).
Nesse sentido, a partir dos relatos e da análise dos objetos escolares selecionados pelas
quatro docentes entrevistadas, atuantes no contexto do CAp/UFRJ e do Coluni/UFF, notamos que
diferentes materialidades são utilizadas em aulas de Ciências do primeiro segmento, como tubos de
ensaio, lupas e luvas, livros de literatura infantil, letras de músicas, textos e poemas, folhas de
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atividades e algumas partes de livros didáticos. Todavia, há uma grande valorização do uso de
livros de literatura infantil, que vêm sendo apontados como recursos imprescindíveis em anos
escolares interessados, sobretudo, no processo de alfabetização e letramento.
Assim, os objetos escolares (BENITO, 2010, 2017) selecionados e as práticas articuladas a
eles, concomitantemente com as falas das professoras durante as entrevistas, permitem notar que as
regulações (POPKEWITZ, 2011, 2014) articuladas a eles incidem sobre a ideia de que as crianças
desse nível de ensino demandam do trabalho com práticas de leitura e escrita, favorecendo o
processo de alfabetização. Ademais, alguns temas escolares vêm regulando o currículo de Ciências:
animais; ciclo da vida; corpo; água; plantas; lixo e meio ambiente; prática e alfabetização científica.
As práticas docentes, especialmente, são reguladas por perspectivas de alfabetização e,
simultaneamente, de um ensino investigativo, que busca desenvolver habilidades de observação,
levantamento de hipóteses, experimentação, leituras de textos e artigos de revistas científicas,
preenchimento de fichas técnicas e de identificação, visitas a laboratórios ou salas de Ciências
Biológicas. É perceptível que tais práticas têm privilegiado formas de raciocínio (POPKEWITZ,
2011) ditas científicas.
Nesse enfoque, acreditamos que as ideias que regulam o currículo de Ciências desses
ambientes educacionais exprimem a influência da comunidade disciplinar (GOODSON, 1997) de
Ciências Biológicas nos grupos articulados em torno dos anos iniciais do EF. Esse aspecto aparece,
em parte, na trajetória de formação das professoras, pois as docentes que tiveram contato com
professores especialistas de Ciências participam de reuniões de planejamento, disseminando suas
estratégias. Além disso, as professoras B, C e D sinalizaram a participação de profissionais da área
de Biologia em suas práticas. Tais dinâmicas exemplificam as formas pelas quais a comunidade de
Ciências vem afetando o currículo dessa área nos anos de alfabetização.
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Resumo
O presente trabalho trata das regulações presentes no currículo de Ciências dos três primeiros anos do
Ensino Fundamental (EF). Especificamente, se objetiva identificar os objetos escolares e as práticas
docentes abordadas em situações de ensino de Ciências, a fim de perceber as regulações do currículo de
Ciências em anos escolares marcados pelas finalidades de alfabetização e letramento. Entende-se o
currículo como sócio-histórico, isto é, construído social e historicamente em decorrência de disputas
protagonizadas por comunidades disciplinares que atuam na seleção de conhecimentos e organização
do currículo (GOODSON, 1997, 2013). Em diálogo com Thomas Popkewitz (2011, 2014), acredita-se
que o currículo privilegia certas formas de saber e modos de raciocínio. Com relação aos materiais, eles
são concebidos como objetos historicizados, que carregam vestígios de aspectos da cultura escolar de
um determinado período histórico (BENITO, 2010, 2017). Metodologicamente se optou pela
realização de entrevistas com quatro docentes atuantes no Colégio de Aplicação, da UFRJ, e do Colégio
Universitário Geraldo Reis, da UFF, e análise de materiais didáticos selecionados por elas para o
momento da entrevista. As docentes entrevistadas selecionaram uma gama distinta de objetos escolares.
Entretanto, é perceptível maior predominância de livros de literatura infantil. As práticas articuladas a
esses objetos são reguladas, sobretudo, por finalidades de alfabetização e letramento e de um ensino
investigativo, em um processo de valorização de discursos científicos. É perceptível que tais práticas
têm privilegiado formas de raciocínio (POPKEWITZ, 2011) ditas científicas. Tal fato expressa que as
ideias que regulam o currículo de Ciências dos colégios universitários são influenciadas pela
comunidade disciplinar (GOODSON, 1997) de Ciências Biológicas na construção do currículo dos
anos iniciais.
Palavras-chave: Currículo de Ciências; Anos iniciais do Ensino Fundamental; Alfabetização; Objetos
escolares; Prática docente.
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ABIOYE, BRUNA E CORA: UMA PROPOSTA DE REEDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES RACIAIS
NA LITERATURA INFANTIL
Sylvia Soares de Souza – IBC

INTRODUÇÃO
Este trabalho é um fragmento de minha dissertação, intitulada: Abioye, Bruna e Cora
uma proposta de reeducação das relações raciais na literatura infantil, onde analisei
três obras literárias que trouxessem personagens negras como protagonistas.

Um dos critérios para o desenvolvimento da pesquisa foi selecionar exclusivamente obras
literárias publicadas por editoras voltadas para a temática étnico racial negra. Neste sentido para
este trabalho falo da importância de reconhecer a literatura negro-brasileira (FELISBERTO, 2011)
como instrumento de valorização da menina negra, em especial, na educação infantil.
A criança, desde os seus primeiros anos de vida, necessita reconhecer-se como sujeito no
espaço escolar. Para isso, ela deve ter acesso a elementos referentes ao seu pertencimento. Acolher
as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças e articulá-los nas propostas pedagógicas
na educação infantil são algumas das orientações designadas pela Base Nacional Comum Curricular
(BRASIL, 2017). Sendo assim, é compromisso da escola contemplar as pluralidades étnicas de
meninas e meninos, incorporando suas narrativas nas práticas pedagógicas e currículos escolares.
A literatura infantil também é parte desse processo. Partindo do pressuposto apresentado por
Corsino (2015) compreende-se que a infância e a cultura são conceitos historicamente produzidos.
Nesse sentido, a literatura nasce do seio de uma cultura que define o que é ou não infantil ou
próprio das/ para as crianças (CORSINO, 2015, p.108).
Entretanto, ao observar repertórios de obras literárias infantis oriundos de diversos espaços
escolares, constatamos que, no Brasil, a literatura canônica é derivada das experiências das classes
altas. Isto posto, evidencia-se que as produções e narrativas literárias perpassam por uma lógica
eurocêntrica. Para Dalcastagnè (2005), a invisibilidade da população negra é um fato comprovado
na literatura brasileira.
Além disso, autoras como Cavalleiro (1998, 2001, 2006) reverberam que apesar da crença
que por vezes, cerca a infância, uniformizando culturas, identidade e valores, atingindo a educação
infantil, a discriminação racial é uma realidade no cotidiano das crianças. Nesta perspectiva
investigar como a literatura tem se posicionado com relação à identidade racial na infância é uma
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etapa necessária para que a criança desde os primeiros anos possa reconhecer-se como sujeito no
espaço escolar.
Desde a promulgação da Lei 10.639/03, (BRASIL, 2003) que determina a obrigatoriedade
do ensino de história e cultura africana e afro brasileira no ensino houve o crescimento de
publicações de obras literárias infantis, com a temática étnico-racial negra. Também as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de história e
Cultura Afro-brasileira e Africana (BRASIL, 2004) endossam produções literárias que resgatem os
valores de uma comunidade cuja participação foi decisiva na construção da nação brasileira.
Nesse sentido, a literatura apresenta-se como possibilidade de trabalho, uma vez que
provoca na criança relações, interações, apropriações favoráveis ao seu desenvolvimento
(CORSINO, 2014). Mas para isso, é necessário um debate honesto problematizando as questões de
raça, gênero classe tanto na educação infantil, como no mercado editorial. No tocante à questão, as
contribuições de Schucman (2012) a respeito de raça, hierarquia e branquidade, e de hooks 11
(2017), problematizando questões de gênero, raça e classe na literatura são providenciais.
Dados os referidos diálogos, a analise das obras literárias intituladas respectivamente como:
Cinderela e Chico Rei (AGOSTINHO, 2015), Bruna e a Galinha D´Angola (ALMEIDA, 2012) e o
Cabelo de Cora (CÂMARA, 2013) teve como objetivo, apresentar referências positivas para
crianças negras, auxiliando-as na construção de sua identidade. Dessa maneira foi possível pensar
em limites e possibilidades da reeducação das relações raciais na educação infantil, através da
literatura.
CAMINHOS PERCORRIDOS
Para Collins (2016) raça, gênero e classe são categorias de análise social. Em diálogo com a
autora realizei a análise das obras literárias por meio da enunciação do meu lugar de fala como
mulher negra e professora. Declarar este lugar é importante diante da urgência de ressignificar as
identidades, sejam de raça, gênero, classe para possibilitar voz e visibilidade para sujeitos
considerados implícitos dentro da normatização hegemônica (RIBEIRO, 2017).

bell hooks é um pseudônimo de Glória Jean Watkins, escritora norte-americana nascida em 25 de setembro de 1952,
no Kentuchy – EUA. O apelido que ela escolheu para assinar suas obras é uma homenagem aos sobrenomes da mãe e
da avó. O nome é assim mesmo, grafado com letras minúsculas. A justificativa é encontrada em uma das frases escrita
pela autora: “O mais importante em meus livros é a substância e não quem eu sou”.
11
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Para a escolha das obras literárias, foram levados em conta os seguintes critérios: apresentar
protagonistas negras em suas narrativas e serem obras literárias publicadas por editoras voltadas
para a temática étnico racial negra. Sobre as editoras responsáveis pelas publicações das obras, foi
primordial que assumissem as seguintes responsabilidades:
A (re) significação de histórias individuais e coletivas, se preocupando com o debate
histórico de fatos e personalidades rasuradas da história oficial do país, valorizando a
herança africana, assim como em relação à estética negra, as religiões de matrizes
africanas e um destaque especial para a representação da mulher negra, entre outros
(FELISBERTO, 2011, p.31).

A partir daí, as obras literárias escolhidas foram publicados pela Mazza Edições e pela
Pallas Editora. A primeira, situada em Belo Horizonte (MG) destaca-se como precursora de um
segmento editorial voltado para a temática étnico-racial negra. A Mazza Edições vem ampliando
sua atuação com relação à publicação de obras infantis e infanto-juvenis. Maria Mazarello
Rodrigues, fundadora da Mazza Edições, é um grande exemplo de intelectual negra, que se
apropriou do lugar de sujeito, elaborando novas epistemologias. A autora não só ergueu uma editora
pioneira na temática étnico-racial negra, como fez deste espaço um lugar potente para publicações
escritas por homens e mulheres negras.
Deparar-se com o relato de Maria Mazarello Rodrigues é um percurso emblemático para
entender o significado de uma editora desse porte, no mercado editorial. Vejamos, a seguir, um dos
trechos onde a autora narra o início da fundação da Mazza Edições.
Paralelamente ao curso de jornalismo, eu fazia livros no PABAEF e a Ana Lucia
sempre buzinava no meu ouvido para que abríssemos uma editora. Quando me formei,
ela decidiu que iríamos realizar essa empreitada. Olha o que é visão! Nós fazíamos os
livros de forma experimental, para as professoras do projeto. Terminava aquele ciclo
de teste, os livros paravam ali no processo. Então a Ana Lúcia teve a ideia de pegar
esses livros para publica-los [...] Eu questionei: “Mas abrir uma editora? Não temos
dinheiro!”. E ela insistiu: “Nós vamos abrir uma editora. Nós vamos chamá-la de
Editora do Professor” (PEREIRA, 2015, p.33)

Já a Pallas Editora situada no Rio de Janeiro (RJ) tem um trabalho de referência no
segmento da temática étnico-racial negra. Isso acontece em função de seu empenho, em produzir
materiais voltados para a valorização de nossas raízes culturais e dos saberes africanos da diáspora.
De acordo com a própria editora, a Pallas também vem consolidando seu catálogo de literatura
infantil e juvenil, com títulos cujas histórias narram personagens negros atuando como
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protagonistas. Por sinal, no ano de 2016, ela foi indicada como finalista para o prêmio de melhor
editora infantil do ano 12, refletindo sua importância frente à literatura infantil e a representatividade
de personagens negros.
Sobre o recorte dos temas a serem contemplados na investigação, os mesmos foram
selecionados a partir do trajeto como pesquisadora e de minhas inquietações como intelectual negra
em formação acadêmica. Neste sentido, busquei por temas que tratassem do respeito e do
reconhecimento da diversidade étnico-racial na educação infantil, favorecendo que crianças
conhecessem a própria origem e os elementos que constituem sua identidade.
Nesse sentido através da obra literária Cinderela e Chico Rei, há destaque para o tema
“princesas negras”. A análise da obra possibilita indagar quais impressões a protagonista da história
desperta em crianças negras. Esta reflexão é importante, porque o papel da princesa foi
constantemente retratado nas histórias clássicas e contos de fadas. Os contos que narravam
princesas possuíam uma lógica moralizante, e eram especialmente destinados a crianças e mulheres
na juventude (DUARTE, 2018).
Assim, é compreensível que o papel da princesa na literatura infantil gere desconfiança. Há
debates que tencionam a princesa a uma subcategoria de mulher, condicionada a uma lógica
submissa e conservadora (ADICHIE, 2017). Nessa premissa, os estudos feministas questionam a
relevância dessa personagem, porque, em muitos casos, elas incutem discursos conservadores nas
construções sociais da criança.
Contudo, a partir do momento em que a princesa é pensada para representar meninas negras,
há outros detalhes a ser considerados. A figura de princesa, sobre a qual os debates feministas se
referem, é majoritariamente branca. Essas características são reforçadas por universalização da
categoria mulher, a qual Ribeiro (2017) destaca em suas produções. O problema é que ao assumir
essa universalização, dispensam-se as variadas possibilidades de ser mulher e as demais
intersecções, como raça, sexualidade e identidade de gênero, nos debates feministas.
Por sinal, o trabalho desenvolvido por Segabinazi (2017) sobre obras literárias infantis com
princesas africanas reforça a discussão, ao demonstrar que embora existam princesas africanas na
literatura infantil, esse número é baixo expressando pouca representatividade. Além disso, dentro
das histórias selecionadas pela pesquisadora, foi possível observar que muitas princesas negras

12
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produzidas nas obras literárias, ainda que sejam protagonistas, estão atreladas a representações
europeias.
Diante disso, a princesa é inferida como não lugar para crianças negras. Nessa perspectiva,
os estudos do feminismo decolonial (LUGONES, 2014) auxiliam-nos a problematizar a princesa de
etnia negra em uma narrativa infantil. Como uma obra literária que tematize princesas negras pode
contribuir para a desconstrução de um discurso hegemônico, que, ao reforçar a categoria de mulher
universal, subalterniza crianças na literatura?
Já a análise do livro Bruna e a galinha D´Angola será voltada para a forma como a cultura
africana é desenvolvida na narrativa. A escolha deste tema justifica-se pela necessidade de tecer
debates a este respeito no currículo escolar. O referido livro lança mão de lendas de orixás e
religiões de matrizes africanas na narrativa. A personagem Nanã 13, por exemplo, faz referência a
uma orixá do Candomblé. Essa discussão será importante, visto que um dos principais desafios
enfrentados pela escola é combater o preconceito e a intolerância, com relação à cultura e às
religiões das matrizes africanas, através das práticas pedagógicas.
É importante salientar que o apagamento das contribuições de homens e mulheres negras em
nossa cultura distanciou a relação entre a escola e as temáticas africanas. Dessa forma, observa-se a
incipiente abordagem destes temas na educação infantil, bem como a carência de obras literárias
correspondentes a estes assuntos, na pratica educativa.
Tais problemas são resultado da colonialidade que rodeia produções intelectuais,
manifestações culturais, vozes e saberes, mantendo-os em lugares silenciados estruturalmente.
Nesta direção, o decorrer desta pesquisa aponta que as editoras que priorizam a temática étnicoracial negra têm se dedicado consideravelmente a publicações infantis que abarquem a cultura
africana.
Trata-se de narrativas envolventes, ricas em aspectos culturais, visando promover um efetivo
contato de crianças com as lendas, mitos e histórias orais. No caso de Bruna e a Galinha D´Angola,
Nanã, a aiabá (orixá feminino) dos primórdios, é a senhora das águas paradas, dos pântanos e lagoas, das areias
movediças e das poças de água. É a senhora da lama, por excelência: a síntese de elementos primordiais, podendo ser
definida como ‘início, meio e fim’. Nanã se apresenta na forma de uma senhora idosa e muito lúcida, sábia, poderosa e
que tem conhecimento do próprio poder. Ela é justa e solitária, forte e corajosa, e, mais do que tudo, dotada de um
caráter ambíguo: é fonte da vida por excelência, mas também é a senhora de Icu, a morte. Senhora da ambiguidade que
não engana. É considerada Ìyá Nlá – a grande mãe da criação – epíteto dividido com Odudua e Iemanjá – e Ayaba l´arè,
a grande rainha da justiça, o que a faz tão poderosa quanto Xangô, o padroeiro da justiça. É a senhora do equilíbrio, da
sabedoria, do conhecimento, da experiência. Quando as pessoas querem ter discernimento, pedem a Nanã que lhes
clareie as mentes.
13
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é a personagem Bruna que na condição de protagonista destaca a identidade negra e as heranças
culturais, oriundas dos povos africanos. Dessa forma, observou-se como a referida obra literária
aborda a cultura africana no espaço escolar.
A última obra analisada é intitulada O cabelo de Cora e traz como temática o cabelo.
Conflitos raciais expressam-se através da discriminação dos cabelos de pessoas negras e são parte
do que Gomes (2006) e Cavalleiro (1998) discutem em seus estudos sobre educação étnico-racial e
racismo na educação infantil. A desqualificação à qual, meninas negras estão expostas, porque os
cabelos são alvos de discriminação e preconceito, tem impulsionado tanto o mercado editorial
quanto editoras voltadas para a temática étnico-racial negra, a publicarem livros que falem sobre
identidade e pertencimento raciais negros.
É indispensável que, ao abordar cabelos crespos nas narrativas, as obras estimulem crianças
a construírem uma autoimagem favorável à formação de sua autoestima e identidade. Ao favorecer
o desenvolvimento de saberes atitudinais, isto é, contemplar valores e posturas que favoreçam as
relações e interações humanas, crianças tornam-se mais preparadas para explorar o mundo, como
sujeitos de direitos.
Nesse contexto, em meio à variedade de obras com o tema (cabelos crespos no mercado
editorial), há livros que valorizam a identidade de meninas negras, em um viés de empoderamento e
elevação de autoestima. Já outras, embora tenham propostas semelhantes, parecem não se
desprender das representações pejorativas. Dessa forma, através da análise do livro O Cabelo de
Cora, observou-se de que forma meninas negras são afetadas, perante as discussões que o livro
oferece.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: SOBRE A IMPORTÂNCIA DE FAZER OUTRAS
PERGUNTAS
Como proposta de método, elaborei uma ficha de análise, destacando questões a serem
investigadas nos livros selecionados. Tais fichas foram uma das etapas vivenciadas por Colomer
(2003) para pesquisar obras com narrativas infantis e juvenis. Organizadas por quatro eixos, a
autora selecionou os critérios que mais se adequavam à sua proposta de análise. Assim como
Colomer, também busquei critérios que dialogassem com a minha pesquisa, e motivada pelo
método da teórica feminista Matsuda (1991), optei por “fazer outras perguntas” para a elaboração
das fichas. O conceito desenvolvido pela autora articula raça e gênero, para visibilizar os
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marcadores de racismo e violência de gênero, nos diversos contextos sociais. Vejamos abaixo, a
conceituação do método:
Muitas vezes uma condição pode ser identificada, por exemplo, como produto óbvio
do racismo, porém, mais poderia ser revelado se, como rotina, fossem colocadas as
seguintes perguntas: “Onde está o sexismo nisso? Qual a sua dimensão de classe?
Onde está o heterossexismo?” E a fim de ampliar ainda mais tais questionamentos,
poder-se-ia perguntar: “De que forma esse problema é matizado pelo regionalismo?
Pelas consequências históricas do colonialismo?” (MATSUDA, 1991, p.10)

Matsuda define que fazer perguntas nos ajuda a encontrar os sinais de discriminação racial,
mesmo em contextos onde o racismo é velado e passa despercebido. Como estes livros, em geral,
investem em uma estruturação lúdica para atrair o público infantil, é comum não perceber os
discursos reprodutores de racismo presentes nas entrelinhas. Sendo assim a proposta de Matsuda
adequou-se plenamente á realização da análise. As perguntas elaboradas foram as seguintes:
•

Qual é o título da obra literária?

•

Qual é a editora?

•

Quem são os autores ou autoras?

•

Em que ano a obra foi publicada?

•

Resumo da Obra;

•

Quais são os temas contemplados na obra?

•

Qual a ilustração da Capa?

•

Quem exerce a função de protagonista na obra literária?

•

Como o feminino é trabalhado através das personagens da obra literária?

Ao concluir a análise das obras literárias elencadas emergiram diversas possibilidades de
trabalho, através das problematizações de cada uma das narrativas. A partir desta experiência,
elaborei uma oficina, intitulada: Abioye, Bruna e Cora: uma proposta de reeducação das relações
raciais na literatura infantil. A referida oficina apresenta propostas de práticas pedagógicas na
educação infantil utilizando as obras literárias como referência e priorizando a reeducação das
relações raciais.
Este processo criativo, de produção de um material paradidático “na primeira pessoa”,
insere-se tanto no meu compromisso de professora com a educação pública e com a produção de
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relações simétricas entre escola, movimentos sociais e universidade quanto nos princípios do Grupo
de Estudos e Pesquisas Intelectuais Negras UFRJ14, do qual faço parte.
CONCLUSÕES
A partir das análises das obras literárias infantis com protagonistas negras, problematizei
que crianças, dada a diversidade de raça e de gênero, precisam ser educadas para serem sujeitas da
própria história. Assim, através de Cinderela e Chico Rei, Bruna e a Galinha D´Angola e O Cabelo
de Cora compreendi que isso é possível, desde que as narrativas literárias se estabeleçam como um
lugar de enunciação de sujeitos negros.
Por outro lado, enfatizo ter vivido a grata experiência de trazer para esta dissertação
produções de mulheres negras, a respeito de raça e gênero na literatura infantil. Essas conquistas
são resultados não só da Lei 10.639/03 que emergiu em mudanças significativas no mercado
editorial com relação à temática étnico-racial negra, como também, da insurgência de mulheres que
problematizam questões do cotidiano, sob um ponto de vista feminino e negro. Os fazeres destas
mulheres contribuem para a reconstrução de um feminismo crítico, a respeito de raça, gênero, classe
de maneira inestimável, alcançando o âmbito educacional. Nesta direção, defendo que as obras
literárias cujas histórias tragam crianças negras de maneira positiva para o centro da narrativa
devem ser trazidas para a educação infantil.
Finalmente, a elaboração de um material voltado para a educação infantil apresenta
propostas de oficinas centradas nas temáticas protagonizadas pelas personagens Abioye, Bruna e
Cora. A intenção em elaborá-las ocorreu em sintonia com os princípios do Grupo de Estudos e
Pesquisas Intelectuais Negras UFRJ, cujo compromisso preconiza a educação pública em simetria
entre a escola, movimentos sociais e universidade. Tal compromisso não termina por aqui, pelo
contrário. Como hooks (2017), acredito que ensinar é um ato essencialmente político na luta
antirracista. Desse modo, desejo que este trabalho possa suscitar reflexões através dos debates
tecidos e por meio do material pedagógico que apresento. Que não percamos de vista a importância
de contar as nossas próprias histórias.
O Grupo de Estudos e Pesquisas Intelectuais Negras (GIN-UFRJ) foi criado em 2014 por Giovana Xavier e surgiu do
desejo de congregar mulheres negras de diferentes áreas para construção de uma rede feminista negra engajada
na produção de conhecimentos e promoção de ações com foco em comunidades negras, suas experiências e histórias.
Apostando na promoção de ações diversificadas em escolas, universidades e na mídia, tais quais campanhas,
cursos, eventos, projetos, programas de ensino, extensão, pesquisa e reuniões de formação continuada em gênero
e feminismos negros, o grupo tem contribuído para o reconhecimento das múltiplas identidades e experiências de
gênero, raça, classe, sexualidade em torno do ser mulher negra.
14
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Resumo
O presente estudo faz parte de uma pesquisa mais ampla e teve como objetivo analisar três obras
literárias infantis que apresentam personagens negras como protagonistas: Cinderela e Chico Rei
(AGOSTINHO, 2015), Bruna e a Galinha D´Angola (ALMEIDA, 2012) e O cabelo de Cora (CÂMARA,
2013), assim como apresentar uma proposta de trabalho (com oficinas) com reeducação das relações
raciais. O itinerário da investigação dá-se em diálogo com a Lei 10.639/03, que tornou obrigatório o
ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, assim como com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (2010), que versam sobre o reconhecimento, a valorização e o
respeito à interação das crianças com as histórias da cultura africana. Nessa direção, a análise das
personagens que nomeiam a dissertação transcorreu à luz dos referenciais teóricos da
interseccionalidade, dos feminismos negros e decoloniais, problematizando questões de gênero, raça e
classe, tanto na literatura quanto na educação infantil e no mercado editorial. Por fim, apresento as
oficinas. Tais oficinas estão em sintonia com os princípios do Grupo de Estudos e Pesquisas
Intelectuais Negras UFRJ, de valorização da autoria de professoras na sala de aula, de compromisso
com a educação pública e com a produção de relações simétricas entre escola, movimentos sociais e
universidade.
Palavras chave: personagens negras, reeducação das relações raciais, literatura, educação infantil.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho coloca em foco discussões e reflexões sobre Didática ocorridas em um
contexto de formação de professores em um Curso de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem,
a partir da própria vivência dos graduandos como alunos e como estagiários em escolas de
Educação Básica.
Considerando a fala de Libâneo (2013, p. 13) de que o “o processo de ensino – objeto de
estudo da Didática – não pode ser tratado como atividade restrita ao espaço da sala de aula” e que
“a didática investiga os fundamentos, condições e modos de realização do ensino. Converte
objetivos sócio-políticos e pedagógicos em objetivos de ensino, seleciona conteúdos e métodos,
estabelecendo vínculos entre ensino e aprendizagem” é que se propõe um olhar para a compreensão
desse tema, em sua relação com a prática em escolas públicas desde o segundo ano curso
vivenciada pelos estudantes.
Trata-se de um relato de experiência cujo objetivo é apresentar e discutir reflexões sobre
Didática de graduandos de licenciatura em enfermagem, em relação à vivência em disciplinas
pedagógicas e na prática em escolas de Educação Básica.
DESENVOLVIMENTO
Apresenta-se esse trabalho a partir de uma contextualização do local e princípios que
norteiam o curso no qual se situa o relato. Em seguida, são apresentadas questões trazidas e
discutidas pelos alunos, em diferentes momentos ou disciplinas, acerca da Didática. Ressalta-se que
os nomes aqui apresentados são fictícios.
CONTEXTO DA EXPERIÊNCIA RELATADA
O Curso de Licenciatura em Enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto
/USP, tem em seu Projeto Pedagógico os princípios de Articulação da formação ao mundo do
trabalho e Educação crítico-reflexiva (EERP/USP, 2015). A estrutura curricular é orientada por
cinco grandes eixos, sendo que um deles é a Formação de Professores (EERP/USP, 2015). Para
atender a esses propósitos o currículo propõe a imersão em campos de prática profissional que, no
caso do eixo da formação de professores, seriam escolas de educação básica e de educação
profissional.
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A inserção nas escolas se dá por meio de disciplinas que se desenvolvem por meio dos
ciclos pedagógicos, vivenciados em pequenos grupos (em geral a turma de 50 alunos é dividida em
quatro, cerca de 12 graduandos por grupo, sendo cada grupo acompanhado por um docente, durante
todo o ano). Cada ciclo é composto por etapas distintas, sendo que cada uma dessas etapas é
registrada pelo graduando por meio de relatos escritos, constituindo um portfólio reflexivo
individual. Assim ele narra, organiza e reflete sobre suas experiências no processo vivenciado. As
etapas do ciclo são: 1) Imersão na realidade - momento em que o aluno vai à escola de educação
básica (2º. e 4º. ano) ou profissional (3º. , 4º. e 5º. ano), sendo cada subgrupo em uma escola
diferente; 2) Síntese provisória – no subgrupo, discutem os relatos produzidos por cada aluno sobre
a imersão, identificando problemas ou questões relacionadas à experiência vivida na escola,
chegando à formulação de uma questão de aprendizagem; 3) Busca de conhecimento individualmente, é feito um levantamento a partir de diversos recursos, que subsidiam a resposta à
questão de aprendizagem; 4) Nova síntese - nos subgrupos, uma reflexão sobre o conhecimento
trazido pelos graduandos com a intenção de compreender os problemas identificados e reconstruir a
prática profissional. Laboratórios de prática profissional pedagógica (LPP) são também
desenvolvidos, cujo foco é algum tema ou atividade, comuns a todos os subgrupos (SILVA; SÁCHAVES, 2008; CORRÊA et al., 2011; FORTUNA et al., 2012; ANDRADE et al., 2017). Após a
Nova Síntese, o grupo retorna à escola, com novos conhecimentos incorporados, iniciando-se um
novo ciclo. A aproximação com a escola e o desenvolvimento de práticas educativas em saúde vão
ocorrendo gradualmente, no decorrer do ano letivo.
Durante o curso há, no âmbito da formação de professores, disciplinas eixos, anuais, que
são realizadas por meio do ciclo pedagógico. Essas disciplinas articulam-se com outras, que lhe
oferecem subsídios no campo pedagógico, tais como Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia da
Saúde, Psicologia da Educação I e II, Educação e Sociedade, Políticas e Organização da Educação
Básica, Didática I, II e III, Metodologias do Ensino de Enfermagem I e II.
RESULTADOS
Nesse contexto, os estudantes estão em um processo de formação docente que possibilita
que transitem entre as questões estudadas a partir de teóricos e as questões que vivenciam no
cotidiano das escolas.
Mas as definições de Didática trazidas pelos estudantes, em seu primeiro contato com a
disciplina, aparecem, em geral, como:
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- Método que facilita o processo de aprendizagem tendo como agente o sujeito que
transfere o conhecimento.
- Maneira que o educador encontra de facilitar o repasse do que tem a ensinar.
- Forma de se ensinar.
- Jeito padrão ou não de se transferir conhecimento.
(Definições de Didática dada por estudantes na disciplina Didática I, em seu primeiro
dia de aula)

Tais definições, formuladas no terceiro semestre do curso, ainda no início de suas imersões
na escola, parecem restringir o alcance do conceito de Didática, limitando-o à ideia de que se refere
somente a estratégias de ensinar. As oportunidades de conhecer mais sobre o assunto, ler e discutir
textos e deparar-se com situações concretas de ensino, ao longo do curso, vão ampliando esse olhar
dos estudantes. O estudo e as práticas sociais vão mudando os significados e sentidos (VYGOTSKI,
2001) que apresentavam no início do curso, a partir da relação com outros, e das experiências
concretas que passaram a vivenciar.
Já em meados do segundo ano, e vivenciando a disciplina em que faz imersões na escola de
educação básica, a estudante Maria faz a seguinte referência, em seu portfólio:
É importante que o PP saliente a concepção de Educação, escola, avaliação, ensino e
aprendizagem que a instituição escolar possui. Nesse sentido, creio que a Disciplina
de Didática I será fundamental para compreendermos melhor a fundamentação teórica
que norteia a Escola Estadual [...], uma vez que passamos pelas concepções
pedagógicas e as tendências didático-pedagógicas.
(Maria, Relato de Busca do ciclo 4 da disciplina “Promoção da Saúde na Educação
Básica”, 2º. ano).

Observa-se a tentativa de Maria em fazer pontes entre aquilo que vivencia na escola e aquilo
que estudou nas disciplinas do curso, parecendo identificar que concepções pedagógicas guiam o
processo de ensino, e que precisam estar claros no Projeto Pedagógico (PP) da escola.
João destaca ainda, em outro momento:
Após nossas atividades em sala de aula, nosso grupo passou a ter em comum a
preocupação a respeito do entendimento e aprendizado por parte dos alunos ao
conteúdo realizado por cada subgrupo específico na última imersão, e tal discussão
nos levou ao tema abordado neste ciclo. Nossas pesquisas voltaram novamente para a
didática como tema central, onde num aprofundamento realizado na discussão,

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2096

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

passamos a debater o aprendizado também de um ponto de vista social, e psicológico,
a fim de compreender as demais variáveis que contribuem ou impedem uma boa
educação. Neste momento, foi debatido as diferentes metodologias utilizadas na
educação, sobretudo metodologias que consideram o contexto social do aluno.
(João, Relato de Nova Síntese do ciclo 3, da disciplina “Promoção da Saúde na
Educação Básica”, 2º. ano).

Vigotski (2003, p.189), aponta que “a educação pelo trabalho promove métodos didáticos de
ensino totalmente novos” no qual o aluno retorna ao ponto que iniciou, mas em novo estado, com
seu olhar enriquecido por uma nova experiência. “Isso ajuda particularmente o aluno a observar, ao
mesmo tempo e de uma só vez, todo o caminho percorrido e – o que é fundamental – a se explicar
porque esse caminho foi transitado.” Nas falas de Maria e João pode-se apreender esse movimento,
no reconhecimento de que estão num processo de articular os conceitos trabalhados à realidade
experimentada na escola, na qual estavam para conhecer aquele contexto, relacionar-se com alunos
e agentes da escola, propor e desenvolver ações em parceria, avaliar o que havia sido feito e
reapresentar novas propostas de ações.
Teoria e prática são inseparáveis, articuladas ao longo do processo de formação do
enfermeiro professor. A questão das oportunidades de vivenciar situações práticas concretas, aliadas
à reflexão teórica, é considerada fundamental, para que os estudantes se deem conta que Didática
não é só técnica ou estratégia, mas que o olhar para o ensino precisa ser mais amplo que isso.
Buscando justificar as relações entre a Pedagogia histórico-crítica e o plano de aula proposto
para suas atividades na escola, num trabalho de Didática III, no quarto ano do curso cursada
concomitantemente com a disciplina de estágio supervisionado em escolas, um grupo destacou em
seu trabalho:
A utilização da problematização, instrumentalização, catarse e prática social se mostra
possível de ser aplicada, uma vez que foi criada dentro da sala de aula por meio dos
próprios professores com o educando; mas articular alguns fatores como a falta de
tempo, necessidade de planejamento mais detalhado e olhar para salas heterogêneas,
com a pedagogia histórico crítica é um desafio para os professores ainda hoje.
(Grupo 1, proposta e análise de um plano de aula para educação profissional em
enfermagem, na disciplina “Didática III”, 4º. ano)

Trazer as questões didáticas para os desafios que também eles estão encontrando nas escolas
em que realizam estágios, torna a discussão mais fértil e propícia para seu próprio desenvolvimento.
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O trabalho contínuo e articulado entre a formação docente e profissional do enfermeiro
resulta em novas compreensões na relação de ensino.
Por trás de sua postura docente (e como esse reconhece seu trabalho) e a elaboração de
atividades a serem desenvolvidas em sala de aula, o professor carrega consigo a
influência de tendências pedagógicas e de modelos/experiências profissionais,
impregnadas em sua atuação, interferindo diretamente no reconhecimento do que se
faz, para que se faz e como se faz. Necessita-se porém, que a luta pelo repúdio à
discriminação e imoralidade seja mantida em sua prática, resultando em aspectos
éticos indissociáveis ao profissional educador e que se revela como requisito primário
na identidade profissional de qualquer docente, em especial o enfermeiro professor.
(Alberto, avaliação na disciplina “Didática III”, 4º. ano)

Alberto mostra, já nos momentos finais do curso, a apropriação de diferentes elementos
trabalhados, que acabaram por resultar em um conceito de professor não só consciente de seu papel,
mas também de sua responsabilidade social.
CONCLUSÕES
As principais conclusões desse relato apontam para a importância do estudante estar inserido
em um campo de prática profissional enquanto ainda é estudante, em um espaço concreto do mundo
social em que ele faz parte, tendo oportunidades de discutir e analisar, sistematicamente, e com
apoio do docente, as experiências vivenciadas, a partir de elementos didático-pedagógicos que vão
fundamentar suas análises.
A relação teoria e prática, tão presente no ensino, mostra-se como um processo dialético
necessário para a formação do graduando, na qual não se prescinde de professores que o
acompanham e têm papel importante na atribuição de significados, a partir das diferentes
disciplinas de formação didático-pedagógica, especialmente Didática I, II e III, articuladas à criação
de situações para reflexão e para a apropriação dos conhecimentos didático-pedagógicos pelo
graduando no mundo do trabalho.
A compreensão da complexidade e riqueza desta prática de imersão nas escolas, como
campos de prática para o ensino, pode ajudar na proposta de programas de formação de professores.
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Resumo
Trata-se de um relato de experiência cujo objetivo é apresentar e discutir as reflexões sobre Didática de
graduandos, em relação à vivência em disciplinas pedagógicas e na prática em escolas de Educação
Básica, em um Curso de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem da Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Apresenta-se esse trabalho a partir de uma
contextualização do local e princípios que norteiam o curso no qual se situa o relato. Em seguida, são
apresentadas questões trazidas e discutidas pelos graduandos, em diferentes momentos ou disciplinas,
acerca da Didática. As conclusões apontam para a importância de o graduando estar inserido em um
campo de prática profissional enquanto ainda é estudante, em um espaço concreto do mundo social em
que ele faz parte, tendo oportunidades de discutir e analisar, sistematicamente, e com apoio do docente,
as experiências vivenciadas, a partir de elementos didático-pedagógicos que vão fundamentar suas
análises, levando-o a uma concepção de professor não só consciente de seu papel, mas também de sua
responsabilidade social. A questão das oportunidades de vivenciar situações práticas concretas, aliadas à
reflexão teórica, é considerada fundamental, para que os estudantes se deem conta que Didática não é
só técnica ou estratégia, mas que o olhar para o ensino precisa ser mais amplo que isso, englobando
fundamentos, condições, contextos e objetivos sociais. A relação teoria e prática, tão presente no
ensino, mostra-se como um processo dialético necessário para a formação do graduando, na qual não
se prescinde de um professor que o acompanha e tem papel importante na produção de significados, na
criação de situações para reflexão e para a apropriação dos conhecimentos didático-pedagógicos pelo
graduando.
Palavras-chave: Formação docente; Didática; Ciclo Pedagógico; Licenciatura em Enfermagem.
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INTRODUÇÃO
A Didática é uma área de conhecimento que tem como principal fundamento a perspectiva
instituída por Comenius com a Didática Magna ( publicada pela primeira vez em 1657), nesse
compêndio Comenius instituiu a ideia de que era possível ‘ensinar tudo a todos’, estabelecendo em
um primeiro momento a ideia de instrumentalização (saber fazer), que a didática iria possibilitar
através de métodos instrutivos, elementos necessários para o ‘como ensinar’, ‘como fazer’ encontramos nessa ideia, a expectativa de alguns alunos das licenciaturas sobre a disciplina, quando
questionados do que esperam com a disciplina, “nessa disciplina irei aprender a ensinar”.
No Brasil especificamente, a Didática vai ser marcada pela concepção tecnicista de
educação, e o que prevaleceu foi o seu caráter técnico, ou seja, para muitos era caracterizada como
uma disciplina neutra, e o professor tinha somente a função de “ENSINAR”. ao professor a
“ENSINAR”.
A partir do final da década de 1980, com a abertura política, e a necessidade de discussão
sobre a importância e relevância da disciplina na formação de professores, foi possível identificar os
outros aspectos da didática, a saber: os aspectos humano, político e social, e seus contextos,
entendendo que não se concebe uma formação docente sem a compreensão do espaço escolar e da
sua relação com o espaço escolar.
O encontro entre duas professores de Didática, por fazerem parte de uma mesma linha de
pesquisa em um processo de doutoramento, e com sentimentos similares sobre o “como” tem sido
desconsiderada nossa disciplina em diferentes regiões do Brasil, em contextos de instituições
públicas no ensino superior – resultou em discussões e análises sobre o tema, e, partindo de nossas
próprias práticas são apresentadas nesse trabalho.
Como trabalhar a didática com turmas numerosas, com alunos de cursos diferentes ,onde os
próprios coordenadores valorizam somente a especificidade da área de conhecimento de seus
cursos, que metodologias seriam adequadas para conseguir a participação, que conteúdos
avançariam para além do aspecto instrumental da disciplina, como trabalhar a didática para que
possua significado na formação de professores? São questões constantes no nosso cotidiano no
ensino de didática, e, acreditamos da grande maioria dos professores desse componente curricular.
Assim, o principal objetivo deste trabalho é apresentar a partir de análises e reflexões como
a didática foi sendo construída como disciplina no itinerário docente dessas professoras bem como,
a busca por reforçar a importância desse componente curricular na formação de professores.
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PRESSUPOSTOS TEÓRICOS QUE SUSTENTAM A ANÁLISE
Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) no Brasil, vivenciam graves e recorrentes
problemas com referência ao processo ensino aprendizagem em cursos de licenciatura com relação
às chamadas ‘disciplinas pedagógicas’ e, de modo específico com referência a Didática Geral,
disciplina relevante, considerando a formação docente ofertada.
Negativas influências contextuais são contribuintes nessa questão, dentre algumas, podemos
destacar o sentido e a relevância da disciplina para a formação de professores, desde a ser ressaltada
ou negada, por vezes, é colocada em questão, para Candau (1983, p. 12) apud Salgado (1982, p.16):
A acusação de inocuidade vem geralmente da parte de professores dos graus mais
elevados de ensino, onde sempre vingou a suposição de que o domínio do conteúdo
seria o bastante para fazer um bom professor (e talvez seja, na medida em que esses
graus ainda se destinem a uma elite). A acusação de prejudicial vem de análises mais
críticas das funções da educação, em que se responsabiliza a Didática pela alienação
dos professores em relação ao significado de seu trabalho.

Nessa perspectiva, é possível identificar os problemas decorrentes da forma como os alunos
apresentam dificuldades de engajamento nessa disciplina, e, porque, os institutos que abrigam esses
cursos, por sua vez, não reconhecem a importância de proporcionar aos docentes da área de
didática, condições adequadas de formação e de trabalho.
Vivenciamos a disciplina como alunas, a partir de uma perspectiva tecnicista fundamentada
no livro de Clódia Maria Godoy Turra ( Planejamento de ensino e avaliação da
aprendizagem/1975), esse livro foi guia e referência, da maioria dos estudos de didática na década
de 1980 e 1990, era comum, estudarmos cada capítulo, e aprendermos tudo sobre planejamento de
ensino ( e seus elementos), no entanto, essa, perspectiva de aprender a fazer, se apresentava
separada das questões sobre o “por que fazer”, “para que fazer” e por deveras distante da
contextualização necessária para a compreensão da complexidade do ato de ensinar.
A didática vem a ser, portanto, a disciplina que no entendimento de Pimenta e Gonçalves
(1990, p. 127) é uma “teoria de ensino, abarcando em seu objeto de estudo o processo de ensinoaprendizagem, elaborando princípios e práticas válidos para todas as matérias de ensino”. Luckesi
(1997) destaca que a didática para assumir um papel significativo na formação do educador, deverá
mudar os seus rumos, e não:
Poderá reduzir-se tão somente ao ensino de meios e mecanismos pelos quais se possa
desenvolver um processo ensino-aprendizagem, mas deverá ser um elo fundamental
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entre as opções filosófico-políticas da educação os conteúdos profissionalizantes e o
exercício diuturno da educação. Não poderá continuar sendo um apêndice de
orientações mecânicas e tecnológicas. Deverá ser, sim, um modo crítico de
desenvolver uma prática, forjadora de um projeto histórico, que não se fará tão
somente pelo educador, mas pelo educador, conjuntamente, com o educando e outros
membros dos diversos setores da sociedade. (1997, 30)

Dessa forma, defendemos a ideia de que a didática tem uma perspectiva multidimensional
sobre o ensino,

não é

específica de uma determinada área, o nosso ponto de vista é de

compreensão do ato em seus espaços de forma intencional e como prática social, e possui um
campo epistemológico que se nutre de outras áreas, (sendo por princípio - interdisciplinar), mas que
possui conteúdos que são específicos da sua área.
Como trabalhamos com a didática desde 1994, vivenciamos os processos de negação da
didática nos cursos de formação de professores, ao ponto de reformulações curriculares de cursos de
licenciatura retirarem a disciplina de didática e acrescentarem uma de ‘didática do desporto’, em
outro curso ‘didática da matemática’ e, ao mesmo tempo, neste mesmo currículo incluírem uma
optativa de ‘planejamento e avaliação’.
Atualmente, passamos por novas discussões sobre a sua importância na formação de
professores, a resolução CNE/CP 002/2015, ao incluir a obrigatoriedade de um núcleo pedagógico
comum para todas as licenciaturas trouxe à tona esse debate, e estamos nós da didática novamente
travando batalhas para explicar a sua importância, a necessidade da sua permanência nos currículos,
bem como, que ‘didática geral’ e ‘didática específica’ não podem ser oferecidas em forma de
permuta, ambas são necessárias e fundamentais na formação de professores.
Nesse movimento e nesses mais de vinte anos lecionando essa disciplina, compreendemos
que a relevância e importância da didática para a formação de professores reside no fato de que é
possível propiciar aos alunos, em sua formação inicial, a oportunidade de vivenciar a escola e a sala
de aula antes do estágio, oportunizando a compreensão e a explicação do processo ensinoaprendizagem.
METODOLOGIA
Ao constatarmos que eram comuns, além do componente curricular na prática docente
exercida, os sentimentos de angustia – por vezes decepção pelo que era experimentado, passamos a
dialogar sobre como conduzíamos a nossa prática pedagógica, bem como a buscar semelhanças ou
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diferenças nas ementas, nos conteúdos, nas metodologias, na forma como avaliamos, como os
nossos alunos vivenciavam a disciplina e a relação travada com as diferentes licenciaturas.
Inicialmente, fizemos um levantamento de quais conteúdos eram selecionados, se possuíam
diferenças entre as várias licenciaturas que trabalhávamos, se tinham avançado ao longo do
percurso de trabalho, quais metodologias eram as mais recorrentes, e, quais instrumentos de
avaliação eram mais utilizados.
Para isso, os nossos planos de curso, desde o início, foram as referências. Inicialmente
fomos verificar os conteúdos, percebemos que o caráter tecnicista, a instrumentalização era o
principal, nos primeiros planos de curso os conteúdos selecionados eram o planejamento de ensino
e seus elementos.
Repetíamos o que tínhamos aprendido durante a nossa graduação, em seguida, fomos
percebendo a introdução de conteúdos que buscavam compreender o porquê e o para que ensinar,
atualmente os conteúdos que são trabalhados por nós na disciplina de didática buscam oportunizar
a compreensão da complexidade do ato de ensinar, mediatizada pelas várias dimensões, a saber: a
base epistemológica e histórica, as discussões sobre a didática instrumental e fundamental, novas
tecnologias na educação, competências e habilidades, gestão da classe e da disciplina, formação de
professores, a perspectiva instrumental foi mantida, através da compreensão do planejamento e dos
elementos constitutivos - (objetivos, conteúdos, metodologia, recursos e avaliação).
Foi possível perceber que no decorrer dos anos fomos ressignificando os conteúdos que
utilizávamos para trabalhar, podendo afirmar que isso ocorreu em função da oportunidade da
formação continuada, bem como, do aporte de novas pesquisas e leituras sobre a didática. No
percurso trilhado desde então, mesmo partindo, da didática instrumental, fomos aos poucos
ressignificando o campo e a natureza da didática, passamos a ter contato com outros autores,
Saviani, Freire, Pimenta, Libâneo, Veiga, Kincheloe, Imbernón, Masetto, entre outros, que nos
possibilitou compreender a importância da didática como componente curricular fundamental na
formação de professores
Como desenvolvíamos as nossas aulas, passou a ser um ponto crucial nas nossas discussões
e análises, nas trocas de experiências, fomos constatando que utilizávamos aulas expositivas, as
chamadas ‘aulas magistrais’, capítulo de livros para leitura e discussão e quase nenhuma
oportunidade de vivenciar a escola e a sua complexidade.
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Dessa forma, reforçávamos a ideia da Didática como uma disciplina que pouco ou quase
nada oferecia para a formação de professores, para uma de nós, a principal mudança aconteceu com
o retorno do mestrado, a perspectiva metodológica foi ressignificada, de aulas meramente
expositivas, foi oferecida a oportunidade de vivenciar as salas de aulas e através da observação
dirigida, produzir material sobre o ensino e aprendizagem, que eram utilizadas como conteúdos para
análise e reflexão.
No entanto, foi possível constatar, as transformações na forma como conduzíamos a
disciplina e que avançamos em busca de práticas inovadoras, aulas invertidas, ABP (Aprendizagem
Baseada em Problemas) observação dirigida da sala de aula, rodas de conversas, comunicação oral,
foram algumas das atividades introduzidas na nossa prática.
Quanto a avaliação da aprendizagem, sempre foi difícil conseguir desenvolver uma
perspectiva que realmente tivesse sentido para além da atribuição de notas para aprovar ou reprovar
os alunos, ainda, utilizamos provas, trabalhos em grupos, apresentação de seminários, e embora,
seja possibilitado ao aluno refazer as atividades de verificação de aprendizagem, quando não
atingem o escore determinado, as práticas avaliativas, são sim, tradicionais e classificatórias, as
nossas tentativas de ressignificação das práticas avaliativas, sempre esbarram na perspectiva que a
própria universidade institui, é necessário aplicar instrumentos para a atribuição de uma medida que
seja suficiente para a aprovação ou reprovação dos alunos.
Algumas questões relacionadas ao oferecimento da disciplina em alguns cursos, acabavam
por dificultar o nosso trabalho e embora estivéssemos em universidades diferentes, elas se repetiam,
um dos principais vinha a ser a quantidade de alunos por turma, e decorrente disso, a compreensão
de que para muitos coordenadores de Curso a disciplina não era tão importante quanto as disciplinas
específicas, aparecia claramente o descaso, as justificativas utilizadas para não diminuir o número
de alunos por sala eram muitas vezes sem sentido, ‘não temos professores suficientes’, ‘os alunos
precisam cursar’ e ‘não temos como oferecer outras turmas’,’ se organize’,’ nós encontraremos um
espaço adequado’, “mais flexibilidade de nossa parte, por sua vez, os argumentos que usávamos
para solicitar a diminuição das turmas, eram devidamente ignorados.
Outra questão, vem a ser a falta de interesse dos alunos das licenciaturas no componente, é
recorrente a falta de engajamento dos alunos das turmas nas aulas ministradas, com comportamento
muitas vezes de forma alienada, evidenciando grande desinteresse e pouca participação nos
momentos transcorridos durantes as mesmas, ao ministrarmos a disciplina de didática nas diversas
licenciaturas é comum ouvirmos dos aluno que o componente curricular não é interessante e que
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eles acreditam que para ensinar precisam somente possuir conhecimentos da área específica, pois
ainda não superamos a ideia simplista de que ‘quem sabe, consequentemente, sabe ensinar’.
Nessa perspectiva, o ensino da didática nos cursos de licenciatura não tem sido tarefa fácil,
no entanto, existe de nossa parte a compreensão da importância desse componente na formação de
professores, e nessa itinerância estamos buscando sentido para a sua manutenção nas licenciaturas,
em nossas análises, passamos a compreender que um dos motivos que levam aos alunos das
licenciaturas a não se interessarem pela disciplina, resulta de um preconceito instituído por alguns
professores das disciplinas específicas, para alguns quem sabe, sabe automaticamente ensinar, e
que aprender a ensinar é um processo que ocorre na prática, dessa forma, constatamos que
introduzir nos conteúdos da disciplina a importância dos saberes necessários para o exercício da
docência é fundamental, nesse movimento os alunos compreendem que já está superada a ideia de
que ensinar é meramente transmitir conhecimentos e que o ato é repleto de complexidade e
subjetividades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A didática tem assumido nuances quanto ao seu conteúdo, importância e significado, às
mudanças acabam acarretando nos docentes a necessidade de ressignificar o seu planejamento e a
forma como desenvolve a disciplina.
As reflexões e análise sobre a nossa prática indicaram que no percurso trilhado, ao longo
desses mais de 20 anos lecionando essa disciplina, soubemos de certa forma, acompanhar as suas
transformações, principalmente ao assumirmos que o ensino e sua complexidade são os seus objetos
de estudo.
Entendemos, portanto, que para ensinar didática, acreditamos e defendemos a posição de
que mais do que ensinar, o como ensinar - temos que oferecer aos alunos a capacidade de
compreender o espaço onde o ensino acontece, possibilitando a análise crítica da realidade do ato,
buscando a problematização e possibilitando encontrar alternativas para as questões ou situações
que acontecem na sala de aula.
Ainda, entendemos a importância da didática na formação docente, pelo fato de ser a
disciplina que discute o ensino a partir da prática, que apresenta aos alunos os elementos que
envolvem o ato de ensinar, a saber: professores, alunos, conteúdos, metodologia, recursos,
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avaliação, contexto social, político e cultural, ainda traz a importância do para que e o porquê
ensinar.
No entanto, nos distanciamos da ideia da didática como um guia, leis ou regras para serem
seguidas na tentativa da realização do bom ensino, para nós, comungando com Contreras (1990) à
disciplina, “explica o processo de ensino-aprendizagem para propor sua realização consequente
com as finalidades educativas”.
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Resumo
Esse artigo resulta de vivências docentes em Instituições de Ensino Superior (IES), ministrando o
componente curricular Didática, em turmas de Licenciatura
desde 1994 – aspectos do
desenvolvimento da disciplina, como: o conteúdo programático, o engajamento das turmas, a escolha
metodológica, a avaliação da aprendizagem, bem como as discussões recorrentes sobre a relevância da
disciplina para a formação de professores, são elementos que serão tratados neste trabalho.
Destacamos, nesse contexto, a dificuldade em conseguir o engajamento dos discentes nas atividades
propostas nas aulas, em função desse componente curricular ser tratado como dispensável pela maioria
dos alunos e professores, que ainda acreditam que o conhecimento científico disciplinar é suficiente
para o exercício qualificado da docência, levando a uma sensação de impotência, por parte do docente
para conseguir organizar as ações didáticas de forma a conseguir a participação de todos, bem como,
referendar a relevância da disciplina para a formação docente. As demonstrações de falta de interesse,
alienação e pouca participação nas aulas, fato constante no desenvolvimento da disciplina, bem como, a
tentativa de um trabalho com mais engajamento por parte do professor são, geralmente, afetados pela
falta de sentido atribuído à disciplina. Dessa forma, esse trabalho objetiva compartilhar as reflexões e
análises sobre o ensino de Didática e seus desdobramentos. Como aporte teórico recorremos a Candau
(1997) Contreras (1990), entre outros. Concluímos que, ao desconsiderarmos a importância desse
campo de conhecimento na formação de professores, podemos inviabilizar uma ação didática eficiente
dificultando o significado e a importância do aprendizado do conteúdo da disciplina para a formação
docente.
Palavras-chave: Didática – Ensino de Didática – Formação de Professores.
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INTRODUÇÃO
Ao estudar e aplicar metodologias mais ativas de ensinar e aprender, verificamos as grandes
demandas e oportunidades de docentes e discentes ao reconhecerem como elas modificam a
construção de novos saberes e trocas de conhecimento.
Nesse sentido, esse artigo se propõe a discutir a aplicação das metodologias ativas no
processo de ensino que se desenvolve em uma perspectiva de educação inovadora. Trata-se de
pensar quais os desafios de construir um ensino mais ativo, fundamentado na formação e
preparação de professores e no entendimento do perfil do aluno nesse contexto de definição de sua
aprendizagem.
Para iluminar esse debate, buscamos resgatar o pensamento de autores que apresentam
diretamente contribuições teóricas a respeito da aprendizagem ativa, das metodologias ativas,
formação de professores, perfil do aluno do século XXI e a chamada educação inovadora. Assim,
torna-se importante destacar que estamos no terreno de desenvolvimento de um recorte de
revisionismo bibliográfico que pode trazer contribuições significativas para entender demandas e
oportunidades para ressignificações no processo de ensinar e aprender na atualidade.
Iniciamos abordando o conceito de educação inovadora, que tornou-se uma chave de
referência para o entendimento das práticas de ensino ativo e que conta com novidades, dinâmicas e
realidades de construção do conhecimento a partir da diretriz da resolução de problemas que levem
em conta a realidade contextual e social do aluno. Com esta forma de olhar as práticas educativas
em sala de aula, vemos que inovação é um fazer diferente, uma forma de reconstruir o que estava
dado como pronto, acabado, pois quando falamos de inovação, buscamos nos conhecimentos mais
consolidados e que podem ser transformados por novos jeitos de pensar, que suscitam o
protagonismo, a interação a colaboração. Uma visão que coloca o docente como mediador da
aprendizagem e o discente no centro da aprendizagem.
EDUCAÇÃO INOVADORA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Moran (2007) nos mostra que o grande fundamento para a inovação é a ideia de promoção
de um conhecimento integrador, que possibilita novas criações de saberes, bem como o
desenvolvimento da autoestima, do autoconhecimento, um direcionamento para empreender e um
olhar para a cidadania. Um outro clássico que também colabora para nossa compreensão, vem a ser
Morin (2002) ao afirmar que na era das incertezas, é preciso que a educação do futuro nos apresente
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condições de enfrentar aquilo que não é facilmente legível na realidade e que não está posto em
teorias.
Em Minner e colaboradores (2010) estratégias que levam a investigação, pesquisa e busca
de descoberta de novos saberes alcançam muito mais uma promoção de aprendizagem. Isto quer
dizer que tais formas mais dinâmicas e criativas de incentivar a aprendizagem conduzem muito
mais a resultados mais positivos no que se refere a retenção do conhecimento pelos alunos na
sociedade atual.
Días-Barriga Arceo (2010, 2012) ao analisarem escolas mexicanas inferem que inovações
curriculares são caracterizadas por significarem mudanças nos paradigmas e práticas sociais em
uma comunidade concreta, com a participação efetiva dos professores. No caso, os professores
devem promover uma aprendizagem ativa, que já no século XX, John Dewey (1922) nos fez
entender, como sendo um processo de construção de conhecimentos com colaboração, interação e
pro atividade por parte do aluno, com o professor criando e favorecendo a mediação dessa
construção. Isto é, a aprendizagem acontece pela ação.
Além do horizonte que aponta a inovação educacional como um modus operandi docente,
há mais fortemente, uma vertente acadêmica que define inovação pedagógica vinculada ao uso das
ferramentas digitais. Segundo Buzato (2010) inovar na educação é incluir produtos e propostas
pedagógicas ligadas ao próprio desenvolvimento tecnológico no âmbito escolar, e esta prática não
está descolada do próprio desenvolvimento econômico. Com isso, os autores fazem uma analogia
entre a implementação das tecnologias digitais no processo educativo e a própria necessidade de
inovação do mundo corporativo, querendo dizer que em ambos os casos, usar ou não esta dimensão,
torna-se base de permanecer ou sucumbir na atualidade.
Para nosso entendimento em nossas discussões, partiremos de que uma educação inovadora
é aquela que está articulada, antenada com uma aprendizagem ativa e que traz práticas de
aprendizagem dinâmicas, contextualizadas, interativas, com uso ou não das tecnologias digitais e
que fomentam criatividade, protagonismo, resolução de desafios e ainda oferecem a oportunidade
de aliar o afeto a cognição.
Como temos elaborado, os autores referidos acima, para definir ou buscar uma direção de
educação inovadora, apontam o papel dos docentes como extremamente imbrincado na prática da
inovação educacional. Partindo dessa compreensão, a inovação seria algo subjacente ao processo de
atualização permanente da formação do professor. Nesse sentido, educação inovadora e formação
docente estão muito mais envolvidas para práticas eficazes de aprender e ensinar.
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Dessa forma, compreendemos que existem dois conceitos chaves para que o docente
acompanhe tais demandas de inovação na esfera educacional que tanto discutimos. São eles: o
planejamento e a preparação. Pois estamos em um cenário de salas de aulas em que se discute uma
nova profissionalização da forma de compor a persona docente. Sendo assim, vimos em Andrews e
colaboradores (2016) que é necessário redefinir o lugar de formação dos professores, articulando
mais coerentemente a Universidade e as escolas, conduzindo um locus específico para a construção
de um plano de formação do professor, que leve em conta não suas prioridades técnicas e
tecnológicas mas, sobretudo, sua afirmação e reconhecimento profissional público.
Os autores mencionados propõem um lugar de formação profissional, onde o professor ao
adquirir sua formação de forma atualizada, profissional, também articularia sua identidade c de
classe com as perspectivas do chão da escola e os diálogos universitários. Eles colocam esta
condição como uma perfeita integração entre a escola e a universidade, essa seria uma primeira
característica essencial desta proposta. Ainda para eles, tal espaço de formação continuada da
profissionalização docente, deveria estar contemplado também com um entrelaçamento de uma
visão da projeção da docência que se constrói como profissão fundada no conhecimento,
significando que deve-se levantar problemas novos, refletir e pesquisar sempre, além de exercitar a
colaboração para definição de um trabalho conjunto.
Também Zeichnere colaboradores (2015) colaboram defendendo que não iremos alcançar
uma formação docente com profissionalização e articulação integrada entre escola e universidade
pela mera tentativa de trazer as escolas para as Universidades e vice versa, mas de edificar um novo
espaço que em colaboração traz a cena tanto os conhecimentos tradicionais e técnicos, como
também a valorização das experiências. Para eles, esse lugar de formação deve se constituir em
lugar de ação pública, que associa experiências da comunidade local com as perspectivas da
sociedade global.
Riley&Solic (2017) amadurecem ainda que a formação do professor deve ser aberta com a
interface da sociedade, com uma vertente antropológica de conhecimento das diversidades culturais,
hoje presentes no escopo da educação, a chamada valorização de percursos formativos.
Todas essas concepções que se cruzam com o intuito de pensar a nova formação continuada
do docente mediante o cenário das propostas de uma educação inovadora, encontram ressonância
nos estudos e publicações de Nóvoa (2013) que aborda a importância de reorganizar toda a
formação docente, destacando disposição pessoal, interposição profissional, definição pedagógica,
novas formas de investigação científica e exposição pública.
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O que o autor nos mostra é que além do papel de transmissão de conhecimento presente na
escola, ela também deve apresentar-se como um laboratório de produção de novos saberes. O
professor se informa e forma neste espaço. Em seu olhar, as escolas aprendem com seu processo de
trabalho, criando novas práticas, novos processos de inovação e dinâmicas próprias. E com isso,
constrói-se a aprendizagem coletiva e o docente está no bojo dessa configuração.
PERFIL DISCENTE DO SÉCULO XXI
Nesse momento de nossa discussão, nos perguntamos porque pensar em novas propostas
pedagógicas de ensinar e aprender, porque pensar em formação docente e educação inovadora,
porque os estudantes de hoje não são mais os mesmos de ontem. Com essa reflexão, abrimos um
ponto para compreender as demandas educacionais dos jovens estudantes do século XXI, que hoje
não mais estão nas salas de aula para escreverem em seus cadernos brochura, toda a matéria que o
professor lista no quadro. Esse perfil de estudante, sem dúvida, ainda existe, mas é preciso que
docentes e escolas procurem compreender que com a introdução das tecnologias digitais no
processo educativo, a criança e o jovem na escola, seguem suas práticas e concepções de vida social
que os fazem existir. Com isso, destacamos as redes sociais, as consultas ao google, o uso
permanente e incessante do whatsapp, as novas tecnologias digitais e a ampliação das informações,
sejam elas faxes ou científicas, revelam-nos o novo perfil do aluno do século XXI.
Alunos do século XXI estão entrelaçados em redes sociais e mensagens de whatsapp, curtas
e rápidas. Eles não possuem muita paciência para longas abordagens. Segundo Moran e
colaboradores (2013), os estudantes hoje estão conectados a todo instante, sendo críticos, criativos,
cheios de ideias, fato este que os torna protagonistas da construção de seu aprendizado, por isso a
introdução das tecnologias digitais no processo de ensinar e aprender é favorável a essa realidade de
aprendizagem. Esses alunos estão sendo considerados como pertencentes a chamada geração z,
aquela que já nasce zapeando, os nativos digitais, como nos mostram Mccrindle&Wolfinger (2014).
Segundo os autores, Mccrindle&Wolfinger (2014), a geração dos nativos digitais tem muita
facilidade para múltiplas tarefas, são dinâmicos, tem muita preocupação com as questões
ambientais, flexíveis e se dispersam com mais rapidez do que as gerações de alunos passadas. A
geração mais conectada de nossa história social. As características desses alunos são: senso coletivo
e de justiça bem desenvolvidos, necessidade de motivação e feedback permanentes, aceitação de
normas mais facilmente, uso contínuo da internet e comportamento ativo, estão sempre em busca de
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realização pessoal e tendem a decidir por ocupações que os deixem mais felizes
(Mccrindle&Wolfinger, 2014).
APRENDIZAGEM ATIVA E METODOLOGIAS QUE COLABORAM
Considerando uma educação inovadora, a formação docente profissionalizada, como vimos
anteriormente e as demandas discentes de aprendizagem mediante seus perfis de personalidade e
inserção social da atualidade, compreendemos que as chamadas metodologias ativas devem mesmo
ser aplicadas e exaltadas para que funcione bem o processo de ensinar e aprender que descrevemos
e refletimos aqui.
Para Morin (2018) a aprendizagem ativa apresenta uma perspectiva de valorizar o papel
protagonista do aluno, significando seu envolvimento, de forma participativa e reflexiva em todas
as etapas do processo de aprendizagem. Para o autor, metodologias ativas devem ser então,
consideradas como estratégias de ensino que contam com a participação efetiva dos alunos na
montagem do processo de aprendizagem. Com a presença das tecnologias digitais no mundo da
educação, o autor, destaca que as metodologias ativas vão se construir em uma aprendizagem com
modelos de ensino híbridos, pois estes que fazem uma articulação entre o ensino presencial e o
virtual, o ensino com múltiplas possibilidades, flexíveis, de desenhar a aprendizagem em tempos
atuais.
Santos & Nascimento (2016) identificam que a importância do exemplo e a experiência do
docente para uma aprendizagem significativa, aquela que diz o porque da aprendizagem de
determinados conteúdos para o aluno. Nesse sentido, o autor afirma que o educador, precisa
promover uma ruptura com o paradigma educacional vigente, uma vez que a experiência é muito
mais valorosa para resultados mais profundos na educação do que, muitas vezes, aulas mais
extensas e pouco criativas.
Assim, em nossos estudos e leituras, conseguimos pensar e relacionar propostas
metodológicas ativas que colaboram para a efetivação da aprendizagem. Conforme vemos na Figura
1, traçamos uma sugestão de trabalho com característica dos alunos do século XXI, proposta de
metodologia ativa que pode colaborar para uma aprendizagem significativa e alcance do objetivo de
aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensamos que existe valor no pensamento de que e necessário dar importância a autoreflexão que o professor deve exercitar com o desenvolvimento de seu trabalho, pois nesse caso,
envolvem-se quatro ações fundamentais: ensinar, construir, criar e redefinir saberes.
Além disso, sobre a redefinição de estratégias de ensinar e aprender, pensamos que uma
configuração para ensinar mais adequada é aquela que conduz os estudantes ao conhecimento e
despertar de competências para o enfrentamento de demandas da sociedade atual, por isso educar
de forma inovadora deve passar pela redefinição da formação docente mas também do
entendimento de novas necessidades do estudante de formação e experimentação em sua
aprendizagem
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ANEXOS
Figura 1. Relação Características discentes, Metodologias ativas e Objetivos de aprendizagem

Características discentes
Deseja ser ouvido e
respeito as suas opiniões

Propostas de
Metodologias Ativas
Mapa de Empatia

Deseja participar e tomar
decisões

Aprendizagem baseada em
problemas

Construir algo que gere
impacto social
Desenvolver competências
para práticas cotidianas

Mapas Conceituais

Protagonizar a construção
de sua aprendizagem

Aprendizagem Maker

Design Thinking
Fonte: criação dos autores, 2020

Alcance do objetivo de
aprendizagem
Desenvolver respeito,
autonomia e
responsabilidade
Desenvolver pensamento
crítico, criativo e
proatividade
Resolução de problemas
Aprender fazendo,
iniciativa de buiscar
realozações
Desenho de soluções,
elaboração de protótipos.

Resumo
O presente artigo apresenta uma reflexão sobre educação inovadora, formação docente, e perfil do
discente do século XXI. Procuramos entender como tais conceitos se articulam e integram com o
intuito de promover novas realidades de ensinar e aprender em tempos atuais. Para este objetivo,
realizamos um revisionismo bibliográfico, procurando encontrar suporte teórico para o caminho do
foco do estudo, o entendimento de que existem propostas metodológicas ativas que colaboram para
objetivos de aprendizagem em um cenário de educação inovadora, frente aos desafios de tornar o
processo de construção de novos saberes e aprendizados. Também trabalhamos a perspectiva de que
compreensão de que docentes são os mediadores no processo de ensino e aprendizagem, e para tanto
devem estar dispostos a adquirir novos conhecimentos desenvolvidos através de pesquisas, formandose um educador crítico, pois os alunos do século XXI. É necessário que o docente tenha conhecimento
da teoria das práticas educativas e método eficientes para a aprendizagem. Pois, o docente deve se
preocupar com o modo que o aluno aprende, relacionando o processo de ensino, com a aprendizagem,
para que o aluno se sinta interessado em sala de aula, deve se instigar que o aluno saia em busca do
aprendizado. Quando o indivíduo pratica sua criatividade, ele acaba por se descobrir, desenvolver e não
ser mais passivo na sociedade. Ele passa a ser um formador de opinião e não apenas um ouvinte.
Assim, nossa discussão mostra que pode –se buscar desenvolver temas e propostas de trabalho para
demonstrar que é possível criar e desenvolver novas estratégias de aprendizagem em sala de aula.
Palavras-chave: educação inovadora, metodologias ativas. Formação docente, discentes do século
XXI.
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INTRODUÇÃO
A formação profissional docente representa um processo em que o sujeito constrói um
conhecimento pedagógico especializado que deve ser vivenciado no espaço das instituições
formadoras ou mesmo orientado por elas (IMBERNÓN, 2011). Os estudos que investigam essa
formação mostram que o foco do exercício profissional docente ao longo dos anos deve estar na
realidade social, devido à intensa relevância do processo ação-reflexão-ação (RAMALHO;
NUÑEZ; GAUTHIER, 2003). Para alcançar a formação profissional, o projeto de formação de
professores deve articular de maneira integrada o exercício da profissão do magistério, a formação
continuada, as atividades de pesquisas pedagógicas e as atividades de pesquisas colaborativas,
enquanto processos constantes, necessariamente refletidos e questionáveis que possibilite a
formação do professor como agente social (VEIGA, 2002).
Diante disso, o objetivo deste artigo é analisar a presença de estudos/reflexões/discussões
sobre saberes docentes no Workshop da Licenciatura em Computação (WLIC), organizado dentro
do Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE) nos anos de 2017, 2018 e 2019 com a
finalidade de promover a formação de professores pesquisadores sobre Educação e Computação.
Todos os textos foram publicados no evento foram publicados e selecionados com base na leitura
do título e resumo para identificar os que tratam da temática, buscando perceber como o tema da
formação de professores vem sendo discutida na perspectiva do ensino de Computação, enquanto
ciência.
O texto é um estado da arte em que se pesquisou palavras-chave como: saberes docentes,
formação de professores, conhecimento profissional docente, saberes da experiência, saberes
curriculares, saberes disciplinares e pedagógicos. Trata-se de um metatexto para analisar como os
conhecimentos categorizados por Tardif, Gauthier e Shulman são constituídos na formação de
professores de computação.
O WLIC teve sua primeira edição no ano de 2006 e foi realizado em quatro outras
oportunidades, três delas (nos últimos anos) vinculado ao CBIE. No WLIC sugere-se a discussão
aprofundada de como as Licenciaturas em Computação e o professor de Computação contribuem
com a respectiva temática em prol da educação para o século XXI.
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ANÁLISE DOS SABERES DOCENTES EM EVIDÊNCIA NAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS
Para compreensão da constituição dos saberes docentes nos pautamos em Tardif (2012), que
conforme o autor, categoriza-os da seguinte forma: saberes da formação profissional voltados às
ciências da educação (teorias e métodos); saberes disciplinares (referentes aos saberes em cada área
do conhecimento); saberes curriculares (selecionados e categorizados pelas instituições escolares); e
saberes experienciais (constituídos em sua essência na base do trabalho cotidiano). Quando se trata
da prática docente, deve-se preparar um profissional considerando sua dimensão científica, técnica,
tecnológica, pedagógica, cultural e humana. Os saberes docentes foram selecionados nos textos e
são apresentados na tabela 1.
Diante dos textos apresentados na Tabela, 1, conforme Leite, Reinaldo e Oliveira (2019) a
disponibilidade de equipamentos ainda é algo presente nas escolas. No entanto, os estudos
realizados perceberam que o laboratório de informática está com “os dias contados”, principalmente
nas escolas privadas, que são substituídos por tecnologias móveis (netbooks, notebooks, tablets) e
como saída a dificuldade de acesso aos equipamentos preconizam a necessidade de formação de
professores para construir metodologias sobre o ensino da computação e para utilização dos
recursos que os alunos trazem de casa (smartphones, tablets), o que demonstra como a formação de
professores de computação impulsiona a criação de alternativas inovadoras de ensino e
aprendizagem, produzindo saberes da pedagógicos e da experiência para superar os desafios do dia
a dia.
Toebe et al. (2018) destacam que a integração das tecnologias em rede na formação inicial
promove a convergência entre as modalidades presencial e a distância, que proporciona a
construção de conhecimentos curriculares tanto no ensino superior quanto na educação básica. Ao
proporcionar a formação em rede os professores passam a desenvolver projetos integradores que
potencializam a inovação, como a sala de aula invertida (SILVA et. al. 2018) e o trabalho
interdisciplinar e integrado do pensamento computacional na escola.
A formação permanente de egressos da LC foi demarcada por (Marques, Cruz e Shulz,
2019), que apontam uma defasagem formativa na medida em que percebem que poucos professores
que atuam na Educação Básica sabem distinguir entre pensamento computacional e cultura digital.
As evidências analisadas neste trabalho apontam que os cursos de LC possuem
desafios contundentes no sentido de olhar para seu egresso e repensar a formação
oferecida no decorrer do curso e, inclusive, a formação dos professores que compõem
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o corpo docente do referido curso, questionando-se sobre qual a experiência que esses
possuem no ensino de PC e CD na escola (MARQUES, CRUZ, SHULZ, 2019, p.8).

Essa constatação possibilita a modificação da formação inicial para proporcionar interações
entre a licenciatura e a escola de Educação básica por meio das práticas como componentes
curricular e estágios para constituir saberes de conteúdo e pedagógicos (CAMBRAIA,
BENVENUTTI, 2017), proporcionando a constituição do professor pesquisador (MACHADO,
FERNANDES, 2017).
Os saberes docentes são instituídos ao longo de experiências formativas teóricas e práticas
do professorado e no transcurso desse período podem ser constituídos em saberes pedagógicos.
Vale salientar que saberes pedagógicos: “são aqueles que provêm da formação docente e do
exercício da docência e dizem respeito às habilidades, conhecimentos e atitudes mobilizados como
respostas às situações do cotidiano escolar” (D’ÁVILA 2013, p. 25). Por isso, a constituição dos
saberes docentes universitários deveria ser uma busca incessante da universidade para promoção da
formação qualificada dos profissionais que circulam na sociedade. Assim, Falcão at. al. (2018) traz
uma reflexão sobre um novo currículo para a licenciatura em computação para atender as diretrizes
nacionais e fortalecer as identidades docentes.
No caso da atuação profissional no ensino superior de Ciência da Computação, a formação
docente tem a necessidade de refletir sobre o desenvolvimento do computational thinking
(pensamento e/ou raciocínio computacional) (FERREIRA et al., 2015) atrelado a processos
educacionais nos diversos níveis e modalidades da educação. Na discussão sobre computational
thinking, Wing (2006) refere-se às diversas possibilidades analíticas da Computação. Desse modo,
o conceito defendido pela autora relaciona-se ao potencial da Ciência da Computação diante das
necessidades de resolução de problemas, abstração, decomposição, automação, simulação,
modelação, pensamento recursivo, sequencial e paralelo. Isso significa inferir que a prática docente
necessita de encaminhamentos pedagógicos, didáticos, metodológicos e conceituais na
sistematização dos conhecimentos científicos próprios da Ciência da Computação.
Pautados em Lee Shulman, Cambraia e Biondo (2019), analisam a constituição do
Conhecimento Didático do Conteúdo, por meio da prática do ensino da computação IV, planejam e
desenvolvem uma aula para jovens e adultos e, posteriormente, elaboram um relatório reflexivo
sobre a experiência vivenciada analisando a constituição do conhecimento didático do conteúdo. O
relatório elaborado pelos alunos da LC serviu de material de análise para o texto. Assim, percebe-se
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o movimento de transformação do conhecimento científico em conhecimento escolar por meio do
planejamento colaborativo entre licenciatura e Educação Básica.
Além da interação da Licenciatura com a Educação Básica, (Oliveira, Nascimento e
Macedo, 2019) estudaram sobre a interlocução da Licenciatura em Computação com um Mestrado
Profissional, em que os licenciandos oferecem uma oficina de robótica para os mestrandos. As
contribuições ao curso de Licenciatura em Computação foram
que durante os

processos de planejamento e aplicação da oficina, puderam

desenvolver habilidades e competências necessárias a suas futuras práticas docentes,
tais como: a definição de

objetivos educacionais, o processo de adequação de

materiais didáticos, o ensino de programação, a integração de conteúdos curriculares
às TICs (Oliveira, Nascimento, Macedo, 2019, p. 10).

Com isso, a formação produz laços significativos que produzem saberes disciplinares,
saberes pedagógicos e curriculares. Tardif (2012, p. 54) define o significado do saber docente como
“saber plural, formado de diversos saberes provenientes das instituições de formação, da formação
profissional, dos currículos e da prática cotidiana”. Nesse sentido, é essencial na construção dos
saberes docentes uma formação qualificada em instituições educacionais, que mobilizem
conhecimentos referentes ao ato de ensinar e de aprender.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo referenciado neste artigo salienta a relevância dos estudos sobre a formação de
professores e as práticas que demonstrem a constituição dos saberes docentes em experiências
educacionais diversas. Além de demonstrar a relevância do WLIC presente no CBIE com
significativa relevância no meio acadêmico, particularmente para a Licenciatura em Computação.
É imprescindível ressaltar a valorização do magistério por meio da formação profissional
docente será alcançada quando a política de formação docente do cenário nacional privilegiar uma
sólida formação inicial que mobilize a diversidade dos saberes – formação profissional, disciplinar,
curricular e experiencial –, formação continuada, aproximação da teoria acadêmica dos contextos
escolares locais, capacidade de pesquisa, condições de trabalho, melhorias salariais, melhorias
institucionais e significativos planos de cargos, carreira e salários (TARDIF, 2012). Diante de tudo
que foi dito a discussão sobre a formação de professores na discussão posta nos Eventos,
particularmente no WLIC e vivenciada na Licenciatura em Computação mostra a relevância do
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tema para ampliar as possibilidades de refletir sobre a constituição dos saberes docentes para a
construção de uma educação de qualidade.
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Tabela 1. Saberes docentes em produções acadêmicas
Saberes
Produção

Ano

Formação
profissional

disciplinares

curriculares

experiências

pedagógicos

Cambraia e
Biondo

2019

X

X

X

X

X

Marques, Cruz e
Shulz

2019

Oliveira
, Nascimento e
Macedo

2019

X
X

X

X

X

Leite, Reinaldo e
Oliveira

2019

X

Toebe et al.

2018

X

X

Silva et al.

2018

X

X

Falcão et al

2018

Machado e
Fernandes

2017

Cambraia e
Benvenutti

2017

X
X

X
X
Fonte: os autores

Resumo
O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a constituição dos saberes docentes na formação
inicial de professores a partir das produções acadêmicas publicadas no Workshop da Licenciatura em
Computação (WLIC) nos últimos três anos. Foi realizada uma análise em todos as produções (N = 09)
com o intuito de perceber como a constituição dos saberes docentes vem sendo impulsionada em
instituições educacionais em publicações em fóruns específicos, como é o WLIC. Na análise, foram
identificados e selecionados textos que contemplaram os seguintes aspectos: “saberes docentes”;
“conhecimento profissional” e/ou “conhecimento de professores”; saberes da formação profissional”;
saberes disciplinares”; “saberes curriculares”; “saberes experienciais”; “saberes pedagógicos”. Os
principais resultados indicam que de um modo geral as discussões ainda são incipientes diante da
necessidade social dessa discussão para promover ações com reflexões teórico e prática sobre a
constituição dos saberes docentes.
Palavras-chave: Formação de Professores; Saberes Docentes; Conhecimento Profissional;
Licenciatura em Computação; Computação.
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Resumo
Nas últimas décadas propalou-se a ineficiência e ineficácia das IES quanto à formação de professores
para atuação nos diferentes níveis e modalidades de ensino, o que por vezes justifica corte de verbas e
intervenção de tecnocratas na administração de empresas na educação. Tais afirmações tornaram-se
lugar comum, e, quase inquebrantável no bojo da sociedade brasileira que forjaram jargões – “na prática
a teoria é outra”, “quando chegar na escola você aprenderá a dar aulas, no curso aprende só teoria”– para referir-se a
formação ofertada nas IES para futuros docentes. Discordando dessas formulações relacionadas à
formação de professores, e de certas práticas docentes, justificamos a proposição deste Painel.
Pretendemos refletir e publicizar experiências do cotidiano da formação docente, seja em cursos de
licenciaturas (especialmente em IES públicas) seja em espaços de docência na Educação Básica, que
(re)elaboram estratégias didáticas implementando assim as teoria(s) pedagógica(s) no trabalho docente
partindo da realidade desnudada pelos discentes. Destacamos diferentes autores revisitados
criticamente (Freire; Saviani; Cândido Elias; Tardif; Gatti Júnior; André; Gil Sancho e Hernandez) para
elaboração das estratégias didáticas desenvolvidas nos espaços educativos onde docentes atuam. Estes
autores integram arcabouço teórico essencial na compreensão dos processos de (re)formulação e
(re)invenção da mediação didática empreendida pelos docentes no Ensino Superior e na Educação
Básica. Apresentamos neste Painel, reflexões sobre a postura e trabalho docente na educação básica e
superior e, apresentamos experiências e estratégias didáticas (re)elaboradas por docentes vinculados a
UFC, UFPR, UECE e Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará que obtiveram êxitos no
percurso de formação de licenciandos, docentes e estudantes da Educação Básica na última década,
apontando, deste modo, possibilidades de (re)formulações do processo de formação docente com
envolvimento efetivo e interações entre os estudantes dos cursos de licenciaturas e da educação básica.
Tais contribuições estão reunidas em três artigos dos supracitados educadores.
Palavras-chave: Saberes Docentes – Experiência Docente – Estratégia Didática – Trabalho Docente –
Cursos de Licenciaturas.
A FORMAÇÃO DOCENTE E O ENSINO DE LITERATURA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
Lenha Aparecida Silva Diógenes – Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará
Josefa Jackline Rabelo – Universidade Federal do Ceará/UFC

INTRODUÇÃO
Em face da presente crise estrutural do capital, é importante assinalar o discurso conferido à
educação, enquanto elemento decisivo para a inclusão competitiva no mercado capitalista mundial.
Ganham espaço, nessa conjuntura, a necessidade de formar um novo perfil de trabalhador,
adaptável às demandas de mercado e, para a execução dessa tarefa, as políticas públicas voltadas
para a educação de jovens e adultos vêm incorporando, sob as determinações dos organismos
internacionais, um conjunto de reformas, que convertem a educação em mercadoria.
Nesse contexto, insere-se o debate sobre a dicotômica concepção entre a formação para a
cidadania e outra para o mundo do trabalho. Essas duas perspectivas passaram a coexistir no âmbito
da educação de jovens e adultos no final da década de 1950. Uma trazia, em seu interior, as ideias
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de Paulo Freire que apontavam para o desvelamento da realidade opressora em sua totalidade e, no
polo oposto, encontrava-se outra proposta que compreendia a educação de jovens e adultos como
uma ferramenta nas mãos do mercado capitalista, cujo principal objetivo era treinar mão de obra
mais produtiva.
O texto literário merece especial atenção dada a enorme contribuição que pode trazer para a
formação do homem. Segundo Candido (1972), a principal função da literatura diz respeito ao seu
caráter humanizador: exprime o homem e depois atua na sua própria formação. A literatura é uma
das modalidades mais ricas e a fantasia que se faz presente, quase sempre, alude à determinada
realidade. Ao transitar pelo real, ela o expressa e o interpreta aprofundando a complexidade do ser
social, em sua cotidianidade. Nessa linha de raciocínio, a literatura tem uma função emancipatória,
pois auxilia o ser social na sua compreensão de mundo, bem como no seu posicionamento frente às
questões da sociabilidade de seu tempo.
Nessa linha de raciocínio, a exposição do trabalho – resultado de pesquisa bibliográfica,
análise documental e relato de experiência – será apresentada em dois tópicos: 1) Breves
considerações sobre as políticas de formação docente; 2) O ensino de Literatura na Educação de
Jovens e Adultos: um relato de experiência.
BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE
A partir da década de 1990, no mundo do trabalho passou a ocorrer um conjunto de
transformações – supressão de direitos dos trabalhadores e omissão de controle do mercado – que
reverberaram sobre as políticas públicas, especialmente no campo da educação de jovens e adultos
– EJA. Tais mudanças, intimamente ligadas ao conjunto de ideais políticos e econômicos advindos
do Consenso de Washington (1989) – que receitou um ajustamento macroeconômico para os
chamados países em desenvolvimento – se popularizaram através da disseminação dos preceitos:
estabilização, privatização e liberalização, cuja concretude se deu através das reformas liberais
ortodoxas, impostas como regras aos países sul-americanos, como controle de gasto público, corte
na política previdenciária, ajuste fiscal e política de privatização.
Importa considerar que tais inovações tinham como pano de fundo a atual conjuntura
marcada pela crise estrutural do capital. Neste momento histórico, importa registrar o importante
papel conferido à educação, com vistas à disseminação das disposições ideológicas necessárias à
reprodução da lógica da sociabilidade do capital. Nesse contexto é que o Banco Mundial – BM vem
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assessorando um conjunto de reformas estruturais que têm como objetivo adequar todos os
complexos sociais às necessidades do capital (LEHER, 1998).
Como principal desdobramento do conjunto de reformas estruturais no campo da educação
para os países periféricos, podemos citar o Projeto Principal de Educação para a América Latina e o
Caribe, bem como o assim chamado Programa de Educação para Todos, que tem como marco a
Conferência Mundial de Educação, ocorrida em Jomtien, na Tailândia, em 1990.
Ancorado nessa perspectiva, o BM sustenta o argumento de que a educação é a principal
fonte de desenvolvimento do mundo contemporâneo, sendo imprescindível o compromisso com a
universalização da educação básica, que, a partir de então, passou a ser prioridade nos discursos dos
governantes. Com a centralidade conferida à educação básica, fazia-se necessário reorganizar o
sistema de ensino, priorizando a formação de professores, pois de acordo com os documentos do
Banco são esses sujeitos que poderão transformar a realidade social.
Nesse contexto, passamos a presenciar uma avalanche de cursos, capacitações, formações e
publicações, particularmente orientadas para o campo da formação docente, que tinham por
objetivo subsidiar e legitimar as políticas proclamadas e envolvidas no discurso de melhoria da
qualidade da educação. Conforme Freitas (2004), se na década de 1980, houve um avanço em
relação às concepções sobre a formação do professor, voltando esforços para o aperfeiçoamento
teórico e o desenvolvimento da consciência crítica, os anos de 1990 assinalaram um retrocesso
desta perspectiva. Excluiu-se a formação humana e política do professor para se focalizar apenas no
seu trabalho em sala de aula, nos conteúdos trabalhados, nas competências, habilidades e marcos de
aprendizagem que o educando deveria aprender.
O avanço tecnológico e o uso das novas tecnologias provocados pelo salto tecnológico, pela
robótica e pela microeletrônica geraram demandas por mão de obra especializada que repercutiram,
significativamente, na elaboração das políticas públicas educacionais, em especial, nas políticas de
educação de jovens e adultos, ganhando ênfase a concepção da educação voltada para a
empregabilidade.
O problema da formação educacional com vistas à empregabilidade recai sobre os docentes
que, segundo essa nova forma de compreender, devem articular os saberes, abrangendo relações,
processos e estruturas sociais, políticas, culturais e econômicas de modo a responder as demandas
de mercado. Esse discurso, contudo, pode camuflar a circunstância de que as políticas públicas para
a educação vêm permeadas por um conjunto ideológico, dificultando a compreensão sobre até que
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ponto elas estão comprometidas com a formação de sujeitos históricos ou se são, simplesmente,
uma resposta à demanda do mercado.
Disso, emerge a importância de uma investigação que busque apreender as verdadeiras
intenções subjacentes a essas políticas públicas, especialmente àquelas voltadas para a EJA. Nesse
contexto, põem-se em revista as diversas campanhas, programas e projetos de educação de jovens e
adultos. Ao longo das décadas, diversos setores sociais sentiram-se motivados a investir em
educação voltada para esse público específico porque necessitavam de mão de obra especializada
para atender as demandas do mercado e, também, por pressões dos organismos internacionais.
Como parte da constatação de que, na história brasileira, o desafio da educação de pessoas
jovens e adultas não foi resolvido, restando uma dívida social e legal a ser resgatada, movimentos
foram se esboçando, entre os quais, destacam-se: Movimento Brasileiro de Alfabetização –
MOBRAL, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA e Plano Nacional de
Formação do Trabalhador – PLANFOR. Ressalta-se, dentre esses movimentos, o MOVA Movimento de Educação de Jovens e Adultos, lançado por Paulo Freire, à época, secretário de
Educação de São Paulo (1989-1991).
No bojo das ideologias que permeiam a EJA, é possível percebê-la como uma conquista da
sociedade brasileira no que se refere à ampliação das políticas, que, aos poucos, vêm ganhando
espaço. Em 1990, por exemplo, o Brasil participou da Conferência de Jomtiem, na Tailândia e a
participação nesse evento culminou com a elaboração de um importante documento - a Declaração
Mundial de Educação para Todos - estabelecendo o compromisso de Satisfação das Necessidades
Básicas de Aprendizagens (NEBAS) das crianças, jovens e adultos.
A despeito dessa pluralidade de iniciativas, a EJA é uma modalidade de ensino pouco
priorizada pela legislação específica o que, dentre outros problemas, torna o entendimento sobre o
processo de aceleração da escolaridade plena bastante dificultoso. Dentre os documentos legais,
podemos encontrar na Constituição de 1988, traços de uma política para a educação, nada, porém,
sobre a educação de jovens e adultos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
9394/96), por seu turno, aponta para a perspectiva de ampliação desse direito à educação básica, o
que inclui, nesse caso, o ensino médio. De forma simplória, a referida lei traz apenas dois artigos
que tratam desse assunto. E, mesmo assim, o artigo 62, por exemplo, não é cumprido em nenhum
dos quatro itens que asseguram o direito desses jovens trabalhadores. Sem falar na exclusão de
matrícula em EJA e no corte dos recursos pelo veto presidencial.
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Em 2005, o Governo Federal, num esboço de mudança, homologou o Decreto 5.478/05 que
foi substituído pelo Decreto 5.840/06, trazendo em seu interior algumas alterações como a inclusão
do ensino fundamental profissionalizante. Atualmente, o ProJovem Urbano é um dos temas em
maior evidência nos sistemas de educação profissional em todas as esferas educacionais, apesar de
muitas delas não terem nenhuma experiência quanto a esta modalidade de ensino. Dito isso, é
preciso considerar que as políticas públicas necessitam de acompanhamento por parte dos sujeitos,
objetivando a construção de uma nova cidadania. Isso implica em análises que procurem
compreender as intenções subjacentes ao processo formativo dos jovens e adultos que retornam à
escola na tentativa de superar as precárias condições de vida.
Para tanto, é necessário ultrapassar a visão de educação como redentora de males. Urge que
essa percepção seja ampliada e que a tentativa de expandir a oferta da educação profissional possa
não apenas reinserir os jovens e adultos na escola, mas que seja possível lhes oferecer uma
educação ampla, contemplando o resgate da cidadania destes que trazem uma bagagem cultural
bastante intensa, valorizando “o homem como sujeito de todo o processo histórico da cultura”
(FREIRE, 2005, p. 11).
Isso impõe às gerações presentes a necessidade de uma formação humana, crítica capaz de
habilitar os indivíduos para exercerem a nova cidadania e interferirem na formação da vontade
estatal, pois segundo Dagnino (1994) é um grande equívoco imaginar que o reconhecimento formal
de direitos pelo Estado encerra a luta pela cidadania. É preciso que a sociedade civil esteja em
constante alerta, fiscalizando aquilo que está escrito na Lei, mas que nem sempre é cumprido.
O ENSINO DE LITERATURA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Nos currículos escolares, a Literatura aparece como disciplina obrigatória no Ensino Médio,
devendo ser estudada concomitante com a Língua Portuguesa. Ao professor, compete a tarefa de
distribuir, de forma proporcional, o tempo das aulas para abordar os conteúdos dessas disciplinas,
trabalhando-as de forma integrada. A grande dificuldade que se põe diante dos docentes é, no caso
da EJA, a carga horária reduzida.
A LDBEN nº 9.394/96 destaca os objetivos a serem alcançados no Ensino Médio, a
melhoria do educando como pessoa humana, abrangendo a formação ética e o desenvolvimento da
autonomia intelectual e do pensamento crítico. Esse inciso é enfatizado nas Orientações
Curriculares para o Ensino Médio que referendam a Literatura, assim como as demais
manifestações artísticas, como importantes mediações no alcance desses objetivos.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2128

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Aos docentes, a partir de tais orientações, põe-se o grande desafio, qual seja o de promover a
humanização dos estudantes, auxiliá-los no processo de construção de uma cidadania crítica. Os
documentos oficiais orientam que o papel de formar o homem de forma consciente e crítica
compete à Educação e que disciplinas como a Literatura podem mediar nessa formação.
A formação diversificada de educandos que chegam à Educação de Jovens e Adultos é um
problema a ser levado em conta pelos docentes, considerando que muitos dos estudantes ao
chegarem na EJA asseguram que nunca tiveram contato com as diferentes expressões artísticas,
como peças teatrais, cinema, museus, música e obras literárias. O perfil dos educandos, quanto aos
hábitos de leitura, ainda é marcado pela baixa proficiência com a leitura literária o que dificulta
ainda mais o trabalho pedagógico com essa disciplina, bem como a possibilidade de reflexão crítica
e o acesso ao universo de saberes e conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos pela
humanidade, em conjunto com a formação profissional, objetivo maior dessa modalidade de ensino.
As aulas de literatura, conforme sabemos, não têm despertado o interesse dos estudantes e
pouco têm contribuído para a formação em termos de letramento literário. Todorov (2010) nos
lembra de que, ao se falar em crise no ensino da literatura, é preciso considerar a metodologia
através da qual a mesma é apresentada aos jovens, nos diferentes estágios da vida escolar. Existe aí
uma inadequação na forma como a literatura está sendo ensinada, pois o que tem prevalecido é a
leitura dos textos, mas em descompasso com a vida real, concreta dos educandos.
Instigar o estudante a ler os textos literários com prazer é uma tarefa difícil, mas não é
impossível. Em documentos como na Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2016) o texto é
visto como um meio de reconstrução e reflexão sobre as condições de produção e recepção dos
textos pertencentes a diferentes gêneros. A falta de interesse em relação aos textos literários muito
informa sobre os rituais de iniciação de leitura e como a literatura é abordada. Os estudantes veem
os livros – que muitas vezes são indicados como instrumento de avaliação – com desinteresse e
enfado. Vale ressaltar que nas aulas de literatura, repetidamente, os docentes fazem uso dos textos
canônicos o que pode tornar as aulas cansativas, pois a linguagem das obras clássicas é um pouco
complicada para quem está iniciando o processo com a leitura desse gênero. No entanto, vale
lembrar que em documentos oficiais da educação, a exemplo da BNCC (2016), a Literatura, apesar
de não ser delimitada como um componente curricular especifico, é apresentada como um
componente que deve contemplar a diversidade cultural existente no Brasil, respeitando o cânone,
mas não se prendendo apenas a ele.
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Nessa conjunção, procuraremos empreender esforços no sentido de pesquisar se a disciplina
de Literatura ofertada pelo Centro de Jovens e Adultos Professor José Neudson Braga trabalha na
perspectiva da formação do homem livre, emancipado que seja capaz de desenvolver relações
democráticas, contemplando a diversidade cultural e ao pluralismo de ideias ou, se apenas cumprem
as determinações governamentais, executando mais uma política pública sem contemplar esses
aspectos tão importantes na construção de um ser humano mais forte e mais comprometido com seu
tempo histórico.
Como é de costume, nas aulas de Linguagens, introduzimos o plano de ensino semestral,
explanando o que deverá ser trabalhado ao longo do período. Uma das primeiras questões que
trabalhamos é o conceito de literatura e a diferença entre texto literário e não literário. Essa questão
costuma apresentar um significativo nível de dificuldade, pois muitos dos estudantes não
conseguem compreender que elementos tornam um texto literário e não.
Apesar desses entraves, a literatura é trabalhada para além dos estreitos limites das correntes
literárias, suscitando no educando o gosto pela leitura e o desejo de conhecer, através da ficção, o
mundo que nos cerca. Enquanto professora da área de Linguagens e Códigos, percebo, por parte dos
educandos, uma expressiva rejeição ao tentarmos ensinar literatura a partir de textos poéticos. As
atividades desenvolvidas em sala de aula auxiliam os estudantes na produção de temas que versem
sobre o cotidiano no qual estão inseridos, apresentando aos mesmos, através da representação
historicamente concreta de suas atribulações, a condição humana. Assim, o passado é revisitado,
por meio da arte, alcançamos o que Lukács (1966) registrou como memória e autoconsciência da
humanidade de sua condição genérica, na qual se encontra a peculiaridade da arte como forma de
reflexo da realidade, revelando o que é essencial à vida, em todas as épocas.
A literatura, conforme preconiza Candido (1972), merece uma atenção especial dada a
enorme contribuição que pode trazer para a formação do homem. Sua principal função diz respeito
ao seu caráter humanizador: exprime o homem e depois atua na sua própria formação. A literatura é
uma das modalidades mais ricas e a fantasia que se faz presente, quase sempre, alude à determinada
realidade.
A função integradora e transformadora da criação literária, ainda de acordo com Candido,
concorre para a formação integral da pessoa. Ela é imprescindível e deve fazer parte da vida das
pessoas de maneira constante, pois fornece a base cultural necessária ao indivíduo para viver
plenamente sua subjetividade integrada à sua vida prática. Ao transitar pelo real, ela o expressa e o
interpreta aprofundando a complexidade do ser social, em sua cotidianidade. Nessa linha de
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raciocínio, a literatura tem uma função emancipatória, pois auxilia o ser social na sua compreensão
de mundo, bem como no seu posicionamento frente às questões da sociabilidade de seu tempo.
Nessa perspectiva, Saviani (2003) indica que a tarefa da escola é de transmitir, para cada
indivíduo singular, a humanidade constituída histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens.
A lição de Paulo Freire, por sua vez, nos deixou o legado da ideia de que não poderá haver êxito no
campo econômico sem o alicerce de um povo que se educa para emancipar-se.
Embora tenhamos ciência das queixas dos estudantes em relação à Literatura, alegando que
a mesma serve, em geral, para discutir questões relacionadas à moral e à pedagogia, essa disciplina
ainda exerce a importante tarefa de auxiliar no desvelamento e na apropriação crítica dos elementos
que colaboram para o desenvolvimento humano em sua integralidade, substituindo à unilateralidade
objetivada pelo taylorismo-fordismo (KUENZER, 2002).
CONCLUSÕES
A formação humana integral do homem é um dos objetivos da EJA e, nessa linha de
raciocínio, dos documentos que orientam essa modalidade de ensino. São muitos os entraves entre a
formação dos docentes que ministram as aulas de Literatura e a aquisição da leitura.
A partir da nossa experiência, enquanto professora, chegamos a algumas conclusões: a) As
práticas metodológicas promovidas pelos professores valorizam as experiências dos educandos, mas
os estudantes reclamam, muitas vezes, porque não se interessam pelas narrativas, o que se configura
como um desafio incentivar os alunos a lerem; b) A falta de interesse dos estudantes é o principal
desafio dos professores no incentivo ao hábito de leitura, principalmente de textos literários; c)
Outro grande empecilho para a leitura de textos literários é realidade concreta do trabalhador que,
normalmente, não encontra tempo disponível para essa atividade em seu cotidiano, além da
memória afetiva que concreta a leitura a cópias, interpretação de texto direcionadas para o ensino da
gramática, enfim a uma atividade mecânica e sem sentido.
A pesquisa nos permitiu concluir que a Literatura representa um poderoso reflexo do mundo
real, espelhando, através da ficção, a história da humanidade, apontando para a necessidade
histórica da superação radical da sociedade capitalista. De posse dessas breves informações,
esperamos que as discussões promovam a reflexão sobre o papel da Literatura e da leitura na
formação dos educandos da EJA, contribuindo para o fortalecimento da construção de outra
sociabilidade.
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Resumo
O presente estudo é parte de nossa pesquisa de doutorado, junto à Universidade Federal do Ceará – UFC e
de nossa experiência, enquanto professora da área de Linguagens e Códigos da Educação Básica de uma
escola de jovens e adultos. A literatura vigente, em sua grande maioria, tem atribuído a uma determinada
concepção de ensino e ao fazer pedagógico dos professores a responsabilidade pela não aquisição da língua
escrita, assim como o desinteresse dos educandos pelos textos literários. Situada no centro desse debate, a
Educação de Jovens e Adultos – EJA oscila entre duas concepções – uma voltada para ao mercado de
trabalho e outra voltada para a formação humana. Este trabalho pretende como objetivo geral abordar a
formação de professores que, a partir de 1990, assumiu centralidade nas políticas educacionais, em
consonância com as determinações dos organismos internacionais e, como objetivos específicos analisar o
rebatimento dessas orientações na formação dos docentes que atuam na educação de jovens e adultos;
compreender como os textos literários permitem a inclusão estética na sociedade, auxiliando na construção
de um novo tipo de cidadão: crítico e participativo. Para a efetivação dos objetivos, realizou-se pesquisa
bibliográfica, além da análise de fontes documentais – leis, pareceres, decretos, resoluções, diretrizes,
proposta pedagógica, dentre outros – e relato de experiência. O estudo referenciou-se em autores como
Freire (2005), Saviani (2003), Candido (1972), entre outros. Os resultados permitiram concluir que: a) A
formação continuada é um dos eixos da reforma da educação em âmbito internacional, nacional e local; b)
Os organismos internacionais apresentam a formação docente como panaceia para todos os males da
educação; c) A apropriação de textos literários permite a inclusão estética na sociedade, mas permanece
como um desafio, visto que os mesmos, em muitas situações, são usados, predominantemente, como
pretexto para estudo gramatical.
Palavras-chave: Políticas educacionais. Formação docente. Educação de Jovens e Adultos. Ensino de
Literatura.
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HISTÓRIA DE INSTITUIÇÕES ESCOLARES – PESQUISA E PRODUÇÃO DA
HISTORIOGRAFIA LOCAL: POSSIBILIDADES PARA O ENSINO DA HISTÓRIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Samara Mendes Araújo Silva – Universidade Federal do Paraná/UFPR
Luis Távora Furtado Ribeiro – Universidade Federal do Ceará/UFC
Tânia Maria Rodrigues Lopes – Universidade Estadual do Ceará/UECE

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
No Brasil, ensino e produção de conhecimento da História enquanto disciplina escolar está
temporalmente demarcada ao contexto histórico do século XIX quando foi fixado o
primeiro Regulamento do Imperial Colégio Pedro II, em 1838. Neste mesmo ano,
seria criado, no Rio de Janeiro, o “Arquivo Público” (após a República, denominado
“Arquivo Nacional”). E, em 1837, fundava-se o Instituto Histórico Geográfico
Brasileiro (IHGB). Os recursos de legitimação da importância da História,
sublinhavam seus fins didáticos, seu traço monumental, sua feição ilustrada, sua
lógica exemplar, seu apelo patriótico. (FURTADO FILHO, 2007, p. 117)

No bojo de seu nascimento a disciplina escolar História e suas derivações – História do
Brasil, História da Educação, História das Ciências, etc. – era provida pelos ditames do Positivismo
e, resultou em “um ensino pautado na memorização de matérias que os alunos desestimam, com as
pouquíssimas possibilidades de recompensa aos estudos desinteressados e com a inutilidade de um
conhecimento que não servisse para instrução da nação e para a cultura de suas capacidades.”
(FURTADO FILHO, 2007, p. 119).
Ainda que as concepções e tradições historiográficas tenham se modificado desde então, a
disciplina História nas salas de aula convive com o estigma, nos diferentes espaços escolares (desde
as classes da Educação Básica até as salas dos cursos no Ensino Superior), estigmatizada como uma
disciplina constituída por conteúdos pouco assimiláveis e dissociados da contemporaneidade, sem
contribuições substanciais a realidade atual.
É relembrando essa incomoda “posição pedagógica” imposta aos docentes da área de
História (nos diferentes níveis da Educação), que iniciamos nosso trabalho, para enfatizar a postura
pedagógica exigida do docente que atua nesta área desde a formação desta área de docência:
O bom historiador, pela metodologia, para além da didática, habilita-se como bom
professor de História. [...] Mais que a memorização e a comemoração de episódios e
personagens, caberia discutir, em termos epistemológicos, a própria configuração
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dos conteúdos e a sua historicidade. [...] Trata-se de encarar a escolarização da
História, não como fruto de uma revelação, mas como produto de construções e
seleções que operam a partir de procedimentos, envolvem a mítica da enunciação,
mobilizam saberes e visam
atender a determinados interesses. Trata-se, ademais, de esclarecer que outras
possibilidades de interpretação são possíveis e desejáveis. (FURTADO FILHO, 2007,
p. 119 - 120). Grifos nossos

Postura pedagógica requerida ao docente, contudo pouco realizada. O que resulta na
constância da dicotomia teoria-prática no cotidiano da prática docente.
Guiando nossa prática docente sempre pela postura pedagógica sintetizada por Furtado
Filho (2007), orientamos nossa docência – especialmente na área de História da Educação –
buscando a efetiva relação teoria e prática, e, conseqüentemente pela compreensão das origens da
produção de conhecimento, resultando na aproximação dos discentes com a pesquisa e produção do
conhecimento científico.
Considerando nossas experiências docentes com formação de professores, e, partindo das
posturas pedagógicas, que põem em relevo os saberes acumuladas no percurso da própria
formação tanto do educador quanto do educando, a proposição deste trabalho finca-se em dar
visibilidade às possibilidades de ensino da História da Educação. Dentre estas possibilidades figura
a utilização da estratégia didática de pesquisa historiográfica, produção de conhecimento histórico e
apresentação de História das Instituições Escolares. Em nossa experiência docente está sendo
realizada por meio da constituição e registros de percursos histórico de escolas paranaenses.
A estratégia didática que ora apresentamos é desenvolvida na Universidade Federal do
Paraná (UFPR), Campus Curitiba, com êxito desde 2015, junto aos licenciandos que cursam a
disciplina História da Educação II1, pois apresenta aos discentes elementos diferenciados para
compreensão no contexto histórico-social brasileiro, e, consequentemente paranaense a partir das
interconexões tecidas ao longo do desenvolvimento dos trabalhos.
Para consolidar esta ação pedagógica além dos conteúdos basilares da disciplina História da
Educação II, são apresentados aos discentes referenciais sobre História das Instituições Escolares
(Saviani; Gatti Júnior; entre outros), Processo Civilizador (Elias), Trabalho Docente (Saviani) e
Saberes Docentes (Tardif). Estes referenciais forneceram elementos para que os licenciandos
compreendam a História das Instituições Escolares enquanto sub-área de estudo da História da
Educação, assim
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como bases para que possam tecer e dimensionar quais aspectos da História da Instituição
Escolar e/ou dos sujeitos históricos que a(s) integra(m) são de maior relevância no percurso da
constituição da pesquisa sobre da instituição escolar selecionada para ser historicizada.
PRODUÇÃO DA HISTORIOGRAFIA LOCAL E ENSINO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA POR MEIO DA HISTÓRIA DE INSTITUIÇÕES ESCOLARES
A perspectiva que reconhece a especificidade epistemológica desta construção,tem, na
escola, o lócus por excelência; escola que deixa de ser considerada apenas local de
instrução e transmissão de saberes para ser compreendida como espaço educacional,
configurado e configurador de uma cultura escolar, na qual se confrontam diferentes
forças e interesses sociais, econômicos, políticos, culturais.
Os saberes escolares, antes inquestionáveis e universais, passam a ser objeto de
indagações que se voltam para aspectos relacionados à seleção cultural – quais
saberes, motivos de opção, implicações culturais e repercussões sociais e políticas das
opções, negações, ocultamentos, ênfases.
Mas não basta selecionar. É preciso tornar os saberes possíveis de serem
aprendidos. Nesse sentido, os estudos voltados para as formas de organização destes
saberes investigam os processos de didatização buscando superar a perspectiva
instrumental e técnica, usando o conceito de transposição didática ou mediação
didática para analisar as alternativas empregadas para viabilizar aprendizagens.
Por último, e não menos importante, é preciso lembrar que o saber escolar, em sua
constituição, passa por um processo de axiologização, ou seja, é veículo de
transmissão e formação de valores entre os estudantes. A dimensão educativa,
portanto, é configurante deste saber, não sob a forma de proselitismo, mas pela
seleção e didatização realizada: saberes negados ou afirmados; formas democráticas
ou autoritárias de ensinar, métodos baseados na repetição e memorização, ou baseados
no desenvolvimento do raciocínio e pensamento crítico. (CIAMPI, 2008, p. 209-210)
Grifos nossos

Então imbuídos de postura pedagógica, em que há a valorização do pensamento crítico e
da produção de novos conhecimentos pelos discentes, tendo como um dos princípios norteadores do
processo ensino-aprendizagem que aquisição de conhecimentos também contribuam para a
formação de valores pessoais e perspectivas sobre a realidade social na qual os estudantes se
inserem. Nossas práticas docentes se pautam em articular saberes acadêmicos e científicos aos
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saberes experienciais (constituídos na prática cotidiana da sala de aula), resultando na produção de
novos conhecimentos que despertem interesse tanto pedagógico quanto acadêmico nos
licenciandos, de forma que participem do processo de construção do conhecimento desde a
concepção até a disseminação do saber.
Partindo desta concepção desenvolvemos a estratégia didática, Pesquisa e Produção da
Historiografia Local Paranaense a partir da História de Instituições Escolares, a qual integra o
conjunto de procedimentos metodológicos utilizados na Disciplina História da Educação II. Esta
disciplina é oferecida para os cursos de Licenciatura da UFPR (sendo obrigatória para os cursos de
Pedagogia e História e optativa para os demais) e objetiva-se compreender processo sócio-histórico
de constituição e (trans)formação da Educação Brasileira.
Ao introduzir a estratégia didática além da análise e discussão dos conteúdos curriculares
básicos inerentes à História da Educação Brasileira, os graduandos são mobilizados para produzir a
pesquisa, produção do texto escrito e apresentação sobre a História das Instituições Escolares
Paranaenses estudando: historiografia paranaense, nacional e mundial, além de buscar realizar
leituras de outras referências (além das indicadas na disciplina) para auxiliar na compreensão da
análise a ser aplicada à Instituição Escolar escolhida para historicizar.
A intenção desta estratégia didática se materializa por meio da introdução da historiografia
paranaense, tendo como fio condutor a Disciplina História da Educação II. A História das
Instituições Escolares constituída pelos próprios acadêmicos, propicia a estes a mobilização efetiva
dos conhecimentos apreendidos durante a disciplina História da Educação, proporcionando assim a
identificação e o reconhecimento dos acontecimentos da História da Educação nacional no
cotidiano que os circundam e perpassam a realidade paranaense, especificamente àqueles do
contexto brasileiro.
Somando-se ao rol dos textos básicos da disciplina História da Educação II, com o intuito de
cumprir os objetivos programados para esta atividade, os discentes são orientados a realizar leituras
de textos selecionados sobre História das Instituições Escolares. As referências indicadas variam
conforme nível de conhecimento e necessidade. Assim, os textos indicados podem variar de uma
turma para outra. Na última oferta da disciplina, e, consequentemente, último semestre em que foi
desenvolvida a estratégia didática foram utilizados os seguintes textos:
a. SAVIANI, Dermeval. Instituições Escolares: Conceito, História, Historiografia e
Práticas. IN: Cadernos de História da Educação - nº. 4 - jan./dez. 2005.
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b. SILVA, João Carlos da. História Da Educação: Instituições Escolares como objeto
de pesquisa. IN: Educere Et Educare – Revista de Educação.Vol. 4 nº 8 jul./dez.
2009. p. 213-231. UNIOESTE – CAMPUS de Cascavel/PR.
c. WERLE, Flávia Obino Corrêa. BRITTO, Lenir Marina Trindade de Sá. e
COLAU,Cinthia Merlo Espaço escolar e história das instituições escolares. IN:
Diálogo Educ., Curitiba, v. 7, n. 22, p. 147-163, set./dez. 2007.
d. GATTI JÚNIOR, Décio. História e historiografia das instituições escolares:
percursos de pesquisa e questões teórico-metodológicas. IN: Revista Educação em
Questão, Natal, v. 28, n. 14, p. 172-191, jan./jun. 2007.
Os textos selecionados objetivam possibilitar aos discentes tecer e dimensionar os aspectos
da História da Instituição Escolar e/ou dos sujeitos históricos, que integram a historicidade do
contexto pesquisado, e, facilitar aos discentes constituir, o percurso das produções resultantes das
pesquisas desenvolvidas nas escolas selecionadas (apresentação oral e escrita). Pois para os
acadêmicos produzir este tipo de trabalho (muitas vezes estes serão os primeiros trabalhos de
pesquisa e produção acadêmica produzidos pelos discentes) com conteúdos amplos, e, científicos,
resultando em produções historiográficas se constituem em uma experiência inédita.
Por isso, para desenvolvimento da estratégia didática e acompanhamento adequado dos
discentes são organizados em forma de grupos. Os grupos são compostos por no mínimo quatro
(04) e no máximo seis (06) graduandos os quais são supervisionados pelo(s) docente da Disciplina
História da Educação II, durante a produção da pesquisa sobre a História das Instituições Escolares
do Paraná. Em geral docente da Disciplina História da Educação II tem apoio de Monitores, estes
são graduandos e/ou pós-graduandos que obtiveram êxito na disciplina e receberam do docente
orientação prévia sobre a respectiva estratégia.
A proposição desta estratégia didática é, aos discentes, na primeira semana letiva da
disciplina para que possam, se organizar temporalmente e empreender: plano de pesquisa histórica
no qual se incluem as visitas ao estabelecimento escolar escolhido para realizar a pesquisa histórica,
além das análises das fontes históricas identificadas e redação do texto, assim, a a abordando
história do estabelecimento escolar, constituindo-se, assim, a apresentação dos resultados da
pesquisa histórica.
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Esta estratégia didática é desenvolvida durante a disciplina História da Educação II e tem
sua finalização nas últimas semanas da mesma resultando nos seguintes produtos apresentados
pelos grupos (quantidade varia conforme número de alunos matriculados em cada turma/disciplina):
a. Pesquisa sobre a História da Instituição Escolar Paranaense (dados);
b. Apresentação Oral;
c. Trabalho Escrito sobre História da Instituição Escolar Paranaense.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde que introduzimos esta estratégia didática na disciplina História da Educação II foi
produzido acervo considerável sobre a História das Instituições Escolares Paranaense. É de livre
escolha dos discentes seleciona instituição ensino a ser historicizada, mesmo assim, poucas vezes
houveram coincidência entre as escolhas feitas pelos grupos de alunos, e, mesmo quando aconteceu
negociamos com os grupos, trabalhamos com fontes e períodos diferenciados, resultou

em

produções também diferenciadas.
Esta estratégia motiva os discentes a interagir com os conteúdos da História, em especial da
História da Educação, percebendo-os como um processo histórico e passível de mutabilidade social,
dissipando por meio de atividade prática e teórica – onde estão aliados os espaços da escola
(Educação Básica) com a sala de aula (graduação) – do imaginário o pré-conceito relacionado à
inaplicabilidade da História no cotidiano. Além de descortinar aos licenciandos possibilidades de
elaborações de processos de mediação didática em que teoria e prática estejam aliados e se
completem.
A utilização desta estratégia didática até o presente mostrou-se frutífera, produzindo relatos
inéditos sobre percurso histórico de estabelecimentos educacionais paranaenses. E visitando e
registrando a História e Memória de instituições escolares do Paraná que anteriormente não haviam
sido sequer lembradas pelas páginas da História local, além de possibilitar aos estudantes mobilizar
os conteúdos básicos inerentes a disciplina História da Educação, fomentando também a
necessidade de articulação com outros conteúdos curriculares.
Ainda oportunizou aos licenciandos experienciar o desenvolvimento da prática da pesquisa
histórica, e, com isto vivenciam a possibilidade do processo de produção do conhecimento histórico
e, por conseguinte, científico, tornando-se parte do processo de produção de conhecimento. E,
assim tendo ciência da concepção do conhecimento científico e tornando-se desde o início da
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formação parte desde processo, vencendo no espaço da sala de aula e a partir de uma prática
docente a dicotomia teoria-prática, além de apontar para as possibilidades de compreensão dos
fenômenos educacionais e das transformações do espaço escolar a partir de observações in loco e
das fontes.
Some-se ainda a viabilidade de valorizar as vivências dos discentes e os arcabouços de
informações e conhecimentos que dispõem sobre os espaços escolares que pesquisaram, bem como
a oportunidade de promover, incentivar pesquisas nos cursos de licenciaturas (estigmatizadas por
produzir poucas pesquisas acadêmicas) e fazer com que estas produções circulem sejam apropriadas
pelos pares (ou não) nos eventos (acadêmicos, científicos e outros) e publicações (acadêmicos,
científicos e outras) ou mesmo em outros espaços sociais.
Infelizmente ainda não conseguimos promover a difusão dos conhecimentos produzidos por
nossos discentes para além dos espaços e eventos internos da UFPR: SEPE – Semana de Ensino e
Pesquisa do Setor de Educação; SIEPE – Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR.
REFERÊNCIAS
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Notas de fim
Ementa da Disciplina História da Educação II para Cursos de Licenciatura Na UFPR, Campus Curitiba: Concepções e
objetivos do estudo da História da Educação Brasileira. Importância das inter-relações socioculturais para a
compreensão da realidade educacional. O processo educacional: as práticas educativas presentes na sociedade, as
teorias pedagógicas e as organizações do ensino escolar em diferentes contextos e períodos históricos da sociedade
brasileira.
1

Resumo
Objetiva-se na Disciplina História da Educação II dos cursos de Licenciatura da UFPR compreender
processo sócio-histórico de constituição e (trans)formação da Educação Brasileira. Desde 2015
realizamos com os estudantes nesta disciplina análise e discussão dos conteúdos curriculares básicos
inerentes à disciplina, pesquisa, produção e apresentação da História das Instituições Escolares
Paranaenses. A intenção de introdução da historiografia paranaense a partir das instituições escolares
visa propiciar aos discentes a mobilização efetiva dos conhecimentos apreendida durante a disciplina
História da Educação, proporcionando assim a identificação e reconhecimento dos acontecimentos da
História nacional no cotidiano que os circundam e perpassam a realidade paranaense, especificamente
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àqueles do contexto brasileiro. A proposição deste trabalho é, de forma sintética, dar visibilidade às
possibilidades de ensino da História da Educação onde há efetiva relação teoria e prática de pesquisa e,
conseqüentemente produção de conhecimento, resultando na aproximação dos licenciandos da
pesquisa e produção historiográfica de conteúdos sobre Instituições Escolares paranaenses, além da
compreensão dos conteúdos históricos, por meio da constituição de acervo sobre a História das
Escolas, de forma sistematizada, seguindo os princípios da historiografia da educação; apresentar aos
discentes elementos diferenciados para compreensão no contexto histórico-social brasileiro, e, por
conseqüência paranaense. Para consolidar esta ação pedagógica utilizamos referenciais sobre História
das Instituições Escolares (Saviani; Gatti Júnior), Trabalho Docente (Saviani) e Saberes Docentes
(Tardif). A utilização desta estratégia didática até o presente mostrou-se frutífera, produzindo relatos
sobre percurso histórico de estabelecimentos educacionais do Paraná que anteriormente não haviam
sido pesquisados, além de mobilizar os conteúdos básicos inerentes a disciplina, fomentando a
necessidade de articulação com outros conteúdos curriculares, oportunizou aos licenciandos
experienciar o desenvolvimento da pesquisa histórica, e, apontou as possibilidades de compreensão dos
fenômenos educacionais e das transformações do espaço escolar a partir de observações in loco e das
fontes.
Palavras-chave: História da Educação Brasileira – História de Instituição Escolar – Pesquisa Histórica
– Cursos de Licenciaturas.
INTERAÇÕES PEDAGÓGICAS ENTRE PROFESSOR E ALUNO: CONTEXTO E CENÁRIO
DIDÁTICO DE CONTÍNUA FORMAÇÃO DOCENTE
INTRODUÇÃO
A discussão sobre a formação contínua dos professores traz a complexidade da formação e
da ação docente em nossa sociedade. A reflexão sobre as implicações pedagógicas da interação
professor-aluno na formação contínua de docentes, objeto de estudo neste artigo, vai nos permitir
elencar elementos da compreensão e da prática de ensino que são basilares neste tipo de formação.
Neste sentido, dizemos, primeiramente, que os professores são, antes de mais nada, seres humanos
e, por isso mesmo, seres que sentem, pensam, agem e se desenvolvem a partir da qualidade das
interações que são capazes de constituir ao longo de sua história de vida pessoal e profissional.A
diversidade de situações em que ocorrem relações interpessoais, característica inerente à condição
humana, seja em virtude de laços familiares, sociais e profissionais, permitem dizer que “o ser
humano se constitui numa trama de relações sociais, na medida em que ele adquire o seu modo de
ser, agindo no contexto das relações sociais nas quais vive, produz, consome e sobrevive [...]”.
(LUCKESI, 1992, p. 110).
É relevante reconhecer, portanto, a necessidade de aprofundar a reflexão de determinados
aspectos formativos relacionados à aprendizagem específica do docente no contexto da sala de aula.
Neste estudo entende-se por interação “[...] a situação do trabalho docente onde o professor e alunos
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encontram-se em relações tendo em vista um objetivo de trabalho inerentes a eles mesmos, a
aprendizagem, algo diferente de um objeto material externo [...]”. (THERRIEN, 1997, p. 6). Além
do exposto, identifica-se, em autores de referência, o fato de que a interação professor-aluno se
mostra como campo de compartilhamento de conhecimentos, no qual dois sujeitos apreendem
coletivamente, um ensinando ao outro por intermédio da ação comunicativa, como discute
Boufleuer (2001), que influem sobre a prática (ANDRÉ, 2016).
A aprendizagem ocorre ao longo de toda a vida em distintos contextos e espaços. Essa
característica, inerente à espécie humana, permite que sujeitos estejam em constante transformação
decorrente da apreensão e elaboração de conhecimentos e saberes novos. Tais características
estendem-se para todos os sujeitos do âmbito social, não se limitando à condição de aluno, pois os
docentes estão igualmente em contínua aprendizagem, sendo o magistério um exercício permanente
de aprendizagem sobre o próprio ensino e acerca das múltiplas formas de elaboração sobre a
realidade estudada.
Ao ensinar, o docente também aprende de forma instigante no cotidiano escolar, mediante o
diálogo e as vivências nas interações, fenômeno que caracteriza essa atividade profissional como
essencialmente interativa. Muitos professores, entretanto, não compreendem e nem discernem o
significado formativo que estas ações interpessoais agregam à sua formação contínua e,
consequentemente, ao exercício da profissão:
Talvez vejamos de mais imediato que influímos nos alunos, mas pode acontecer de
não prestarmos tanta atenção consciente ao fato de os alunos também influem sobre os
professores. Às vezes é possível que não nos agrade a ideia de pensar que os alunos
estejam nos influenciando sem que nos demos conta. A verdade é que essa mútua
influência se dá em qualquer tipo de relação humana. (MORALES, 2006, p.59-60,
grifo do autor).

Convém, portanto, fomentar reflexões acerca deste fértil palco de aprendizagens firmadas na
relação professor-aluno, situando a atenção também para o profissional que promove o ensino e que
também pode aprender neste contexto. Este artigo objetiva discutir implicações pedagógicas da
relação professor-aluno inerentes à formação contínua de docentes, tomando como eixo de
discussão a análise das interações nos processos de aprendizagem docente. O referido enfoque de
estudo se firma na intenção de responder aos seguintes questionamentos: que aprendizagens são
propiciadas aos docentes nas suas interações com os discentes nos contextos e situações das
instituições de ensino? Que implicações pedagógicas da relação professor-aluno são constitutivas da
formação contínua de docentes?
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No intuito de alcançar o objetivo deste artigo e de responder às inquietações citadas acima, a
investigação foi pautada em uma abordagem qualitativa da pesquisa em educação e estrutura-se em
dois momentos complementares. Inicialmente foi realizada uma revisão de literatura. Em momento
posterior, descreve-se a realização da pesquisa de campo, com perfil exploratório, com nove
professores que ministravam aulas nos anos do ensino fundamental de uma cidade do interior do
Ceará, no ano de 2013, resultados esses que se inter-relacionam e dialogam em pesquisas
contemporâneas de André (2016) e Gil Sancho e Hernandez (2016). Como procedimentos de coleta
e produção de dados, foram adotadas entrevistas semiestruturadas.
Dentre sujeitos, oito têm formação inicial em Pedagogia e uma em Ciências Biológicas,
sendo que todos dispõem de curso de especialização na área de educação; têm entre 08 e 28 anos de
experiência no magistério, com idades entre 31 a 54 anos, sendo dois do sexo masculino e sete do
sexo feminino. Para os fins do estudo, nomes fictícios foram atribuídos aos sujeitos. Como
procedimentos de produção de dados, forma utilizadas entrevistas semiestruturadas.
A CONTÍNUA FORMAÇÃO DOCENTE EXPRESSA NA INTERAÇÃO COM DISCENTES
As pessoas constituem diversas relações ao longo da sua vida. Desde a infância até a morte,
elas interagem umas com as outras nos mais diversos espaços geográficos. Estas interações ocorrem
desde a família e se estendem até outros cenários, como, por exemplo, no trabalho, locais de lazer,
centros religiosos e instituições de ensino. A interação aparece nesse contexto como forma de
expressão e de manifestação do compartilhamento de conhecimentos, que as tornam mais humanas
e sensíveis nesse processo de constituição e transformação de suas características e são
fundamentais para o nosso desenvolvimento histórico e educativo.
A interação educativa se apresenta na escola “[...] como lugar em que, de forma intencional
e planejada, as novas gerações recebem o aprendizado relativo à tradição cultural, à inserção na
sociedade e à formação da personalidade”. (BOUFLEUER, 2001, p. 23). Esse processo é
estabelecido em diversas singularidades relevantes para a constituição, inclusive, da identidade
pessoal e profissional do docente. Expõe-se a noção de que esta dimensão formativa, advinda da
interação, contém singularidades para os seres humanos e que se relacionam com os saberes da
experiência.
Do mesmo modo, entendemos que as instituições de ensino possibilitam aos docentes
inúmeras situações interativas com os sujeitos que integram o cotidiano escolar, como gestores,
servidores, familiares dos alunos, membros da comunidade escolar, colegas de profissão e
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discentes. Em relação a isso, Imbernón (2010, p. 73) expõe que “[...] é de grande importância o
desenvolvimento do aspecto humano e grupal dos professores, no sentido de desenvolverem
processos atitudinais colaborativos e relacionais como parte do processo profissional”. É
fundamental que estas interações educativas se estendam a todos os contextos do ambiente escolar,
uma vez que elas medeiam a aprendizagem não somente dos alunos, mas do professor também,
principalmente porque “[...] o ser humano é o ‘conjunto das relações sociais’ das quais participa de
forma ativa”. (LUCKESI, 1992, p. 110).
As relações de trabalho constituídas nas escolas fomentam e instigam variados processos de
aprendizagens, em especial para disseminar os conhecimentos historicamente sistematizados pela
humanidade, por ser esta a função social da escola. Precedendo à aprendizagem, contudo, existe o
ensino, que se mostra como o fruto explícito do trabalho interativo. Semelhante aos alunos, os
docentes também são sujeitos em transformação, assimilam e ressignificam permanentemente os
seus conhecimentos e, em consequência disso, nesse processo, se influenciam pelas relações
firmadas com os educandos. O docente instiga aprendizagens para os alunos e, ao mesmo, tempo,
estabelece o fortalecimento de suas aprendizagens, constituindo saberes experienciais (TARDIF,
2014) e também saberes da comunicação (CASTRO, 2018) no seio da relação com os discentes,
fator este que precisa ser valorizado por esses profissionais em sua formação e atuação profissional,
na docência.
Historicamente, a literatura da área da Didática expressa essencialmente o olhar
investigativo para o aluno, quando se tem a discussão do papel da interação como campo de
aprendizagens, mas é notório que nesta relação há troca de conhecimentos, o professor é instigado a
refletir a sua prática pedagógica em contexto de ação didática. Do ponto de vista didático, o
professor situa-se nessa relação como o responsável direto
pela mediação do ensino, até porque se concebe a sua importância na disposição de
formação específica para esse fim. Quando o foco da atenção é o processo de aprendizagem do
professor e não, especificamente, do aluno, percebe-se que este último aparece nesta relação como
sujeito mediador da aprendizagem docente, que agem significativamente sobre a aprendizagem da
docência, conforme destacam Sancho Gil e Hernández-Hernández (2016). Para tanto, o discente
situa-se como aquele que pode instigar a curiosidade do professor, agregando saberes à sua prática
docente e compartilhando conhecimentos, sendo, por isso, definido como o mediador pedagógico
do processo de aprendizagem do docente.
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Percebe-se, em adição, que, muitas vezes, o professor não se identifica como sujeito da
aprendizagem durante o processo de ensino. Por desconhecer ou não valorizar esse tipo de
interação, muitos professores deixam de usufruir das contribuições formativas que ela pode trazer
para si e para seus alunos, no que se refere a repensar valores, firmar laços afetivos e
comportamentais, que podem influenciar diretamente nas ações didáticas destes profissionais.
A atividade docente permite, em seu desenvolvimento, várias experiências significativas
para a formação do professor, pois “as relações entre os professores e alunos, as formas de
comunicação, os aspectos afetivos e emocionais, a dinâmica das manifestações em sala de aula
fazem parte das condições organizativas do trabalho docente [...]”. (LIBÂNEO, 1994, p. 249). Ou
seja, existem aspectos subjetivos entrelaçados à dimensão didática do ensino e da aprendizagem,
que se integra à formação dos sujeitos que os constituem, relacionados com suas aprendizagens da
docência (SANCHO GIL; HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, 2016).
A formação contínua docente é identificada como um campo de múltiplas aprendizagens,
instituídas ao longo da vida do professor e envolvendo contínuas apropriações e transformações de
conhecimentos. A análise dos dados coletados e produzidos com os professores investigados
permite perceber que estes visualizam e concebem a sua formação como algo distante da
certificação e da titulação acadêmica. O trabalho destes profissionais exige que eles disponham de
aprendizagens firmadas no domínio de conhecimentos pedagógicos, disciplinares e curriculares,
integrados na articulação das categorias teoria e prática, para que logrem êxito em suas atribuições e
desenvolvam, com sucesso, o seu trabalho.
Os nove sujeitos participantes do estudo apontaram que a relação professor-aluno é sempre
relevante para as instituições de ensino, contribui para que estas apresentem bom desempenho em
suas atividades educativas e sucesso em suas funções sociais e pedagógicas. A interação intervém
diretamente no desenvolvimento da prática pedagógica e acentua a importância dessa centralidade
na formação dos alunos. Concernente ao assunto, a professora Mary complementou exprimindo,
que “a relação professor-aluno é necessária para que haja aprendizagem [...], para que o aluno
aprenda bem ele precisa de uma boa relação com o professor e o professor com o aluno [...]. Para eu
ver frutos do meu trabalho eu preciso ter uma boa relação com os meus alunos”. A interação com os
alunos se configura como campo oportuno de formação docente, pois se percebe que o processo de
aprendizagem dialoga frequentemente com o de ensino, confirmando que há permanente interrelação destas ações didáticas no contexto da ação pedagógica. Tais reflexões reforçam que atos de
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formação iniciais e continuados de professores necessitam atentar para tais aspectos frutos de suas
experiências docentes e ações didática (ANDRÉ, 2016; IMBERNÓN, 2010; MORALES, 2006).
Os conhecimentos ditos teóricos são imprescindíveis para a docência, fundamentam os
processos de ensino e de aprendizagem, explicando e definindo muitas particularidades do âmbito
da sala de aula. A interconexão da teoria com a prática singulariza os processos de ensino e de
aprendizagem, mediante as interações do professor com os seus alunos. Os aspectos pedagógicos
abordados neste texto ocorrem na mediação pedagógica, necessária no ambiente da sala de aula, e
não se manifestam somente do docente aos discentes, mas o inverso, quando se toma como base a
ideia de que o professor aprende também com o estudante, durante a prática pedagógica, processo
esse que fomenta formação contínua. Em relação a isso, a professora Mary destacou,
[...] Hoje eu me vejo como uma professora bem melhor, porque lá no começo eu não
entendia, com toda aquela teoria que eu trouxe do meu curso e tudo, eu não entendia
como é que um aluno aprende por exemplo, eu não entendia isso, e eu não sabia fazer
essa separação em relação ao nível de aprendizagem
dos alunos, eu ensinava como se eu tivesse alunos todos iguais na sala de aula, e hoje
eu percebo que não é assim. Eu fui fazendo uso da teoria dentro da prática porque eu
tinha a teoria, mas eu não sabia colocar em prática essa teoria e isso ao longo dos anos
a gente aprende. (PROFESSORA MARY).

A experiência docente permite que os professores compreendam determinados conteúdos
aprendidos no âmbito da graduação, e essa situação lhes traz várias aprendizagens, que repercutem
em sua formação e trabalho pedagógico. Diversos conhecimentos acadêmicos só assumem sentido
na formação dos professores durante o exercício do magistério, que se situa no âmbito das relações
educativas. Desde então, esses profissionais adquirem a oportunidade de desencadear interações
com os seus alunos e de compreender criticamente determinados aspectos da docência. Mary
destacou ainda que: “[...] quando eu fico observando [...] um aluno aprender na sala de aula, como o
aluno aprende, então, eu fico lembrando de todos os fundamentos teóricos que eu adquiri no curso
de Pedagogia [...].” As aprendizagens que os professores constituem no âmbito da prática
pedagógica não podem ser concebidas como complementares ao que fora apreendido no contexto
das licenciaturas, pois desempenham papeis que lhes são próprios e singulares, relevantes
indubitavelmente para a formação didática.
As aprendizagens decorrentes da prática, explicitadas continuamente, assumem espaço
singular na identidade do professor e são imprescindíveis para a formação docente, apresentando,
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inclusive, funções que lhes são próprias e vitais no domínio do desenvolvimento profissional do
docente. Deste modo, duas professoras expressaram em relação à formação contínua que “[...] você
vai aprendendo a cada dia, hoje eu vim para cá e vou sair aprendendo mais, é sempre assim. [...].”
(PROFESSORA JOANA). Tais reflexões confirmam que
[...] a formação contínua perpassa todas as instâncias da vida humana, carreando
experiências que darão sentido à vida e ao trabalho do professor. Torna-se assim uma
atitude, um valor, constantemente presente de maneira articulada entre o pedagógico e
o político social. O conhecimento a ela veiculado, por sua vez, tem essa mesma
abrangência mediadora de completude humana. (ALMEIDA; LIMA; SILVA, 2002, p.
94).

A interação possui aspecto pedagógico e influencia também na formação humana dos
professores, quando planejada e situada de forma dialógica, e, principalmente, quando percebida
como campo de aprendizagens, assim confirmaram as falas dos nove docentes investigados. Em
razão desse fato, as práticas curriculares e os processos de ensino, quando realizados de forma
interativa, assumem centralidade inegável no alcance dos propósitos educacionais do trabalho do
professor e da função social da escola. Ao referir-se sobre esse enfoque da pesquisa, a professora
Mary destacou aspectos relevante de sua experiência, citou:
[...] Os momentos de leitura, aqui na sala de aula, também são excelentes momentos
em que essa interação se dá. Todas as manhãs a gente tem um momento para a leitura,
os alunos vão ter a oportunidade tanto de fazer a leitura coletiva como falar sobre o
que estão lendo, discutir junto comigo sobre o que estão lendo, e isso é um momento
muito bom para essa interação.

As aulas realizadas com dinamismo conduzem à motivação dos alunos e, com isso, estes
apresentarão maior interesse em participar das atividades propostas. Mesmo que divergentes em
alguns aspectos, todos os sujeitos situaram mudanças na formação e na prática docente, ocasionadas
pelas interações com os alunos ao longo dos anos. Seis professoras destacaram suas dificuldades ao
ingressarem no magistério, por não possuírem muito conhecimento sobre o exercício da profissão, o
que dificultava a realização de determinadas ações, como, por exemplo, promover e manter os
processos interativos com os alunos.
O medo de ingressar na sala de aula bloqueava a realização de algumas atividades, fruto da
insegurança, ou ausência de articulação da teoria com a prática docente, e limitações da formação
inicial, o que não lhes permitia condição de oferecer todas as aprendizagens para o exercício do
magistério. O exercício da profissão modificou, inclusive, a percepção de seis professoras sobre a
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docência. Ao longo dos anos, os sujeitos adquiriram muitas aprendizagens com os alunos e com
outros sujeitos que integram o cotidiano escolar, como professores e gestores. As aprendizagens
pedagógicas se situam, de acordo com o relato dos nove professores entrevistados, no âmbito da
organização e da sistematização do processo de ensino, no que compete ao desenvolvimento do
planejamento de aula e, especificamente, no que se referem à concretização dos momentos da ação
didática (planejamento, metodologias de ensino e avaliação). Tais aspectos são relevantes para a
formação contínua dos docentes.
O exercício da profissão permitiu que as professoras também se reconhecessem como
aprendizes e isso se configurou como aspectos importante para a formação didática deles. À medida
que ensinavam, também aprendiam com os discentes. É fundamental perceber, por exemplo, que a
prática pedagógica, mediante as interações com os discentes, é constituída, reestruturada e
fortalecida no decorrer da profissão, fator que possibilita a constituição de outra identidade docente,
fincada em experiências de ensino, divergindo daquela do início da carreira. Para ilustrar estas
discussões, destaca-se a fala da professora Fernanda, que expõe:
A cada dia a gente vai se desenvolvendo, a gente vai aprendendo, no início a gente
entra a primeira vez dentro de uma sala a gente entra com aquele medo e sem muita
bagagem, a bagagem é pouquíssima. Hoje com quatorze anos a minha bagagem está
aumentando, eu vou apreendendo a cada momento, a gente vai melhorando, a gente
vai tendo ajuda dos próprios alunos, da direção da escola que isso conta muito e
também dos nossos colegas, um vai ajudando o outro e isso faz com que a cada a
gente só cresça [...].

Além desses aspectos, os sujeitos salientaram que o exercício da profissão trouxe a
necessidade de refletir sobre a prática pedagógica, no intuito de identificar o que precisava
modificar na ação docente, reforçando as conquistas e superando as limitações. Percebeu-se a
necessidade de reestruturação dos conhecimentos sobre a profissão como uma atuação significativa
para a práxis pedagógica. A participação dos alunos nas aulas aparece como exercício que valoriza
com maior intensidade aspectos da prática pedagógica, principalmente quando estes possibilitam
mudanças no planejamento do professor, o que denota a constituição de um processo de ensino
realmente participativo, dinâmico e democrático.
A capacidade de identificar que o plano de aula é flexível, sujeito a frequentes alterações em
decorrência da dinâmica da sala de aula e dos processos interativos realizados neste espaço,
constitui-se em um saber da experiência, pautado na capacidade de modificar também o plano de
aula. Assim, “aprender a ser professor na ação, na interação com os alunos é um fenômeno
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salientado por muitos docentes [...]” (THERRIEN, 1997, p. 7), que repercute sobre os saberes da
comunicação (CASTRO, 2018). Sobre isso, o professor Israel disse:
[...] é muito bom essa troca de experiência, esse ensinar e aprender é muito bom,
porque o aluno vai te dando sugestões e você vai aprender, você é um espelho, o aluno
te cobra e aí você realmente cai na real [...]. Naquilo que os alunos falam você
consegue montar o seu plano de aula, seus projetos da escola, muito bacana [...].
(PROFESSOR ISRAEL).

Os anos decorridos no magistério trouxeram experiências que os cursos de formação inicial
não conseguiram nem proporcionaram, pela falta de condições, ou tampouco por não terem se
proposto a isso. Assim, os discentes possibilitaram várias aprendizagens docentes por intermédio de
relações intersubjetivas, marcadas por múltiplas singularidades. As falas dos sujeitos, mesmo que
em distinta intensidade, mostram reconhecimento e valorização das interações com os discentes,
vistas como oportunas situações de aprendizagem. Estas análises confirmam que “a característica
coletiva da elaboração do saber ‘em situação de interação social’ se completa noutra característica
essencial: sua legitimação [...]”. (THERRIEN, 1997, p. 10).
De forma geral, percebeu-se na análise dos dados que os professores necessitam valorizar
estes aspectos de sua formação contínua e refletir criticamente sobre estes aspectos relacionados
indubitavelmente ao seu trabalho pedagógico, considerando que são sujeitos de múltiplo e
permanente aprendizado. Seus alunos, mesmo com níveis diferenciados de desenvolvimento e de
aprendizagem, com suas singularidades e nuanças, lhes propiciam diversas aprendizagens aos seus
professores. A sala de aula é o espaço oportuno de aprendizagem para o docente, sendo por isso um
campo de produção de saberes experienciais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo pretendeu evidenciar a importância, para os profissionais de ensino, da busca
constante de conhecimentos sobre os diversos aspectos da intersubjetividade, constituída na prática
docente e evidenciadas na interação professor-aluno. Essa interação, segundo podemos refletir no
decorrer da pesquisa, deve ser considerada como elemento para o planejamento e a estruturação da
ação docente, em virtude das implicações pedagógicas que esta relação poderá incitar na própria
formação docente. O ponto de partida das práticas profissionais são os sujeitos envolvidos,
particularmente nos processos educativos intencionais.
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A formação de professores acontece com trocas contínuas de conhecimentos, adquiridos
também no exercício da profissão. Todos os dias são constituídos aprendizados para a docência, que
coadunam com os fundamentos dos conhecimentos acadêmicos proveniente particularmente da
formação inicial. Assim, os docentes aprendem cotidianamente na escola, desenvolvendo sua
prática pedagógica mediante as interações com os seus alunos, elementos constitutivos da formação
contínua e do desenvolvimento profissional dos professores.
Não é suficiente que professor e alunos compreendam a interação como justaposição de
papéis, simplesmente pelo fato de estarem no mesmo espaço físico de uma instituição de ensino. A
função social da escola requer que a interação entre professor-alunos no ensino seja carregada de
aprendizagem através de constante reflexão sobre o ensino, a história, a cultura, formulada no
contato pedagógico e formativo. As oportunidades de aprendizagem que fomentam o que é
proposto nos currículos das instituições de ensino têm por pressupostos a aquisição de saberes e de
conhecimentos de modo intenso e consistente mediados por interações pedagógicas e formativas
desenvolvidas de forma plena. Afinal, o que são os conhecimentos constituídos ao longo da história
se não o entrelaçar de histórias?
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Resumo
Este artigo objetiva discutir implicações pedagógicas da relação professor aluno inerentes à formação
contínua de professores, tomando como eixo de discussão a análise das interações nos processos de
aprendizagem docente. O estudo se firma na busca de responder aos seguintes questionamentos: que
aprendizagens são propiciadas aos docentes nas suas interações com os discentes nos contextos e
situações das instituições de ensino? Que implicações pedagógicas da relação professor-aluno são
constitutivas da formação contínua de docentes? No intuito de alcançar o objetivo deste artigo e de
responder às inquietações mencionadas, a investigação foi pautada em uma abordagem qualitativa da
pesquisa em educação. Inicialmente foi realizada uma revisão de literatura, seguida de uma pesquisa de
campo, com perfil exploratório, com nove professores que ministravam aulas nos anos do ensino
fundamental de uma cidade do interior do Ceará, no ano de 2013, resultados esses que se interrelacionam e dialogam em pesquisas contemporâneas de André (2016) e Gil Sancho e Hernandez
(2016). Como procedimentos de coleta e produção de dados, forma utilizados questionários e
entrevistas semiestruturadas. Revela-se nos resultados deste estudo que a interação com os discentes
permite a aquisição de importantes saberes da experiência, instituídos com base nos desafios e
conquistas delineadas neste contexto formativo, marcado por inquietações, angústias e assimilações. A
interação com os alunos permite a aprendizagem em via de mão dupla pela mediação pedagógica,
propiciando para o docente um espaço de constituição de saberes experienciais relevantes para a sua
formação contínua.
Palavras-chave: Interação Professor-Aluno. Formação Contínua de Professores. Aprendizagem.
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TRAÇANDO A IDENTIDADE ESTUDANTIL DOS
INGRESSOS NOS CURSOS DE LICENCIATURA NO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP: OS DESAFIOS AO
ACESSO NO ENSINO SUPERIOR NO EXTREMO
NORTE DO BRASIL
Romaro Antonio Silva – IFAP
Francisco Jeovane do Nascimento – SEDUC/UECE

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IF’s, instituídos como parte da
Rede Federal de Educação, Profissional e Tecnológica no âmbito nacional, através da Lei de Lei
11.892 de 29 de dezembro de 2008, assinada pelo então presidente da república, Luís Inácio Lula da
Silva, teve como objetivo compor uma estrutura abrangente voltada para o atendimento às
demandas sociais e educacionais nos territórios, dentro do processo de interiorização e
democratização ao acesso em nível superior no país.
Os Institutos Federais são dotados de autonomia administrativa e pedagógicas

são

equiparadas às Universidades, podendo criar e extinguir cursos, ainda de acordo com os objetivos
em sua lei de criação, 20% das vagas ofertadas, deverão obrigatoriamente serem direcionadas para
cursos de formação de professores.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, IFAP, pessoa jurídica de
Direito Público interno, tem origem na Escola Técnica Federal do Amapá, criada em 25 de outubro
de 2007, instituída pela Lei n. 11.534. Em 13 de novembro de 2007, o Centro Federal de Educação
Tecnológica do Pará recebeu o encargo de implantar a Escola Técnica Federal do Amapá, através
da Portaria MEC n. 1.066. Para tomar à frente das articulações locais e viabilizar a implantação da
então Escola Técnica Federal do Amapá, a Portaria MEC n. 1.199, de 12 de dezembro de 2007,
nomeou o professor Emanuel Alves de Moura para exercer o cargo de Diretor Geral Pró-Tempore.
Em 29 de dezembro de 2008, a Lei n. 11.892 que instituiu a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, transformou a Escola Técnica em Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP), autarquia vinculada ao Ministério da Educação,
detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar,
equiparada às universidades federais.
No ano de 2019, analisando os dados divulgados através da Plataforma Nilo Peçanha, ano
base 2018, único censo oficial da rede federal, foi possível observar que o Ifap, dos 20% de vagas
destinados à cursos de formação de professores havia atendido 17,33%, sendo, em toda Rede
Federal, o segundo IF com a maior oferta de licenciatura, proporcional ao total de vagas divulgadas.
Vale mencionar que após a década de 60, a regulamentação passou a exigir formação em
nível superior para docentes que atuam na educação básica, contudo, em especial pela pouca
valorização da carreira, são poucos os candidatos interessados em cursos de formação inicial de
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professores, por outro lado, se é pouca a procura, os números demonstram que menos da metade
dos ingressos concluem com êxito os cursos.
Atualmente, das seis unidades do Ifap, duas ofertam cursos de formação de professores,
sendo os Campi Laranjal do Jari no extremo sul do estado com a Licenciatura em Ciências
Biológicas

e o Campus Macapá na Capital com os cursos de Física, Informática, Letras,

Matemática e Química de forma regular.
Neste sentido, este artigo pretende dar enfoque à aspectos fundamentais no processo de
acesso aos cursos mencionados, dando uma abrangência às informações sócio-culturais dos
discentes ingressos, vale neste ponto reforçar que este estudo compõe um escopo maior com visa
discutir uma formação que avança no sentido do desenvolvimento profissional do professor, com
vista à construção de uma identidade reflexiva onde se identifique como sujeito ativo: como
profissional da educação.
ASPECTOS METODOLÓGICOS
A metodologia proposta para realização deste projeto foi a pesquisa de campo, com natureza
descritiva, pois procurou o aprofundamento de uma realidade específica. Foi realizada por meio da
observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar as
explicações e interpretações do que ocorrem dentro desta sociedade cultural.
A pesquisa de campo foi conduzida, de acordo com Marconi e Lakatos (1996) Exploratória:
Com finalidade de aprofundar o conhecimento do pesquisador sobre o assunto estudado, foi para
facilitar a elaboração de um questionário e servir de base a

pesquisa, ajudando a formular

hipóteses, ou na formulação de novos problemas.
De acordo com Mattar (1996), também visa clarificar conceitos, ajudando no delineamento
da pesquisa é estudar pesquisas semelhantes, verificando os seus métodos e resultados. Como
método de coleta de dados, foram utilizados questionários abertos e fechados, entrevistas,
observação participante e diário de campo.
O tratamento dos resultados obtidos ocorrerá combinando-se os métodos de pesquisas
qualitativas e quantitativos.
O desenvolvimento da pesquisa ocorreu em etapas:
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Primeira etapa: Análise dos documentos institucionais, Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI, Editais dos Processos seletivos para ingressos nos cursos de graduação, análise
do SUAP - Sistema de Gerenciamento de dados acadêmicos do Ifap;
Segunda etapa: Aplicação de questionário e entrevistas com os ingressos nos cursos de
licenciatura dos dois Campi do Ifap;
Terceira etapa: Análise técnica das respostas obtidas nos questionários, comparativos das
notas e levantamento de conclusões.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Historicamente, observamos que a relação candidato por vaga em cursos de licenciaturas é
muito inferior, se comparados com outros cursos em nível superior tais como bacharelados e
tecnologias. No Ifap, 100 % das vagas disponíveis para o ensino superior regular, se realiza através
do Sistema de Seleção Unificada - Sisu, onde adota-se como parâmetro as notas do Exame Nacional
do Ensino Médio - Enem.
No âmbito do Ifap, e com base no edital de 2019, observamos que deste total de vagas, 50%
das vagas são direcionadas para ações afirmativas, 47,5% destinadas à ampla concorrência e 2,5%
destinadas à candidatos com necessidades específicas, estando as ações afirmativas, divididas nos
seguintes grupos, L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário
mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº
12.711/2012). L3 - Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per
capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em
escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). L4 - Candidatos autodeclarados indígenas, com renda
familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente
o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). L5 Candidatos autodeclarados pretos ou
pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo que tenham
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). L7 - Candidatos
que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). L8 - Candidatos
autodeclarados indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº
18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L11 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos ou pardos, que tenham renda familiar bruta
per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino
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médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). L 15 - Candidatos com deficiência autodeclarados
pretos ou pardos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012),
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Diante desta perspectiva, observou-se que todos os cursos de licenciaturas descritos
anteriormente, tiveram uma relação de candidatos por vaga inferior a 1,5, por outro lado, percebeuse que as vagas só foram preenchidas após a realização de uma chamada pública com as vagas
excedentes e que essas vagas não preenchidas, correspondiam à 67,35% das vagas, sob tal
perspectiva, destaca-se que existem outras variáveis que precisam ser levadas em consideração, e
que são necessárias pesquisas que possam contribuir na busca de um sucesso contínuo para esse
público e que amplie e valorize essa carreira.
Essa ideia é compartilhada por Demo (2004), referindo se às condições que permeiam o
trabalho docente:
Nunca a sociedade brasileira, e em particular seus governos foram justos com os
professores. São muito mal pagos, como regra, e também muito mal formados. Exigese deles o que, em sã consciência, não cabe exigir, porque não tiveram oportunidade
de aprender bem, nem possuem condições de continuar aprendendo: muitos dão aulas
manhã, tarde e de noite para ganhar uma miséria. Não há como ler, estudar, renovar-se
profissionalmente, enquanto se espera deles que resolvam grandes milagres nacionais,
como sedimentar a cidadania popular, colocar o país no primeiro mundo, dar conta de
adolescentes agressivos e mal resolvidos. (Demo, 2004).

Ainda sobre a análise no processo de seleção, verificou-se que, ao analisarmos todos os
cursos mencionadas, no que tange a questão de gênero 49,33% do público se declara do gênero
masculino, ou seja, observamos que não há uma discrepância na procura.
Na aplicação do questionário, foi possível verifica-se que 73% dos discentes matriculados
nos cursos de licenciaturas, dependem de algum auxílio de Assistência Estudantil para se manter
nos cursos, ainda sobre os entrevistados, foi possível que perceber que 96% dos alunos dos cursos
de licenciaturas vivem com seus familiares e a renda é inferior a cinco salários mínimos.
Vale mencionar que no estado do Amapá, existem mais 138 comunidades registradas como
remanescentes de quilombos e uma população de mais de 12 mil indígenas vivendo nas aldeias,
neste sentido, observamos que a maior parte dos alunos, no âmbito do Ifap, que frequentam os
cursos de licenciaturas, compõem grupos minoritários da sociedade brasileira e que historicamente
estiveram às margens do acesso ao ensino superior.
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Vale mencionar que esta pesquisa irá acompanhar o progressos dos alunos ao longo dos
quatro anos letivos e espera-se trazer resultados importantes para a comunidade científica.
CONCLUSÕES
Diante de um cenário político instável e considerando ataques contínuos aos espaços de
construção do saber, faz-se necessário repensar a formação docente para atuar diante de tantas
adversidades, neste sentido, concluímos que esta pesquisa se faz necessária, considerando
especialmente sua inserção regional e a formação de professores que irão atuar nos extremos deste
país.
Frente ao exposto, notamos que os cursos de formação de professores, ainda se destinaram
às pessoas com uma renda familiar baixa e que não se enquadra nos cursos considerados
“elitizados” pela sociedade, observou-se ainda que é preciso fortalecer a importância desses
profissionais para a sociedade e o campo de atuação, a fim de possibilitar que mais jovens tenham o
interesse de compor o rol desses profissionais.
Os dados iniciais da pesquisas nos possibilitaram perceber que

a obrigatoriedade dos

Institutos Federais em ofertar 20% do total das suas vagas para cursos de formação de professores,
é um ponto positivo, especialmente em regiões remotas e nos interiores. No âmbito do Ifap,
destaca-se que o atendimento às ações afirmativas, são fatores que também contribuem para a
formação de professores nas mais diversas classes sociais e grupos.
Neste sentido, podemos concluir que se faz necessário discutir a formação dos professores
no país, sugerir e questionar as políticas e programas educacionais voltados para a formação
docente, bem como, acompanhar os resultados que esses programas, tais como, o Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID e Residência Pedagógica tem contribuído
para a formação docente.
Esperamos que os dados que ainda serão levantados por esta pesquisa, possam trazer
respostas para os questionamentos apontados nos objetivos desta pesquisa, que contribua com novas
pesquisas que discutam a formação de professores e que fortaleça as reflexões sobre a formação
docente.
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Resumo
Diante das inquietações sobre os desafios nos cursos de formação de professores no país, das
limitações e extrema carência de profissionais qualificados no extremo norte do Brasil e buscando
analisar os perfis dos discentes que ingressaram nos cursos superiores de Licenciaturas do Instituto
Federal do Amapá - Ifap, os pesquisadores optaram em trazer através do presente estudo, uma análise
da identidade dos ingressos nos seis cursos superiores de licenciatura do Ifap, sendo eles, Ciências
Biológicas no Campus Laranjal do Jari, Informática, Física, Química, Letras e Matemática no Campus
Macapá, todos ingressantes no ano letivo 2019.1. Este estudo, compõe parte de uma pesquisa
direcionada à acompanhar esses alunos ao longo de toda sua graduação e apontar os maiores desafios
desses ingressos, para esses resultados iniciais, optou-se em adotar como metodologia a pesquisa de
campo, observando a realidade social dos envolvidos, onde, através da aplicação de questionários e
entrevistas foi possível trazer aspectos comuns aos discentes, apontar semelhanças sociais e gerar
discussões sobre a forma de ingresso nos cursos de graduação, os principais desafios da gestão desses
cursos, e realizou-se ainda, uma análise nos documentos institucionais que proporcionou apresentar nos
resultados a relação candidato por vagas, percentual de cotas preenchidos, taxa de evasão, trancamento
e reprovação nos componentes ao longo do ano letivo de 2019. Propõe-se, através deste trabalho, além
da construção do perfil dos licenciandos, a análise do curso segundo a visão do discente, e o
estabelecimento de discussões e futuros trabalhos sobre o curso de licenciatura, sua demanda, formação
e carências em instituições federais de ensino, em especial sobre a realidade da região do extremo norte
do Brasil.
Palavras-chave: Formação de Professores; Identidade Estudantil; Acesso e permanência; Institutos
Federais; Êxito Estudantil.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O presente estudo contempla dois aspectos essenciais para a definição da prática docente
universitária, as exigências quanto ao ingresso na carreira e a relação que o profissional estabelece
com o conhecimento. Partiu do pressuposto de que a Didática tem como objeto de estudo o ensinoaprendizagem (CANDAU, 2012), com foco no segundo elemento que compõe o termo. Para tanto,
problematizamos: Qual a importância da Didática na formação do professor universitário? A partir
desta indagação temos como objetivo refletir sobre os conhecimentos da Didática para uma prática
pedagógica significativa.
Como metodologia de trabalho, realizamos pesquisa bibliográfica e documental. Os
documentos foram acessados on-line, nos portais do Ministério da Educação – MEC e de uma
Instituição de Ensino Superior- IES pública, neste último buscamos informações sobre cursos e
seminários oferecidos aos professores recém-contratados.
A discussão se deu em três eixos: no primeiro sobre a importância dos conhecimentos da
Didática do Ensino Superior; no segundo sobre a formação de professores para atuar no ensino
superior e as exigências para ingresso na carreira; no terceiro sobre uma reflexão relativa aos
problemas enfrentados mediante a relação que o professor estabelece com o conhecimento e sua
formação.
CONHECIMENTOS E DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR
A Didática como Campo de Conhecimento preocupa-se em garantir uma prática pedagógica
exitosa, o que implica em dar sentido ao processo ensino-aprendizagem, ou seja, fazer este processo
se efetivar com significado para o educando. Para tanto, é preciso observar que, no atual contexto
social e escolar, é insuficiente apropriar-nos apenas dos saberes específicos da área de
conhecimento que elegemos, pois são necessários conhecimentos sobre o modo de ensinar.
Cabe destacar que a realidade educacional, sobretudo nas universidades brasileiras, torna-se
cada vez mais complexa dada a ampliação da oferta de vagas na última década, redundando em
diferentes níveis de envolvimento do alunado com o conhecimento acadêmico, bem como a sua
relação com o saber, que se constitui de formas diferentes, exigindo do professor maior habilidade
na condução do processo ensino-aprendizagem.
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Grillo (2004), ao fazer uma reflexão da Didática na perspectiva da relação professor e aluno,
defende que o primeiro realize a ação docente em direção a “um sentido de globalidade, resultante
da interação docente, pessoal e profissional com a pessoa do aluno, um ser em formação e com um
conhecimento com caráter de provisoriedade” (GRILLO, 2004, p. 78).
Nesse sentido, este texto apresenta uma visão mais ampla da ação docente a perspectivar a
dimensão contextual, concebendo importância à diversidade cultural e à pluralidade tecnológica
como responsáveis por novos espaços de aprendizagem, contexto em que a Didática compreende
“[...] o ensino como uma prática social viva, capaz de promover a inclusão social e a emancipação
humana e política dos indivíduos [...]” (FERNANDES; FREITAS; VASCONCELOS, 2019, p.
266).
Mediante a ótica apontada, compreendemos a relevância da Didática do Ensino Superior a
partir do aprender, de uma visão holística, sobre a necessidade de se fazerem conexões em prol de
uma “sociedade de futuro” que rompa a inércia fabricada pela distância entre os professores
universitários e os saberes e conhecimentos da Didática, o que demonstra a fragilidade e a
insuficiência do paradigma positivista.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATUAR NO ENSINO SUPERIOR E EXIGÊNCIAS
PARA INGRESSO NA CARREIRA
Críticos à predominância do conhecimento científico na formação do professor universitário
por comprometer a formação de uma identidade docente voltada para a aprendizagem, Zabalza
(2004) e Bireaud (1995) discutem a dimensão profissional do professor que o conduz a uma
identidade de pesquisador. Questão também pautada por Imbernón (2009), que reflete sobre o
conhecimento profissional do professor universitário, compreendendo que ele deve se distinguir
pelos conhecimentos profissionais, direcionados à especificidade do conhecimento pedagógico,
construído e reconstruído permanentemente, como resultado da relação teoria e prática.
A este respeito, Bireaud (1995) destaca no cenário universitário francês da década de 1980 a
distância em que os professores universitários se colocam das questões pedagógicas, cuja discussão
é restrita apenas a um grupo de professores da área da educação. Bireaud (1995) frisa problemas,
entre os quais o recrutamento dos professores com ênfase apenas na pesquisa, desvinculada da
docência, o que distorce a natureza do ensino superior no que diz respeito à formação de
professores.
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No Brasil o recrutamento de professores tem como exigência a formação em Programa de
Pós-Graduação, preferencialmente no Doutorado, sem exigir de acordo com a legislação, a
formação pedagógica, fator que contribui para que os conhecimentos e saberes da Didática não
tenham o prestígio merecido na Academia, refletindo-se numa identidade de pesquisador do
professor universitário.
Com isto, de modo geral, as questões pedagógicas são relegadas a segundo plano,
implicando pouco comprometimento com métodos de ensino variados que possam impulsionar a
aprendizagem. Neste caso, “[...] a grande maioria dos professores universitários ainda vê o ensino
como transmissão de conhecimento através das aulas expositivas” (GIL, 2013, p. 9). Situação
análoga à da França centrada na transmissão de um saber, pois a formação do professor
universitário fundamenta-se na investigação.
Ante o exposto, evidenciamos algumas características dessa formação necessárias a uma
melhor compreensão da questão, como a concepção predominante no meio universitário de que o
melhor professor é aquele que detém o conhecimento específico de sua área; a exigência legal,
disposta na LDB de Nº 9.394/96 em seu artigo 66, que estabelece a formação mínima para o
exercício docente no nível superior a preparação “em nível de pós-graduação, prioritariamente nos
programas de mestrado e doutorado” (Brasil, 2014) e reconhece o notório saber sem exigência de
título.
Convém observar que, na década de 1980, a Resolução 12/83 do Conselho Federal de
Educação estabeleceu uma carga-horária mínima de 60 horas de formação pedagógica nos cursos de
especialização, com a finalidade de preparar docentes para as instituições de ensino superior,
mecanismo suprimido pelas resoluções do Conselho Nacional de Educação que estabelecem normas
para cursos de pós-graduação stricto sensu – Resolução CNE/CES nº 01/2001 e Resolução
CNE/CES nº 07/2017 que não fazem menção à formação pedagógica do futuro professor
universitário. Mesmo os planos nacionais de pós-graduação – PNPGs, não fazem referência à
importância da formação pedagógica básica para mestrandos e doutorandos (BRASIL, 2010).
É verificado na literatura estudada, que universidades brasileiras, a exemplo de Instituição
de Ensino Superior - IES pública pesquisada, têm ofertado nos programas de Pós-Graduação em
Educação a disciplina Didática do Ensino Superior, e/ou para professores recém-contratados que
não tenham esta formação em curso específico de formação pedagógica (Didática ou Metodologia
do Ensino Superior), bem como tem se popularizado o Curso de Especialização em Docência
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Superior. A IES conforme sua página oficial, oferta semestralmente aos professores recémcontratados o Seminário de Docência Superior.
PROBLEMAS ENFRENTADOS
Conforme foi visto, enfrentamos na formação do professor universitário questões que se
relacionam à compreensão da Didática como fundamento teórico e prático, isto ocorre porque “[...]
a maior parte dos professores do Ensino Superior não se formou para a docência, portanto julgam
não ser importante a formação didática para sua atividade profissional, reduzindo o ensino ao
domínio dos conteúdos [...]” (FERNANDES; FREITAS; VASCONCELOS, 2019, p. 272).
Situação agravada com a lacuna deixada pela Legislação e documentos reguladores sobre a
formação pedagógica de mestres e doutores, sobretudo aqueles dedicados aos cursos de
bacharelado. A legislação anterior e as iniciativas das universidades apontam para o fato de que há
no ambiente acadêmico preocupação com a formação pedagógica para os docentes universitários no
Brasil o que fortalece o entendimento de que nem todos os professores universitários ignoram os
saberes e conhecimentos do campo da Didática.
O desprestígio da formação pedagógica remete a dois problemas: o primeiro diz respeito à
qualidade do processo ensino-aprendizagem e o segundo, à distância entre Universidade e escola de
educação básica. O segundo é discutido por Charlot (2002), que reflete sobre a formação de
professores e sua relação com a pesquisa, esclarecendo que a relação teoria e prática é um problema
mal colocado. Explica que o papel da pesquisa é forjar intrumentos, ferramentas e criar
inteligibilidade para melhor entender o que está acontecendo em sala de aula.
Com isto vem à tona a questão da hierarquia nas universidades, que têm no trabalho
individual do professor com base na pedagogia tradicional. guiada pela pesquisa nos padrões
positivistas, considerada por ela própria, única capaz de fazer a leitura da realidade que se faz
objeto de sua investigação. De acordo com este fundamento, não há nada de errado com a prática
pedagógica ou com a ação docente. Entretanto as pesquisas realizadas nesses moldes não refletem a
formação de professores mais bem qualificados para a nova realidade da educação superior.
Neste contexto, retomamos as contribuições de Gil (2013, p. 37-38) ao destacar os desafios
atuais do professor universitário, impulsionado pelas mudanças que ocorrem no ensino superior,
pressupondo e exigindo a profissionalização deste, de modo que seja dotado de visão de futuro,
capaz de organizar e dirigir situações de aprendizagem, de gerar sua própria formação continuada,
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de ser “professor transformador”, sensível à heterogeneidade, intercultural, crítico-reflexivo, de
utilizar as novas tecnologias e se abrir para a realidade social mais ampla, suas transformações e
mudanças.
CONCLUSÕES
Quanto mais elevado for o nível de formação, mais qualificado é o profissional em qualquer
área do conhecimento. Todavia, quanto ao exercício do magistério, os saberes e conhecimentos
pedagógicos são imprescindíveis, tanto quanto os saberes específicos de cada área, por isso é
importante a preparação pedagógica de professores, sobretudo para cursos que formam bacharéis.
Com relação aos conhecimentos e saberes do campo da Didática, e à disciplina Didática do
Ensino Superior, entendemos que são importantes para orientar a atuação do professor na
organização de sua prática pedagógica, para a realização do planejamento, definição dos elementos
dos planos de ensino e de aula, relacionamento com o educando, compreensão das variáveis que
interferem no processo ensino-aprendizagem, ou seja, são importantes para que o professor
estabeleça sua identidade docente, num processo crescente e cada vez mais exigente de
profissionalização.
Na Educação Superior deve-se inclusive considerar que o sujeito da aprendizagem é jovem
ou adulto, e precisa ser reconhecido como tal, em seu desenvolvimento intelectual, nos tipos de
relações que estabelece, entre outros aspectos que definem o seu perfil. Com isto, a prática
pedagógica requer múltiplos saberes e conhecimentos que contribuam para que o professor realize
adequadamente a socialização dos conhecimentos que traz consigo, num processo dialógico no qual
reconheça os conhecimentos da experiência do educando.
Ressaltamos a necessidade de formação didático-pedagógica em todos os cursos de pósgraduação para que o professor universitário ressignifique junto ao aprendiz os conhecimentos
científicos importantes à formação profissional em quaisquer áreas do conhecimento, atuando como
facilitador, criando novos meios de se comunicar com o educando, pois uma aula nunca se repete, a
interação professor aluno é única em cada turma e em cada aula. Para o professor universitário,
dominar conhecimentos didático-pedagógicos é o meio pelo qual a comunicação se estabelece, ou
seja, o ensino-aprendizagem se efetiva.
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Resumo
O presente texto aborda dois aspectos essenciais para a definição da prática docente universitária, as
exigências quanto ao ingresso na carreira e a relação que o profissional estabelece com o conhecimento.
A questão problema indaga: Qual a importância da Didática na formação do professor universitário?
Tem como objetivo refletir sobre os conhecimentos da Didática para uma prática pedagógica
significativa. Utilizou-se como Metodologia a Pesquisa Bibliográfica e Documental. Os documentos
foram acessados on-line, nos portais do Ministério da Educação e de uma Instituição de Ensino
Superior. A literatura trabalhada pautou-se em Bireaud, 1995; Candau, 2012; Fernandes, Freitas e
Vasconcelos, 2019; Grillo, 2004; Imbernón, 2009; Zabalza, 2004; entre outros. A discussão centrou-se
na importância dos conhecimentos da Didática do Ensino Superior; na formação de professores para
atuar no ensino universitário e nas exigências para ingresso na carreira; e, na reflexão relativa aos
problemas enfrentados mediante a relação que o professor estabelece com o conhecimento e sua
formação. As evidências mostram o desprestígio das questões pedagógicas nas universidades e que a
legislação não exige que os cursos de Pós-graduação garantam a formação pedagógica. Conclui-se que a
prática pedagógica na educação universitária deve considerar que o sujeito da aprendizagem é jovem ou
adulto e que há necessidade da formação pedagógica nos cursos de Pós-graduação em todas as áreas de
conhecimento, de modo que o professor ressignifique junto ao aprendiz os conhecimentos científicos
importantes à formação profissional em quaisquer áreas do conhecimento, atuando como facilitador e
criando novos meios de se comunicar com o educando. O domínio dos conhecimentos didáticopedagógicos é o meio pelo qual a comunicação se estabelece, ou seja, o ensino-aprendizagem se efetiva.
Palavras-chave: Didática; Formação Docente; Ensino Superior; Formação do Professor Universitário.
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AS CONTRIBUIÇÕES DA PEDAGOGIA FREINET PARA
A CONSTRUÇÃO DA DOCÊNCIA NO ENSINO
SUPERIOR
Marcio Bernardino Sirino – UCB
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INTRODUÇÃO
Desde 2018, venho cunhando, na graduação em Pedagogia e na Pós-Graduação em
Educação, da Universidade Castelo Branco (UCB), um trabalho educativo desenvolvido a partir das
contribuições de Célestin Freinet e que possibilitou o desenvolvimento de uma disciplina inteira,
durante o primeiro semestre de 2019, embasado nas técnicas desta Pedagogia.
Sobre esta experiência é que o presente relato tem o objetivo de socializar – como uma
forma de contribuir para o processo de sensibilização dos educadores, professores, profissionais da
educação e de outras áreas afins a uma outra possibilidade de se produzir conhecimento e, ainda, de
contribuir para o processo de democratização das relações nos espaços escolares e não escolares.
A perspectiva metodológica desta produção aglutina relato de experiência, momentos de
estudo de caso e pesquisa autobiográfica, tendo como alicerce os pressupostos de Oliveira (2010);
Oliveira e Geraldi (2010 e, ainda, Alves (2001) que vêm contribuindo para a construção de outra
forma de conhecimento.
PEDAGOGIA SOCIAL, UMA DISCIPLINA EM CONSTRUÇÃO!
No primeiro semestre de 2019, fui designado a dinamizar – junto à graduação em Pedagogia
– as disciplinas Pedagogia em Espaços Diferenciados (fluxo 2015) e Educação em Espaços Não
Escolares (fluxo 2018). São disciplinas, que estão em fluxos diferenciados, mas cuja ementa é a
mesma. Momento quando, em reflexão, identifiquei similitudes com o campo, em construção, da
Pedagogia Social para ser aprofundado no bojo destas disciplinas, uma vez que a Pedagogia Social
vem se construindo enquanto uma base teórica para (re)pensarmos as ações de Educação (para o)
Social – desenvolvidas em espaços escolares e não escolares. Daí, em acordo com os alunos,
decidimos por chamar nossa disciplina de “Pedagogia Social”.
No entanto, faz-se necessário evidenciar que não há unanimidade no que se convenciona a
chamar de “Pedagogia Social”, pois, segundo Paiva (2015), é um campo em construção – ou seja,
cada autor entende este campo a partir de sua forma de produzir conhecimento e, ainda, de
significar processos socioeducativos diversos.
Complexidade esta que, a partir de Hämäläinen (1989) apud Caliman (2010), pode-se
constatar a ‘arena de disputas’ que se insere no grande ‘guarda-chuva’ da Pedagogia Social, uma
vez que o autor sinaliza que a Pedagogia Social pode ser vista: 1) Teoria Geral da Educação; 2)
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Uma forma de evitar a redução da Educação aos processos de desenvolvimento individual; 3) Um
campo de estudo que conecta a Educação à sociedade; 4) Atividades que combatem e amenizam
problemas sociais por meio de métodos educacionais (p. 32). No entanto, minha compreensão da
Pedagogia Social se alinha com o campo teórico da pedagogia que discute sobre práticas
socioeducativas em diferentes espaços sociais.
Compreensão esta que estruturou toda a disciplina e que pode ser identificada no Plano de
Ensino – dinamizado com aulas teóricas, exposição dos conteúdos, possibilitando diálogo com os
estudantes, a partir de análises, reflexões, exemplos, analogias e questionamentos de forma a
estabelecer conexões entre a realidade, o conteúdo estudado e a disciplina; Estudos Dirigidos;
Palestras – dentre outras possibilidades formativas.
Para esta disciplina, composta por 35 (trinta e cinco) alunos da graduação em Pedagogia
(alguns do sétimo período e outros do oitavo período), dinamizada às sextas-feiras, das 20h às 22h,
na Universidade Castelo Branco, campus Realengo – Zona Oeste do Rio de Janeiro/RJ, percebi a
oportunidade de desenvolver uma prática docente alicerçada nos pressupostos metodológicos de
Célestin Freinet e, por meio de suas técnicas, abordar o campo da Pedagogia Social de maneira
mais lúdica e mais significativa a fim de ampliar a formação dos estudantes e, neste contexto,
contribuir na construção de didáticas mais democráticas.
QUEM É FREINET?
O que tem a nos dizer um educador um educador nascido há mais de 120 anos num pequeno
vilarejo no Sul da França? Célestin Freinet nasceu em 1896 em Gars (França). Cresceu no campo,
com uma vida simples e uma família muito humilde e camponesa que sobrevivia da agricultura.
Antes de cursar o magistério, Freinet foi pastor de rebanhos e sua família queria que ele continuasse
trabalhando no campo, ao invés de se tornar professor.
Mas, Freinet tinha como objetivo atuar na docência e contribuir na formação das crianças. Já
formado, não teve nem chance de adentrar à sala de aula, pois estourou a I Guerra Mundial e
Freinet foi recrutado para servir.
Quando a guerra terminou, Freinet retorna com lesões pulmonares, por conta dos gases
tóxicos que afetaram, gravemente, a sua saúde. Quase morreu. E, por toda contribuição que ofertou
na guerra, poderia, até mesmo, ser ‘aposentado’ e receber uma pensão vitalícia como um herói de
guerra. No entanto, Freinet queria ser professor.
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Numa escolinha pobre e sem muitos recursos nem materiais em Bar-sur-Loup, Freinet
iniciava sua docência e percebia que as crianças quando estavam no pátio da escola, corriam,
brincavam sorridentes e felizes, mas, quando entravam para a sala de aula, elas perdiam todo o
encanto. Momento este em que Freinet se questionou sobre ‘como trazer a vida para a sala de aula?’
e, ainda, ‘como transformar a escola’? e, neste contexto, criou uma de suas primeiras técnicas, a
saber: a aula passeio, pois, se o interesse e felicidade das crianças estavam lá fora da sala de aula,
por que deveria ele impor que as mesmas ficassem sentadas, silenciadas e respeitando as normas
pré-estabelecidas?
A vida ‘lá fora’ produzia novos sentidos, quando Freinet pensou na imprensa escolar e na
possibilidade de trazer a vida ‘feliz’ para dentro da sala de aula, uma vez que o texto livre,
produzido pelo aluno, quando impresso, significava que aquilo que o educando pensa, fala e escreve
tem um valor – e o mesmo se torna autor do seu processo.
Desbravando muitas possibilidades e construindo significativas técnicas, que pudessem
contribuir para a construção de sua pedagogia, Freinet estruturava seu trabalho educativo em quatro
eixos, a saber: cooperação, comunicação, documentação e afetividade.
"SEXTOU": AULA DO TIO MARCINHO, SALTO 15!
Tendo a clareza da importância da Pedagogia Freinet para a educação brasileira – seja na
Educação Básica ou no Ensino Superior, em espaços escolares e/ou não escolares, apresento, a
seguir, as principais técnicas da Pedagogia Freinet: Expressão livre; Roda de conversa; Conselho de
cooperativa; Texto livre; Livro da vida; Cantos de atividades diversificadas; Imprensa na escola;
Duplicadores; Jornal escolar; Jornal mural; Jornal falado – na classe, no gravador, no rádio, no
vídeo; Fichários para consulta ou auto-correção; Planos de trabalho; Palestras dos alunos;
Biblioteca de classe; Aula das descobertas – a aula-passeio; Correspondência; Encontro dos
correspondentes; Expressão livre; As exposições organizadas pelos alunos.
De todas essas técnicas, acima mencionadas, selecionei 10 (dez) técnicas que foram, por
mim, utilizadas para socializar essa experiência educativa tão produtiva com os estudantes da
disciplina “Pedagogia Social”. Convém sinalizar que as técnicas não foram dispostas de forma
linear, mas, sim, de acordo com a articulação entre os diferentes instrumentos da Pedagogia Freinet
que não objetiva criar um conjunto de técnicas nem um receituário a ser seguido pelo educador,
mas, sim, a opção por uma nova visão de aluno e do trabalho educativo ao adotar as estratégias de
trabalho de Célestin Freinet.
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Jornal Mural (Envelopes Freinetianos): No canto da sala ficava exposto o cartaz –
confeccionado por cartolina mesmo – contendo três envelopes (Felicito, Critico e Sugiro) – nos
quais os alunos faziam contribuições e estas contribuições eram discutidas coletivamente e inseridas
no Livro da Vida. Numa das contribuições inseridas no jornal mural trazia o seguinte “FELICITO a
metodologia, a boa energia do professor e a forma como o professor olha para os alunos”. Esse
retorno evidencia que a prática educativa desenvolvida vem construindo sentidos significativos no
processo formativo dos estudantes.
Livro da Vida: Em cada aula, um dos alunos se disponibilizava a fazer o Livro da Vida.
Nele, eram registradas as discussões, inseridas as atividades e, ainda, sinalizados os acordos e as
decisões construídos coletivamente em sala de aula. Segundo Sampaio (1994), no Livro da Vida
“ficavam gravados os momentos mais vivos e as anotações podiam ser feitas por quem quisesse,
inclusive por Freinet” (p. 23).
Assembleias Escolares: De acordo com o planejado, um tempo da aula era separado para o
momento da Assembleia. Nela as contribuições inseridas nos Envelopes Freinetianos eram lidas por
um dos alunos; outro aluno fica responsável por fazer o registro das discussões e os acordos desta
assembleia eram registrados no Livro da Vida. Esta técnica traz a importância da democratização
das relações nos espaços educativos e o empoderamento dos estudantes como sujeitos do processo
de ensino aprendizagem, pois, segundo Freinet, em sua Invariante n. 4, “A criança e o adulto não
gostam de imposições autoritárias” (SAMPAIO, 1994, p. 82) – ou seja, o processo de construção
coletiva, de escuta sensível, de reflexão e de oferta de um espaço menos autoritário vêm a contribuir
para a formação de futuros professores/pedagogos, também, mais democráticos e abertos a
processos de democratização.
Expressão Livre: Costumo deixar claro que, a qualquer momento, os alunos têm total
liberdade de falar, questionar, trazer exemplos, relatos e parte de suas histórias de vida para compor
nossa aula. Uma compreensão de que o espaço educativo não é, apenas, o espaço do ‘ensino’ de
determinados conteúdos, mas, sim de produção de sentidos diversos e de educação – no sentido
pleno da palavra. Como, certa feita, os alunos realizaram um Seminário Interno, a partir do livro
“Dentro ou Fora da Sala de Aula? O lugar da Pedagogia Social”, organizado por Arthur Vianna
Ferreira, e cada aluno apresentou um dos artigos deste livro.
Roda de Conversa: Costumo dizer que a roda por si só não democratiza as relações nos
espaços escolares e não escolares. Mas, no dia da Avaliação (A1), propus que os alunos, em roda,
realizassem a “Prova Cooperativa”. Cada aluno iniciou suas construções durante um tempo e, num
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dado momento, deveria passar sua prova para o colega ao lado (da direita) contribuir na sua
construção, ao mesmo tempo em que, tecia considerações na prova do outro colega (da esquerda).
Palestra para alunos: Tendo clareza da necessidade de potencializar uma discussão sobre a
atuação do pedagogo em espaços não escolares, certa feita, pedi à Angélica Bezerra – orientadora
educacional da São Martinho (Instituição não escolar que atende a adolescentes e jovens em
situação de rua, por meio de projetos socioeducativos) – que viesse às minhas turmas (aglutinando
alunos de Pedagogia Social com alunos de Orientação Educacional) falar sobre sua prática
educativa. Que alegria perceber os alunos tão envolvidos e motivados com as discussões
apresentadas e se (re)conhecendo nas histórias e vivências da palestrante e, de certa forma, se
encontrando na amplitude de possibilidades de atuação que o campo da Pedagogia oferece.
Correspondência: Numa das minhas aulas de Orientação Educacional, pedi que os alunos
listassem, em grupo, cinco desafios que a educação possui. Aí, noutra semana, levei esses desafios
para minha turma de “Pedagogia Social” a fim de que, também em grupo, pudessem propor uma
intervenção socioeducativa para que pudesse contribuir para a dinamização de um desses desafios.
Um lindo momento de construção coletiva e de correspondência entre minhas turmas da Pedagogia.
Aula-passeio: No dia 15 de junho de 2019 foi agendada uma aula-passeio ao Museu de Arte
do Rio de Janeiro (MAR) para uma formação sobre os projetos socioeducativos desenvolvidos no
referido museu. Entendendo que o pedagogo tem habilitação e formação para atuar em espaços
escolares e/ou não escolares, sentia a necessidade de levar os estudantes a um espaço plural, como
este, para que percebessem que, enquanto pedagogos, podem ali, também, atuar. Neste sentido,
pude observar que os estudantes de Pedagogia da UCB saíram desta aula-passeio mais
sensibilizados, com uma visão de mundo mais ampliada e, ainda, com uma motivação para serem
pesquisadores... Sempre... desbravando novos “MARes” de possibilidades formativas – em espaços
escolares e/ou não escolares.
Imprensa Escolar: Na Pedagogia Freinet, os alunos constroem seus próprios materiais. Neste
sentido, foi solicitado que cada estudante fizesse uma pesquisa de um espaço socioeducativo, perto
de sua residência, que desenvolvessem práticas de Educação (para o) Social e apresentassem um
relato com fotos, entrevistas e as especificidades deste lugar. A junção destas atividades, compôs
um belo “Caderno de Espaços Socioeducativos” – que foi digitalizado e socializado com toda a
turma.
Ateliês: Em sala de aula, tentei, ao máximo, oportunizar aos alunos, atividades
diversificadas que contemplassem a ideia de que cada um aprende de uma forma diferente e num
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tempo/espaço próprios. Foi trabalhado, na perspectiva dos ateliês, desenho criativo, escrita
espontânea, recorte e colagem, massinhas – dentre outras possibilidades – a fim de contribuir para
uma formação que perceba o educando em sua integralidade.
CONCLUSÃO
“Já não estamos sós.”
(Célestin Freinet)

Essa experiência educativa, embasada metodologicamente nos pressupostos teóricos do
pedagogo francês Célestin Freinet, trouxe novos sentidos para o processo educativo desenvolvido
na Universidade Castelo Branco. Sentidos que hibridizaram ações de escuta sensível, reflexão
coletiva, ampliação do vocabulário, novas construções teórico-metodológicas e processos de
democratização das relações estabelecidas.
Interessante possibilitar um espaço de vivências múltiplas nas quais os estudantes tiveram a
oportunidade de trabalhar com escrita espontânea, recorte e colagem, desenho criativo, massinhas e
muitos instrumentos lúdicos que vieram a contribuir no processo de construção dos conceitos que
margeiam o campo, em construção, da Pedagogia Social. Experiências únicas que potencializaram
uma nova dinâmica ao espaço da sala de aula que, por sua vez, culminou no empoderamento dos
sujeitos do processo educativo.
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Resumo
Há muitos anos venho ‘tateando’ nos jardins de Freinet e atuando, tanto na Educação Básica quanto no
Ensino Superior, com os aportes teórico-metodológicos da Pedagogia Freinet por compreender que a
mesma democratiza as relações nos diferentes espaços socioeducativos e, ainda, contribui para a
formação humana mais completa dos diferentes sujeitos. Nesta perspectiva, venho socializar uma
experiência realizada numa turma da graduação em Pedagogia, da Universidade Castelo Branco (UCB),
localizada na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro/RJ, no primeiro semestre de 2019 – na qual pude
trabalhar, ao longo do semestre, com 10 (dez) técnicas da Pedagogia Freinet (Jornal Mural, Livro da
Vida; Assembleias Escolares; Expressão Livre; Roda de Conversa; Palestras para alunos;
Correspondência; Aula-passeio; Imprensa Escolar e Ateliês) para conduzir a discussão sobre o campo,
em construção, da Pedagogia Social. Sobre esta vivência, vou tecendo minhas contribuições, neste
texto, e semeando, em mim e no leitor, o desejo de que outros educadores – em espaços escolares e/ou
não escolares – possam se aproximar das contribuições de Célestin Freinet e experimentar novas
possibilidades educativas que venham a contribuir no processo de democratização das relações. Para
esta finalidade, socializo este trabalho desenvolvido na disciplina de Pedagogia Social, da graduação em
Pedagogia (UCB), embasado, na aglutinação de relatos, momentos de estudo de caso e momentos de
pesquisa autobiográfica – que vêm contribuindo para a construção de outra forma de produção de
conhecimento.
Palavras-chave: Pedagogia Freinet; Docência no Ensino Superior; Pedagogia Social; Educação Social;
Democratização das Relações; Pedagogia Freinet.
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COMPREENDENDO O ENSINAR POR
FORMADORES/AS DE PROFESSORES/AS NO ENSINO
SUPERIOR
Raimunda de Fátima Neves Coêlho – UFCG

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O paradigma tradicional do ensinar tem-se mantido durante muito tempo no processo de
ensinar tanto na educação básica quanto no ensino superior, acentuando-se com maior prioridade a
necessidade de desenvolver a visão técnica em todos os segmentos da sociedade. Essa tendência
colocou o ensino na preocupação de saber para fazer e que, ainda, nos dias atuais observa-se toda
uma aplicabilidade em sala de aula.
Como reação a esse processo de ensinar ressalta-se que nas últimas décadas tem havido uma
exigência de mudança, no sentido de superação do paradigma newtoniano-cartesiano, propondo um
ensino que desenvolva a visão crítica, criativa e transformadora.
Neste sentido, o termo ensinar é defendido por Charlot (2013), como uma atividade típica
do professor, sendo uma prática social complexa repleta de duelos, que exige opções éticas e
políticas e que requer conhecimentos científicos, pedagógicos, educacionais, bem como,
sensibilidade da experiência.
Para Charlot (2013, p. 15), o ensino é uma atividade proveniente da ação do professor, é
algo complexo, cheio de conflitos e que necessita de colocações éticas e políticas e, assim,
argumenta que
Ser professor requer saberes e conhecimentos científicos, pedagógicos, educacionais,
sensibilidade da experiência, indagação teórica e criatividade para fazer frente às
situações únicas, ambíguas, incertas, conflituosas e, por sua vez, violentas, das
situações de ensino, nos contextos escolares e não escolares. É da natureza da
atividade docente proceder à mediação reflexiva e crítica entre transformações sociais
concretas e distribuir conhecimentos na sociedade.

O ensinar compreende-se à proporção que o professor desempenha a função de mediador
das ações que envolvem a aprendizagem dos alunos. Considerando, pois, as exigências em tempos
de constantes mudanças, levantou-se como questão problematizadora: Qual a compreensão que
os/as professores/as e os/as alunos/as do curso de Letras – CFP/UFCG, têm sobre o ensinar?
Neste sentido, a pesquisa objetivou analisar as diferentes concepções de ensino de Língua
Vernácula que vem sendo desenvolvidas pelos/as professores/as e discentes em formação da
Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, do Centro de Formação de Professores,
Cajazeiras – PB.
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PERCURSO METODOLÓGICO
Esta pesquisa tratou-se de um estudo descritivo e exploratório, com abordagem qualiquantitativa, da qual participaram professores/as e alunos/as vinculados/as à Unidade Acadêmica de
Letras, curso de Letras, do Centro de Formação de Professores – CFP, da Universidade Federal de
Campina Grande – UFCG, no ano de 2017.
O tipo de estudo descritivo, Triviños (1987 apud SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009) afirma que
requer do pesquisador uma vasta sucessão de conhecimentos sobre o que se está investigando,
caracterizando-se como um estudo que expõe as situações dos fenômenos de determinada realidade.
É exploratório, porque promove uma maior proximidade com o problema investigado, tendo como
foco torná-lo mais nítido possível (GIL, 2007 apud SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009).
Definiu-se ser quali-quantitativo porque enfatiza que o conjunto de dados não deve se opor,
uma vez que os dados qualitativos podem subsidiar questões capazes de serem analisadas
quantitativamente, ou ao contrário, pois essas abordagens se complementam, interagem entre si
(MINAYO, 2001).
Com relação aos participantes, o estudo contou com 32 (trinta e dois), sendo 22 (vinte e
dois) professores/as, 05 (cinco) alunos/as ingressantes e 05 (cinco) alunos/as concluintes. Todos
foram identificados com o grafema “P” para professor, “DC” para os Discentes Concluintes e “DI”
para os Discentes Ingressantes, garantindo-se total anonimato. Foram devidamente informados
quanto à relevância do trabalho, bem como sobre os riscos e benefícios e, logo após esclarecidas as
dúvidas, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. A pesquisa foi
submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos - CEP em 29 de
novembro de 2017, sob o nº CAEE 79955817.4.0000.55 75.
Como corpus desta pesquisa, teve-se as entrevistas realizadas com os professores e os
discentes em formação da UAL/CFP/UFCG. Para tanto, usou-se um roteiro de entrevista para os
professores e outro para os discentes. No que se refere à coleta dos dados, esta ocorreu nos variados
locais do campus da UFCG, entre o final de novembro e dezembro de 2017.
Na análise, transcreveu-se conforme escrita dos docentes e discentes sem haver
identificação, utilizando-se do método análise de conteúdo (BARDIN, 1977). Conforme este autor,
realizou-se uma pré-análise que correspondeu à sistematização dos dados a partir das ideias
inferidas pelos participantes. Seguidamente, realizou-se a leitura flutuante dos dados coletados,
permitindo estabelecer uma maior familiaridade com as entrevistas analisadas.
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Em seguida, efetivou-se as operações de codificações, em que os dados foram transformados
em unidades de registro constituindo-se em frases e/ou parágrafos. Dessas unidades de registro
foram advindas as subcategorias de análise: o ensino tradicional e o ensino contemporâneo.
Portanto, a análise dos resultados procedeu-se a partir da análise categorial de Bardin
(1977), tendo como referencial teórico a literatura pertinente às abordagens de ensinar na forma
tradicional e contemporânea. Finalmente, foi feita uma análise estatística para as variáveis
qualitativas em que se calculou as frequências absoluta e relativa. Para a análise desses dados,
utilizou-se o Microsoft Excel 2013.
Em seguida discute-se os resultados do estudo.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A caracterização do perfil sociodemográfico evidenciou que do total dos 32 (100%)
participantes do estudo, 17 (53%) é do gênero feminino; 25 (78%) tem idade entre 18 e 49 anos; 20
(63%) tem a cor parda; 19 (59%) estão solteiros; 21 (66%) não possuem filhos; 16 (50%) são
católicos; 15 (47%) nasceram em cidades da Paraíba diferentes de Cajazeiras-PB; 12 (38%) deles
são doutores e 13 (40%) têm entre 0 e 2 anos de tempo de serviço.
Com base nos relatos dos/as entrevistados/as, constatou-se que a maioria dos docentes
apresentou suas ações de ensino alicerçadas no modelo contemporâneo. Quanto aos discentes
colocou-se em evidência a concepção de ensino de cada aluno, com base no ensino realizado pelos
seus professores. Nesta direção, a maioria apresentou uma compreensão do ensinar colocando o/a
professor/a como mediador/a do conhecimento.
Assim, em uma análise estatística o estudo evidenciou que 95% dos docentes definiram o
ensinar numa visão mais contemporânea, enquanto que apenas 5% demonstraram compreender o
ensinar numa visão mais tradicional.
Em relação aos alunos ingressantes que participaram desse estudo, 80% apresentaram
respostas que coincidiram com a visão tradicional de ensino. Enquanto que 20% argumentaram
sobre o ensinar na perspectiva contemporânea.
Sobre os dados dos discentes concluintes, 100% dos entrevistados evidenciaram uma
compreensão semelhante aos professores, de modo que houve uma confluência entre o que
definiram os professores e os concluintes do curso. Desta maneira, fica evidente que há uma total
correspondência das ações proferidas pelos docentes.
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Ficou claro que houve uma predominância de respostas confluentes à perspectiva
contemporânea. Assim, verificou-se que vinte e sete (27) dos participantes (professores/as e
alunos/as) apresentaram uma visão de ensino contemporâneo. Entretanto, cinco (05) participantes
(professor/a e alunos/as) possuíam uma visão tradicional do ensino.
Destas frequências apresentadas, trabalhou-se com cada unidade de registro relacionada à
literatura, de modo a confrontar a escrita dos participantes à luz da literatura. Desse modo,
destacou-se o pensamento de participantes que elucidaram o ensinar numa aproximação da visão
contemporânea. E, assim, um/a afirmou que ensinar para mim significa possibilitar uma formação
cidadã, crítica e reflexiva. Neste sentido, o ensino ultrapassa os limites dos conteúdos curriculares
e alcança as vivências do sujeito aprendiz. (P12).
Nesta direção, Charlot (2013) enfatiza que é da essência do professor atuar na escola
promovendo uma mediação reflexiva e crítica sobre as modificações sociais, tendo em vista
disseminar conhecimentos na sociedade.
Em contraposição à visão contemporânea, os argumentos apresentados por discentes e
docentes aproximaram-se da visão tradicional, a saber: Ensinar é transmitir conhecimentos na
busca ampliada de novos saberes. (P13); De acordo com minhas vivências, ensinar é transmissão
de conhecimentos. (DI03).
Destarte, a transmissão de conhecimentos, característica do ensino tradicional, conforme
Anastasiou e Pimenta (2005), a sua finalidade é de reproduzir os saberes já adquiridos, preservando
os modos de pensar e agir consagrados e evidenciados socialmente.
A seguir, discute-se os modelos de ensinar vivenciados nas práticas docentes.
O ENSINO TRADICIONAL: PONTOS E CONTRAPONTOS
Mudanças no cenário educacional aconteceram, mas parece que não surtiram tantos efeitos,
pois, o que se vê na prática docente e também dos discentes hoje nas escolas, é muito semelhante ao
tempo de predominância das escolas jesuíticas. (ANASTASIOU e PIMENTA, 2005).
Nesta direção, Souza; Souza; Teixeira (2014) relatam que o ato de ensinar consistia em uma
espécie de manual ou até mesmo como forma de tocar um instrumento, isto é, o foco de
aprendizagem consistia na repetição de exercícios graduados.
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Nessa lógica de ensinar, Anastasiou e Pimenta (2005) argumentam que as várias práticas de
ensino tradicional trazidas e desenvolvidas pelos jesuítas ao Brasil continuam persistindo em todos
os níveis de ensino, não atendendo mais as exigências da sociedade contemporânea. Desta forma, a
mera repetição dessa ação docente está ligada ao fato de que nas instituições de ensino superior não
se aplicam uma formação adequada, para que os discentes em formação sejam capazes de realizar
mudanças na sua ação docente. Sugerindo, assim, parecer ser uma das problemáticas do ensino
superior brasileiro.
Em contraponto ao ensino tradicional, seguidamente dialoga-se o ensino em outra dimensão.
O ENSINO CONTEMPORÂNEO: UM OUTRO CONHECER
Em um mundo contemporâneo acontecem rápidas modificações no campo do trabalho com
a ascensão da tecnologia que atinge diretamente a sociedade, os meios de comunicação e de
informação. Tais alterações acabam promovendo mudanças no espaço escolar. (CHARLOT, 2013).
Lessard e Tardif (2008) afirmam que existe uma crise na educação e que o sistema
educacional e o próprio ambiente de ação do professor sofreram modificações nos últimos anos. A
partir disso, parece que o ensino tem demonstrado novas perspectivas educacionais para facilitação
da aprendizagem dos/as alunos/as, deixando de ser um ato meramente técnico, para incorporar
novos meios de atingir o potencial real de desenvolvimento de aprendizagem dos estudantes.
O desafio, pois, do ensino na contemporaneidade parece estar focado na superação do
modelo centralizado no professor e em suas ações, o qual tende a vê-lo como o único ser que detém
conhecimentos sobre os conteúdos na sala de aula, buscando a valorização de uma formação
docente não mais baseada na racionalidade técnica, a qual considerava os professores como meros
executores de decisões alheias, mas numa perspectiva que reconhece sua capacidade de decidir e de
tomar decisões promovendo discussões sobre suas ações cotidianas com as produções teóricas,
propiciando-os a reverem suas práticas e as teorias que as informam, buscando sempre pesquisar a
prática e produzirem novos conhecimentos docentes. (ANASTASIOU; PIMENTA, 2005). Portanto,
o processo de ensino é algo mutável, dinâmico e que necessita de mudanças ao longo do tempo.
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CONCLUSÕES
Evidenciou-se, nesta pesquisa, que a maioria dos professores compreendeu o ensinar numa
perspectiva contemporânea, enquanto que apenas um docente emitiu um conceito condizente à
visão tradicional do ensino.
No tocante aos resultados dos discentes ingressantes, o estudo mostrou que quatro deles têm
uma visão de ensino em concordância com o ensino tradicional, e que um demonstrou estar em
acordo com o ensino contemporâneo. Dos discentes concluintes, cinco deles possuem uma visão de
ensino contemporâneo.
Concluiu-se, dessa maneira, que os docentes direcionaram suas ações para um ensino
contemporâneo e isso refletiu diretamente nas concepções de ensino apresentadas pelos discentes,
havendo uma coerência entre o discurso dos professores e o pensar dos alunos.
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Resumo
O processo de ensinar compreendido apenas como o saber para fazer tem-se mantido durante muito
tempo. No entanto, a partir das últimas décadas tem havido uma exigência de mudança que se faz
acompanhar o ato de ensinar que supere o paradigma newtoniano-cartesiano, em que se propõe um
ensino fundamentado em múltiplas visões, que proporcione aos discentes aprendizagens que
desenvolvam a visão crítica, criativa e transformadora, em que se busque a superação da fragmentação
do saber. Para tanto, este estudo teve como objetivo analisar diferentes concepções de ensino de
Língua Vernácula, que vem sendo desenvolvidas pelos/as professores/as e discentes em formação da
Universidade Federal de Campina Grande – UFCG/Centro de Formação de Professores – CFP, em
Cajazeiras - PB. Tratou-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem quali-quantitativa,
em que, foram feitas entrevistas com 22 docentes e 10 discentes do curso de Letras/Português, nas
quais buscou-se obter a compreensão sobre o que é ensinar. Do ponto de vista teórico-metodológico
utilizou-se análise categorial postulada por Bardin (1977), juntamente com os estudos de Charlot
(2013), Lessard e Tardif (2008), Anastasiou e Pimenta (2005). Em relação ao conceito da categoria
ensinar, emergiram duas subcategorias: ensino tradicional e contemporâneo. Do resultado geral, 16%
possuíam visão de ensino tradicional, pautada na transmissão de conhecimentos e 84% evidenciaram
uma definição na perspectiva de ensino contemporâneo, cuja essência está na mediação do
conhecimento. Assim, houve maior frequência de professores/as e alunos/as que definiram o ensino
numa perspectiva contemporânea, baseado na mediação dos saberes, promovendo uma reflexão crítica
na socialização dos conhecimentos.
Palavras-chave: Concepções de ensinar; Formadores/as de professores/as; Discentes em formação.
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Resumo
Este painel é composto por estudos que problematizam a docência na educação superior e dialogam
entre si ao abordarem a contribuição da Didática na formação de professores do ensino superior, bem
como a sua colaboração para o desenvolvimento de práticas pedagógicas com sólida formação teóricoprática. Os trabalhos assumem a ideia da Pedagogia como ciência da e para a práxis educativa e a
Didática é entendida como área de conhecimento, teoria do ensino e prática social. O interesse central
deste painel é discutir sobre o processo de formação do professor de ensino superior, focalizando tanto
pesquisas com experiências formativas no ensino superior, como também estudos teóricos que ajudam
na compreensão da formação de professores nesse contexto. As produções investem em discussões
que sustentam que o pensamento pedagógico e didático contra-hegemônico que possibilita aos
docentes o desenvolvimento de uma aguda consciência das finalidades da educação e da prática
docente no ensino superior, dotando-os de uma formação teórico-científica, potente, capaz de
emancipá-los. Dialogam com a concepção de docência como uma prática social, indicando ser o ensino
universitário um fenômeno complexo. Como ponto de partida comum ao quadro teórico dos três
estudos deste painel, estão as análises, dentre outros autores, principalmente das produções de Pimenta
(2001), de Pimenta e Anastasiou (2002) e de Almeida (2012, 2018). Como síntese das considerações,
esses trabalhos ressaltam a colaboração da Didática nos processos de reflexão e mediação entre o
ensinar e aprender no ensino-aprendizagem na educação superior, podendo fortalecer o diálogo teoria e
prática como inerente ao fazer pedagógico.
Palavras-chave: Didática; Docência; Formação; Ensino superior.
O MOVIMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA DIDÁTICA CRÍTICA: QUESTÕES TEÓRICOPRÁTICAS DA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Lenilda Rêgo Albuquerque de Faria – UFAC; GEPEFE/FEUSP

INTRODUÇÃO
Este artigo tem por objetivo analisar a centralidade da didática na educação superior a partir
de uma perspectiva contra-hegemônica de didática, constituída no interior do movimento da
didática crítica com vistas a extrair contribuições para o desenvolvimento de práticas pedagógicas
que na sua intencionalidade primem pela sólida formação teórico-prática e política dos estudantes
As análises, reflexões e posições apresentadas aqui, são em parte, resultantes de movimentos
formativos teórico-práticos, como professora nos Cursos de Licenciaturas, ministrando a disciplina
de Didática, das inquietações e problematizações, brotadas do exercício da docência, assim como
dos estudos realizados por meio da inserção como docente em um programa de pós-graduação em
educação de

uma universidade pública. Produzimos esse texto em um momento no qual se

agudizam no Brasil o autoritarismo, o conservadorismo e o caráter marcadamente excludente,
próprio das sociedades cindidas por relações sociais. Nesse sentido o nosso ponto de partida é
pensar a prática educativa no âmbito da universidade, o objeto da didática – o processo ensino
aprendizagem – a partir dos grandes embates gerados pela luta de classes.
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E, nesse sentido, entendemos que a teoria que melhor nos ajuda a compreender o modo de
ser da educação, da escola e do trabalho do professor na ordem social vigente, é o Materialismo
Histórico-Dialético (MHD) e seu arcabouço categorial heurístico. Visto que nos permite
compreender as bases materiais sob as quais se movem e se articulam as expressões ídeo-políticas,
como também, nos aponta à direção de sua transformação.
O MOVIMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA DIDÁTICA CRÍTICA: CONTRIBUIÇÕES À
DIDÁTICA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Realizamos XX Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino na cidade do Rio de
Janeiro. Desde o I Seminário da Didática em questão, realizado na PUC, em 1982, são quase quatro
décadas de permanentes estudos, pesquisas e lutas coletivas que os educadores brasileiros, travam
com o objetivo de, não apenas, compreender os problemas concretos da educação, e, da escola
pública brasileira, mas simultaneamente, agir no seu interior com vistas a colocá-la a serviço da
transformação social.
Na década de 1980, o movimento da didática crítica brota das motivações e necessidades de
se discutir os problemas educacionais, seus vínculos com o contexto político e econômico
vivenciado pela sociedade brasileira, assim como o papel da didática na proposição de um ensino
que partisse da prática social, de seus reais problemas e a ela retornasse com os instrumentos
teóricos de uma consciência crítica capaz de colaborar com os processos de mudanças da realidade
social. As proposições pedagógicas orientadas por esta finalidade foram ricas e diversas,
constituindo-se no pensamento contra-hegemônico próprio dos anos 1980, por sua inspiração em
uma concepção dialética de educação.
As orientações pedagógicas contra-hegemônicas são entendidas por Saviani (2008, p. 170)
como aquelas: “orientações que não apenas não conseguiram tornar-se dominantes, mas que
buscam intencional e sistematicamente colocar a educação a serviço das forças que lutam para
transformar a ordem vigente visando a instaurar uma nova forma de sociedade”. Essas creditaram
forças ao papel da educação como dimensão humana essencial nos processos de transformação da
realidade, seja por meio da consciência política, das formas organizacionais de lutas dos
trabalhadores – ou melhor, da prática sobre a realidade social –, seja mediante o papel primordial da
escola de difundir conteúdos vivos, concretos, indissociáveis das realidades sociais ou, pelo
entendimento da prática social, como o ponto de partida e de chegada da prática educativa. Nesse
sentido, a respeito das CBEs, Saviani (2007, p. 403) entende que:
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Agora, em lugar da denúncia, a preocupação principal passa a girar em torno da busca
de propostas alternativas para encaminhar os problemas da educação brasileira [...].
Essa nova tendência irá acentuar-se progressivamente nas CBEs seguintes [...].
Preocupada com as novas propostas pedagógicas, essa fase abriu espaço para a
emergência de concepções contra-hegemônicas.

Nessa ambiência, no que se refere à didática, localizaremos na década de 1980 um histórico
movimento, um divisor de águas, na formulação de uma didática crítica. De modo simultâneo aos
debates sobre educação escolar na década 1980, concentram-se os esforços, os estudos e as
reflexões sobre o objeto de estudo da didática, sua função no ensino e o papel da escola na ordem
burguesa. Dois momentos iniciais desse debate são considerados ricos nesse sentido: o simpósio
sobre o discurso pedagógico ocorrido na XXVII Reunião Anual da SBPC, em Belo Horizonte,
1976; e o 1o Seminário A Didática em Questão, em novembro de 1982.
É nesse espaço que vários pesquisadores da didática se colocam no desafio da superação de
uma didática instrumental à construção de uma didática ancorada em alguns princípios básicos que
são apresentados por Candau (2000, p. 23-24), multidimensionalidade do processo ensinoaprendizagem; análise da problemática educacional concreta; contextualização da prática
pedagógica; explicitação e análise dos pressupostos; experiências concretas e a relação teoriaprática.
Candau (1997, p. 74) afirma que a contraposição entre instrumental e fundamental indicaria
duas abordagens claramente distintas sobre a natureza da didática, “a primeira concebe a Didática
como um conjunto de procedimentos e técnicas [...]. É a operacionalidade do processo que constitui
a preocupação” (CANDAU, 1997, p. 74), ao passo que a segunda,
parte da análise da relação escola-sociedade e articula as abordagens da educação com
os diferentes projetos político-sociais, situando-se na perspectiva da construção de
uma sociedade democrática de caráter inclusivo e radical. Procura penetrar na
problemática educacional assim como nas práticas pedagógicas, identificando seus
diferentes determinantes. (CANDAU, 1997, p. 74).

Martins (2008, p. 590) afirma que no decorrer da década de oitenta, o grande desafio dos
pesquisadores “era ultrapassar o nível da crítica apontando alternativas concretas para o ensino de
Didática mais articulado com a realidade das escolas de Ensino Fundamental e Médio e com os
interesses e necessidades práticas da maioria da população” (MARTINS, 2008, p. 590).
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A manifestação desse modo de pensar, em conformidade com a autora, encontra sua
expressividade nas formulações de Dermeval Saviani com a pedagogia histórico-crítica, e com a
pedagogia crítico-social dos conteúdos, de José C. Libâneo.“ Por outro lado, encontram-se grupos
mais radicais, voltados para a alteração dos próprios processos de produção do conhecimento; das
relações sociais” (MARTINS, 2008, p. 592).
Oliveira (2000, p. 164) em uma releitura, sobre os consensos e dissensos na área, a constata
que, para além dos diferentes modos de entender o objeto de estudo das áreas, o que existe na
verdade é um grande consenso. Essa maneira de ver é evidenciada na seguinte afirmação:
ele se refere à luta em defesa da legitimidade do saber didático-pedagógico, enquanto
constituindo um campo de conhecimento e enquanto conteúdo do currículo da
formação do educador, no contexto da luta pela especificidade e importância do papel
dos processos da educação e do ensino, no movimento de recuperação e
democratização da escola pública, e na transformação social. (OLIVEIRA, 2000, p.
164-165).

As finalidades do movimento se traduziam na defesa e valorização da escola pública e na
contribuição dos processos educativos na transformação da ordem vigente.
No movimento da pluralidade epistemológica, o campo da didática, seus pesquisadores e
pesquisadoras realizam, por quatro décadas o esforço de pensar a contribuição da didática no
contexto da sala de aula, da docência e da formação de professores na universidade pública
brasileira, sem desvincular em seus estudos, das relações sociais mais amplas.
A DIDÁTICA E A DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA EM FACE DOS FORTES ATAQUES
NEOLIBERAIS
Em tempos de ajustes neoliberais, de avanços do irracionalismo e do conservadorismo
avassalador que eclode da esfera social, aos intelectuais cabe a tarefa de estudar e compreender sua
contemporaneidade e, ao mesmo tempo apontar direções que tenham no seu horizonte a superação
dos problemas concretos da prática social e educativa.
Como uma das sinalizações desse estado autoritário, os professores brasileiros se depararam
com a ideologia do Escola “sem” Partido. Inicialmente, apresentada por meio de ataques às ideias
do pensador Paulo Freire, seguidas de manifestações de intolerância para com os movimentos
sociais.
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Com efeito, Frigotto (2017, p.18), adverte que as teses do Escola Sem Partido, não podem
ser compreendidas deslocadas das suas bases materiais, das atuais relações sociais e, nem como
algo de interesse apenas da escola e dos educadores. “Pelo contrário, um olhar na perspectiva da
historicidade dos fatos e fenômenos”, da análise, “das determinações mais profundas e menos
visíveis que os constituem, indica-nos que se trata de algo já sedimentado nas relações sociais” e
que se materializa no plano ideológico da crise atual do movimento do capital de caráter universal
por incidir nas diversas esferas da vida, assim como global, uma vez que não é mais “cíclica, mas
contínua e cada vez mais aguda e destrutiva de direitos e da natureza” (FRIGOTTO, 2017, p. 19).
No Brasil, reestruturação político-econômica e cultural do capitalismo tem se traduzido
fortemente por reformas na esfera social, que se expressam pela supressão de direitos trabalhistas, a
reforma da previdência social é emblemática, na qual a classe trabalhadora é dramaticamente
penalizada; pelos cortes dos investimentos públicos nas áreas sociais, principalmente, na educação,
e, consequentemente, no orçamento das universidades públicas; nas várias formar de privatização
da educação escolar pública e de redirecionamentos das finalidades da Universidade brasileira, no
contexto da financeirização e mercantilização da educação superior (SILVA JUNIOR, 2017).
Entendemos que, em se tratando, principalmente, dos estudos de contribuição da didática à
docência universitária, este, poderá se tornar inócuo se o desvincularmos, na análise, em
conformidade com Saviani (2017, p. 17) do “[...] contexto de mundialização financeira do capital
por meio de reformas neoliberais no aparelho estatal e no reordenamento universitário [...]” a partir
da internacionalização universidade brasileira em busca de integrar o grupo seleto das universidades
de classe mundial, das relações políticas, econômicas e culturais que conformam a sociedade
brasileira.
As questões de âmbito pedagógico-didático, não se apartam da leitura do contexto
universitário no qual nos movemos, notadamente, face à um contexto de relações sociais regressivas
e conservadoras que põem em risco o pensar e o fazer educativo que esteja em sintonia com um
novo projeto societal. Pimenta (2019, p. 19) analisando as políticas neoliberais e a formação de
professores, observa que, “assistimos ao avanço mercadológico das políticas alinhadas ao
neoliberalismo, que pregam uma transformação nos cursos de licenciaturas e proclamam um
“praticismo” na formação profissional docente. Estão, assim, a ressuscitar o pragmatismo tecnicista
que dominou a educação nos anos 1970”. E, o modo de operar, muito bem observado por Pimenta é
investindo “contra os cursos de licenciatura de universidades compromissadas com uma formação
de qualidade socioprofissional, e proclamam que basta a formação prática, sem teoria e sem
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ideologia”. Essas políticas são devastadoras quando pensamos nas possibilidades da construção da
autonomia intelectual do professor.
O exercício do magistério superior, nas instituições de um modo geral, e nas universidades,
carece de uma visão científica quanto a sua profissionalidade. Com refinada atenção a essa questão
Pimenta e Anastasiou (2002, p. 37), observam que: “embora seus professores possuam experiência
significativa e mesmo anos de estudos em suas áreas específicas, predomina o despreparo e até um
desconhecimento científico do que seja o processo de ensino e de aprendizagem.”
Analisando a contribuição e a aceitação da didática pelos professores no ensino superior
Almeida (2012, p. 101) afirma que, “[...] essa aceitação decorre do conforto proporcionado aos
professores pelo entendimento de didática apenas como um conjunto de procedimentos e técnicas
de ensino, destinado a assegurar a eficiência na aprendizagem e o controle sobre seu processo”. A
pensadora é precisa ao afirmar que “essa concepção se sustenta na noção de neutralidade científica
e pedagógica do ensino, o que favorece seu caráter prescritivo e instrumentalizador, bem assim a
sua naturalização como prática social, na medida em que não interroga a sua intencionalidade”. É
na problematização e na crítica a essa perspectiva tecnicista de didática que temos insistido na
potência heurística das teorias contra-hegemônicas de educação, de inspiração materialista-dialética
para formação do pensamento crítico e suas derivações no âmbito da prática docente, entendida
como práxis pedagógica, por sua intencionalidade dirigida para as práticas e processos formativos
comprometidos e sistematicamente desenvolvidos, tendo em vista a formação de um novo homem e
de novas relações sociais.
APROXIMAÇÕES À DIDÁTICA DE PERSPECTIVA CONTRA-HEGEMÔNICA NO ENSINO
SUPERIOR
A universidade é uma instituição secular, e tem como função social transmitir, produzir e
socializar os conhecimentos filosóficos, científicos, artísticos, éticos, estéticos e tecnológicos, pela
articulação do ensino, da pesquisa e da extensão. Contribuindo desse modo com o processo de
formação omnilateral da existência humana. Manacorda (1991), em sintonia com o pensamento de
Marxiano compreende a condição omnilateral como sendo a rica individualidade portadora de
capacidades de produção e de gozo da riqueza material e espiritual.
A finalidade do ensino é a apropriação da cultura clássica pelos educandos, portanto, é
razoável que a didática se atenha ao entendimento de quem é o aluno; que se volte para conhecê-lo
na sua constituição histórico-social; para saber como este aprende, como acontece a formação dos
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conceitos, quais são os seus reais interesses e necessidades. A necessidade da compreensão dessas
questões se coloca, uma vez que: “o educador, o professor, defronta-se com o educando, com um
aluno concreto, e não simplesmente com um aluno empírico.” Isto significa: “que o aluno, isto é, o
indivíduo que lhe cabe educar, sintetiza em si as relações sociais próprias da sociedade em que vive
e em que se dá o processo de sua educação” (SAVIANI, 2004, p. 47).
Um dos desafios vividos pelo professor na sala de aula reside no fato de que: “o aluno
depara-se diante dele vivo, inteiro, concreto. E é em relação a esse aluno que ele tem de agir. É esse
aluno que ele tem de educar” (SAVIANI, 2004, p. 47). A superação de boa parte dos problemas
enfrentados pelo professor em situação de ensino pode estar em uma didática “que leve em conta o
indivíduo concreto e não apenas o indivíduo empírico” (SAVIANI, 2004, p. 47).
Desse modo, notadamente quando nos referimos aos interesses dos estudantes universitários,
é central que nos perguntemos de qual aluno estamos tratando. Com apoio em Saviani (2004), cabenos indagar: do aluno empírico ou do aluno concreto? Essa consciência é decisiva para a
organização do trabalho pedagógico no ensino superior. E o educando tomado na sua
individualidade imediata e abstrata “tem determinadas sensações, desejos e aspirações que
correspondem à sua situação empírica imediata”. É preciso, no entanto, atentar para o fato de que:
“esses desejos e aspirações, esses seus interesses, não correspondem necessariamente aos seus
interesses reais, definidos pelas condições sociais que o situam enquanto indivíduo concreto”
(SAVIANI, 2004, p. 47).
A contribuição da didática na formação do professor será, portanto, efetiva na medida em
que oportunize a elevação de seu pensar empírico, abstrato da docência, ao pensamento teórico
desta, caracterizado pelo exame rigoroso das condições e circunstâncias nas e com as quais se
realiza. Assim, “os cursos de formação de professores devem garantir uma sólida cultura que lhes
permita atingir uma aguda consciência da realidade em que vão atuar, associada a um consistente
preparo teórico-científico que os capacite à realização de uma prática pedagógica coerente e eficaz”
(SAVIANI, 2010, p. 209).
A consciência avançada e aguda sobre a realidade, assim como o preparo teórico-científico
do professor, por sua vez, implica outra política de formação, bem diferente daquela defendida hoje
– traduzidas nos cursos de curta duração e fora das universidades públicas. “os cursos de preparação
de professores devem visar à formação de seres humanos plenamente cultos, profundos
conhecedores da história concreta dos homens, em lugar da formação de indivíduos “curtos”.
(SAVIANI, 2004, p. 49).
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A formação teórico-científica deverá colocar os professores em condições de refletir; de se
questionar sobre questões vitais do e para o exercício crítico da atividade docente. É preciso ter
claro “que é o fim a atingir que determina os métodos e processos de ensino-aprendizagem”
(SAVIANI, 2005, p. 18) e que imprime direções para os estudos na área. A contribuição da
didática, das pesquisas poderá ser tanto mais potente quanto mais tiverem clareza de seu objeto e da
tarefa deste.
A concepção de uma didática para a docência no ensino superior que aqui procuramos
desenvolver, tem como pressuposto fundamental o entendimento de que a sala de aula, o espaço
universitário necessita que o professor seja um intelectual orgânico, no sentido de imprimir à prática
pedagógica a direção e o sentido necessário a uma formação de perspectiva emancipadora das
novas gerações.
CONCLUSÕES
No

contexto brasileiro marcado fortemente por relações sociais regressivas, a universidade,

lócus privilegiado da formação dos futuros professores, tem claramente um partido. É lugar de
formação do pensamento crítico, da consciência aguda das novas gerações sobre os problemas
concretos de sua realidade. A universidade, unidade do diverso, historicamente, é espaço
privilegiado da ciência, do pensamento plural e divergente. Assim combate toda e qualquer forma
de discriminação, doutrinação e de estereótipos.
Ao pensamento pedagógico e didático, no contexto da mercantilização e da financeirização
da universidade brasileira, cabe a tarefa de explicar a prática educativa e o ensino como fenômeno
complexo, pois é uma prática social e sínteses de inúmeros condicionalismos. Possibilitando aos
docentes o desenvolvimento de uma aguda consciência das finalidades da educação e da prática
docente no ensino superior; e, ainda, dotando-os de uma formação teórico-científica, potente, capaz
de emancipá-lo. uma vez que o deixa em condições de compreender o processo ensinoaprendizagem na trama das relações sociais, notadamente, nas políticas educacionais e
institucionais e seus rebatimentos teórico-políticos na formação de professores, na prática docente,
na escola e na sala de aula.
Partimos do entendimento segundo o qual para a didática crítica, de perspectiva teórica
marxista, a pedagogia é assumida como a ciência da e para a prática educativa, portanto, parte-se
dela, de suas indicações, desafios e problemas concretos e a ela se volta nos termos de uma reflexão
radical, rigorosa e de conjunto, assim como proposto por Saviani (1991).
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Cabe àqueles que se dedicam à atividade de compreensão da realidade colocar o pensamento
em movimento, fazê-lo aberto pela interrogação do real, pelo questionamento da realidade e dos
problemas que desafiam a contemporaneidade, pois o caráter histórico-social do conhecimento nos
impõe a necessidade do exercício contínuo de aproximação, sempre inesgotável, porém objetiva, da
realidade. O esforço será o de nos aproximarmos cada vez mais da verdade objetiva sem nunca a
esgotar.
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Resumo
O objetivo é analisar a centralidade da didática na formação de professores na educação superior a
partir de uma perspectiva contra-hegemônica de didática, constituída no interior do movimento da
didática crítica, de modo a extrair contribuições para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que na
sua intencionalidade primem pela sólida formação teórico-prática e política dos estudantes.
Problematiza à docência na educação superior no contexto da mundialização do capital e a redefinição
das finalidades da universidade brasileira, indagando sobre as contribuições da didática de perspectiva
contra-hegemônica, para a docência universitária. O estudo tem como base teórico-metodológica a
teoria do ser social de Marx e o seu método dialético, recorre-se a Marx (1978), Frigotto (2006; 2017) e,
ainda, a pedagogia como ciência da e para a práxis educativa e a didática como teoria do ensino, como
prática social e totalidade concreta. As análises têm como ponto de partida os estudos de Pimenta
(2001, 2019); Pimenta e Anastasiou (2002); Almeida (2012) e Saviani (2004; 2005; 2006; 2007; 2010). As
análises indicam que ao pensamento pedagógico e didático contra-hegemônico, no contexto da
mercantilização e da financeirização da universidade brasileira, cabe a tarefa de explicar a prática
educativa e o ensino como fenômeno complexo, pois é uma prática social e sínteses de inúmeros
condicionalismos. Possibilitando aos docentes o desenvolvimento de uma aguda consciência das
finalidades da educação e da prática docente no ensino superior; e, ainda, dotando-os de uma formação
teórico-científica, potente, capaz de emancipá-los. Contribuindo desse modo com o processo de
formação omnilateral da existência humana. Entendida como rica individualidade portadora de
capacidades de produção e de gozo da riqueza material e espiritual.
Palavras-chave: Didática crítica; Pedagogias Contra-hegemônicas; Docência; Educação Superior.
POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR: EMBATES ENTRE AS NORMAS E A VIDA COTIDIANA
Alda Roberta Torres – IFPS; GEPEFE/FEUSP

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, temos vivido, mais intensamente, transformações na vida das sociedades
que nos levam a refletir como suas instituições poderão cumprir suas funções sociais sem se render
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aos ditames de uma realidade fincada nas relações de mercado cujas premissas desumanizadoras
são pautadas pela lógica do capital. Os interesses de grupos e instituições são postos em cena,
cabendo a nós questionar esta realidade a partir de diversos aspectos, contudo a educação é nosso
principal eixo. Mészáros (2008, p. 25) ao discutir sobre “A incorrigível lógica do capital e seu
impacto sobre a educação” nos diz que “Poucos negariam hoje que os processos educacionais e os
processos sociais mais abrangentes de reprodução estão intimamente ligados”. Desse modo, a
educação é fundamental neste debate, especialmente porque ocupa uma posição central nas agendas
de discussões das nações como uma estratégia de desenvolvimento, ao mesmo tempo que passa por
um processo de desmonte, a exemplo do que vem acontecendo no nosso país.
A ideia que desenvolvo neste trabalho é a de que a atual situação da formação de professores
para a Educação Superior está atravessada pela lógica acima mencionada, imprimindo às
instituições de ensino formas de funcionamento e estruturação que reverberam na sua gestão, nos
seus currículos, na formação de seus professores, estudantes e corpo administrativo e na forma
como produzem e socializam o conhecimento.
Desse modo, para situar o trabalho aqui apresentado, destacamos que ele nasce de uma
pesquisa realizada em duas universidades - uma federal (identificada como Universidade A) e outra
estadual (identificada como Universidade B) - a partir da aplicação de questionário e da vivência de
entrevistas com os gestores responsáveis pelos programas institucionais de formação de professores
da Educação Superior. A investigação teve no método histórico e dialético sua fundamentação
teórico-metodológica que privilegia a investigação da realidade concreta, considerando-a como uma
totalidade rica em contradições (VÁZQUEZ, 2011).
Com efeito, organizamos este artigo em quatro seções: inicialmente, nesta introdução, na
qual explicitamos o contexto que consideramos para tratar das políticas institucionais de formação
de professores da Educação Superior, além do objetivo da investigação e sua orientação teóricometodológica; na segunda, trazemos algumas problematizações sobre a formação de professores da
Educação Superior; na terceira, dialogamos com os dados da pesquisa ; e na quarta seção,
formulamos as considerações finais.
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: ALGUMAS
PROBLEMATIZAÇÕES
O debate sobre a formação de professores da Educação Superior no cenário educacional
brasileiro é crescente e tem sido traduzido em movimentos analíticos e propositivos, seja através da
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realização de pesquisas acadêmicas, seja através da institucionalização de políticas de formação, ou
mesmo, através da oferta de eventos isolados, especialmente, aqueles que privilegiam a formação
pedagógica, do professor. Observa-se que as iniciativas são variadas e já expressam um número
considerável no nosso país. Todavia, o que se percebe é que este debate sobre a formação e
desenvolvimento profissional de professores, por um lado, coloca as instituições no centro desta
responsabilidade e, por outro, deixa sob os auspícios do próprio professor o investimento individual
na sua formação. A ausência de políticas nacionais que delineiem o perfil necessário para o
professor da Educação Superior fomenta este dilema, ao estabelecer que “A preparação para o
exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas
de mestrado e doutorado.” (Art. 66, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, nº 9.394 de
1996). Em que pese a concepção de “preparação” com sua significação mecânica e instrumental,
igualmente nos chama a atenção a valorização das atividades de pesquisa, visto que, na pósgraduação (nos níveis de mestrado e doutorado), a formação do pesquisador é, geralmente, seu
objetivo preponderante, ainda que essa valorização possa mudar nas diversas áreas de
conhecimento.
Nesse sentido, compreendemos a formação do professor da Educação Superior na
perspectiva da docência universitária caracterizada “por um conjunto de ações que pressupõe
elementos de várias naturezas, que impõe aos sujeitos por ela responsáveis um rol de demandas,
contribuindo para configurá-la como um campo complexo de ação” (ALMEIDA, 2012, p. 69). De
fato, o professor da Educação Superior (re)estrutura conhecimentos, valores e experiências,
imprimindo, no cotidiano do espaço acadêmico, formas de conceber a educação que se traduzem
nas interações com a comunidade e no desenvolvimento do seu trabalho. Além de receber
influências e determinações advindas de políticas com lógicas mercantis que, apropriadas pela
cultura acadêmica, alienam a vida cotidiana, distanciando o professor de uma concreta reflexão
sobre as funções sociais de seu trabalho pedagógico.
É possível compreender que o que os professores mais têm em comum é o ambiente de
trabalho, ou seja, o espaço institucional onde colocam em movimento suas experiências, crenças,
práticas, histórias e lutas como características de suas vidas cotidianas que, segundo Heller (2008),
são combinadas para além do viés casual que lhes conferimos, já que são necessárias para viver a
cotidianidade. Assim, a necessidade de se pensar a instituição na sua totalidade e as políticas como
construções coletivas tensionadas pelas contradições da realidade resvala na compreensão do
cotidiano como espaço significativo de se fazer e viver a história, ainda conforme o pensamento
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helleriano. As mudanças pelas quais a Educação Superior vem passando, seja na sua instituição
mais tradicional – a universidade – até aquelas mais recentes, oriundas do processo de
diversificação dos tipos de instituições deste nível de ensino, que encontrou abrigo legal na LDB
(Lei, nº 9.394, de 1996), estão relacionadas ao movimento da economia que marca a política e a
história da humanidade, sobretudo quando tratamos da produção capitalista.
Este contexto põe em questão a legitimidade das instituições de Educação Superior e, neste
ínterim, analisar as políticas institucionais de formação de professores articuladas à sua vida
cotidiana, ajuda-nos a compreender que, a despeito da inquestionável importância da existência
dessas políticas, sua efetivação reverbera na realidade concreta destas instituições e na maneira
como a comunidade acolhe o instituído.
A compreensão de política que orienta esse trabalho é balizada a partir de quatro
pressupostos, são eles: a política se relaciona com o tempo e o espaço em que está envolvida, sendo
fundamental a identificação das forças que interagem nas suas determinações; a política é integrante
da história da humanidade, esta busca transformar a realidade através da sua ação e participação, e
aquela revela-se como uma práxis, na qual a ação, a finalidade e o sujeito estão estreitamente
ligados; a política está relacionada às coisas do Estado, como Poder Público e às Instituições,
associando-se a tudo que decorre dessa institucionalidade; e a política é uma prática humana e
social vinculada às relações de poder.
DIALOGANDO COM OS DADOS: AS POLÍTICAS E SUA SIGNIFICAÇÃO NA VIDA
COTIDIANA DAS INSTITUIÇÕES
Não nos parece que as ideias por nós desenvolvidas devam ser tomadas como únicas, mas
certamente elas nos fazem considerar que a política é parte da vida cotidiana de todos os sujeitos
sociais, não sendo restrita apenas àqueles que foram introduzidos nas práticas políticas
institucionais da gestão. Aqui reside a pujança da análise da vida cotidiana do sujeito que é
chamado comumente a se posicionar, imprimindo valores às suas ações ainda que na praticidade do
cotidiano não as reconheça como tais. A atividade política é ação prática, transformadora do real e
da história, realizada pelo sujeito, por isso tem significação na vida cotidiana deste e nos espaços e
lugares que ele ocupa.
Por essa razão, as ações institucionais são dotadas de significados políticos. Ao destacar essa
dimensão da política institucional, desejamos mencionar o relato do Pró-Reitor de Graduação da
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Universidade A ao ser indagado sobre a relação entre a formação dos professores e a Pró-Reitoria
de Graduação. Assim diz:
Eu entendo que ela [a formação dos professores] afeta diretamente a gestão da PróReitoria de Graduação, porque essa pró-reitoria é responsável pela gestão do ensino.
E, se um professor tem alguma limitação que atrapalha o seu desenvolvimento no dia
a dia dentro de sala de aula, os resultados disso, eles vão diretamente para a próreitoria de graduação. (Informação verbal – Pró-Reitor de Graduação da Universidade
A).

Observe-se que há uma preocupação sobre a função da Pró-Reitoria de Graduação em gerir
o ensino na universidade e, portanto, o compromisso e a responsabilidade direta sobre o
desenvolvimento no dia a dia da sala de aula e a formação do professor. Ainda que a compreensão
apresentada suscite outras inferências, destacamos aquela que a gestão da universidade e a gestão da
sala de aula revelam uma visão de universidade como uma totalidade, encontrando significado
político-pedagógico na relação permanente entre a gestão da sala de aula e as funções sistêmicas da
Pró-Reitoria de Graduação. Ademais, há uma perspectiva de considerar o contexto de atuação do
professor como elemento básico para essa formação, privilegiando o dia a dia – o cotidiano da sala
de aula – como nexo fundamental da atuação e formação docentes.
É possível perceber que a função da formação é mais ampla do que aquela que envolve as
questões pertinentes ao ensino. É possível inferir que as próprias funções da docência e da
universidade ultrapassam o ensino, ainda que o desenvolvimento de uma universidade passe,
irremediavelmente, pelo ensino e pela pesquisa. Além disso, acreditamos que envolver o professor
de maneira consciente, superando a suposta aparência do processo de desenvolvimento da
universidade é, sobretudo, efetivar uma formação que envolva o próprio desenvolvimento
profissional do professorado, pois, se é no bojo da sociedade capitalista que estamos tratando da
formação, urge a compreensão de que nesse cenário “esgotou-se a inserção incondicional e natural
do homem numa situação dada” (HELLER, 2008, p. 18).
Tendo em vista a interface do desenvolvimento da instituição e a formação e o
desenvolvimento profissional do professor, destaquemos um relato do coordenador do Espaço e
Programa de Formação da Universidade B que explicita sua compreensão sobre a responsabilidade
institucional diante da formação do professor. Diz ele:
E aí a questão não era devolver para o docente a responsabilidade, mas da própria
universidade olhar e assumir que a não formação ou o não apoio em relação à
docência, é de responsabilidade da própria universidade. [...] então aí a universidade
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também por conta dos processos de internacionalização, conhecendo experiências em
outras universidades ao redor do mundo, percebeu que aqui o problema não era
localizado (Informação verbal – Coordenador do Espaço e Programa de Formação da
Universidade B).

Em que pese a formação com viés de mercado trazida no bojo da internacionalização,
destaque-se que a influência de experiências internacionais permitiu enxergar que a falta de
formação para a docência não era um problema local. A interlocução entre o global e o local é
necessária e desafiadora para a instituição uma vez que ao “se falar em mundo, está se falando,
sobretudo, em mercado que hoje, ao contrário de ontem, atravessa tudo, inclusive a consciência das
pessoas” (SANTOS, 2012b, p. 142).
Desse modo, os programas foram se constituindo como parte integrante das políticas
institucionais das universidades participantes da pesquisa, a partir das relações sociais e históricas
levadas a cabo pelos grupos gestores dessas instituições. Os extratos de textos destacados abaixo
revelam essa temática em pauta. Vejamos o que nos dizem:
Esse programa faz parte da política institucional, foi um programa também discutido,
nós tivemos muito cuidado, [...] nós colocamos a ideia inicial e foi aprovada nos
conselhos, mas a adesão não foi o que a gente esperava. […] Nós fizemos uma
chamada para todos os professores da universidade […] Então se montou uma grande
comissão com representantes de diversas áreas do conhecimento e essa comissão
trabalhou com a ideia central do programa que temos hoje implantado, [...]
(Informação verbal – Pró-Reitor de Graduação da Universidade A).
Consideramos que é Política Institucional, porque o Programa foi instituído pelo
Conselho Superior com a aprovação de Resolução. [...] Além da formação pedagógica
que o professor aprimora com o Programa, é preciso valorizar, em sua avaliação, as
atividades de ensino que ele desenvolve, com a mesma intensidade em que a pesquisa
é valorizada (Informação verbal – Coordenadora da Divisão de Ensino - Universidade
A).
Sim, é uma política institucional, porque, afinal de contas, também está previsto
dentro do nosso planejamento estratégico. […] O planejamento estratégico tem uma
finalidade dentro da universidade, que é o Planes, que vai direcionar as atuações para
um período posterior a qualquer mandato de governo, […] de reitor. (Informação
verbal – Coordenador do Espaço e Programa de Formação - Universidade B).

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2197

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Nos extratos dos textos destacados, podemos apreender alguns núcleos de sentido: o
primeiro – aquele que indica que uma política institucional tem que contar com a participação da
comunidade. É o que se pode identificar quando se destaca a formação de uma comissão com
representantes de diversas áreas do conhecimento. A compreensão aqui implícita é que a
participação na concepção e na execução do programa, além de trazer legitimidade, confere-lhe um
caráter de política institucional. O segundo, refere-se ao fato de o Programa e o Espaço de
Formação, ao serem instituídos no Conselho Superior da Universidade A através da aprovação de
uma Resolução, além de estarem previstos no planejamento estratégico (Planes) da Universidade B,
adquirem uma posição política mais consolidada. A fronteira da política com as normas na vida
cotidiana é expressada com a noção de que a resolução editada por um conselho deliberativo
contribui para a institucionalização da política de formação, assim como sua previsão no
planejamento. Inferimos que a noção de política aqui apreendida se refere àquela em que há uma
relação com a normatização das instituições, trazendo um caráter oficial aos programas, ou seja, o
poder político institucional aponta para o ordenamento normativo da vida cotidiana nas instituições
(HELLER, 2008; BOBBIO, 2000). E, terceiro núcleo de sentido destacado trata da reivindicação
pela formação pedagógica e a falta de valorização das atividades de ensino nas avaliações da
carreira do professor como uma problemática que impacta diretamente no desenvolvimento
profissional e na desvalorização da docência. Chauí (2003) ao discutir sobre a revalorização da
docência que foi desprestigiada pela avaliação da produtividade defende que é necessário
[...] garantir condições salariais dignas que permitam ao professor trabalhar em regime
de tempo integral de dedicação à docência e à pesquisa, de maneira que ele tenha
condições materiais de realizar permanentemente seu processo de formação (CHAUÍ,
2003, p. 14).

Igualmente foi apontado pelos sujeitos participantes da pesquisa que o tempo de existência
do programa também é fator importante na sua constituição como política institucional, mas isso
depende de fatores de diversas ordens, como podemos analisar a partir dos relatos abaixo:
[…] Então nós fizemos um planejamento do desenvolvimento do programa, no
primeiro e segundo semestre, onde consta no calendário a suspensão das aulas em
alguns dias […]. Assim isso é de conhecimento, está no calendário acadêmico da
universidade, é aprovado pelos conselhos superiores (Informação verbal – Pró-Reitor
de Graduação da Universidade A).
Hoje a comunidade conhece melhor. Mas eu ainda digo que infelizmente não é ainda
uma participação muito voluntária, isso está no calendário acadêmico, a gente teve
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que colocar meio como uma convocação.[…] Então o conhecimento foi um pouco
imposto, mas para que as pessoas estivessem presentes, porque se a gente talvez
tivesse deixado livre, se vai ter ou não uma palestra de capacitação docente, eu não sei
se teríamos o comparecimento desse número de pessoas (Informação verbal – Diretora
de Ensino da Universidade A).
Eu acredito que sim. Pelo fato do Programa ter somente três anos, talvez eles ainda
não o conheçam de forma aprofundada. Temos convidado os servidores técnicos
administrativos para participarem do programa e também percebemos que muitos
alunos das licenciaturas têm participado dos eventos oferecidos pelo programa [...].
(Informação verbal – Coordenadora da Divisão de Ensino da Universidade A).
Depende do perfil do evento. Há eventos que são localizados por áreas [...] porque nós
estamos trabalhando do ponto de vista de que todos os nossos programas derivam de
participação voluntária e aí a gente acredita que nós somos capazes de convencer a
respeito da ideia. [...] Difícil responder, mas nós nos tornamos conhecidos
principalmente pelo programa de avaliação de graduação, o PAG, porque o programa
ele é universal, todo mundo recebe, então todo mundo sabe que existe o que gera uma
deformidade em relação a isso, porque nós não somos o órgão da avaliação
institucional [...] Então o primeiro contato que eles têm da nossa ideia, da nossa
presença é por conta da avaliação.. (Informação verbal – Coordenador do Espaço e
Programa de Formação – Universidade B).

Esse conjunto de relatos nos revela que a discussão com os pares é importante para a
validação de uma política institucional. No entanto, o que nos chama a atenção é a tentativa de criar
rotinas para o estabelecimento da formação como política da instituição, pois a previsão do
Programa da Universidade A no calendário acadêmico e a suspensão da aula é revelador de uma
estratégia que persegue a criação de um cotidiano no qual a formação seja dele integrante.
Aludimos aos ensinamentos de Santos (2012a) quando assevera que o nível de organização de um
evento depende da escala de sua regulação e incidência, e, com efeito, menciona que “a fixação,
pela autoridade [...], de um calendário escolar, por exemplo, é um desses dados organizacionais que
delimitam e qualificam o tempo social” (SANTOS, 2012a, p. 149).
Considerando a já mencionada inseparabilidade entre ação, finalidade e sujeito que marca a
política, acreditamos que, mesmo sob a forma de eventos, há uma intencionalidade política que traz
significações a esses eventos que vão além do momento específico de sua existência. Eles são
aninhados a um projeto maior, fazendo parte da totalidade da formação, portanto são portadores de
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um acontecer histórico e funcionam como ponto de referência em determinados tempo e espaço que
possuem valoração e conteúdo. Nesse caso, esses eventos podem ser tomados como sociais e
históricos que imprimem movimento à formação de professores dentro das instituições e supõem a
ação humana na sua efetivação, pois “são também ideias e não apenas fatos isolados” (SANTOS,
2012a, p. 148).
Cabe, contudo, salientar que, com determinação em calendário e suspensão de aulas,
aparece uma questão divergente entre as duas instituições – aquela em que pese a participação
voluntária do professor, como defende a Universidade B; e aquela em que a participação acontece
através de convocação, como é o caso da Universidade A. Já, na Universidade B, foi a avaliação
institucional que possibilitou o conhecimento do Espaço e do Programa de Formação ainda que de
modo controverso aos objetivos do órgão. Apesar das duas instituições terem uma premissa
divergente da participação dos professores – voluntária para uma e obrigatória para a outra – não é
desprezível o fato de que, nas duas instituições, o conhecimento dos programas em ampla escala
ocorre a partir de práticas institucionais regulamentadoras: na Universidade A, a partir do
calendário acadêmico; e, na Universidade B, a partir do Programa de Avaliação da Graduação
(PAG).
A respeito da suficiência da estrutura dos programas, pode-se analisar, a partir do bloco de
relatos abaixo, que existe uma inequívoca relação entre a infraestrutura física do espaço e as ações
humanas que o compõem. Vejamos o que os relatos nos trazem quanto a essa pauta:
A infraestrutura precisa melhorar. Precisamos de investimentos financeiros na
formação, porque a nossa dificuldade é financeira. Temos a disponibilização de
estrutura física, mas, para recursos humanos, [...] não há recursos ainda destinados ao
Programa. A Universidade precisa discutir como captar recurso para esse fim
(Informação verbal – Coordenadora da Divisão de Ensino da Universidade A).
Acho que a infraestrutura é fundamental. [...] basta você ter apoio dos órgãos gestores
da universidade, […] você buscar apoio, buscar recursos para poder viabilizar todas as
tarefas. Nós ainda estamos em fase de implementação, nós não chegamos ao nosso
quadro de profissionais, nós hoje somos uma equipe muito pequena […] (Informação
verbal – Coordenador do Espaço e Programa de Formação – Universidade B).

As duas universidades reconhecem que a infraestrutura e a busca por recursos são
fundamentais e disso deriva o apoio da sua gestão, trazendo visibilidade e facilitando a busca por
recursos para a efetivação da formação. Nessa infraestrutura, considera-se a necessidade de uma
equipe de pessoal profissional como sendo fundamental para o desenvolvimento do programa, além
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do próprio espaço físico – com relação a tal posição aludimos novamente a Santos (2012a; 2012b)
que assevera que são fundamentais a estrutura, a função e a forma dos espaços de modo que se
compreenda a totalidade das estruturas e das relações envolvidas em suas dinâmicas. Relações estas
que podem transformar esses espaços em territórios como sinônimo de espaços humanos e
habitados, formados pelos lugares que possuem a robustez da realidade local, mas não perdem de
vista as características globais na produção da história.
CONCLUSÕES
Socializamos, no âmbito deste artigo, como duas universidades públicas têm enfrentado o
desafio de estabelecer políticas institucionais de formação dos seus professores, articulando-as à
vida cotidiana destes sujeitos. Desse modo, apreendemos que as instituições: lidam com o dilema
entre estabelecer normas obrigatórias ou deixar a cargo do/da professor/professora a sua
participação nos processos formativos; reconhecem que há necessidade de formação pedagógica
para os/as professores/professoras e que esta formação se articula com o desenvolvimento da
própria universidade; compreendem que há responsabilidade institucional com esta formação;
entendem que a política institucional de formação tem que ser produzida com a participação da
comunidade acadêmica; e defendem que é necessário ter investimentos na infraestrutura dos
programas de formação.
As formulações aqui apresentadas, não têm a pretensão de serem absolutas, mas ao revelar e
analisar a realidade de instituições universitárias, possuem o intuito de fertilizar as discussões e o
debate na área de formação de professores da Educação Superiores. Nessa direção, acreditamos que
a articulação entre teoria e prática é fundamental para contemplar os embates vivenciados pelas
universidades e as suas comunidades. Visto que compreendemos que a relação entre teoria e prática
é, conforme nos ensina Vázquez (2011), fundamental à práxis revolucionária e, por conseguinte,
transformadora. É nesta estreita relação que as duas fazem parte da realidade como um todo
dialético e, só a partir do pensamento dialético, poderemos atingir a realidade e a verdade como
movimento interno da contradição. É a contradição que impõe movimento e transformação nos
sujeitos e, por conseguinte, na história, portanto é nela que a política faz parte da vida cotidiana dos
sujeitos e dos espaços por eles ocupados.
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Resumo
O presente trabalho objetiva discutir as políticas institucionais de formação de professores que atuam
na Educação Superior, tomando como eixo central as articulações entre a vida cotidiana dos sujeitos e
as normas criadas pelas instituições no esforço de fundar espaços e programas de formação docente.
Para a consecução deste objetivo, socializamos uma pesquisa que está fundamentada na abordagem
teórico-metodológica do método histórico e dialético. Isto significa que realizamos escolhas no
desenvolvimento da pesquisa que nos colocam diante da impossibilidade da neutralidade na produção
do conhecimento, já que este está permeado pela história da humanidade sempre marcada pelas lutas de
classes. Para balizar nossas discussões e análises, trabalhamos, principalmente, com os aportes teóricometodológicos de Almeida (2012), Bobbio (2000), Heller (2008), Santos (2012a, 2012b) e Vázquez
(2011). Neste sentido, demarcamos, mesmo que brevemente, o momento atual pelo qual passa a
Educação Superior, refletindo acerca das contradições sociais e políticas que atingem os professores e
seus processos de formação. Desse modo, ao buscar analisar estas políticas e sua significação na vida
cotidiana das instituições e dos seus sujeitos, apreendemos que as instituições: lidam com o dilema
entre estabelecer normas obrigatórias ou deixar a cargo do/da professor/professora a sua participação
nos processos formativos; reconhecem que há necessidade de formação pedagógica para os/as
professores/professoras e que esta formação se articula com o desenvolvimento da própria
universidade; compreendem a responsabilidade institucional com esta formação; entendem que a
política institucional de formação tem que ser formulada com a participação da comunidade acadêmica;
e defendem que é necessário ter investimentos na infraestrutura dos programas de formação.
Palavras-chave: Políticas; Instituição de educação superior; Formação de professores.
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INTERFACES ENTRE A PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA, DIDÁTICA E A FORMAÇÃO
CONTÍNUA PARA DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR
INTRODUÇÃO
Este texto relaciona-se com reflexões desenvolvidas no projeto de pesquisa “Pedagogia
Universitária, Didática e Formação Contínua: desafios e perspectivas para a docência no ensino
superior” e com análises que sistematizamos durante o percurso de 22 encontros de formação
contínua, implementados no ano de 2019, em uma universidade pública.
Durante esse processo, participamos da organização de um ciclo de ações formativas para
professores de magistério superior que atuam nas seguintes áreas: Artes, Ciências Agrárias,
Ciências Exatas, Ciências Jurídicas e Econômicas, Ciências Humanas e Sociais, Ciências da Saúde,
Educação, Engenharias. Essas áreas são organizadas sob a forma de departamentos e compõem 11
Centros de Ensino nessa instituição.
Nesses percursos, atuamos como diretora de uma Diretoria de Ensino da Pró-Reitoria de
Graduação, ligada ao Desenvolvimento Pedagógico e Formação Continuada de Docentes de uma
universidade pública, e participamos da orientação dessas atividades formativas, considerando os
seguintes princípios: a) identificação de demandas e temáticas sugeridas e propostas pelos próprios
docentes como necessárias na sua atualização pedagógica, com base na escuta de sugestões de cada
Centro de Ensino; b) sensibilização dos docentes à participação voluntária, considerando a
importância de se investir no desenvolvimento profissional do professor, por meio de abordagem
aos Colegiados Departamentais e Conselhos Departamentais dos Centros de Ensino; c)
formalização da ação formativa para os professores do magistério superior, por meio do registro do
cronograma desses encontros formativos no calendário acadêmico, com dois encontros anuais para
docentes de cada Centro de Ensino dessa mesma instituição; d) avaliação de todas as atividades
desenvolvidas, tomando como referência a participação do professor como importante colaborador
para a formação dos seus pares.
Esses procedimentos ancoraram-se na compreensão de que há uma singularidade na ação
pedagógica do professor universitário e que essa atividade docente precisa ser fundamentada em
pressupostos didático-pedagógicos, os quais precisam ser relacionados de forma coerente com as
reais necessidades do contexto em que esse professor atua. Dessa forma, buscamos contribuir para a
produção de reflexões e conhecimentos teóricos e práticos voltados para a Pedagogia Universitária,
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abordando, nesse espaço institucional, “[...] singularidades das práticas, advindas de pluralidades e
continuidades dos processos pedagógicos pela história e percurso profissional de cada professor,
pelas experiências prévias e pelas suas próprias motivações” (STANO; FERNANDES, 2015, p. 98).
Nessa direção, assim como identifica Cunha (2014), partimos da ideia de que a docência
universitária não deve ser percebida como uma ação exclusivamente realizada a partir dos campos
específicos profissionais dos professores ou baseada nas representações de suas trajetórias como
estudantes. É preciso, portanto, contemplar conhecimentos didáticos, “[...] os saberes específicos da
docência, como os relacionados aos processos de ensino, aprendizagem e avaliação, ao
planejamento das atividades de ensino, à condução da aula nas suas múltiplas possibilidades
(SOARES, 2009, p. 96).
Para a sistematização desta análise, organizamos este texto de modo a tratar de duas
questões: como a Pedagogia Universitária e a Didática podem ajudar na formação contínua de
docentes de ensino superior? Que questões persistem como desafiadoras na atividade didáticopedagógica de professores que atuam no ensino público superior? Diante disso, este artigo tem
como objetivos: relacionar análises sobre a Pedagogia Universitária e a Didática, considerando o
diálogo com discussões teóricas e reflexões decorrentes de experiências ocorridas no processo
formativo de docentes do magistério superior no ensino público federal; sistematizar formulações e
possibilidades para a formação contínua com docentes universitários; sintetizar questões sobre a
Didática e desafios para a construção de aulas no ensino superior.
Para responder a esses questionamentos, valemo-nos de pressupostos teóricos ligados a
recentes pesquisas produzidas no campo da Pedagogia Universitária e da área da Didática.
Recorremos também a reflexões que registramos durante as atividades formativas realizadas com
636 docentes em 11 encontros no primeiro semestre do ano de 2019 e com eventos desenvolvidos
com 421 professores nos 11 encontros concretizados no segundo semestre de 2019. Os referidos
trabalhos formativos ocorreram geralmente com duração de dois turnos (matutino e vespertino),
tendo, pela manhã, um professor colaborador que desenvolve estudos associados à Pedagogia
Universitária e/ou especialmente da área da Didática, e um docente da própria instituição
ministrando atividades formativas na parte da tarde.
Desse modo, para a produção deste trabalho, consideramos os pressupostos da pesquisa
qualitativa, recorrendo à pesquisa bibliográfica e à análise documental, conforme os seguintes
procedimentos metodológicos: a) diálogo com os estudos que enfocam principalmente reflexões
sobre a docência no ensino superior; b) interlocução com os dados apontados por professores
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participantes, indicados em formulário de avaliação dos eventos formativos para docentes
universitários; c) discussão com os registros do diário reflexivo de cada encontro formativo ̶
constituídos por anotações, ponderações e reflexões registradas pela pesquisadora por ocasião de
cada evento.
O texto está sintetizado em duas partes, assim organizadas: a) A contribuição da Pedagogia
Universitária Didática na formação contínua de docentes do ensino superior; b) Formulações sobre
a Didática e a sua colaboração para a reinvenção das aulas no ensino superior.
A CONTRIBUIÇÃO DA PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA E DA DIDÁTICA NA FORMAÇÃO
CONTÍNUA DE DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR
Uma questão importante ao tratarmos a formação pedagógica de professores no ensino
superior é situar essa necessidade no âmbito do seu desenvolvimento profissional, uma vez que é
uma ação recorrente o professor dedicar o seu tempo ao ensino, à pesquisa e à extensão nas suas
rotinas de trabalho, ou a ações de formação contínua ligadas à sua área de conhecimento específico,
mas não a atividades formativas relacionadas com sua docência.
Conforme apresenta Gomes (2017, p. 13), “[...] esse panorama tem que mudar o quanto
antes. Talvez, o mais preocupante, é que esses professores ainda acreditam que não precisam ter o
conhecimento pedagógico e por esse motivo não procuram uma formação continuada para suprir
essa demanda”. Por isso, defendemos a importância de as instituições de ensino superior
formularem processos de formação contínua para seus docentes, enfatizando as questões didáticopedagógicas, associadas à docência universitária, propondo, portanto, ações formativas como
momentos de “[...] diálogo com a vida do professor a serviço da emancipação e como mediadora da
função crítica, na luta por uma sociedade mais justa” (LIMA, 2005, p. 43), em detrimento de
treinamentos ou cursos estanques, que enfatizam uma perspectiva instrumentalizadora, acrítica e
conservadora quanto à ação do ensino.
Ao contatarmos, no ano de 2018, os onze Conselhos Departamentais da universidade e
algumas de suas Câmaras Departamentais, para uma primeira abordagem sobre essas formações
didático-pedagógicas, a fim de dialogarmos com os membros que compõem essa instância
(geralmente constituída pelo diretor(a) do Centro, chefes de Departamento, coordenadores de
Colegiados de Cursos, coordenadores de Cursos de Pós-Graduação) sobre as ações formativas que
ocorreriam no ano de 2019, às vezes nos deparávamos com um pedido: “Apoiaremos os encontros
formativos, sim, mas sem ‘pedagogiquês’ professora!”.
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Ao ouvirmos essa fala, frequentemente advinda de professores que atuavam em cursos de
bacharelado, percebíamos que essa dificuldade tinha um pano de fundo, pois geralmente era ligada
à formação didático-pedagógica em seu desenvolvimento profissional. Assim, questões referentes
às concepções de educação, ensino, docência, saberes da docência, pedagogia e didática soavam
como termos de difícil compreensão no âmbito conceitual dessa atuação. Lembramos, portanto, da
relevância de se trabalhar essas questões na formação do professor que atua no ensino superior, pois
a docência “[...] demanda de seus profissionais saberes específicos (do conteúdo ensinado) e
saberes pedagógicos, considerando o ensino como atividade intencional, orientada à aprendizagem
e ao desenvolvimento do indivíduo, vinculada a um projeto formativo (MARQUES; PIMENTA,
2015, p. 135).
Nessa direção, ainda durante o primeiro contato diagnóstico para a realização dos encontros
formativos, nas reuniões com os Centros de Ensino, solicitamos a indicação de temas didáticopedagógicos que, conforme consulta aos professores de seus Departamentos, seriam enfatizados nos
encontros formativos. Em certos Centros, na oportunidade de nossa visita, alguns de seus membros
expressaram dificuldades em reconhecer a dimensão pedagógica e didática do ato de ensinar,
solicitando-nos ajuda para compreender o que eles e seus pares poderiam sugerir.
Após esse primeiro contato nas reuniões administrativas nos Centros de Ensino, aplicamos
um questionário com questões fechadas e abertas, realizando uma consulta formal a essas
instâncias, com relação à indicação de suas necessidades formativas quanto à abordagem de
temáticas voltadas para a área da Docência Universitária e Didática. Consideramos a orientação de
Pimenta e Anastasiou (2014) que indicam a necessidade de se conhecer a realidade das instituições
realizando um diagnóstico dos problemas presentes para serem considerados na proposta a ser posta
em ação, nesse caso, a formação contínua de professores que atuam no ensino superior.
Com isso, as sugestões encaminhadas pelos Centros de Ensino e as dificuldades que neles
identificamos nas abordagens acabaram nos estimulando a problematizar o ensino superior por
meio da Pedagogia universitária. Para tanto, partimos do seguinte pressuposto:
A crescente preocupação com a docência no ensino superior tem proporcionado um
aumento nos estudos sobre o tema da formação e do desenvolvimento profissional de
seus professores, para além de um saber meramente técnico-disciplinar. Amplia-se a
demanda desses profissionais por formação no campo dos saberes pedagógicos e
políticos, o que indica um reconhecimento da sua importância para o ensinar bem
(PIMENTA; ANASTASIOU; CAVALLET, 2002, p. 208).
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Com base nessas informações, enfatizamos a organização de dois encontros formativos (um
no primeiro semestre e outro no segundo semestre de 2019) para cada um dos onze Centros de
Ensino. No turno da manhã, abordamos questões ligadas à docência no ensino superior,
incentivando os professores participantes a refletir sobre a especificidade da docência universitária
e, portanto, sobre a relevância de se estudar as questões didático-pedagógicas. No turno da tarde,
enfatizamos necessidades específicas de cada Centro de Ensino com relação aos dilemas vividos na
organização e ministração de aulas no ensino superior.
As temáticas trabalhadas na maioria dos encontros formativos, em atendimento às demandas
indicadas pelos Centros de Ensino, foram os seguintes: metodologias inovadoras, avaliação do
ensino, questões étnico-raciais e a prática pedagógica.
No contexto desse processo formativo, entendemos que a dimensão pedagógica do processo
de ensino-aprendizagem desenvolvido no magistério de ensino superior precisa sair da
invisibilidade e ganhar força como alicerce da prática docente. Essa ideia fundamenta-se na
concepção de Pedagogia como ciência da educação (PIMENTA, 2001) e da Didática como teoria
do ensino que fundamenta o processo ensino-aprendizagem (PIMENTA et al., 2013). Desse modo,
assumimos, nesse cenário, que a Pedagogia e a Didática são indissociáveis e por isso a importância
de se, ao trabalhar a formação didático-pedagógica na perspectiva da formação contínua de
professores, essas ações formativas estarem centradas na práxis docente.
Consideramos o professor como um participante ativo que a cada encontro formativo era
provocado a problematizar a sua atividade docente. Percebemos com isso que “[...] a mediação da
prática docente mostra-se indispensável, porém em estreita articulação com a teoria e ancorada na
reflexão, enquanto processo que busca atribuir sentido àquilo que se pratica” (ALMEIDA, 2012, p.
71). Por isso, tínhamos o compromisso de, após cada exposição ou roda de conversa sobre os
conceitos e aspectos estudados no encontro, estabelecer um momento de problematização em
pequenos grupos ou no coletivo sobre as questões decorrentes da reflexão didática sobre os
processos de ensino vividos pelos professores participantes.
Assim, reforçamos o pressuposto aprendido com os estudos produzidos no campo da
Pedagogia Universitária: a atuação dos professores precisa necessariamente resultar da
convergência e articulação equilibrada entre os conhecimentos advindos dos campos científico,
investigativo e pedagógico.
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FORMULAÇÕES SOBRE A DIDÁTICA E A SUA COLABORAÇÃO PARA A REINVENÇÃO
DAS AULAS NO ENSINO SUPERIOR
Todos esses debates neste texto nos incitaram a pensar: o que os alunos aprendem quando
ensinamos? O que nós, como professores, aprendemos quando ensinamos? A Didática muito pode
ajudar na compreensão desses questionamentos, especialmente por contribuir para a invenção e
reinvenção da prática pedagógica no processo de avaliação, na definição de objetivos, na
explicitação dos conteúdos essenciais a serem apropriados pelos estudantes.
A reinvenção das aulas no ensino superior foi um ponto sempre presente, quando
tematizamos questões didático-pedagógicas nos Encontros Formativos. Especialmente nos
momentos de reflexão coletiva, essa demanda foi apresentada como uma necessidade, sobretudo
considerando o cenário do aluno atual, uma vez que este está inserido num mundo diferente daquele
vivenciado por seus pais e quiçá dos seus professores, com o qual não mais se relaciona do mesmo
modo de outrora.
Assim, ao assumirmos a educação como uma realidade humanizada, dialógica e crítica nos
Encontros Formativos, definimos que o desafio nessas ações era problematizar com os docentes
participantes as suas práticas de ensino, repensando-as e avaliando-as, não fornecendo receitas para
serem executadas em suas salas de aula, mas compartilhando possibilidades e princípios que
colaborassem para o desenvolvimento de uma prática crítica e transformadora.
Nesse processo, em nossos trabalhos formativos, incentivamos os professores a superar
práticas decorrentes do ensino autoritário, aprendizagens bancárias (FREIRE, 1987) e estéreis que
privam os estudantes de praticar a inventividade e a autonomia. Nesse cenário, identificamos várias
vezes uma preocupação recorrente entre os docentes participantes dos Encontros Formativos, a
necessidade urgente de aprender “metodologias ativas” de ensino, para aprender a lidar com a
formação desse novo estudante.
Reconheçamos, nesse contexto, que as propostas metodológicas que orientam processos de
ensino e aprendizagem dos conteúdos de forma dialógica, têm assumido um papel relevante, pois
ajudam ao estudante a produzir conhecimento, assimilando-o de forma crítica e interativa. Por isso,
tematizamos, nos Encontros Formativos, em vários Centros de Ensino, reflexões e ações formativas
sobre as metodologias inovadoras de ensino, buscando discutir e debater o porquê, na sala de aula,
[...] Ditamos ideias. Não trocamos ideias. Discursamos aulas. Não debatemos ou
discutimos temas. Trabalhamos sobre o educando. Não trabalhamos com ele.
Impomos-lhe uma ordem a que ele não se ajusta concordante ou discordantemente,
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mas se acomoda. Não lhe ensinamos a pensar, porque recebendo as fórmulas que lhe
damos, simplesmente as ‘guardas’. Não incorpora, porque a incorporação é o
resultado da busca de algo, que exige, de quem o tenta, esforço de realização e de
procura. Exige reinvenção (FREIRE, 2003, p. 90).

Por outro lado, pensar sobre essas questões também nos incentivou a refletir nos Encontros
Formativos sobre a importância de contextualizarmos questões que permitissem a esses docentes
compreender que se predispor a transformar a realidade não se trata apenas da utilização de
metodologias ativas no ensino superior, embora reconheçamos que a utilização dessas estratégias
tenha várias contribuições, assim como limites, como qualquer outra metodologia (VEIGA, 2015).
Por isso, chamamos a atenção para o fato de que
A ação do ensino desenvolvida pelo professor – enquanto emancipadora e
propiciadora do ato de aprender – não pode ser entendida pela dimensão organizativa
e operacional das atividades que realiza com o apoio de uma didática
instrumentalizada, pois isso acaba por lhe assegurar uma perspectiva acrítica e
conservadora. Suas ações têm uma dimensão pedagógica implícita, que precisa ser
compreendida e ressaltada se a expectativa é o desenvolvimento de uma prática
formativa crítica e transformadora (ALMEIDA, 2018, p. 132).

Assim, consideramos que, para avançar no processo de emancipação de nossos estudantes, é
importante compreendermos o contexto em que essa docência universitária está sendo produzida.
Por exemplo, a concepção pedagógica que está sendo adotada no curso superior, seus pressupostos
teóricos e características, bem como a concepção de educação que fundamenta essa formação. Em
outras palavras, é preciso que o docente tenha clareza do que propõe o Projeto Político-Pedagógico
e como o currículo expressa a formação desse estudante.
Na esteira dessas questões, destacamos a importância dos processos de formação contínua
do professor universitário, uma vez que “[...] o ensino é uma atividade que requer conhecimentos
específicos, consolidados por meio de uma formação pedagógica voltada especificamente para esse
fim, bem como a atualização constante das abordagens dos conteúdos e das novas maneiras
didáticas de ensiná-los” (ALMEIDA, 2018, p. 132).
Assim, é mister ressaltar o papel do professor universitário de mediador e problematizador,
fazendo com que toda aula seja um convite à produção de conhecimento e aprendizagem com o
estudante, mediada pela Didática e pela participação crítica de professor, estudantes e estudante
com o estudante, num ambiente de diálogo epistemológico, pedagógico e curricular.
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CONCLUSÕES
Neste trabalho, apresentamos reflexões e análises que sistematizam argumentos e princípios
relacionados com a formação contínua de professores universitários, como um investimento
necessário para a transformação didático-pedagógica da docência no ensino superior. Nesse
contexto, o estudo ressalta a importância de se considerar os processos formativos para docentes
universitários com base nos pressupostos da Pedagogia Universitária. Enfatiza a significativa
colaboração da Didática para ajudar nos processos de reflexão, síntese e mediação entre o ensinar e
o aprender no ensino-aprendizagem no curso superior.
Destacamos, como desafio nesse cenário, a tensão entre as dinâmicas necessidades do atual
estudante do ensino superior, o que exige invenção e reinvenção da prática pedagógica como
possibilidade de atuar em favor da aprendizagem.
Por isso, compreender que estudante se quer formar e priorizar investimento político e
institucional em programas e projetos de formação das instituições de ensino superior, que
enfoquem a formação didático-pedagógica de docentes do ensino superior, são ações essenciais em
prol de uma formação do docente universitário que trabalhe em favor da emancipação humana e da
transformação da realidade.
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Resumo
Este texto sistematiza reflexões relacionadas com a formação contínua de professores que atuam no
ensino superior, enfocando questões ligadas à Pedagogia Universitária e à Didática. Especificamente,
visa a: estabelecer diálogo com discussões teóricas e reflexões decorrentes de experiência com processo
formativo de docentes do magistério superior no ensino público federal; sistematizar formulações e
possibilidades para a formação contínua com docentes universitários; sintetizar questões sobre a
Didática e desafios para a construção de aulas no ensino superior. Para a produção deste trabalho, são
considerados os pressupostos da pesquisa qualitativa, recorrendo-se à pesquisa bibliográfica e à análise
documental, conforme os seguintes procedimentos metodológicos: a) diálogo com os estudos que
enfocam reflexões sobre a docência no ensino superior; b) interlocução com os dados apontados por
professores participantes indicados em formulário de avaliação de eventos formativos para docentes
universitários; c) discussão com os registros do diário reflexivo de cada encontro formativo ̶ ̶
constituído por anotações, ponderações e reflexões sintetizadas pela pesquisadora por ocasião de cada
evento. Como principais conclusões/recomendações, o estudo registra: a importância de se considerar
processos formativos para docentes universitários com base nos pressupostos da Pedagogia
Universitária; a colaboração da Didática nos processos de reflexão, síntese e mediação entre o ensinar e
o aprender no ensino superior; o investimento político e institucional em programas e projetos de
formação das instituições de ensino superior, que enfoquem a formação didático-pedagógica de
docentes do ensino superior como ações essenciais em prol de uma formação do professor
universitário que trabalhe em favor da emancipação humana e da transformação da realidade.
Palavras-chave: Didática. Formação contínua. Ensino superior.
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Resumo
O objetivo do painel é socializar os resultados de três pesquisas desenvolvidas em diferentes regiões do
país que apresentam como interfaces a discussão sobre a formação didático-pedagógica da docência
universitária. A primeira analisou o desenvolvimento de uma política institucional de formação
continuada em uma IFES situada na região norte, identificando sua repercussão na melhoria das
práticas pedagógicas de docentes bacharéis. Os resultados atestaram a baixa repercussão da política nas
práticas pedagógicas; tensões na sua implantação posto ter sido pensada para os docentes e não com
eles; distanciamento das necessidades formativas as quais se assentam no campo da Pedagogia
Universitária. A segunda objetivou analisar o aprendizado da docência de professores bacharéis dos
cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação de uma IFES situada no Triângulo
Mineiro. O estudo aponta para a necessidade de constituição de políticas institucionais de
desenvolvimento profissional docente, que contribuam para o fortalecimento de uma Pedagogia
Universitária com foco na profissionalização docente e na melhoria do ensino de graduação na
universidade. A terceira se propôs, a partir do diálogo e das memórias dos professores da Educação
Básica, refletir acerca das deficiências da formação pedagógica de professores, problematizando a
atuação da docência universitária, acreditando que, estes, ao praticarem seus ofícios, e valendo-se de
suas memórias de formação, podem contribuir apontando elementos importantes para uma nova
dimensão da docência. Os resultados revelaram parecer existir um movimento de desfiguração das
atividades pedagógicas o que interfere na realização do trabalho pedagógico de qualidade; que a
Universidade não pode assumir uma atitude que ratifique que à docência universitária basta
conhecimentos disciplinares das profissões, mas, também, o conhecimento pedagógico. Em comum, os
estudos apontam para a necessidade da insurgência em favor da (re) significação da Docência
Universitária no âmbito das IES.
Palavras-chave: Docência Universitária; Política de Formação; Pedagogia Universitária; Formação
Didático-pedagógica.
DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA: OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA NO
ENFRENTAMENTO DAS NECESSIDADES FORMATIVAS DOS BACHARÉIS
Grace Gotelip Cabral – UFAC

INTRODUÇÃO
A despeito da densidade dos estudos sobre a docência universitária nas duas últimas décadas
e da atenção dada à formação didático-pedagógica de docentes, especialmente do bacharel, eles são
ainda insuficientes. A ausência dessa formação tem gerado graves implicações no processo de
formação dos alunos, evidenciadas nos índices de (in) sucesso de inúmeros cursos de graduação nos
processos de avaliação interna e externa dos cursos.
No campo de estudo da docência universitária, os estudiosos manifestam preocupação com a
urgência do aprimoramento da prática pedagógica, a partir da compreensão das funções sociais da
universidade e reafirmam a urgência na formulação de políticas institucionais que respondam as
necessidades de formação continuada dos docentes, no contexto da sua atuação profissional.
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Indubitavelmente, mesmo utilizando diferentes conceitos e perspectivas, as discussões realizadas
em torno da temática geralmente focalizam na ausência da formação didático-pedagógica como um
fator que reflete nas práticas pedagógicas dos profissionais em sala de aula e, consequentemente,
nos resultados da formação nos cursos de graduação e, neste contexto, na maioria dos estudos os
docentes bacharéis ganham o protagonismo.
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E NECESSIDADES FORMATIVAS DA/NA
DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA
Historicamente nas universidades brasileiras, diferentes fatores contribuem para que na
docência a necessidade de uma sólida formação didático-pedagógica seja relegada. Desde os
primeiros anos da década de 1930, quando se deu a criação das primeiras universidades no Brasil e
a adoção desse modelo de organização do ensino superior, que se observa uma preocupação central
com o bom desempenho profissional dos docentes que nela atuam. Contudo, no modelo vigente,
ainda é predominante no processo de ensino pautar a prática pedagógica na transmissão de um
conjunto organizado de conhecimentos estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCN) e nas experiências dos profissionais que nela atuam ratificando a perspectiva de “um
professor que sabe e um aluno que não sabe e não conhece, seguido por uma avaliação que diz se o
aluno está apto ou não para exercer aquela profissão” (MASETTO, 1998, p.10). Para Pimenta;
Anastasiou (2011, p. 147), essa é uma herança do modelo de ensino jesuítico que “encontra-se,
pois, na gênese das práticas e modos de ensinar presentes nas universidades brasileiras” (p.147).
Nesse contexto, em concordância com diferentes autores, há um predomínio nas práticas
pedagógicas de que ensinar signifique, essencialmente, ministrar aulas expositivas exemplares,
magistrais, demonstrando sobretudo domínio de determinado assunto ou mostrar na prática como se
faz, usando um conjunto de habilidades e destrezas. Havia e, ainda há, uma ampla defesa de que
quem sabe um determinado conteúdo, sabe automaticamente ensinar, não se constituindo em
preocupação o preparo pedagógico do professor e a qualidade didática de seu trabalho.
(MASETTO, p. 11). Frente ao exposto, no vácuo pedagógico, historicamente a pesquisa foi se
tornando a protagonista do desenvolvimento profissional da docência universitária.
Entretanto, cabe aqui alguns questionamentos: como atribuir à graduação a responsabilidade
da formação de professores quando se trata de docentes universitários que tem a formação inicial
em cursos de bacharelado? Onde e em que momento da carreira um bacharel recebe a formação
didático-pedagógica para atuar na docência universitária? A LDBEN preconiza no art. 66 que a
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“preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação,
prioritariamente em programas de mestrado e doutorado”. Pimenta; Anastasiou (2011, p. 40)
observam que “a lei não concebe a docência como um “processo de formação” e sim como
“preparação” para o exercício do magistério superior, que se fará em cursos de pós-graduação
stricto sensu, prioritariamente”, o que tem concorrido para um aumento significativo de demanda
por esses cursos e, consequentemente, o crescimento de sua oferta nas mais variadas modalidades.
Ratificando o exposto, Almeida (2012, p.64) reafirma que raramente conteúdos de formação
didático-pedagógica é parte dos currículos desses cursos. Ela é enfática ao concluir que a despeito
dos esforços empreendidos por algumas instituições “ainda predomina o desconhecimento
científico e o despreparo para lidar com o processo de ensino-aprendizagem” na docência
universitária. Ato contínuo, chama à reflexão o fato que o professor universitário não tem uma
formação voltada para os processos de ensino-aprendizagem, para os elementos constitutivos de sua
atuação docente e seus sentidos pedagógicos inerentes, os quais são por eles desconhecidos
cientificamente e não requeridos quando do seu ingresso na docência universitária, bastando a
titulação do profissional.
Pérez Gómez (1995) também questiona a ideia de que a formação inicial tenha como
produto um profissional pronto para atender às necessidades concretas da sala de aula. Todavia, a
inexistência de amparo legal em âmbito nacional que estimule a formação didático-pedagógica dos
professores universitários, reflete e regulamenta a crença de que ela não seja necessária e, portanto,
não requerida. O autor reflete que não se trata de negar a importância da pesquisa para o
aprofundamento de seu campo científico, mas sim de situá-la em interface com outras dimensões
tão necessárias e complexas para construção da identidade do professor.
Segundo Almeida (2012) no desenvolvimento profissional a formação precisa ser
compreendida como um conjunto de ações de apoio e de acompanhamento do trabalho que cabe aos
professores realizar, visando o crescimento pessoal, a transformação institucional e melhoria dos
resultados do trabalho.
Pimenta e Anastasiou (2011, p.172) constatam que na maioria das instituições de ensino
superior, incluindo as universidades, na docência persiste o despreparo e a ausência de formação
dos professores para exercer as funções atinentes ao ensino e pesquisa o que segundo as autoras
reafirma a necessidade de processos de profissionalização, nos quais “a formação pedagógica
discuta fundamentalmente as finalidades da universidade (...) mediante processos de reflexão
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sistemática que amplie a compreensão dos professores sobre o seu fazer”, promovendo assim o
desenvolvimento profissional.
Para Fullan e Hargreaves (1992, p. 5)), o desenvolvimento profissional tem que dar ouvidos
e promover a voz dos professores; estabelecer oportunidades para que os professores confrontem as
suas concepções e crenças subjacentes às práticas; evitar o modismo na implementação de novas
estratégias de ensino; e criar uma comunidade de professores que discutam e desenvolvam os seus
objetivos em conjunto, durante todo o tempo. Para eles, o desenvolvimento profissional deve
considerar quatro elementos: os objetivos ou anseios do professor; suas necessidades pessoais; o seu
contexto de atuação com todos os determinantes e condicionantes e a cultura de ensino presente no
cotidiano de seu trabalho e nas relações estabelecidas, no qual ele poderá efetivamente melhorar as
suas práticas, individualmente e/ou em colaboração com seus pares.
Ratifica-se, então, que o desenvolvimento profissional precisa se configurar como um
processo que possibilite o enfrentamento dos desafios e a mudança nas crenças e percepções dos
professores em relação à forma como veem o processo de ensino-aprendizagem, seus alunos e seu
trabalho no contexto institucional. Frente ao exposto, os programas e ações de formação continuada
precisam oportunizar aos professores o confronto com novas formas de pensar e de agir, diferentes
estratégias e possibilidades de refletirem coletivamente sobre as experiências de ensino,
desconstruindo e reconstruindo-se profissionalmente.
Nessa perspectiva, o exercício profissional demanda formação permanente e apropriação de
conhecimentos teóricos visitados e revisitados permanentemente pela prática, aprimorando ase
condições para seu exercício (CUNHA, 2010b). Em direção análoga Pimenta (2005, p.26) afirma
que: “o saber docente não é formado apenas da prática, sendo também nutrido pelas teorias da
educação”. Entretanto, no atual contexto político, econômico, social e cultural do país, políticas de
formação com essas características são desafiadoras, insurgentes e por essa razão geradoras de
tensões.
Tanto no Brasil como em outros países diferentes iniciativas de formação didáticopedagógica e de desenvolvimento profissional, em diferentes modalidades, tem emergido. Todavia,
há que se pensar na necessidade de que a formação didático-pedagógica na docência universitária
prime por experiências de formação continuada que superem a concepção de treinamento e
atualização, geralmente marcadas por ações pontuais e fragmentadas ou sem consonância com o
chão da sala de aula na educação superior.
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Uma formação efetivamente continuada permite aos docentes ampliarem suas expectativas
em relação a pedagogia e a didática, que efetivamente contribuem com a superação também de
dificuldades relacionadas a questões técnicas do processo de ensinar. É necessário que as ações de
formação continuada possibilitem análises e reflexões sobre a prática pedagógica no contexto mais
amplo da atuação docente na universidade. Essa possibilidade por si só, demanda pela necessidade
da formulação de políticas institucionais de formação continuada, considerando que ensinar e
ensinar bem, é a especificidade do trabalho docente. Assim, o desfio é superar processos de ensino
centrados no docente como transmissor do conhecimento e organizador das atividades.
Para Almeida (2012) se o campo de trabalho do professor é o ensino, então a formação é o
processo por meio do qual ele aprende a ensinar ao mesmo tempo em que compreende o seu fazer.
Assim, a formação didático-pedagógica torna-se elemento fundante da sua práxis, dando suporte
para a construção da capacidade de adequar-se metodologicamente as práticas de ensino e enxergarse na perspectiva de um mediador entre o conhecimento cientifico e profissional, o aluno e seu
contexto sociocultural e político.
Notadamente, na docência universitária, os professores oriundos de cursos de bacharelado,
não recebem nenhuma orientação sobre processos de planejamento, execução de aulas, distribuição
do tempo de aprendizagem, agrupamentos produtivos de alunos, diversificação de metodologias ou
de processos significativos de avaliação. Também não existe preocupação de regulação das ações
de ensino no contexto da sala de aula posto que não precisam prestar contas e nem fazer relatórios,
como acontece normalmente nos processos de pesquisa, “estes, sim, se constituem objeto de
preocupação e controle institucional” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 37).
Não desconsiderando a amplitude e complexidade das práticas pedagógicas na docência
universitária, mas ratificando o objeto de estudo da pesquisa, parte-se aqui da premissa que a
Pedagogia Universitária cumpre um papel preponderante no desenvolvimento profissional da/na
docência universitária.
Foi a partir destes pressupostos que essa pesquisa se configurou como necessária e definiu
como objeto de estudo a formação didático-pedagógica de docentes bacharéis inseridos em uma
política institucional denominada de Escola de Formação à Docência Universitária (ESFOR),
implementada na ambiência da UFAC no período de 2015-2018. O problema foi assim formulado:
as ações da ESFOR atenderam as necessidades formativas dos professores e repercutiram no
desenvolvimento profissional e na melhoria das práticas pedagógicas de docentes bacharéis? A
pesquisa se justificou em razão dos cursos de bacharelado gozarem de elevado prestígio e
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relevância social, porém, são neles que a retenção em diferentes componentes curriculares impacta
os índices de sucesso na graduação, demonstrando entre outras, a necessidade de aprimoramento da
prática pedagógica da docência universitária.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
Para direcionar o caráter investigativo da pesquisa algumas questões foram norteadoras:
qual o caráter formativo da ESFOR na docência universitária? Como o professor bacharel concebe
sua formação para a docência universitária? Como ele avalia a formação didático-pedagógica na
docência universitária a partir das ações da ESFOR? Ela foi movida pelo interesse e autonomia
pessoal ou foi uma proposta institucional a qual ele apenas aderiu? A formação repercutiu no
desenvolvimento profissional docente e na sua prática pedagógica? Que possibilidades são
apresentadas pelos professores que apontam para o fortalecimento da política de formação
continuada na universidade?
No desenvolvimento da pesquisa estabeleceu-se como objetivo central compreender à luz do
referencial teórico as ações da Escola de Formação de Professores – ESFOR, desenvolvidas no
âmbito da UFAC, com vistas a identificar sua repercussão nas práticas pedagógicas dos docentes
bacharéis e a necessidades de sua reconfiguração.
Decorrentes do problema de pesquisa e do objetivo geral foram delineados os seguintes
objetivos específicos: Analisar as percepções dos professores em relação as ações desenvolvidas
pela ESFOR; identificar as principais dificuldades didático-pedagógicas que na perspectiva dos
docentes, repercutem negativamente no processo de ensino-aprendizagem; identificar as
necessidades dos docentes em relação à formação continuada; apresentar as possíveis contribuições
da pesquisa para a reelaboração coletiva de uma proposta de formação continuada que possibilite o
desenvolvimento profissional de docentes da UFAC.
Para atingir os objetivos propostos, optou-se metodologicamente por uma pesquisa com
ênfase na abordagem de natureza qualitativa que possibilita ampliar a compreensão do problema
enfocado, uma vez que ela, segundo Minayo (2004, p. 22), além de responder a questões muito
particulares “trabalha com o universo de significados, motivos, crenças, aspirações, valores e
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos
fenômenos”.
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No que concerne aos fundamentos da pesquisa, o estudo se configurou na perspectiva de
uma pesquisa crítica, com enfoque metodológico alicerçado no materialismo histórico-dialético que
se propõe e possibilita uma análise do existente a partir da realização do novo que, embora se
insinue no existente, ainda não o é, possibilitando apreender o real a partir de suas contradições e
relações, na sua singularidade e particularidade sem perder em perspectiva a universalidade.
Quanto aos objetivos primou-se por um estudo de natureza descritiva-explicativa, cuja a
preocupação central foi aquilo que aponta Gil (1996) “identificar fatores que determinam ou que
contribuem para a ocorrência dos fenômenos” (p. 46). Assim, buscou-se analisar e interpretar os
dados a partir do reconhecimento que o concreto e o empírico são sempre mediados por uma práxis
que renova continuamente seus prognósticos, não se constituindo numa receita meramente
prescritiva.
A pesquisa elegeu como campo de investigação a UFAC, Campus Sede localizado na
capital Rio Branco e o Floresta, localizado no município de Cruzeiro do Sul (CZS), distante 650 km
da capital. A participação dos sujeitos ocorreu por meio de adesão voluntária a partir dos critérios:
ser docente de carreira do Magistério Superior; para esse recorte, ser bacharel. Aplicados os
critérios foram selecionados para esse estudo 102 participantes.
Segundo Marconi; Lakatos (1999, p.33) “tanto os métodos quanto as técnicas devem
adequar-se ao problema em estudo, às hipóteses e ou questões levantadas, ao que se quer conhecer e
ao tipo de informantes com que se vai entrar em contato”. Assim, fez-se uso da pesquisa
documental, procurando acessar o maior volume possível de documentação indireta acerca da
ESFOR e em outras fontes secundárias. Considerando as características do objeto de estudo e a
importância dos dados provenientes dessas fontes, optou-se por utilizar, nessa etapa da pesquisa,
elementos do modelo epistemológico denominado de Paradigma Indiciário, tendo como principal
referência os estudos realizados por Ginzburg (1989) considerando que “a realidade é complexa e
opaca, mas "[...] existem zonas privilegiadas – sinais, indícios – que permitem decifrá-la"(p. 177).
Simultaneamente a este processo foi realizada a pesquisa bibliográfica. A documentação direta foi
obtida por meio de um questionário a partir do uso da plataforma Google Forms5, construído a
partir de 4 dimensões, totalizando 43 questões e todas de resposta obrigatória. Após a coleta, os
dados foram organizados e receberam tratamento estatístico descritivo, baseado no uso da “Moda”.
Nas pesquisas sociais, segundo Gonçalves (1978), a moda não é necessariamente um dado único e
isolado, mas é o que se repete o maior número de vezes num conjunto de informações ou valores,
ou seja, é sempre o mais frequente. No tratamento dos dados após identificar as frequências as
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mesmas foram analisadas à luz do referencial teórico. O tratamento foi finalizado a partir do seu
entrelaçamento em torno do referencial teórico-metodológico.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Dimensão I – Perfil Docente. Os dados revelaram que majoritariamente os bacharéis
participantes são do sexo masculino. Essa é uma tendência apresentada em diferentes estudos no
Brasil e ratificada nesse estudo onde docentes universitários bacharéis, diferentemente dos
licenciados, são predominantemente do sexo masculino. Mais de 90% dos docentes são naturais de
outros estados brasileiros, o que explica o esforço da instituição em fixar doutores na região.
Quanto a faixa etária, a maioria encontra-se entre 36-45 anos; possui o título de doutor e atua na
instituição em regime de Dedicação Exclusiva. Para mais de 70% a trajetória formativa, da
graduação à pós-graduação stricto sensu, foi integralmente realizada em instituições públicas.
Contudo, no que concerne a formação didático-pedagógica, menos de 30% afirmou ter participado
de formação dessa natureza.
Dimensão II – Identidade Profissional Docente. Segundo Pimenta (2000, p. 19) a
identidade docente se constrói a partir do significado que cada professor dá à sua profissão e
enquanto protagonista, ao valor que ele atribui as suas atividades cotidianas, seus valores sociais, do
modo como concebe e se situa no mundo, da sua história de vida e percurso formativo, de suas
representações, saberes, angústias e anseios. Embora docentes bacharéis sejam portadores de uma
outra profissão, majoritariamente entre os docentes participantes o exercício da profissão docente é
predominante. Dos participantes, mais de 90% afirmaram se identificar socialmente como professor
mesmo quando desenvolve atividades profissionais de áreas específicas da formação (engenheiro,
médico, nutricionista, advogado, juiz, dentre outras que são nominadas). Refletindo sobre os
significados e os sentidos que são peculiares na relação identidade e desenvolvimento profissional,
95% dos participantes consideram a profissão docente prazerosa.
Dimensão III – Desenvolvimento Profissional Docente. O desenvolvimento profissional é
um processo complexo em que o professor, tendo como referência seu contexto de atuação, busca
por meio de processos formativos melhorar as suas práticas por iniciativa individual ou coletiva.
Para Pimenta e Libâneo (1999) o desenvolvimento profissional é assim uma perspectiva em que se
reconhece a necessidade de crescimento e de aquisições diversas, processo em que se atribui ao
próprio professor o papel de sujeito fundamental. Todavia, menos de 30% dos sujeitos participaram
de alguma ação de formação didático-pedagógica na instituição ou fora dela. Desses, a maioria
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afirmou ter sido a sua participação uma iniciativa pessoal. Um resultado relevante para a
compreensão do exposto é que a maioria respondeu ser a formação dessa natureza pouco relevante
ou indiferente para o seu desenvolvimento profissional. Ao justificarem esse posicionamento há
neles preponderância de percepções de que na docência universitária basta o domínio dos conteúdos
específicos e da técnica de transmissão, sendo dispensável a formação didático-pedagógica.
Os principais problemas ou dificuldades no desenvolvimento da prática pedagógica
localizam-se no uso de metodologias e recursos didáticos variados e na avaliação do processo de
ensino-aprendizagem. Há um forte predomínio da concepção de ensino como transmissão. Para
solucionar os problemas a maioria não sabe o que fazer e age conforme a necessidade do momento
se valendo, segundo eles da experiência.
Dimensão IV – Avaliação da ESFOR. Para Benedito, Imbernón e Félez (2001) ao se
elaborar propostas de formação continuada, portanto, de desenvolvimento profissional docente é
conveniente que a proposta se constitua a partir do conhecimento das necessidades dos professores.
No caso da ESFOR, 90% dos professores não participaram nem foram ouvidos; existe pouca
convergência entre as necessidades e as ações formativas; as necessidades formativas são
sumariamente relacionadas a pedagogia universitária indicando que a atividade profissional de todo
docente possui uma natureza didático-pedagógica; o uso de metodologias ativas, lidar com
processos de inclusão e avaliação do ensino-aprendizagem são as necessidades mais frequentes.
Destacam a importância de que a formação continuada seja valorizada na carreira motivando-os à
participação; seja certificada; oferecida em dias e horários que atendam a maioria dos professores;
oferecida em grupos a partir de áreas comuns e preferencialmente por centro. Numa escala de um a
dez ao avaliarem a repercussão das ações de formação continuada da ESFOR na sua prática
pedagógica no ensino de graduação, 58,9% respondeu não ter participado. Dos que participaram
24,1% as consideraram insuficiente e 14,7% as avaliaram como muito boa e 2,3% como excelente.
CONCLUSÕES
Os resultados da pesquisa apontam haver necessidade premente de reconfiguração das ações
formativas da ESFOR, pois na ambiência da UFAC a formação continuada com foco na formação
didático-pedagógica ecoa ainda como um desafio a ser enfrentado pela instituição, como uma
prática insurgente. Apontam para a possibilidade das práticas pedagógicas serem fortalecidas a
partir de um programa de formação continuada que promova o fortalecimento da identidade docente
e condições favoráveis para o seu desenvolvimento profissional.
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As principais dificuldades dos bacharéis assentam-se nos conhecimentos do campo da
Pedagogia Universitária o que aponta para o desafio da UFAC promover a formação didáticopedagógica, porém, a partir de uma escuta cuidadosa das necessidades formativas dos docentes. A
proposta institucional precisa ser convergente com os anseios dos docentes na perspectiva de que o
desenvolvimento profissional seja ancorado nos pressupostos de que a formação é uma demanda do
sujeito, construída com ele e não para ele, o que não foi atendido pela ESFOR.
Contradições foram perceptíveis: a maioria reconhece que os problemas didáticopedagógicos repercutem negativamente no ensino na graduação, produzindo a perda da qualidade
do trabalho na sala de aula e, para a superação dessa condição, apresentam diferentes possibilidades
de ações formativas a serem implementadas pela instituição. Em outros questionamentos negam a
sua importância.
Considerando o objeto de estudo – a ESFOR e os desafios que se impõem à formação
continuada, reconhecidamente a mola propulsora do desenvolvimento profissional e instrumento de
mediação para a transformação da realidade e da melhoria dos indicadores da qualidade no ensino
de graduação, é premente a institucionalização de ações formativas que visem fortalecer a
identidade profissional dos docentes; investir fortemente na formação profissional com foco na
Pedagogia Universitária; fomentar o aperfeiçoamento e a melhoria dos processos de ensinoaprendizagem a partir de práticas interdisciplinares e de inovação pedagógica; promover ações de
acompanhamento pedagógico permanente dos cursos; orientar os coordenadores e professores
quanto aos critérios de elaboração, desenvolvimento e avaliação dos planos de ensino, cronogramas
de aulas, procedimentos e instrumentos de avaliação da aprendizagem, entre outros; estimular o
intercâmbio de ideias, experiências e inovações relativas ao ensino nos cursos de graduação. O
exposto não admiti demora!
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Resumo
O artigo é um recorte dos resultados da pesquisa de Estágio Pós-Doutoral, realizado na Universidade
Católica de Santos (Unisantos) no ano de 2019, que centrou-se na Docência Universitária, tendo como
objeto de estudo a formação didático-pedagógica de docentes bacharéis inseridos em uma política
institucional denominada de Escola de Formação à Docência Universitária (ESFOR). O problema
central desse estudo foi assim formulado: as ações de formação continuada da ESFOR repercutiram na
construção da identidade profissional e na melhoria das práticas pedagógicas de docentes bacharéis? O
objetivo foi compreender à luz do referencial teórico as ações da ESFOR, desenvolvidas no âmbito da
XXXXXX, com vistas a identificar sua repercussão nas práticas pedagógicas dos docentes bacharéis e a
necessidades de sua reconfiguração frente as necessidades formativas dos docentes. A pesquisa é de
natureza qualitativa e participaram dela 102 professores bacharéis. Os resultados apontam que a
ausência da formação didático-pedagógica continuada repercute negativamente no processo de ensinoaprendizagem e produz a perda da qualidade na prática docente; apesar dos altos investimentos, as
ações da ESFOR pouco repercutiram nas práticas pedagógicas posto estarem dissociadas das
necessidades formativas dos sujeitos; as ações formativas tiveram baixa adesão dos docentes uma vez
que a política foi pensada para eles e não com eles. As necessidades formativas apontadas pelos
docentes articulam-se com os conhecimentos do campo da Pedagogia Universitária, ratificando a
importância da formação didático-pedagógica.
Palavras-chave: Docência Universitária; Pedagogia Universitária; Necessidades Formativas; Formação
Continuada.
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DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA: O APRENDIZADO DA DOCÊNCIA DE PROFESSORES
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INTRODUÇÃO
Nos estudos sobre a docência universitária (MELO, 2018; SOUZA, 2011; ALMEIDA,
2012) é possível identificar que muitos docentes que atuam nos cursos de licenciatura e
bacharelado, envolvem-se quase que prioritariamente no desenvolvimento de pesquisas acadêmicas
e, em grande medida, os conhecimentos profissionais necessários à docência não se constituem foco
dos processos formativos.
Sendo assim, partimos dos seguintes questionamos: Como ocorre o aprendizado da docência
dos professores bacharéis dos referidos cursos Ciência da Computação e Sistemas de Informação?
Quais as principais dificuldades enfrentadas por professores bacharéis dos referidos cursos, ao
assumirem a docência na universidade? O objetivo geral da pesquisa foi investigar como ocorre o
aprendizado da docência dos professores bacharéis que atuam nos cursos de Ciências da
Computação e Sistemas de Informação de uma universidade federal situada no Triângulo Mineiro.
Para alcançar esse objetivo, fez-se necessário compreender os percursos formativos dos
professores bacharéis e as práticas pedagógicas que contribuíram para sua atuação docente na
universidade; analisar as contribuições dos processos formativos para o desenvolvimento da
identidade profissional; investigar as principais dificuldades enfrentadas pelos professores
bacharéis, ao assumirem a docência na Educação Superior; contribuir para ampliar os debates no
campo da docência universitária. Além de compreender como se constituíram os processos
formativos dos docentes bacharéis, foi necessário conhecer a sua trajetória profissional, familiar,
suas experiências como docente e discente, ou seja, todos os fatores que o impulsionaram e o
motivaram a se tornar um docente universitário, e principalmente, a partir de experiências e suas
práxis pedagógica. Dessa maneira, consideramos aproximar-nos do objeto da pesquisa.
A PESQUISA E SEU DESENVOLVIMENTO
A pesquisa, de cunho exploratório, foi desenvolvida em uma abordagem qualitativa que, de
acordo com Neves (1996), é direcionada, pois obtém os dados mediante contato direto e interativo
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do pesquisador com a situação objeto de estudo. Neves assevera que a abordagem qualitativa traz
contribuições ao trabalho de pesquisa, pois envolve procedimentos de cunho racional e intuitivo,
capazes de contribuir para melhor compreensão dos fenômenos.
Os dados foram obtidos por meio de questionário, por considerarmos que esse instrumento
alcançaria a maior parte dos docentes participantes, portanto, consistiu em um instrumento que
viabilizou apreender as percepções e concepções dos docentes a respeito de suas trajetórias
formativas e profissionais na docência universitária. O questionário foi elaborado, considerando a
necessidade de questões fechadas e abertas, conforme os objetivos da pesquisa. Partimos do estudo
documental em fontes da própria instituição e dos cursos, lócus de nosso estudo. E, ainda,
legislações atinentes, que nos permitiram contextualizar o tema investigado frente às múltiplas
determinações e aos condicionantes que interferem na construção de interpretações sobre o objeto
de pesquisa. De acordo com Bardin (1977), a análise documental é definida como: [...] uma
operação ou um conjunto de operações visando representar o conteúdo de um documento sob uma
forma diferente da original, a fim de facilitar num estado ulterior, a sua consulta e referenciação.
Fizemos, ainda, o mapeamento de diferentes pesquisas realizadas nos últimos cinco anos
que direcionaram suas investigações a temas semelhantes. Esses estudos, foram localizados nas
principais plataformas de dados de programas de Pós-Graduação credenciados pela Capes. Ainda,
foram consultadas diversas bibliografias que tratam de temáticas que abordam o desenvolvimento
profissional docente, a profissão docente, a legislação brasileira relacionada ao papel da
universidade e a docência no Ensino Superior, entre outros. Dessa forma, foi possível construir o
corpus da pesquisa, constituído por informações oriundas da pesquisa teórica, documental e de
fontes empíricas obtidas por meio dos questionários respondidos pelos docentes que atuam nos
referidos cursos. De acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007): O questionário é a forma mais
usada para coletar dados, pois possibilita medir com mais exatidão o que se deseja. Todo
questionário deve ter natureza impessoal para assegurar uniformidade na avaliação de uma situação
para outra.
Os questionários foram encaminhados por e-mail aos professores e foi realizado por nós um
recorte, com o intuito de privilegiar os professores efetivos dos referidos cursos. Ao todo, foram 71
docentes, mas obtivemos resposta de apenas quinze deles. O questionário, de 34 modelo misto,
contém dezessete questões fechadas e 21 questões abertas. Parte delas buscou informações sobre a
identificação dos docentes (idade, gênero, formação acadêmica, Curso em que atuava como
docente, entre outros aspectos). Questões referentes ao percurso profissional (experiências
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anteriores, tempo de atuação na docência etc.). Parte das questões, consideradas por nós como as
mais interessadas, direcionaram as perguntas, grande parte delas abertas, sobre a prática
pedagógica, exercida a partir de quais referências que os professores reconhecem (cursos de
formação, professores que os marcaram, troca entre pares, crenças, entre outros).
A UNIVERSIDADE COMO ESPAÇO DE APRENDIZADO DA DOCÊNCIA
As universidades são, prioritariamente, instituições de ensino, pesquisa e extensão e,
consequentemente, têm responsabilidades sociais frente às comunidades nas quais estão inseridas.
Contudo, são tantos os desafios que enfrenta, desde as primeiras instituições criadas no Brasil, que
os seus objetivos muitas vezes estiveram submetidos às imposições externas, na maioria das vezes
decorrentes de políticas com foco no atendimento aos interesses do mercado e não na prática
ensino, pesquisa e extensão.
Esses desafios são atribuídos aos dilemas enfrentados e, muitas vezes, pouco superados, em
função da contradição que há entre o atendimento da universidade à lógica do mercado e à lógica da
emancipação humana. Dessa forma, a identidade institucional toma novas diretrizes e [...] alguns
fatores conjunturais de ordem estrutural acabaram por decretar novos rumos para a Educação
Superior e a universidade no Brasil [...] um processo de democratização/expansão, privatização
(relação público privado) e massificação da Educação Superior; uma mudança na identidade
institucional das universidades e no padrão de gestão da Educação Superior, entre outros (VIEIRA,
2007, p. 1).
O trabalho do professor é destacado e a formação desse profissional passa a ser motivo de
preocupação de organismos internacionais que veem nesse sujeito um elemento-chave na cadeia da
produção do conhecimento necessário ao desenvolvimento de tal sociedade (MAUÉS, 2009, p.
487). Nessa realidade, marcada por interesses do capital financeiro, o trabalho docente passa a ser
alvo de políticas de avaliação externa, mesmo que indiretamente.
A “profissão professor” é alvo de inúmeros debates e contradições, muitas vezes, associada
ao trabalho voluntário, ao “dom”, ou mesmo a uma missão. Todas essas características reforçam a
descaracterização de uma profissão, que como outra qualquer, necessita de ser reconhecida e
valorizada. De acordo com Costa (2005), no contexto brasileiro, a partir das reformas no campo da
Educação, realizadas na década de 1990, a retórica acerca da profissão docente se desdobra na
implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, que no artigo VI,
refere-se aos “profissionais da Educação”. Dessa forma, há amplo debate e questionamentos sobre a
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profissão professor, pois o tema da profissionalização não é uníssono, despertando grandes
controvérsias acerca da condição de profissionalidade dos docentes, no contexto brasileiro
(COSTA, 2005, p. 85).
Ainda de acordo com a pesquisa realizada pela autora referida, a profissionalização é
apresentada sob diferentes concepções: uns tendem a reafirmar a concretização das reformas, outros
se contrapõem à sua efetivação. Dessa forma, diversos autores, tomando por base os debates acerca
dos movimentos de educadores,
apresentam a concepção de profissionalização em uma perspectiva crítica, em que se
busca a construção de uma identidade profissional, a valorização da profissão e o
reconhecimento enquanto profissionais da Educação” (COSTA, 2005. p. 104).

Constata-se que as questões relacionadas a profissionalização da docência estão vinculadas
diretamente às questões como formação docente, autonomia docente, construção de uma identidade,
entre outros. De acordo com Oliveira,
A noção de profissionalização aplicada à Educação sempre foi ambígua. [...] o uso do
termo profissionalização na Educação sempre esteve vinculado ao quadro conceitual
da sociologia americana das profissões, em que a profissionalização supõe não
somente a prática do ofício em tempo pleno, mas também um estatuto legal que
reconhece a qualificação dos seus membros como uma formação específica e a
existência de associações profissionais (OLIVEIRA, 2013, p. 61-62).

Conforme a referida autora, o conceito de profissionalização está intimamente vinculado aos
processos de formação, portanto, são considerados em constante interface (OLIVEIRA, 2013, p.
62). Sendo assim, considerada um dos pilares da valorização docente, a formação inicial e
continuada tem sido objeto de disputa de diferentes segmentos.
O docente, ao assumir as funções profissionais inerentes ao cargo de professor em uma
universidade federal, fá-lo a partir de um concurso público que exige dele formação pós-graduada,
relacionada à sua área de atuação. No entanto, essa exigência não implica diretamente que o
professor tenha tido uma formação pedagógica específica para a docência, o que constitui uma
contradição, pois os saberes específicos da Pedagogia são essenciais, conforme indica Gonçalves:
Para o exercício da docência, no Ensino Superior, não existe exigência legal de
qualquer formação nessa direção. Entretanto, espera-se que o professor participe da
elaboração do projeto pedagógico do Curso, saiba construir objetivos adequados ao
perfil do egresso desejado e natureza dos conteúdos programáticos, bem como, fazer
planos de ensino e planos de aula, aplicar metodologias e estratégias apropriadas,
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2227

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

avaliar a aprendizagem, entre muitas outras atividades especificas relativas ao ensino
(GONÇALVES, 2015, p.14).

Diante do exposto, confirmarmos que a atuação na docência exige diversos saberes inerentes
à profissão, e o que se constata é que muitos profissionais advindos de áreas especializadas do
Bacharelado, que atuam na docência, estão desprovidos de formação específica para essa atividade.
Apesar de existirem professores que realizam práticas pedagógicas exitosas, pois conseguem
mobilizar e construir saberes que provêm de várias fontes, como: influências de professores no
decorrer da trajetória formativa, reflexões entre pares, afinidade com as questões pedagógicas, a
formação profissional para a docência é essencial.
DIALOGANDO COM OS DADOS
Em relação ao exercício da docência antes de assumirem a docência na universidade
constatamos que 11 (onze) docentes já lecionavam antes de prestar o concurso para a UFU e 4
(quatro) não lecionaram. De acordo com as respostas informadas nos questionários, os dados
obtidos apontam para um índice significativo de docentes que já lecionavam antes de se tornarem
professores na UFU. Em relação aos aspectos da formação profissional, reconhecemos que o
professor constrói os seus saberes a partir de diversas fontes, dessa forma, uma das perguntas do
questionário referiu-se às contribuições oportunizadas pelos cursos realizados por eles, em relação
ao fazer docente.
A princípio, sobre o Curso de Graduação ter-lhes proporcionado boa formação teóricoprática, obtivemos, nos quinze questionários respondidos, a confirmação de que sim, de modo que
os docentes consideram, majoritariamente, as contribuições advindas da formação inicial. Em
seguida solicitamos outras informações referentes as respostas, sendo questionados de que forma o
Curso de Graduação contribuiu.
Solicitamos aos professores que apontassem aspectos da formação no Curso de Graduação
que considerassem mais fortes, assim como as fragilidades. Entre as contribuições que os docentes
consideraram importantes houve especial predomínio quanto ao aprofundamento de conteúdos da
formação básica, dos quais o aprendizado da Matemática foi destacado, além da Estatística e
Programação.
Os registros dos professores indicam, como aspectos negativos que ainda estão presentes em
suas memórias, principalmente, a falta de planejamento e de organização da aula, que compromete
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o processo ensino-aprendizagem. Além disso, demonstram ter consciência de que a primazia de
aulas expositivas, com a utilização de slides, pouco contribui para o aprendizado dos estudantes.
Sobre a relevância da formação didático-pedagógica, 13 (treze) dos docentes responderam que a
consideram importante e 2 (dois) a consideram irrelevante, o que é incoerente com outras respostas
apresentadas no questionário por parte desses docentes.
Ao serem indagados sobre a importância da formação didático-pedagógica, parte dos
docentes a consideram importante Algumas das respostas como: “Importante não obrigatória”
(P6DM); “Acho que pode dar subsídios, mas não é essencial” (P7DM); “Nossa formação é como
pesquisador, não como professor” (P8DM); demonstram que esses 118 professores não reconhecem
a formação didático-pedagógica importante. Todavia, em outras respostas apontadas por eles, está
explícito o uso desses conhecimentos, ou mesmo, as consequências e fragilidades que poderão ser
sanadas, caso tenham aprofundamento científico relativo aos conhecimentos profissionais da
docência.
Destacamos a defesa de que os saberes pedagógicos, além de essenciais a prática do
professor, sustentam ações para a superação de eventuais necessidades e dificuldades a serem
enfrentadas.
CONCLUSÕES
A pesquisa teve como intuito investigar como ocorre o aprendizado da docência de
professores bacharéis que atuam nos cursos de Sistemas de Informação e Ciência da Computação,
da Universidade Federal de Uberlândia. Esta investigação teve por base a análise dos projetos
pedagógicos dos dois cursos, teses e dissertações dos últimos cinco anos, além de dados obtidos por
meio de um questionário, analisado à luz de referenciais bibliográficos sobre a temática da
formação docente, em específico dos professores bacharéis.
No que se refere à especificidade da formação docente dos docentes bacharéis, ou seja,
como aprendem a ser professores, evidenciamos que a formação não é sistematizada e, portanto,
ainda é insuficiente, principalmente pela omissão dos cursos de Pós-Graduação (Mestrado e
Doutorado), por não abordar temas relacionados aos saberes pedagógicos. Verificamos que os
docentes bacharéis que atuam no Ensino Superior não possuem formalmente uma formação voltada
para os conhecimentos pedagógicos, todavia, nas respostas dos questionários, ficou clara a
relevância desses saberes para a sua atuação. Uma das contradições que emergiu da análise, foi a de
que embora reconheçam as contribuições da formação inicial e contínua e o valor da formação
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didático-pedagógica, inclusive o desejo de participarem de ações formativas, destacaram várias
fragilidades, assim como, em alguns registros negaram a relevância desses saberes.
Identificamos nos dados construídos, os saberes da experiência como essenciais para a
atuação profissional desses docentes, ou seja, práticas essas resultantes de experiências
reconhecidas por eles como positivas vivenciadas na condição de estudantes. Umas das questões
apresentadas no questionário referiu-se ao que motivou os docentes pela escolha da profissão, tendo
sido por eles evidenciado a satisfação por ensinar, e a oportunidade de realizar pesquisa. Entretanto,
foi possível verificar em algumas respostas apresentadas os docentes não reconhecem o tripé
ensino-pesquisa-extensão, pois o compreendem com vertentes desconectadas uma da outra.
Assumimos que as três partes funcionam correlacionadas, indicando a necessidade de envolvimento
e valorização de cada uma delas.
Um dos desafios cotidianos é a necessidade de estimular o interesse dos estudantes pelo
conteúdo, ou seja, a preocupação constante dos docentes reside na atenção em como lidar com
estudantes cada vez mais desmotivados, despreparados e na superação de suas fragilidades
formativas oriundas da Educação Básica.
A partir das reflexões apresentadas, defendemos a sistematização dos processos formativos
de professores, que os cursos de Pós-Graduação possam assumir a importância da formação
didático-pedagógica, no sentido de oportunizar uma formação que contribua para o exercício
profissional da docência. Reconhecemos que se trata de um objeto de pesquisa complexo, portanto,
será necessário o aprofundamento em aspectos diversos que contribuam para a profissionalização
da docência universitária e, consequentemente, para a melhoria do ensino de Graduação.
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A DOCÊNCIA NA MEMÓRIA DE PROFESSORES DA ESCOLA BÁSICA
Maria Marina Dias Cavalcante – Universidade Estadual do Ceará – UECE
Maria de Fátima Cavalcante Gomes – UECE

INTRODUÇÃO
A inserção deste ensaio no tema desse painel ora a público nos remete a pensar como se
insere a docência nos caminhos da Educação Superior desde a perspectiva da Escola Básica. Somos
convictas de que tal intento não pode prescindir da dimensão ontológica, sem a qual a produção
científica não terá sentido. Temos a clareza de que esse postulado nos permite destacar os desafios
do terreno de conhecimento, com suporte na sua razão de ser no ensino-aprendizagem de formação
superior, ou seja, com amparo na sua dimensão ontológica. Sendo assim, nos debruçamos sobre a
formação de professores e defesa da escola pública como horizonte para empreender a discussão
ora levada a efeito acerca da docência originada de nossa pesquisa de Pós Doc, realizado na
Universidade de São Paulo.
Ao considerar esse horizonte, tomamos algumas decisões que evidenciam nossa intenção.
Dentre elas entendemos que o professor da Educação Básica é o egresso da Universidade e, nesse
espaço, adquiriu muitos dos seus valores e comportamentos pedagógicos. Esta investigação
problematizou uma docência universitária de caráter acadêmico com procedência na visão desses
sujeitos, acreditando que, estes, ao praticarem seus ofícios, e valendo-se de suas memórias de
formação, podem contribuir apontando elementos importantes para uma nova dimensão da
Docência Universitária.
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Tal escolha referenda-se na participação dos mencionados professores, em um grupo de
pesquisa – formação, junto ao Mestrado Acadêmico, como espaço de preparação contínua, do qual
também compartilhamos. Nas muitas discussões, convém referir, um aspecto ressai: de que maneira
o cotidiano acadêmico e os professores da Universidade fazem parte da memória dos docentes da
Educação básica?
É por esse viés que elegemos, com esteio neste escrito, o quadro teórico ancorado na
literatura referente ao ensino superior, (ANASTASIOU, 2002; PIMENTA; ALMEIDA 2010, 2011;
PIMENTA; LIMA 2004), que oferece reflexões de como fazer universidade, com origem nas
realidades e práticas efetivadas pelos professores no âmbito das instituições de Ensino Superior
(IES).
Sob referendo deste debate e pelas discussões oriundas do grupo de estudo, do qual fazemos
parte, destacamos nossa indagação central para o ensaio: quais as contribuições que os
profissionais da Educação Básica podem aportar para a Docência?
É com o objetivo de analisar as reflexões e proposições de profissionais da Educação Básica
sobre a memória de seus professores da graduação, que tratamos do mencionado ponto. E, à medida
que amadurecemos a indagação principal, o podemos fazer de maneira a privilegiar mais
amplamente a realidade, avistando as conexões e possibilidades de trazer à tona uma discussão que,
no nosso entendimento, se foi enriquecendo continuamente. O fato de pesquisar e refletir com os
professores da Educação Básica representou, assim, para nós, a originalidade desta pesquisa e a
nossa parcela de contribuição para fortalecer ontologicamente o debate no campo do conhecimento.
ENFOQUE METODOLÓGICO
No caso deste experimento, delineamos a constituição da presente pesquisa mediante uma
busca de base qualitativa, por ser esta a mais adequada aos propósitos já enunciados, ou seja, a
procura por compreender a configuração da área de conhecimento em apreço - Docência
Universitária.
No âmbito das demandas de teor qualitativo, a opção é pelo referencial teóricometodológico, difundido pelas ideias de Ghedin e Franco (2008), que iluminaram os pontos
enfocados pelos sujeitos, possibilitando a compreensão do fenômeno estudado e um melhor
encaminhamento ao percurso de sua formação.
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Portanto, a metodologia de trabalho apoiou-se em uma abordagem qualitativa hermenêutica,
a qual, segundo Ghedin e Franco (2008), destaca a diferenciação entre os dois tipos de objetos de
estudo - o físico e o humano - ao admitir que, ao contrário do objeto físico, o ser humano é capaz de
refletir sobre si e, mediado por interações sociais, constituir-se como pessoa. Nesse ínterim, a
problematização, o diálogo e a reflexão da prática na prática poderão possibilitar a reflexão destes
sujeitos no próprio contexto de trabalho onde atuam.
Nesse sentido, recorremos a grupos focais – uma técnica atribuída a Robert Merton e seu
grupo nos anos de 1940. Somente no final do século XX e início do atual, as Ciências
Sociais/Humanas e as pesquisas em saúde começaram a aplicar essa técnica, que, segundo Carey
(1994), serve para:
•

acessar conhecimentos com base nas necessidades de um grupo;

•

desenvolver ou identificar domínios, conhecendo o vocabulário específico para ter
acesso a apropriações culturais; e

•

enriquecer e explorar os resultados da interpretação de uma pesquisa, sobretudo, as
contradições.

Com tal compreensão, vivenciamos um percurso organizado em sessões de discussão em um
grupo autorreferente. Nessas ocasiões, discutimos aspectos relacionados à pesquisa e sua relação
com a temática examinada, evidenciando elementos de formação dos professores implicados.
Assim, podemos asseverar que o prisma analítico foi o caminho escolhido para nossa
perspectiva no conteúdo das seis sessões realizadas com o indicado grupo focal. Portanto, o exame
dos indicadores realizou-se com foco no conteúdo de cada sessão e em suas temáticas, mediante a
leitura de filmes, poesias, músicas e textos devidamente reproduzidos e analisados de maneira a
esclarecerem nosso intento.
A EXPLORAÇÃO DOS DADOS
Podemos exprimir que esta ação teve como propósito provocar conversações entre os
participantes acerca de suas memórias sobre Docência Universitária e estimular o desencadeamento
do diálogo destes com o próprio ato de operar. Esta responsabilidade foi assumida e materializou-se
pelo cuidado e pela atenção que ensejou, ao possibilitar a exposição do saber-fazer docente dos
participantes, bem como no modo como respeitou os limites/possibilidades do tempo, espaço e
referências. Foram a própria prática efetiva, as inquietações e as expectativas dos participantes que
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orientaram o desenrolar dos trabalhos. Esse fato, pois, se configurou em passaporte para a aceitação
do convite para "ler", com base em um referencial teórico ancorado em poesias, músicas, filmes e
textos, possibilitando o desencadeamento de uma reflexão no contexto da docência universitária,
que tomasse como referência as práticas pedagógicas, a memória e a formação.
Neste âmbito, a Docência perspectivada implicou ponderar acerca da dimensão da pesquisa,
com reflexão e crítica, arrimada na análise de vivências pessoais ancoradas num referencial que,
dentro dos limites, possibilitasse a ressignificação do saber-fazer. As temáticas propostas, com
efeito, configuraram temas que permitiram caracterizar a complexidade da docência universitária,
tanto no sentido da independência ensino-aprendizagem, naquilo que respeita à organização do
trabalho e da relação pedagógica, como das diretrizes que intervêm e interferem nesta relação de
interdependência.
A prática vivenciada no decurso das seis sessões permitiu-nos assegurar que o
desenvolvimento da pesquisa primou pelo investimento em atividades que mobilizavam os
participantes a desencadear processos reflexivos. A cada sessão, ficavam patentes o envolvimento
do grupo e o amadurecimento dos conteúdos trabalhados, fato indicativo de que a dinâmica
desenvolvida mobilizou conhecimentos e possibilitou, dentro dos limites aqui apontados, o
desencadear do diálogo com a própria formação.
Os pontos em destaque referem-se a uma Docência que permitirá a realização da práxis no
ambiente pedagógico, em elaboração. Para proceder às respostas, sem perder de vista esta
perspectiva, é necessário considerar os comentários sob três aspectos, diretamente ligados a um
projeto de elaboração da Docência, como projetos pessoal, institucional e político, bem assim como
coletivo, permeados pela dimensão ética.
A elaboração de um elemento que privilegie uma Docência como projeto pessoal é o
primeiro ponto. Evidenciemos o fato de que os depoimentos dos profissionais comprovam este
entendimento, ao apontarem a centralidade do espaço universitário e escolar como locus social,
onde os profissionais da Educação elaboram o seu jeito de ser e de estar na profissão. Desses
depoimentos algumas manifestações assinalam:
•

o interesse pela profissão/ terreno profissional;

•

a necessidade de uma atitude política, técnica, ética e estética do professor;

•

o sonho e o intento dos professores precisam ser respeitados;
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•

a articulação entre projeto de desenvolvimento profissional e projeto institucional;

•

a descoberta da motivação deve voltar-se para o resgate do desejo;

•

é preciso ouvir para poder dialogar; e

•

a Escola Básica é reflexo da formação na Universidade.

Identificamos a ressonância de tais fatos na leitura dos depoimentos, em constatações que
indicam o comparecimento do sujeito profissional em prática. A dificuldade é expressa de várias
maneiras, nas falas, pelo fato de os entrevistados se perceberem, às vezes sim, às vezes não, sujeitos
coletivos do seu decurso histórico, ao manifestarem impressões atinentes às políticas de formação.
Tais depoimentos evidenciam, como fator preponderante, os desdobramentos das políticas
educacionais, que deixam marcas, apontando a competitividade e o individualismo, no meio
educacional, como ponto de consequências estruturais para a formação.
Comprovamos, também, que os investigados entendem a formação contínua relacionada à
força do habitus partilhado, visto como cuidado com a formação que articule os saberes
pedagógicos e científicos; proporcione a melhor formação científica e/ou curricular; respeite e
valorize, socialmente, o trabalho dos professores; e priorize a dimensão teoria/prática. Eles
consideram o mesmo fenômeno como propulsor da elaboração de uma Pedagogia Universitária,
razão por que há a necessidade de investimento na formação contínua, enfatizada nas falas, como
um elemento estruturante e, embora tácito, unânime entre os entrevistados. Na visão dos
profissionais, identificamos a tendência a um novo habitus, que é possível pensar outro profissional,
portador do habitus alinhado às necessidades humanas, direcionado à escola atual; o profissional da
Educação que, segundo Pimenta (1999 p.26), entre “[...] em contato com os saberes sobre educação
e sobre pedagogia, e possam encontrar instrumentos para se interrogarem e alimentarem suas
práticas confrontando-os. É aí que se produzem saberes pedagógicos na ação’’.
A Universidade e a Escola, entendidas pelos sujeitos como locus de formação e de
elaboração da Docência, devem ter como proposta a formação contínua de seus professores. Em
distinta medida, no entanto, constata-se que a valorização dos projetos (relativos à formação)
desenvolvidos é de interesses distintos (de políticas vigentes, de formação, financeiros, interesses
pessoais), nem sempre associados ao que é acordado coletivamente. A situação vincula-se,
normalmente, à cultura profissional. Nas últimas décadas, é expressa para os professores a
necessidade de resolver, por sua conta, os onera das difíceis condições de trabalho alimentadas
pelas políticas públicas - por exemplo, imposição da necessidade da formação continuada, sem as
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condições para tal. Isso comprova a tese de Bourdieu (2003), para quem a atividade pedagógica
pode se tornar uma violência simbólica à medida que as instituições sociais, entre elas o Estado,
mediante as políticas, desconhecem o poder manipulador, fazendo-se reconhecer como autoridade
legítima, advindo daí o arbitrário de imposição com o arbitrário do conteúdo imposto.
Outra observação da fala dos entrevistados nos revela suas inquietações com a cognição do
ensino e com o conhecimento científico, algo, muitas vezes, ignorado institucionalmente, talvez em
razão do “desconhecimento” da história e da produção científica, nas dimensões técnica, política e
pedagógica, resultando em trabalho pedagógico desatualizado e ativista. A desatualização pode ser
tributária da formação recebida e não maximizada da trajetória profissional, pela pouca ou nenhuma
oportunidade de prosseguimento dos estudos relativos à área de formação. Alguns estudos citados
registram que os profissionais têm consciência das deficiências de sua formação e reivindicam
oportunidades para se capacitarem melhor. O sistema oficial de ensino, em geral, não oferece
sistematicamente situações de aprendizagem que deem oportunidades de continuidade dos estudos
para manter o professor informado cientificamente, bem como atualizado sobre a área pedagógica e
acerca das dinâmicas sócio históricas e políticas.
Quanto ao segundo ponto da análise – à Docência como projeto institucional - defendemos o
argumento de que a instituição educacional deve ser espaço de formulação do conhecimento1 para a
formação, de que os profissionais são sujeitos e não objetos. Nossa defesa aqui vai na direção de
dotar os professores portadores da epistemologia da prática, para que seus conhecimentos e
referenciais teóricos estabelecidos sejam a base na própria senda de trabalho - o que os diferenciará
e estabelecerá a profissão.
O locus de trabalho, no entanto, ainda se configura, em grande parte, como instrumento do
poder simbólico do Estado, pois os participantes comentam as fragilidades das políticas
educacionais, como aspectos que bloqueiam a elaboração de uma Pedagogia Universitária em
curso. É o que conduzimos como achados nas discussões, quando falam de formação contínua, pois
garantem que esta se encontra em grande parte dirigido:
•

a interesses pessoais, com a busca por pós-graduação;

•

às exigências do currículo – LATTES;

Reportamo-nos à “construção do conhecimento” com substrato na idéia de Boaventura de Sousa Santos, ao
apresentar o paradigma emergente do conhecimento, em seu livro Um discurso sobre a Ciência nas suas quatro teses
(2003, p. 59 a 91).
1
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•

às lacunas da formação inicial;

•

à compreensão de ser inacabado;

•

a possibilidades do trabalho;

•

à participação em grupos de estudo e de pesquisa;

•

às necessidades do trabalho; e

•

à procura de fundamentação das ações.

É verdade que este é, hoje, um acontecimento incontestável, pois as políticas educacionais
direcionadas ao Ensino Superior não preparam os profissionais para a profissão docente, mas para o
habitus da economia capitalista. Por outro lado, é preciso que os profissionais da Educação
assumam esta responsabilidade e desenvolvam opções que propiciem o novo habitus, ou seja, outro
habitus que não se concretiza automaticamente, mas que é mediado pela pessoa nas relações
sociais; renovado habitus, compreendido como sistema flexível das disposições e sistema de
esquemas em elaboração, como produto de relações dialéticas, entre a exterioridade e interioridade;
habitus divisado desde a perspectiva relacional e processual de análise, capaz de apreender a
relação entre a pessoa e a sociedade.
Ao vermos a Universidade e a Escola como espaços de formação do terreno pedagógico,
temos a perspectiva de Freire (1987), que concebe a escola como lugar de esperança, resistência e
possibilidade. A ideia reforça nossa posição, com amparo em Bourdieu (2003), sobre a
possibilidade de as instituições de ensino promoverem a instauração de novo habitus,
reorganizando-se, internamente, em todos

os aspectos

(técnico-pedagógico, político e

administrativo), tendo em vista um objetivo comum. Admitimos o trabalho coletivo como
contraposição à cultura individualista da sala de aula, instaurada, o que não significa desconsiderar
outros aspectos relacionados ao efetivo fazer pedagógico. Fazemos mister a proposta de formação
da sala de aula, como defendem os entrevistados, ao solicitarem outros espaços de realização do
trabalho pedagógico. Nesse ambiente, edificam-se o profissional e a instituição escolar, ou seja, o
professor se refaz na ação e na interação que o lugar institucional permite, ao recuperar o eixo
pedagógico de sua ação, traduzida, conforme Pimenta (2002, p.45), “[...] em medidas para a efetiva
elevação do estatuto da profissionalidade e para a melhoria das condições”. Efetivamente, pois, tem
sentido se falar da Docência como projeto-coletivo – o que exige do locus institucional a criação de
estratégias que mobilizem os educadores na constituição do projeto político-pedagógico. Aqui, nos
reportamos à Escola como manifestação da vida, em toda a sua complexidade, com as indagações
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sobre a comunidade educativa, que tem os modos próprios de ser, conhecer e querer - uma escola
que traduz os anseios e as necessidades profissionais dos integrantes.
Entre as estratégias de formação do projeto político-pedagógico, está a formação contínua.
No dizer de Canário (1997, p.14), a formação contínua ‘’centrada na escola”, no caso em epígrafe,
“A Universidade”; mas isso não significa autogestão da formação, nem dispensa de apoios externos.
‘’Esta valorização do contexto de trabalho como ambiente formativo e da formação como processo
[.] tende a favorecer uma interativa situação que envolve a todos os integrantes da escola de forma
simultânea” e ajudá-los a iniciar e conduzir, de modo pertinente, o ciclo de resoluções de
problemas. Essa estratégia de trabalho cobre também as necessidades de formação apontadas pelos
profissionais pesquisados, dentre as quais evidenciamos:
•

a busca da relação teoria versus prática;

•

a procura de aproximação do conhecimento com a realidade;

•

uma visão atenta das necessidades da Escola – comunhão entre a Escola Básica e a
Universidade;

•

o contato da Escola com a pesquisa;

•

a articulação da formação com os projetos políticos dos cursos/IES; e assunção da
interdisciplinaridade.

CONCLUSÕES
Os achados da incursão foram muitos. Esclarecemos que, para os mapear, recorremos à
problemática inicial da pesquisa, configurada na indagação central deste estudo: quais as
contribuições que os profissionais da Educação Básica podem trazer para a (re) elaboração de uma
Docência Universitária?
Esses achados nos conduziram a refletir acerca das deficiências da formação pedagógica de
professores, sobretudo os que estão em exercício nas salas de aula da Universidade, como grande
desafio. Isso significa a necessária recuperação do trabalho pedagógico na contextura da instituição
acadêmica.
O grupo de profissionais procede, aqui, uma denúncia ante as responsabilidades impostas, as
políticas e as condições de trabalho. Para eles, parece existir um movimento de desfiguração das
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atividades pedagógicas (teores específicos - conteúdos pedagógicos). Este fato interfere
profundamente nas possibilidades de realização do trabalho pedagógico de qualidade.
Considerando que não pode haver profissão ancorada na insuficiência de conhecimentos
capazes de sustentar a prática, a Universidade - lugar, por excelência, de sistematização desses
conhecimentos - não pode assumir uma atitude que ratifica uma posição na qual a condição
profissional da docência universitária exige para o seu exercício apenas conhecimentos disciplinares
das profissões que se expressam como objeto de formação.
Esse entendimento nos transporta a maior esforço de interpretação do significado das
práticas pedagógicas, que se constituem baseadas na compreensão dos aspectos científicos da
Educação, ou seja, do conhecimento pedagógico. É o caso de desvendar os fundamentos filosóficos
da Docência como área de conhecimento que tem suporte nas Ciências da Educação e seu sentido
na humanização da práxis.
Os esclarecimentos indicam que a formação dos professores precisa instalar outra realidade
para a realização do trabalho pedagógico, secundado pelo estatuto epistemológico da Pedagogia,
cujas concepções necessitam estar alinhadas com uma dimensão científica, que assegure as
condições do pensamento autônomo para tornar possível uma dinâmica de autoformação
participada2.
Também elucidam o fato de que, no contato com a prática educativa de aspecto pedagógico,
o conhecimento profissional se enriquece com outros terrenos (social, moral, ético), além de
permitir fomentar a análise e a reflexão sobre a prática educativa, na tentativa de recomposição dos
esquemas, percepções e crenças do habitus pedagógico.
Tal habitus poderá patrocinar um conhecimento profissional, imaginário, intuitivo, criativo e
científico que se faz legítimo, ou seja, a análise e reflexão das situações problemáticas vividas, não
apenas instrumentais, favorecem ao profissional da Educação elaborar o sentido de cada situação.
Por isso, a formação precisa não apenas se aproximar da prática educativa, mas, sobretudo,
necessita se aliar à Escola e a outras práticas pedagógicas.
O conhecimento teórico da praxiologia bourdiesiana, de apoio à prática educativa, favorece
o entendimento da instauração do novo habitus, consequentemente, a efetiva elaboração de uma

Compartilhamos as ideias de Pimenta (2006), ao indicar a pesquisa crítico-colaborativa como dinâmica de
autoformação participada, mediante a qual os educadores elaboram as próprias soluções em relação com os problemas
(necessidades) práticos que defrontam.
2
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Docência alimentada pelas necessidades (aspectos políticos, vivências coletivas, informações
atualizadas, pontos atinentes a empregabilidade, posição política e ética) da profissão dos
educadores e da evolução qualitativa do ensino-aprendizagem.
Na elaboração de uma Docência, os profissionais concebem outras significações, como
atividades pedagógicas assentadas na formação integral da pessoa humana, em dimensão coletiva e
ética, afastando, assim, o imperialismo do individualismo com origem na práxis.
À vista dessas posições, uma Docência em sua elaboração se faz sobre a base do habitus
que compreende as dimensões ethos e hexis inseridas no habitat social. De tal modo, se, de uma
parte, o habitus reproduz os referenciais da cultura legitimada, de outra vertente, desenvolve um
trabalho cognitivo de ressignificação dos objetos materiais e imateriais da cultura. Admitimos a
ideia de que, pelas práticas, a formação constitui um universo simbólico próprio, do subcampo
cultural que se materializa nos agentes, por meio de esquemas de percepção, pensamento e ação.
Sob essa óptica, podemos afirmar a viabilidade de constituição de novo habitus na senda
pedagógica, que, para compreender a ressignificação dirigida à elaboração de uma Pedagogia
Universitária, deve ser essencialmente permeado pela dimensão ética tendente à práxis.
Tudo isso irá contribuir para alterar as determinações sociais no sentido de se obter o novo,
o aumento da qualidade do gênero humano. É nesse sentido que nos reportamos, ab initio, aqui no
texto, no sentido de que a dimensão ontológica da Docência requer também a consideração da sua
natureza ética. Portanto, nos cursos de graduação, embora os alunos tenham mais autonomia
intelectual para realização de seus estudos, eles precisam de uma orientação, de um ensino, e isso
requer o conhecimento pedagógico do professor, por conseguinte, impõe-se uma Docência
Universitária (re)siginificada no âmbito das IES.
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Resumo
Este estudo se insere no âmbito da configuração do campo de conhecimento da Docência. Ancorado
na seguinte indagação: quais as contribuições que os profissionais da Educação Básica podem aportar
para a Docência? Analisam–se as reflexões e proposições de profissionais da educação básica com
origem nas suas memórias de formação e prática pedagógica. No campo das pesquisas qualitativas,
apoia-se no referencial teórico-metodológico, difundido por Ghedin e Franco (2008). A análise dos
dados obtidos indica a necessidade de elaboração da docência como projeto pessoal, institucional e
coletivo. À vista dessas posições, a Docência em sua elaboração se faz sobre a base do habitus que
compreende as dimensões ethos e héxis3, inseridas no habitat social. De tal modo, se, de uma parte, o
habitus reproduz os referenciais da cultura legitimada, de outra vertente, desenvolve um trabalho
cognitivo de ressignificação dos objetos materiais e imateriais da cultura. As constatações apontam
para: a memória de formação; a formação continua; as práticas pedagógicas e o desenvolvimento
profissional. Tais reflexões ampliam o debate no campo da Didática.
Palavras-chave: Docência; Memória; Professores da Educação Básica.

Bourdieu, (2003) ao tomar o conceito de habitus, leva em conta a autarquia do homem, defendida por Aristóteles, no
sentido de construtor da própria morada que compreende o espaço do ethos. Com efeito, segundo Bourdieu (1983,
p.104), “[...] a força do ethos é que se trata de uma moral que se tornou hexis, gesto, postura”. O autor chama atenção
para o conceito de habitus que engloba dialeticamente a noção de ethos e héxis, pois não se pode compartimentar essas
dimensões. Por isso, como ele próprio o afirma, “pouco a pouco fui começando a utilizar apenas a noção de habitus”.
(1983, p. 04). Com esse entendimento, oferece um verdadeiro círculo dialético entre o ‘’campo social’’, o ethos, a héxis
e o habitus, apontando para a práxis, na dimensão ética.
3
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INTRODUÇÃO
A docência universitária está ancorada na discussão sobre a formação docente e profissional
de professores de Instituições de Ensino Superior (IES), principalmente, ao refletirmos sobre os
caminhos relacionados à formação, aos saberes e às práticas de ensino. Pesquisas vêm sendo
realizadas sobre o papel da docência no ensino superior e a relação na constituição do “ser
professor” como evidenciados nos estudos de Almeida (2012), Pimenta e Anastasiou (2014) e
Machado (2019).
Nesta pesquisa foi realizado o mapeamento dos trabalhos produzidos na área da educação
acerca dessa temática. Utilizamos o Estado da Questão (EQ) como possibilidade investigativa que
visa aproximar o(s) pesquisador(es) do objeto de pesquisa. O EQ ajuda o pesquisador a rever seus
planejamentos sejam em relação aos objetivos, métodos ou fundamentação teórica, pois a leitura de
outras investigações possibilita identificar os aspectos inéditos do tema em questão, além de
proporcionar uma redefinição de categorias (SILVEIRA; NÓBREGA- THERRIEN, 2011).
Assim, surgiu o questionamento: de que modo os estudos existentes no portal de periódicos
da CAPES apresentam a temática Docência universitária situada na formação de professores?
Temos como objetivo apresentar o Estado da Questão sobre a temática Docência Universitária, a
partir de estudos situados no portal de periódicos da CAPES, a fim de identificarmos os trabalhos
que tem como foco a Docência Universitária, relacionando com a constituição dos percursos
formativos, os saberes e as práticas de professores que formam outros docentes para atuação na
Educação Básica.
Este estudo é oriundo de uma pesquisa guarda-chuva que objetiva compreender a formação,
saberes e práticas de ensino dos professores universitários de IESs públicas e privadas do Ceará. Ele
se delineia a partir de uma problemática atual que permeia a formação dos professores, que é a
profissionalização do ensino. sendo entendida a necessidade de atribuir à carreira dos docentes o
status de profissão, assim, é importante o conhecimento de estudos já publicados acerca das
compreensões plurais a respeito do tema para que possam ser evidenciadas as lacunas que ainda
existem.
O CAMINHO: MAPEAMENTO DAS BUSCAS NOS PERIÓDICOS CAPES
O Estado da Questão do nosso estudo sobre docência universitária foi realizado a partir do
mapeamento bibliográfico no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
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de Nível Superior (CAPES), em que optamos pelos periódicos que privilegiavam a temática
“Docência Universitária”, “Educação Superior” AND

“Ensino Superior”, pois estes se

relacionavam com a nossa questão investigativa.
A escolha do portal da CAPES se deu por este ser um banco de dados que possibilita o
acesso a uma diversidade de periódicos e publicações científicas. Além disso, utilizamos o termo
booleano “AND”, para que os descritores que utilizamos nas pesquisas no portal de periódicos da
CAPES apareçam juntas, assim, filtrando trabalhos que tenham relação entre a docência
universitária e a formação, saberes e práticas
Posteriormente fizemos o mapeamento dos artigos nos periódicos encontrados e
demarcamos o recorte temporal de dez anos (2009 a 2019). Para isso selecionamos alguns
descritores que se relacionavam à pesquisa, estes são: Docência Universitária e Professor
Universitário, além disso, fizemos combinação desses descritores com as palavras-chaves:
Formação, Saberes e Práticas.
Ao finalizar esse exercício de mapeamento, realizamos a leitura dos títulos dos estudos
encontrados, em seguida a leitura dos resumos. A partir dessa primeira análise, selecionamos
artigos para que fossem lidos na íntegra, a fim de analisar as temáticas que contemplavam à
docência universitária situada na formação de professores.
MAPEAMENTO DOS TRABALHOS ENCONTRADOS NOS PERIÓDICOS INDEXADOS NO
PORTAL DA CAPES
Encontramos seis periódicos no portal da CAPES que se detinham às temáticas supracitadas
e pesquisados seu Qualis em relação ao ensino. Ao pesquisar os artigos nesses periódicos, de
acordo com os descritores anteriormente expressos, fizemos a contabilização da quantidade de
artigos encontrados sem repetições. Obtivemos o total de cento e quarenta e três artigos (quadro 1).
Feito isso, contabilizamos os trabalhos mapeados de acordo com as combinações feitas por
descritores nos seis periódicos encontrados (Quadro 2). Nesse quadro foram contabilizados também
os artigos que se repetiam nos descritores.
É nítido que a quantidade de trabalhos encontrados acerca da temática foi limitada, visto que
foram pesquisados estudos com o recorte temporal de dez anos nos periódicos. Percebe-se, que na
última combinação (Docência Universitária, formação, saberes, práticas; Professor universitário,
formação, saberes, práticas) os trabalhos diminuíram em relação aos resultados do primeiro
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descritor, constatando que quanto mais se afunilava a investigação menos se encontrava pesquisas
que privilegiavam à docência universitária interligada à formação, aos saberes e às práticas de
ensino.
Posteriormente, organizamos uma síntese a partir da leitura dos títulos dos artigos, e
escolhemos para fazer a análise dos resumos aqueles que se relacionavam à docência universitária,
situada na formação de professores, relacionando formação, saberes e práticas ensino, por este ser
nosso objetivo de estudo, assim, excluímos da pesquisa os trabalhos relacionados à administração,
engenharia e os da área da saúde. De todos os títulos analisados, encontramos somente dezenove
trabalhos que se aproximavam do nosso tema de estudos.
Fizemos a busca desses artigos e realizamos a análise do resumo. Em seguida, selecionamos
três artigos para a analisá-lo na íntegra (quadro 3), os critérios para a escolha destes foram: a
abordagem da temática docência universitária tomando como base a trajetória dos docentes,
relacionando a formação, os saberes, e práticas de ensino; pesquisa realizada em curso de
licenciatura; e os sujeitos da pesquisa sendo professores universitários. A análise desses trabalhos
foi apresentada na próxima sessão.
Vale ressaltar, que realizamos a leitura dos aspectos teórico-metodológicos das produções
selecionadas e observamos a semelhança com o nosso objeto de investigação, em relação aos
aspectos particulares da Docência Universitária, tomando como base os percursos formativos, os
saberes e as práticas de ensino.
Das seis revistas encontradas, observamos que somente duas delas tinham artigos com as
características analisadas, sendo estas pertencentes ao mesmo Qualis (B2), tendo um bom fator de
impactos na área de ensino. Assim, percebemos a escassez de trabalhos nesses periódicos acerca da
temática docência universitária situada na formação, saberes e práticas de ensino de professores que
formam outros professores.
O QUE DIZEM OS ARTIGOS MAPEADOS SOBRE A DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA
SITUADA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES?
Cavalheiro, Isaia e Bolzan (2010) realizaram o estudo “A formação no ensino superior:
Quais trajetórias de formação têm os professores que formam professores para a escola básica?”,
este objetivou investigar a trajetória formativa que vem sendo construída por professores do curso
de Pedagogia da Universidade de Santa Maria e qual a repercussão desta na formação de futuros
professores de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. As autoras observaram que
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a maioria dos investigados revelaram que ser professor é uma representação profissional por eles
vivenciada desde a infância, e concluíram que existe a necessidade de saber lidar com as incertezas
inerentes à docência, permitindo aos professores enfrentar os obstáculos da docência.
Machado (2019) corrobora com a ideia do artigo analisado, ao afirmar que a formação
universitária é um elemento essencial para o fazer-se docente, porém, este não o único necessário,
pois as trajetórias biográficas e as experiências vivenciadas fora da universidade fazem parte dos
percursos formativos fazendo com que haja (re)significação da docência universitária.
O artigo de Oliveira e Vasconcellos (2014), “Desafios, saberes e práticas pedagógicas de
docentes universitários: repercussões de um Programa Institucional de Formação” objetivou
compreender as significações dos professores universitários da Universidade Federal de Santa
Maria em relação aos processos formativos. As autoras acompanharam o Programa Institucional de
Formação e Desenvolvimento Profissional dos Professores e Gestores da Universidade,
evidenciando que este viabilizou espaço e tempo para as discussões acerca da atuação docente, além
da urgência da necessidade que as universidades sejam um espaço de formação para os seus
formadores, promovendo momentos para que os docentes qualifiquem mais seus saberes e fazeres.
É necessário salientar que as instituições universitárias devem preocupar-se com a formação
dos profissionais que as compõem, realizando encontros que os possibilitem refletir e ressignificar
seus saberes e suas práticas de ensino. Segundo Magalhães Junior e Cavaignac (2018), as IES
devem promover o processo de formação permanente do desenvolvimento profissional docente por
meio de formações contínuas, articulando o processo de construção coletiva, para que seja refletido
sobre o papel da universidade e dos saberes docentes intrínsecos ao processo de ensino e
aprendizagem.
O trabalho de Zanotto e Alves (2017) denominado “O início da docência no ensino superior
um estudo em um curso de Educação Física” teve o objetivo de apresentar os saberes e as
possibilidades mobilizadas no exercício docente inicial em um curso de licenciatura em Educação
Física. Os autores perceberam que os professores trazem para sua prática universitária,
características vivenciadas tanto na sua graduação, como na experiência que teve na educação
básica, frisando que a aprendizagem da docência se articula entre teoria e prática, consolidadas
também a partir das experiências vivenciadas nas diferentes situações de atuação profissional.
Fica claro que a docência no ensino superior não deve restringir-se somente aos saberes
advindos da graduação ou da pós-graduação, ela deve ser permeada pela relação entre a teoria e a
prática, e para isso deve ser entendida a subjetividade do profissional docente como sujeito inserido
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em um contexto institucional e social, desse modo a docência só pode ser compreendida se
contextualizada (VEIGA, 2014).
Verificamos que os três artigos analisados tiveram aspectos teóricos e metodológicos
similares, constituindo-se como pesquisas realizadas com professores universitários e que tomaram
como base autores que discutem acerca dos percursos formativos de professores universitários. Os
estudos analisados também foram unânimes ao afirmarem que a atuação na docência universitária
se constitui a partir das diferentes trajetórias vivenciadas pelos professores dentro e fora da
universidade.
CONCLUSÕES
O estudo revelou que os periódicos encontrados no portal da CAPES que privilegiam a
docência no Ensino Superior, possuem poucos estudos que relacionam a docência universitária aos
percursos formativos, saberes e práticas de ensino de docentes que lecionam em licenciaturas.
Observamos que os artigos analisados na íntegra evidenciaram a importância da formação
pedagógica para a constituição dos saberes docentes e que os saberes adquiridos com a experiência
são essenciais nas trajetórias dos profissionais docentes, além disso, esses saberes teóricos e
práticos devem ser atrelados para que seja pensado e refletido sobre as melhores formas de agir na
formação de professores.
Assim, identificamos a necessidade de mais pesquisas voltados para as nossas categorias de
estudo, pois estas são essenciais para refletir as significações acerca do exercício profissional de
professores que formam outros professores. Ressaltamos com isso, que os achados desse EQ serão
norteadores para estudos futuros que buscam discutir acerca da temática delineada.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Maria Isabel de. Formação do professor do Ensino Superior: desafios e políticas institucionais. 1 ed.
São Paulo: Cortez, 2012.
CAVALHEIRO, Rejane; ISAIA, Silvia Aguiar; BOLZAN, Doris Pires Vargas. A formação no ensino superior: Quais
trajetórias de formação têm os professores que formam professores para a escola básica? Formação Docente, Belo
Horizonte, v. 2, n. 3, p. 50-65, 2010. Disponível em: <https://revformacaodocente.com.br/index.php/rbpfp/
article/view/18>. Acesso em: 11 dez. 2019
MACHADO. Sarah Bezerra Luna Varela. Docência Universitária em cursos de licenciatura na Faculdade de
Educação de Itapipoca/UECE: Cartografias de percursos formativos, constituição de saberes e vivências de práticas
de ensino. 2019, 157f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Estadual do Ceará (Programa de Pós-Graduação
em Educação), Fortaleza -CE, 2019.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2247

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

MAGALHÃES JUNIOR, Antônio Germano; CAVAIGNAC, Mônica Duarte. Formação de Professores: limites e
desafios na educação superior. Caderno de pesquisa, São Paulo, v. 48. n. 169, p. 902- 920, 2018. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742018000300902>. Acesso em: 11 dez. 2019
OLIVEIRA, Valeska Fortes; VASCONCELLO, Vanessa Alves da Silveira de. Desafios, saberes e práticas pedagógicas
de docentes universitários: repercussões de um Programa Institucional de Formação. Formação Docente, Belo
Horizonte, v. 6, n. 11, p. 65-78, 2014. Disponível em: <https://revformacaodocente.com.br/index.php/rbpfp/article/
view/105>. Acesso em: 11 dez. 2019
PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos. Docência no Ensino Superior. 5 ed. São
Paulo: Cortez, 2014.
SILVEIRA, Clarice Santiago; Nóbrega -Therrien, Silva Maria. Estudos sobre pesquisa e formação de professores da
educação básica: Elaboração do Estado da Questão. Revista Educação e Gestão, Natal, v. 41, n.27, p. 219- 243, 2011.
Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/6515>. Acesso em: 11 dez.
2019
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Formação de professores para a Educação Superior e diversidade da docência. Revista
Diálogo Educacional, v. 14, n.42, p.327-342, 2014. Disponível em: < https://www.redalyc.org/pdf/1891/189131
701002.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2019
ZANOTTO, Luana; ALVES, Fernando Donizete Alves. O início da docência no ensino superior um estudo em um
curso de Educação Física. Revista Docência do Ensino Superior, Belo Horizonte, v. 7, n.2, p. 63-78, 2017. Disponível
em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rdes/article/view/2299>. Acesso em: 11 dez. 2019

QUADROS
Quadro 1. Periódicos, Classificação qualis e quantitativo de trabalhos encontrados com os descritores pesquisados
Periódicos

Qualis

Trabalhos

Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior

A2

8

Competência – Revista da Educação Superior do SENAC -RS

B4

3

Formação Docente

B2

13

Iniciação & Formação Docente

B3

6

Revista Brasileira de Ensino Superior

B2

30

Revista Docência do Ensino Superior

B1

83

TOTAL DE TRABALHOS
Fonte: Elaboração própria

143

Quadro 2. Trabalhos encontrados nos periódicos indexados no portal da CAPES de acordo com a combinação dos
descritores
Descritores

Quantidade de

Descritores

trabalhos

Quantidade
de
trabalhos

“Docência Universitária”

96

“Professor Universitário”

77

“Docência Universitária” AND

41

“Professor Universitário” AND

46

“Formação”
“Docência Universitária”; AND

“Formação”
25

“Saberes”
“Docência Universitária” AND
“Práticas”

“Professor Universitário” AND

30

“Saberes”
27

“ProfessorUniversitário” AND

34

“Práticas”
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“Docência
Universitária”AND

45

“Formação”

AND “Saberes” AND “Práticas”

“Professor

31

Universitário”; “Formação” AND
“Saberes” AND “Práticas”
Fonte: Elaboração própria

Quadro 3. Síntese dos trabalhos selecionados para os achados da pesquisa
Autor (es)

Ano

Título

Periódico

CAVALHEIRO, Rejane;

2010

A formação no ensino superior: Quais

Formação Docente

ISAIA, Silvia Aguiar;

trajetórias de formação têm os professores

BOLZAN, Doris Pires Vargas

que formam professores para a escola
básica?

OLIVEIRA, Valeska Fortes;

2014

Desafios, saberes e práticas pedagógicas

VASCONCELLO, Vanessa

de docentes universitários: repercussões

Alves da Silveira de

de um Programa Institucional de

Formação Docente

Formação
ZANOTTO, Luana; ALVES,
Fernando Donizete Alves

2017

O início da docência no ensino superior

Revista Docência

um estudo em um curso de Educação

do Ensino Superior

Física
Fonte: Elaboração própria

Resumo
A docência universitária é uma temática que vem sendo estudada por diversos autores, com foco
principalmente na formação de professores e na compreensão da constituição de ser docente.
Objetivamos apresentar o Estado da Questão sobre a temática docência universitária, a partir de
estudos situados no portal de periódicos da CAPES, a fim de identificarmos os trabalhos que tem
como foco a Docência Universitária, referenciando a constituição dos percursos formativos, os saberes
e as práticas de professores que formam outros docentes. Para a melhor compreensão acerca da
temática utilizamos como pressupostos teórico-metodológicos as ideias de Almeida (2012); Machado
(2019); Pimenta e Anastasiou (2014); Silveira e Nóbrega-Therrien (2011); e Veiga (2014). Para a
concretização do Estado da Questão, realizamos um mapeamento de estudos já publicados a partir dos
descritores: “Docência Universitária” AND “Professor Universitário”, além disso, fizemos combinação
desses descritores com as palavras-chaves: “Formação”, “Saberes” AND “Práticas”. Posteriormente,
fizemos a seleção e análise de três artigos que tiveram como foco a docência universitária, relacionando
a formação, os saberes e as práticas de ensino de professores que lecionam em cursos de licenciatura.
Observamos que eram unânimes nos textos que foram analisados a afirmação de que a atuação dos
docentes universitários se constitui a partir das diferentes trajetórias vivenciadas pelos professores
dentro e fora da universidade. Destacamos assim, a necessidade de mais estudos voltados para a
Docência Universitária que foquem na constituição dos percursos formativos, dos saberes e das
práticas de professores que formam outros docentes como elementos constituintes do magistério no
ensino superior.
Palavras-chave: Estado Questão; Docência Universitária; Formação de Professores.
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Resumo
O painel tem como objetivo apresentar pesquisas concluídas que discutem aspectos concernentes à
didática na formação de professores mediante o exame das especificidades do trabalho docente no
ensino superior, tomando como objeto de análise cursos de graduação da Universidade de São Paulo.
Para tanto, analisa elementos relativos às práticas de avaliação das aprendizagens, buscando
compreender como os docentes constroem os seus critérios de excelência e de que forma estes são
mobilizados na docência, na avaliação das aprendizagens e na formação realizadas no ensino superior; a
incorporação de questões de gênero no currículo da instituição, visando identificar e analisar como tais
elementos são transformados em conteúdo disciplinar e passam a fazer parte dos programas dos
cursos; e as representações dos professores acerca da sua atuação naquele espaço, investigando como
estas norteiam o trabalho docente e a constituição de seus saberes neste nível de ensino. Ao estudarmos
as práticas, as representações e os saberes que norteiam o trabalho realizado na universidade,
investigamos como são criadas as representações do lugar social que se ocupa, as categorias de
comportamento desejável no cotidiano universitário, de assiduidade, de escrita, de linguagem, visando a
compreender como os docentes constroem os seus critérios de excelência e de que forma estes são
mobilizados na docência e na formação realizadas neste nível de ensino. Desta forma, pesquisar
elementos que estão presentes no cotidiano da sala de aula dos professores universitários nos permite
analisá-los como mais uma meada da imensa trama que constrói a compreensão das questões atinentes
à vida e à cultura das escolas superiores.
Palavras-chave: formação docente – didática no ensino superior – avaliação das aprendizagens –
questões de gênero – representações de professores.
QUESTÕES DE GÊNERO NA FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE: UMA ANÁLISE SOBRE O
CURSO DE PEDAGOGIA DA FEUSP ENTRE 1998 E 2018
Bruno do Nascimento Sá – Colégio Brasília de São Paulo

A escola deveria ser um ambiente de promoção da democracia em seu sentido mais amplo.
No entanto, quando observada de fora, pode-se perceber que se trata de um local onde aspectos
hegemônicos são constantemente reforçados e perpetuados. Nesse sentido, fica claro que o
ambiente escolar configura “a própria forma como a sociedade produz as verdades sobre o que deve
ser reproduzido, quais os comportamentos de gênero sancionados e por que outros são silenciados e
invisibilizados[...]”, de acordo com Berenice Bento (2011, p. 555).
Em seu estudo Na escola se aprende que a diferença faz a diferença, a autora (ibid.)
menciona casos de crianças e adolescentes que foram vítimas de críticas e julgamentos por
manifestarem uma identidade de gênero diferente da considerada natural e normal pela sociedade.
Assim, para esses, a escola passou a ser um ambiente de terror e traumas, fazendo até mesmo com
que interrompessem seus estudos por não suportarem tal hostilidade.
Entre diversos outros exemplos, a hostilidade para as diversidades de gênero na escola
ocorre em situações simples como: acreditar que há uma aptidão natural para exatas nos meninos,
uma facilidade das meninas para português ou, nas aulas de História, quando se ensina que os
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heróis são conquistadores por meio da violência, guerreiros enquanto as figuras femininas têm sua
relevância ocultada (MORENO, 1999).
Mais exemplos aparecem na hora do recreio, quando as meninas são incentivadas a brincar
de "[...] cozinheiras, cabeleireiras, fadas, mamãezinhas, enfermeiras ou dançarinas[...]", enquanto os
meninos brincam de "[...]índio, ladrões de gado, bandidos, policiais, super-homens, tigres ou
qualquer outro elemento agressivo em oposição à passividade das brincadeiras femininas"
(VIANNA, 2003, p. 48).
Teixeira e Magnabosco (2010) também mencionam que os espaços abertos da escola, como
a quadra de esportes, costumam ser de uso quase exclusivo dos meninos, enquanto espaços
menores, fechados e de fácil controle, das meninas. Assim, eles podem exercitar sua agressividade e
força física, enquanto elas ficam em locais que facilitam o controle dos gritos e da correria.
É assim que, desde os primeiros anos de vida, na observação de como se dão as
relações de gênero dentro de casa e fora dela, na orientação que recebem quanto a
brinquedos e brincadeiras, roupas, e modos tidos como mais adequados a cada gênero
as crianças são "treinadas" a desenvolver papéis e habilidades diferenciadas, e que irão
influenciar nas suas escolhas e possibilidades concretas ao longo da vida (SÃO
PAULO, 2003, p. 22).

Essas construções sociais acabam por gerar nos alunos alguns padrões de comportamento
dados como aceitáveis socialmente, sendo, assim, consideradas identidades normais e naturais. De
acordo com Hall e Woodward (2009, p. 83), isso ocorre porque se atribui a esse comportamento
tantas características positivas que qualquer outra identidade passa a ser vista como negativa e
errada. De acordo com os autores, “A identidade normal é ‘natural’, desejável, única. A força da
identidade normal é tal que ela nem sequer é vista como uma identidade, mas simplesmente como a
identidade”.
Assim, é possível concordar com os questionamentos propostos por Guacira Lopes Louro
(1997, pp. 63-64) sobre o tema:
Afinal, é "natural" que meninos e meninas se separem na escola, para os trabalhos de
grupos e para as filas? É preciso aceitar que "naturalmente" a escolha dos brinquedos
seja diferenciada segundo o sexo? Como explicar então que muitas vezes eles e elas se
"misturem" para brincar ou trabalhar? É de esperar que os desempenhos nas diferentes
disciplinas revelem as diferenças de interesse e aptidão "características" de cada
gênero? Sendo assim, teríamos que avaliar esses alunos e alunas através de critérios
diferentes? Como as professoras de séries iniciais precisam aceitar que os meninos são
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2252

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

"naturalmente" mais agitados e curiosos do que as meninas? E quando ocorre uma
situação oposta à esperada, ou seja, quando encontramos meninos que dedicam a
atividades mais tranquilas e meninas que preferem jogos mais agressivos, devemos
nos "preocupar", pois isso é indicador de que esses/as alunos/as estão apresentando
desvios de comportamento?

Jane Felipe (2010), menciona que há um silenciamento por parte da escola no que se refere a
essas questões porque os professores se sentem despreparados por não terem tido uma formação
adequada sobre o tema. A autora ainda menciona que os docentes da educação infantil têm muita
dificuldade de lidar com situações que surgem no cotidiano temendo, inclusive a desaprovação dos
pais.
Um dos pontos fundamentais na educação das crianças é problematizar e desconstruir
o sexismo, a heteronormatividade e outros tipos de preconceito, pois eles começam
dentro de casa e podem ser reforçados, muitas vezes, dentro da própria escola, que
deveria ser um lugar de acolhimento, além de sua função de ampliar os conhecimentos
dos alunos e alunas (e também dos professores/as) (JANE, 2010, p. 6)

Silva (2015, p. 97) complementa as palavras de Felipe mencionando que os docentes têm a
linguagem como instrumento de trabalho e o seu uso pode incluir ou excluir as pessoas. Assim, em
um mundo marcado pela diversidade, não se pode participar do jogo de forças que trata as
diferenças como desigualdades. Conforme a autora, “Cabe às instituições cumprirem o seu papel de
agentes políticos e isso passa pela formação de professores”.
É possível concordar mais uma vez com as palavras de Louro (1992, p. 228-229), ao afirmar
que as relações entre diferentes indivíduos e, consequentemente, entre os diferentes gêneros são
componentes do processo de construção de subjetividades. A Educação também se insere em um
processo de construção de sujeitos, independente da perspectiva de ensino que assumir. Portanto, o
conceito de gênero faz-se relevante, útil e apropriado dentro das questões educacionais, uma vez
que essa discussão põe “em xeque o caráter ‘natural’ do feminino e do masculino”.
Dessa forma, a partir das informações acima apresentadas, este texto pretende apresentar, a
seguir, as informações e dados obtidos por meio de uma pesquisa realizada no nível do mestrado,
buscando identificar de que forma as discussões sobre gênero ocorre na formação inicial de
professores, no curso de Pedagogia da FEUSP. Para tanto, serão apresentados fundamentos legais
sobre a tratativa da temática na formação de professores e a síntese de entrevistas realizadas com
três professoras que ofereceram disciplinas sobre gênero na instituição entre os anos de 1998 e
2018.
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Além da relevância e emergência do tema na formação de professores, há ainda documentos
de caráter oficial que dão subsídio para que a formação sobre gênero ocorra na formação de
professores. A própria Lei de Diretrizes e Bases – LBD, Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996,
estabelece que a educação deve ser o exercício da cidadania e "inspirada nos princípios da liberdade
e nos ideais da solidariedade humana, com a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho" (BRASIL, 1996).
Em seu Artigo 3º, Incisos I e IV, a LDB (BRASIL, 1996) ainda destaca que a educação deve
promover a "igualdade de condições para o acesso e permanência na escola"; o "respeito à liberdade
e apreço à tolerância", além de determinar, no parágrafo 9º do Artigo 26, que os alunos tenham
acesso a "conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência
contra a criança e o adolescente [...] incluídos, como temas transversais, nos currículos escolares
[...], observada a produção e distribuição de material didático adequado".
A partir dessa base legal, surgiram os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, um
conjunto de documentos que têm por finalidade "orientar e garantir a coerência dos investimentos
no sistema educacional", devendo ser aplicados por meio da socialização das discussões, pesquisas
e recomendações, do subsídio à participação dos profissionais da área da educação no Brasil,
"principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato com a produção
pedagógica atual" (BRASIL, 1997, p. 13).
Os PCN dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental são divididos em dez cadernos, sendo
que o último, que aborda os Temas Transversais, sugere que as temáticas “Pluralidade Cultural” e
“Orientação sexual”. Na introdução do Volume 10, o documento menciona a importância de se
abordar Gênero na escola:
Da mesma forma, questões de gênero trazem em seu bojo histórias de injustiça para
com as mulheres, nas mais diversas dimensões da vida, do cotidiano na vida privada a
situações profissionais. Injustiças freqüentemente agravadas, quando se manifestam
em conjunto com problemas vinculados a discriminação por motivo de raça/etnia,
cultura, exclusão socioeconômica. (BRASIL, 1997B)

Na segunda parte do Volume 10 dos PCN, voltada para a Orientação Sexual, o documento
também menciona que:
Desde muito cedo, são transmitidos padrões de comportamento diferenciados para
homens e mulheres. O conceito de gênero diz respeito ao conjunto das representações
sociais e culturais construídas a partir da diferença biológica dos sexos. Enquanto o
sexo diz respeito ao atributo anatômico, no conceito de gênero toma-se o
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desenvolvimento das noções de “masculino” e “feminino” como construção social. O
uso desse conceito permite abandonar a explicação da natureza como a responsável
pela grande diferença existente entre os comportamentos e lugares ocupados por
homens e mulheres na sociedade. Essa diferença historicamente tem privilegiado os
homens, na medida em que a sociedade não tem oferecido as mesmas oportunidades a
ambos. Mesmo com a grande transformação dos costumes e valores que vêm
ocorrendo nas últimas décadas ainda persistem muitas discriminações, por vezes
encobertas, relacionadas ao gênero. (BRASIL, 1997C, p. 98-99)

De acordo com o website da instituição, Faculdade de Educação da Universidade de São
Paulo – FEUSP é responsável pelo ingresso anual de cento e oitenta futuros professores, apenas em
seu curso de Pedagogia. Entre os anos de 1998 e 2018, que contemplam os primeiros vinte anos da
implantação dos PCN, o curso passou por cinco grades curriculares diferentes, totalizando, nesse
período, o oferecimento de trezentas e trinta disciplinas, das quais, apenas três disciplinas optativas
apresentam gênero como temática principal e outras trinta e quatro apresentam gênero em alguma
parte de sua ementa (SÁ, 2019).
Tendo como ponto de partida a identificação das três disciplinas que apresentam gênero
como tema central, foi realizado um resgate de suas histórias, considerando o percurso formativo
das três professoras que as idealizaram, assim como de seu oferecimento e sua continuidade após a
aposentadoria das docentes.
Por meio de entrevistas realizadas ao pesquisador e pela análise de seus memoriais anexados
às suas teses de livre-docência, foi possível perceber que as próprias experiências vividas pelas três
professoras entrevistadas foram estopins para que as questões de gênero se fizessem presentes em
suas vidas pessoais e profissionais, mesmo de forma desapercebida. Uma das professoras cita que
Gênero não se trata de uma mera eventualidade, mas está relacionado com certas “questões que nos
habitam” (SÁ, 2019, p. 103).
Tardif (2000, p. 14; 15) menciona que os saberes profissionais docentes são provenientes de
sua cultura pessoal e de “[...]certos conhecimentos disciplinares adquiridos na universidade, assim
como certos conhecimentos didáticos e pedagógicos oriundos de sua formação profissional”. O
autor (ibid.) complementa essa ideia reforçando que “Um professor tem uma história de vida, é um
ator social, tem emoções, um corpo, poderes, uma personalidade, uma cultura, ou mesmo culturas, e
seus pensamentos e ações carregas as marcas dos contextos nos quais se inserem”. No entanto,
Teixeira e Magnabosco (2010, p. 12) mencionam que é necessário haver uma mudança de crenças
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para lidar com gênero. É necessário também ser crítico em relação àquelas verdades estabelecidas
como únicas, imutáveis e inquestionáveis. Dessa forma, não há risco de ver o mundo como algo
pronto.
Assim, uma das disciplinas foi oferecida aos alunos do curso de pedagogia por onze anos,
apesar de ter sido ministrada pouquíssimas vezes, e as outras duas disciplinas foram oferecidas por
dezesseis anos dentro do período analisado, as três tendo seu oferecimento interrompido por conta
da aposentadoria das professoras (SÁ, 2019).
A partir dos relatos das três professoras, foi possível também identificar que a instituição
nunca ofereceu nenhum tipo de resistência, de qualquer natureza, em relação ao trabalho com essa
temática. No entanto, duas das professoras entrevistadas relataram que foi necessário abrir espaço e
enfrentar alguns comentários negativos e apelidos pejorativos voltados aos estudos de gênero.
Connel e Pearse (2015, p. 90-91) mencionam que as divergências em relação ao que se
pensa sobre gênero é positiva, uma vez que alimenta a discussão. De acordo com as autoras, há uma
clara divergência entre as diferentes abordagens em relação à gênero: “Alguns tratam o corpo como
uma espécie de máquina que manufatura diferenças de gênero, outras tratam o corpo como um tipo
de tela em que a cultura pinta imagens de gênero e há aqueles que tentam grampear as imagens da
tela na máquina”.
As professoras também relataram que a procura por essas disciplinas sempre foi muito alta e
elas costumavam receber alunos dos mais variados cursos e institutos da universidade, sendo que as
mulheres e alunos e alunas LGBTQ+ compunham a maior parte dos interessados (SÁ, 2019).
Quando questionadas se houve, por parte delas, a preocupação com a formação de discípulos
para garantir a continuidade das disciplinas, as três professoras afirmaram que muitas pessoas foram
formadas por elas e que hoje atuam em diversas instituições e áreas, dentro do campo educacional,
mas não houve uma preocupação específica com a continuidade das disciplinas na FEUSP. Com a
chegada da aposentadoria, uma das disciplinas deixou de ser oferecida e as outras duas se encontra,
dependentes de contratação de um(a) docente, o que esbarra em dois obstáculos, a abertura de
concursos públicos, que nem sempre é tão fácil e imediata, e alguém que tenha em sua trajetória
estudos de gênero para poder lidar com as aulas da graduação e da pós-graduação (SÁ, 2019).
A preocupação com a formação da pessoa que vai assumir essas disciplinas faz-se relevante
quando leva-se em consideração os pontos observados por Gusdorf (2003, p. 48-49) ao mencionar
que “No ensino superior, [...] O estudante já não é uma criança, já tem cultura suficiente e [...]
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Torna-se, então, capaz de julgar seu professor e, se necessário, de desafiá-lo”. Assim, “[...] se o
professor descortinou no aluno os indícios da influência que exerce, fica satisfeito com essa filiação
espiritual. Pode contar com alguém que irá continuar seu trabalho quando tiver que abandoná-lo”.
O mestre suscita o discípulo, mas por vezes o discípulo suscita o mestre, e, em todo
caso, justifica-o. Ambos vivem, solidários, a mesma aventura. O mestre foi, aliás,
discípulo, e o discípulo, se for digno do mestre, será mestre por sua vez. A educação
do gênero humano, no que tem de melhor, prossegue de época para época segundo a
exigência renovada desta cultura do homem pelo homem, de mestre para discípulos e
de discípulos para mestres (GUSDORF, 2003, p. 193)

Por meio das informações e dados acima apresentados, se faz possível perceber que as
discussões de gênero na formação inicial de professores é urgente, relevante, uma vez que os
docentes enfrentam situações relacionadas a gênero em sua prática, mas acabam se silenciando por
não possuírem repertório.
As discussões sobre gênero na formação inicial de professores também encontram amparo
legal para ocorrerem, pois a própria Lei de Diretrizes e Bases da educação brasileira,
complementada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, não apenas abrem espaço, mas sugerem
que esses temas sejam abordados no espaço escolar como meio de reduzir as diferenças
provenientes do gênero.
Dessa forma, a FEUSP, mesmo que de forma optativa, abriu espaço importante para a
construção dessa temática por meio do oferecimento das disciplinas mencionadas. Foi possível
verificar também que esse debate, além da formação dos alunos, também gerou frutos na própria
faculdade, como a “Conversa sobre gênero e sexualidade”, oferecida aos trabalhadores e
trabalhadoras da instituição, além do cumprimento ao Artigo 6º da Resolução CNCD/LGBT N° 12,
de 16 de janeiro de 2015, que orienta que “Deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e
demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade de gênero de
cada sujeito”
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Resumo
Este texto pretende apresentar algumas das informações e dados obtidos em uma pesquisa realizada no
âmbito do mestrado, visando analisar se e de que forma as relações de gênero aparecem na formação
inicial dos docentes, no curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.
Para tanto, os currículos do curso entre 1998 e 2018 foram analisados. O recorte histórico se deu a
partir da implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, pois sugerem que os docentes trabalhem
Diversidade Sexual e Relações de gênero como Temas Transversais nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental. Por meio dessa delimitação, foram encontradas três disciplinas que tinham gênero como
tema central e, a partir da identificação dessas disciplinas, foram realizadas entrevistas com as
professoras responsáveis por sua criação, oferecimento e continuidade. Obteve-se como resultado, a
percepção de que a FEUSP tem acompanhado o desenvolvimento da temática no que se refere às
disciplinas que abordam o tema, mas isso ainda ocorre de forma optativa.
Palavras-chave: Relações de Gênero; Educação; Pedagogia; Formação inicial de professores.
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A DOCÊNCIA NA UNIVERSIDADE: AS PERCEPÇÕES DE PROFESSORES DE DIFERENTES
ÁREAS DO CONHECIMENTO
Juliana de Souza Silva – Centro Universitário Sumaré

INTRODUÇÃO
O presente trabalho teve como objetivo identificar as percepções e as representações sobre a
docência presentes entre os professores da Faculdade de Educação (FEUSP), Faculdade de
Medicina (FMUSP) e Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras (FFLCH) da
Universidade de São Paulo. Para tanto, tomou como fontes de investigação as entrevistas com
docentes da referidas unidades com o intuito de compreender as maneiras como eles entendem a
profissão de professores universitários. Optou-se pelas entrevistas por acreditarmos que elas nos
permitam identificar traços de sua trajetória intelectual e acadêmica e dos saberes das áreas
específicas que foram incorporados e auxiliaram a produção de formas de perceber a profissão e de
exercê-la. É pertinente assinalar que as informações advindas das entrevistas com os professores da
instituição foram tomadas como casos exemplares e referem-se a algumas formas de entender o
campo universitário e docência na área de conhecimento da qual os docentes fazem parte. Sendo
assim, seus pontos de vista não podem ser generalizados como se fossem de todo o grupo.
AS PERCEPÇÕES SOBRE A DOCÊNCIA ENTRE OS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS
Os depoimentos dos docentes das diferentes unidades da Universidade de São Paulo nos
apontam para a falta de projeto claro sobre ser educador que tenha como base o entendimento de
que a docência é elaborada socialmente em cada tempo, lugar, grupo e sociedade, o que acaba
obrigando-os a construírem sua profissão muitas vezes de forma intuitiva e sem tanto controle sobre
as concepções que propagam ao empreenderem determinadas práticas. Essa dinâmica, por vezes,
pode levá-los a encarar o bom desenvolvimento do trabalho docente como sendo fruto de um “dom”
individual lançando a formação pedagógica para segundo plano, visto que a competência para seu
exercício pode ser compreendida como inata ou considerada apenas como a aquisição de
habilidades técnicas ou até intelectuais, mas mesmo assim preteridas em relação ao “dom” que se
coloca como suficiente para justificar o bom exercício da profissão. Essas percepções se fizeram
presentes nos discursos dos entrevistados quando inquiridos sobre como definiam um bom
professor:
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Entrevistado da FEUSP: O bom professor é mais ou menos como um bom jogador
de futebol. Você nasce para ser bom professor. Você pode aperfeiçoar, mas você
nasce. Você nasce com o dom.
Entrevistado da FMUSP: Tem que gostar, tem que se empenhar, tem que ralar e tem
que ter um pouco do dom. Eu acho que você pode aprender entonação, Paulo Maluf
aprendeu entonação, acho até que ele fala melhor do que ele falava antes, mas é
estranho, né? É uma coisa meio...robótica, então, acho que tem que ter o dom. Tem
que saber transmitir... (Grifos nosso).
Entrevistada da FFLCH: Na filosofia, o bom professor é aquele que tem uma
grande erudição, do tema que ele trabalha, dos autores, ou do período, de tudo o que
envolve o estudo do autor que ele apresenta..Ou seja, além da erudição e dessa cultura,
ou seja, que ele já assimilou o conhecimento detalhado especializado do assunto, uma
visão de conjunto das épocas, das obras e das produções intelectuais e que ele tenha
paixão por aquilo que ele faz. Quando você percebe que ser professor não é uma
profissão, mas uma vocação, eu acho que esse é um grande professor. (Grifo nosso).

Os excertos têm em comum o entendimento de que o “dom” ou a “vocação” definem o bom
desempenho do professor associando-se, também, ao “gosto”, à “paixão” aproximando-o de um
lugar onde o preparo parece não bastar. Dois professores assinalam o esforço e o estudo como
necessários. No caso do “estudo”, para a Entrevistada da FFLCH, ele parece relacionar-se à
aquisição de saberes específicos da área de formação e não ao conhecimento da área pedagógica
que aparentou estar mais próxima de virtudes que nascem com os indivíduos e colocam a docência
em um polo em que os bem-sucedidos são aqueles que a encaram como um ofício (“ser professor
não é uma profissão, mas uma vocação”). Essa compreensão em certa medida contribui para que se
entenda o ato de ensinar bem, como algo para o qual a formação pedagógica não se faz tão
necessária, tampouco, suficiente por depender de outras variáveis na maior parte das vezes
peculiares aos indivíduos. A Entrevistada da FEUSP corrobora nossa afirmação sobre a
individualização das práticas ao mencionar que as “regras são de cada um, do jeito que ele acha”
reafirmando que, no que diz respeito ao que é pedagógico, as discussões acabam ficando à margem
e não recebendo a devida atenção: “[...] tem um discurso, mas cada um faz o que quer na sala de
aula e pouco se comunica com os professores pra se discutir o fazer pedagógico. As regras são de
cada um do jeito que ele acha”.
No que diz respeito aos aspectos práticos da profissão, observou-se mediante as entrevistas
críticas feitas a maneira como as “aulas de pedagogia” foram ou são ministradas em algumas
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unidades da universidade. Sobretudo o depoimento de um Entrevistado da FMUSP é emblemático
a esse respeito. Ao retomar sua experiência como aluno na pós-graduação e a realização de uma
disciplina de cunho pedagógico, o docente assinalou seu teor muito prático e por isso óbvio. De
acordo com ele, o uso das tecnologias é o “futuro” para a superação de práticas “arcaicas” e
medievais” que ocorrem ainda hoje na Faculdade de Medicina, mas ser ensinado sobre esse tipo de
saber prático na matéria que cursou foi visto como desnecessário:
Entrevistado da FMUSP: Sinceramente do ponto de vista didático o que acontece
hoje na Faculdade de Medicina é medieval, arcaico. Acho que tantos mecanismos
hoje eletrônicos que a gente não utiliza, a gente não utiliza e a gente podia ter
tranquilamente um material didático enorme aí que o aluno pudesse até ver em
casa (Grifo nosso).

No caso dos cursos voltados às Ciências Humanas, os aparatos tecnológicos não foram
considerados tão determinantes para o desenvolvimento da boa docência, estando a compreensão
sobre seu bom desenvolvimento mais próxima do domínio da matéria que se vai ensinar tendo
como objetivo principal fazer com que os discentes “pensem por si mesmos” e que o conhecimento
oferecido faça-os se “mover por conta própria” como percebemos no trecho a seguir: “Eu acho que
é o domínio da matéria. Ter um perfeito conhecimento daquilo que pretende. Acho que ter uma
postura bastante profissional” (Entrevistada da FFLH). Além disso, houve a iniciativa dos
professores da área de Ciências Humanas de mencionar a importância de certa performance docente
ou atuação na hora do ensino para a qual não pareceu haver uma regra, mas a consideração de que
há diversas maneiras de transmitir o conhecimento e de que muito do que se aprende sobre dar aula
se desenvolve durante o exercício da profissão.
Entrevistado da FEUSP: [...] É o que eu tento fazer é: de algum modo ser
propedêutico, exortativo, ser é... sedutor pra minha temática, mas ser também
rigoroso, ser também cuidadoso, respeitar o conteúdo, respeitar muito o conteúdo,
respeitar a sua tradição. [...] Então, ser persuasivo, eu acho que falta para alguns
professores, falta pra gente, né, a preocupação com a persuasão, com a performance
como professor, com a atuação como professor

Houve, também, além da preocupação em assinalar virtudes relacionadas à transmissão dos
conteúdos, a tentativa de demonstrar a necessidade de que o ato docente desenvolva-se de maneira a
interessar os alunos e, para isso, segundo a professora a Entrevistada da FFLCH não há “uma
fisionomia única para um bom professor”, visto que “cada um tem a sua maneira de transmitir e de
ter um apelo erótico”, condição fundamental para o “encantamento” pelo conteúdo.
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É pertinente assinalar que na história da Universidade de São Paulo o interesse, mesmo que
tímido pelo ensino, nem sempre figurou entre as preocupações docentes. Instituição inicialmente
criada para a formação das elites e dedicada ao saber “desinteressado” e ao desenvolvimento da
“pesquisa pura”, suas prioridades parecem ter configurado certo desprezo pela docência que, de
acordo Bruno Bontempi Júnior (2011), foi estimulado pela postura de alguns dos integrantes da
“missão estrangeira” e trouxe desdobramentos sensíveis à dinâmica dos processos de formação e na
criação de uma mentalidade “antipedagógica”. Florestan Fernandes (1994, p. 128-129) ao relatar
sua experiência como aluno dos professores estrangeiros exemplifica nossa afirmação ao passo que
relata as maneiras como as relações entre esses professores, os alunos e o conhecimento eram
construídas:
Os candidatos às ciências sociais, por exemplo, faziam um exame escrito e um exame
oral de sociologia (na argüição (sic) oral, diante dos dois Bastides e de outro professor
do qual não me lembro, coube-me discutir um trecho de De la division du travail
social). Mas todos sabíamos que o pré não cumpria tal função e que o carro
caminhava adiante dos bois, esmagando os estudantes. O que nos impunha uma
paradoxal saída: o recurso do autodidatismo intensivo, às vezes supervisionado e
orientado pelas cadeiras! O salto no escuro era a regra; o jogo, no entanto, era
limpo, embora o desafio fosse tremendo. Só para dar um exemplo: o meu trabalho de
aproveitamento com o professor Roger Bastide, no primeiro semestre de 1941,
versava sobre a crise da explicação causal na sociologia. Reuni como me foi possível a
bibliografia acessível na Biblioteca Municipal e na Biblioteca Central da Faculdade.
Tirei nota quatro e meio, com um comentário piedoso do professor: o que ele
esperava era uma dissertação, não uma reportagem. Essa experiência ensinou-me
que ou deveria desistir, ou submeter-me a uma disciplina monástica de trabalho
(Grifos nossos; itálicos do autor).

As ponderações de Florestan Fernandes sugerem a falta de preocupação dos professores com
a assimilação do conhecimento por parte dos alunos que se viam forçados ao “autodidatismo” uma
vez que parecia não haver muito interesse em fazer com que os conteúdos fossem mais acessíveis a
eles. No decorrer do depoimento, o autor também relata suas primeiras experiências docentes,
confessando que em seu início de carreira negligenciava a atividade de ensino ao não se dedicar à
preparação das aulas explorando mal as potencialidades pedagógicas da relação com os estudantes
que, por vezes, viam-se impelidos a desistir de seus cursos pelo nível de dificuldade imposto.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2262

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

DISTANCIAR-SE DO QUE É “ESCOLAR”
As entrevistas realizadas também evidenciaram a preocupação de alguns docentes de
distanciarem sua prática junto aos alunos daquilo que é considerado por eles como sendo “escolar”,
isto é, mais próximo à lógica de funcionamento e de transmissão de conhecimentos realizada pela
escola que se afasta da originalidade sendo, por vezes, vista como reprodução, simplificação e
vulgarização de um saber externo a ela. A esse respeito, o excerto abaixo é exemplar:
Entrevistada FFLCH: [...] no departamento de filosofia você tem professores que,
bom eu acho que, a importância do departamento de filosofia é que houve sempre uma
prática que era você preparava semanalmente todas as aulas. Aí nunca repetia curso,
cada período você está com turmas diferentes, você adaptava autores, temas, e não
ficava uma coisa escolar. Aumenta o repertório do professor e a capacidade de
transitar na história da filosofia e tudo. Então no departamento você tem
professores que leem as aulas (Grifos nossos).

André Chervel (1990), em estudo sobre a história das disciplinas escolares, defende o
pressuposto de que a escola é também um espaço de criação, onde saberes são constituídos a partir
das finalidades educativas percebidas em relação às diferentes faixas etárias e aos diferentes
períodos históricos, constituindo-se como um espaço onde as disciplinas são produzidas no diálogo
com a cultura escolar. Ainda segundo o autor, a concepção de ensino escolar está ligada à
compreensão que se tem correntemente da pedagogia, entendida como ciência menor, pois muito
próxima ao saber fazer e às metodologias. A esse respeito, as afirmações de Kourganoff convergem
com as de Bourdieu para quem a universidade, porta voz da cultura elitizada, considera de mau
gosto todo o ensino superior que possa lembrar o ensino escolar. Cada um enfrenta esta pequena
vaidade e acredita provar que superou sua época de pedagogia (BOURDIEU, 2013). Assim, mesmo
que inicialmente o indivíduo tenha um habitus mais alinhado à lógica da escola, para que sobreviva
no interior do espaço universitário, parece ser necessário distanciar-se dele.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante o estudo realizado pudemos perceber algumas das concepções sobre ser professor
no ensino superior que vigoram entre as diferentes unidades da Universidade de São Paulo. Dos
dados coletados, depreendemos a ocorrência das ideias de “dom” e de “vocação” que, por vezes,
pareceram substituir a necessidade de formação na área pedagógica, pois ela pareceu nem sempre
contribuir para a qualidade das aulas que são bem desenvolvidas mesmo sem a posse desse saber. O
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trabalho docente de qualidade esteve associado à preparação semanal de aulas e a não repetição de
cursos, atividades vistas como iniciativas de distanciamento do que é “escolar”. Essa percepção
apresentada pelos docentes guarda a imagem da escola como sendo um espaço de reprodução de
saberes e pode estar ligada à ideia de que a Pedagogia é uma ciência menor por estar mais próxima
ao saber fazer.
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Resumo
O presente trabalho buscou identificar as percepções e as representações presentes entre professores de
diferentes unidades da Universidade de São Paulo sobre o trabalho docente no ensino superior.
Buscamos, com ele, compreender algumas visões correntes entre professores das áreas sobre o bom
professor e sobre a profissão docente na instituição com vistas a evidenciarmos as aproximações e as
diferenças de concepções existentes entre eles. Para tanto, tomamos como fontes privilegiadas as
entrevistas semi-estruturadas realizadas com professores da Faculdade de Educação (FEUSP),
Faculdade de Medicina (FMUSP) e Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras (FFLCH). A
partir da análise das entrevistas pudemos observar que os docentes apontam para a falta de um projeto
claro sobre ser educador que tenha como base o entendimento de que a docência é elaborada
socialmente em cada tempo, lugar, grupo e sociedade, o que acaba obrigando-os a construírem sua
profissão muitas vezes de forma intuitiva e sem tanto controle sobre as concepções que propagam. Por
vezes, essa falta de um projeto os leva a encarar o bom desenvolvimento de seu trabalho como
professores como sendo fruto de um “dom” individual lançando a formação pedagógica para segundo
plano. Observou-se, também, que a docência de qualidade esteve associada à ideia de necessidade de
preparação semanal de aulas e a não repetição de cursos, vistas como iniciativas de distanciamento do
que é “escolar”. Percepção esta ligada à imagem da escola como sendo um espaço de reprodução de
saberes e da Pedagogia encarada como uma ciência menor por estar mais próxima ao saber fazer.
Palavras-chave: ensino superior; docência; representações sobre a docência; prática pedagógica;
padrões de excelência.
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FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS NO ENSINO SUPERIOR: UM ESTUDO DE PRÁTICAS
DA AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS NA FORMAÇÃO DOCENTE
Katiene Nogueira da Silva – FE/USP

Nesta investigação partimos do pressuposto segundo o qual as representações de êxito que
os professores têm, na universidade, os levam a moldarem a formação dos seus alunos e os ajudam
a constituírem os seus saberes acerca do próprio trabalho. Como sugeriu José Mário Pires Azanha
(1985), em conferência proferida no 3º Seminário A didática em questão, a atividade de ensinar está
mais relacionada a um “saber como” do que a um “saber que”, ou seja, “trata-se antes de um saber
fazer do que de conhecer certas regras e aplicá-las” (p. 31). Neste sentido, o trabalho docente é
entendido como um exercício criativo e singular, no qual o professor, para conseguir ensinar algo a
alguém, mobiliza diversos saberes que são fruto do conhecimento científico, da sua formação
acadêmica e da sua história de vida. A avaliação educacional, além de consistir num exercício
criativo, uma vez que não seria possível mensurar o conhecimento no sentido canônico do termo e
obter a garantia de que um instrumento de medida seria capaz garantir com exatidão o quanto
determinado aluno aprendeu, é ela também uma “avaliação pessoal que o professor faz da
aprendizagem de seus alunos após um período de ensino” (AZANHA, 1996, p.4). Acreditamos
ainda que os professores constroem maneiras de agir, práticas estas que são fruto de suas
representações referentes à profissão. Contudo, não são apenas práticas acerca da conduta desejável
a si próprios que os docentes incorporam, mas também representações acerca do que seria o aluno
ideal e do desempenho que seria desejável que o aluno apresentasse. No caso da investigação das
práticas de avaliação, por exemplo, há diversas maneiras de avaliar, no entanto, as pessoas fazem
escolhas e acabam por construir a sua ação de uma forma particular, constituindo os seus saberes
acerca de tais atividades. Compreender como avaliam os professores, examinando a “morfologia”
dessas práticas, constitui-se numa perspectiva fértil para a compreensão da formação de professores
praticada na instituição. Ao propor o exame daquilo que denomina como “morfologia da prática” ou
“lógica da ação”, Certeau também nos ajuda a pensar o nosso problema de pesquisa e a realizar esta
investigação porque, segundo o autor, a questão se torna investigar as práticas cotidianas como uma
lógica de práticas, como uma rede de procedimentos cuja lógica pode ser estudada (CERTEAU,
2009).
No âmbito da educação escolar, especialmente do ensino primário, muitos trabalhos já
foram realizados acerca das maneiras pelas quais os professores constroem os seus julgamentos do
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desempenho de seus alunos e quais são os elementos que influenciam neste processo. Podemos
citar, por exemplo, os trabalhos de José Mário Pires Azanha (1987), Maria Helena Patto (1991),
Lenore Jacobson e Robert Rosenthal (1981), Cipriano Luckesi (2002), Celso Vasconcellos (1998),
Bernardete Gatti (2008), Sandra Maria Zakia Lian Sousa (1994), Denice Barbara Catani (2011),
Ocimar Munhoz Alavarse (2007), Jussara Hoffmann (2011), Bernard Lahire (1997), Philippe
Perrenoud (1999), Domingos Fernandes (2009), entre outros. No caso brasileiro, podemos
considerar a rarefação dos estudos sobre práticas pedagógicas universitárias, com exceção de
trabalhos como os de Selma Garrido Pimenta e Maria Isabel de Almeida et al. (2011), entre outros.
Ouvir os professores e os alunos do curso de Pedagogia sobre suas representações acerca das
práticas de avaliação nos permite analisá-las como mais uma meada da imensa trama que constrói a
compreensão das questões atinentes à vida e à cultura das escolas superiores.
Quando nos propomos a investigar as práticas dos docentes, neste caso as práticas utilizadas
por eles para avaliar, pensamos também na configuração dos seus habitus. De acordo com Pierre
Bourdieu (2005, 2006), o habitus pode ser entendido como um conjunto de disposições
incorporadas que estão na origem da ação das pessoas. O habitus do indivíduo também está
associado às suas aspirações, às probabilidades de acesso ao ensino superior e à arte. Ele aciona um
sentido de jogo no indivíduo que o orienta em sua prática. Além disso, diz respeito a um modo de
ser e de estar no mundo, contando com um corpo de sabedoria semiformalizada, ditados, lugarescomuns, “preceitos éticos (‘isso não é para nós’) e, mais profundamente, os princípios inconscientes
do ethos, disposição geral e transponível que, sendo o produto de toda uma aprendizagem dominada
por um tipo determinado de regularidades objectivas, determina os comportamentos ‘razoáveis’ ou
‘não razoáveis’ (as ‘loucuras’) para qualquer agente submetido a tais regularidades”. (op. cit., p.
165) Nesta perspectiva, as práticas são fruto das primeiras experiências do indivíduo na medida em
que são as estruturas características de um tipo determinado de condições de existência, que,
“através da necessidade econômica e social que fazem pesar sobre o universo relativamente
autônomo das relações familiares, ou melhor, através das manifestações propriamente familiares
dessa necessidade externa (interditos, preocupações, lições de moral, conflitos, gostos, etc),
produzem as estruturas do habitus, as quais estão por sua vez no princípio da percepção e da
apreciação de toda a experiência ulterior”. (op. cit., p. 166) De acordo com a geração ou a classe
social, algumas práticas para uns são consideradas naturais. E para outros impensáveis. No caso dos
professores, podemos pensar no habitus professoral, que marca a pessoa que se torna docente e
aciona um certo modo de agir, de ser, de estar e de se comportar muito particular.
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Mediante o conceito de habitus é possível perceber como os comportamentos individuais
vinculam-se às normas e estruturas sociais e como elas exercem esse poder sobre os indivíduos. Ele
ajuda a compreender a lógica das práticas cotidianas (BOURDIEU, 2006). A origem do habitus dos
docentes, que funciona como um princípio gerador de respostas que os agentes dão à realidade
social, estaria no repertório de representações acumuladas desde a graduação, época em que os
membros do magistério superior frequentavam a universidade como alunos. Durante o ato de
lecionar, as pessoas recorrem a essas representações para tornarem-se professoras e professores. As
atitudes dos professores marcantes ao longo da vida escolar e acadêmica de alguém, por exemplo,
podem ser incorporadas pela prática pedagógica ao serem mobilizadas por este indivíduo quando
ele vier a lecionar. Desta forma o habitus docente caminha de geração em geração, sofrendo
permanências, rupturas e mudanças através das representações e das práticas de seus agentes. Com
relação à prática docente, por mais que seja prescrito, planejado e orientado, o exercício do
magistério é um habitus em exercício (CATANI, 2008; LUGLI, 2008). Philippe Perrenoud (1993),
ao referir-se ao trabalho docente, sugere que as competências mobilizadas pelos professores durante
sua prática parecem ter mais origem em automatismos: em situações de urgência, são mobilizados
“fragmentos de representação e de conhecimento”. Trata-se de esquemas de ação, de percepção e de
decisão parcialmente “inconscientes”. Segundo Perrenoud (1993), origina-se daí a impressão que
muitos professores têm de que ensinam antes de tudo com “o que são” e com a sua personalidade.
Com o conceito de habitus, “afastamo-nos da imagem da ação como construção racional e refletida;
mas distanciamo-nos igualmente de uma concepção da ação como implementação de uma resposta
pré-programada retirada de um repertório acabado. (...) o habitus pode-se construir não em circuito
fechado, mas à medida de uma interação entre a experiência, a tomada de consciência, a discussão,
o envolvimento em novas situações.” (op. cit., p. 108 – 109)
A Universidade de São Paulo, em sua criação, em 1934, pretendia realizar a formação
intelectual do país. A influência europeia e a ênfase francesa marcaram a origem da instituição: de
um lado estava o “saber desinteressado”, os conhecimentos que enriqueceriam e desenvolveriam o
espírito e, de outro lado, estavam os “saberes utilitários”, os conhecimentos que seriam úteis à vida
prática (FÉTIZON, 1986). Em um primeiro momento, durante a criação da USP, houve a tentativa
por parte do Estado de implantar o modelo originário – europeu - em sua forma mais pura. Segundo
Beatriz Fétizon (1986), a partir de 1938 iniciou-se a primeira acomodação do modelo da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), “tornada uma escola de formação profissional pela criação
de sua quarta seção (Pedagogia)” (op. cit., p. 399). Marcada pela meritocracia, a FFCL era voltada
para a universalidade do saber de alto nível. A contratação de professores estrangeiros marcou a
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primeira geração de intelectuais, docentes e pesquisadores formados nos procedimentos de um
modelo de investigação rigorosa. Neste quadro, a entrada dos estudos de educação para a FFCL,
como uma quarta seção – a de Pedagogia – em 1938, consagrou o abandono do modelo originário
puro. Neste sentido, a seção de Pedagogia marcou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
uma forma muito particular, pois estava em uma instituição baseada no rigor dos procedimentos de
pesquisa e no saber de caráter desinteressado, mas precisava conduzir ao mesmo tempo uma
formação voltada para o trabalho e para a prática. Em 1969 o curso de Pedagogia deixou de
funcionar na FFCL e passou funcionar na recém-criada Faculdade de Educação.
Se a experiência pessoal dos professores e a sua subjetividade levam à formulação de
parâmetros quantitativos, o juízo acerca da qualidade do trabalho produzido pelos alunos pode ser
subjetivo e baseado na experiência e nos conhecimentos dos docentes. As experiências que os
professores tiveram no momento em que eram alunos produzem representações que influenciam a
prática educativa, a maneira de lecionar e o modo de avaliar (PERRENOUD, 1993). Segundo
Florestan Fernandes (1984), os primeiros alunos da Universidade de São Paulo eram “ingênuos e
puros”, e sua “rusticidade” deve ter assustado os primeiros professores franceses que, por sua vez,
“enfrentavam” os seus alunos como “iguais”. Acerca do processo de avaliação vale a pena
transcrevermos o trecho no qual Fernandes relata o primeiro trabalho que fez para a disciplina do
professor Roger Bastide: “(...) ele recriminava-me porque não desenvolvera uma dissertação, mas
uma ‘reportagem’. Não obstante, o mesmo Roger Bastide, mais tarde, em 1943, deu dez e elogiou
um trabalho sobre ‘o primitivo, o louco e a criança’ no qual caí de paus e pedras sobre a proposição
de tal tema... Ele mesmo me convidou para ir a sua casa, em 1942, para discutir uma pesquisa sobre
folclore, que eu fizera no ano de 1941. Em suma, o aluno era levado a sério como pessoa, era
tratado como ser maduro (um aprendiz não é o outro do mestre?), tuteado e distinguido se o
merecesse e, principalmente, não havia limites em sua liberdade, embora fosse responsável pelo uso
que dela fizesse e acabasse pagando duramente o preço dessa liberdade” (op. cit. apud FÉTIZON,
1986, p. 474). O relato de Fernandes evidencia a influência que o modelo francês trouxe para as
ideias de aprendizagem que circularam na USP, especialmente em seu momento de criação. Para
além do choque ocorrido entre as representações de aprendizagem e de estudo trazidas por esses
professores que fundaram a USP e a clientela escolar encontrada, como observou Fernandes,
podemos nos interrogar acerca das representações de excelência do desempenho dos alunos.
Os relatos dos primeiros professores que lecionaram na USP evidenciam modelos de ensino
e de avaliação fortemente marcados pela influência francesa, valorizando a retórica e a dissertação
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enquanto práticas que permitiam avaliar a aprendizagem dos alunos. Se a retórica não é mais
valorizada no Curso de Pedagogia da USP com era antigamente, o mesmo não é possível dizer da
dissertação. Em entrevistas realizadas com alunos que cursam Pedagogia é possível perceber o
lugar de destaque que tem a produção de textos no processo de avaliação. Os estudantes consideram
que a avaliação nesta universidade é bem diferente daquela realizada na escola, pois há uma
diversidade de trabalhos que são feitos e eles dão origem à nota final. Percebem que o processo
avaliativo é muito menos centrado em provas e exames e mais centrado nessas produções escritas
que podem, muitas vezes, ser reformuladas. Relatam que alguns professores corrigem os trabalhos
entregues, devolvem aos alunos com os comentários e permitem que eles refaçam os mesmos de
modo a aumentar a nota que foi atribuída inicialmente aos textos. Eles revelam uma satisfação
muito grande com tais práticas porque acreditam que, além de poderem aumentar a nota, podem
aprender mais o conteúdo ministrado com o feedback que recebem dos docentes. Cabe ressaltar que
o feedback é um elemento particularmente importante no âmbito da avaliação formativa, sendo
“determinante para ativar os processos cognitivos e metacognitivos dos alunos, que, por sua vez,
regulam e controlam os processos de aprendizagem, assim como para melhorar a sua motivação e
autoestima” (FERNANDES, 2009, p. 60).
Os universitários consideram ainda que não interessa, para os seus professores, que eles
“decorem” os conteúdos curriculares, mas sim que consigam articular os conteúdos ensinados,
escrever sobre eles de modo a expressar compreensão acerca dos mesmos. Os alunos relatam que,
em geral, são encorajados a participar oralmente das aulas, mas não percebem que o fato seja
considerado no processo de avaliação, pois não lhe é atribuída nota de maneira explícita. Relatam
ainda que são pedidos muitos trabalhos em grupo, mais inclusive do que os trabalhos individuais.
Ainda com relação à ênfase dada à produção escrita dos estudantes, quando os mesmos realizam
seminários nas aulas cuja explanação e exposição oral são importantes, relatam que a nota costuma
ser atribuída somente ao trabalho escrito que é pedido em seguida ao seminário, ou ao menos é
assim que a avaliação dos seminários tem sido percebida pelos alunos. A valorização da produção
escrita também ficou evidente nas entrevistas realizadas com os docentes. Ao estilo de uma
sondagem inicial, no começo do curso alguns deles distribuem questões com o objetivo de
identificar o conhecimento prévio dos alunos acerca do conteúdo da disciplina. Referindo-se à
avaliação como uma proposta, uma vez que os alunos são convidados a apresentar sugestões e
críticas ao modelo apresentado, podendo modificá-la no início do curso, ela é baseada na produção,
nos trabalhos de cada aluno, e expressa em síntese avaliativa de 0 a 10. Alguns dos professores não
consideram a prova como uma “avaliação”, mas sim como um “instrumento de coleta de
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informações”, uma parte de todo o processo avaliativo. Muitas vezes, propostas de trabalho e textos
são distribuídos aos estudantes com antecedência ao dia da aula correspondente, no qual devem
entregar a produção escrita que fizeram, como forma a estimulá-los a trazer dúvidas e questões,
favorecendo o debate na aula. Acerca da atribuição de nota à participação oral dos alunos, alguns
afirmaram considerá-la no âmbito da apresentação de seminários, outros disseram que não
consideram a mesma na composição da nota, pois seria difícil, em classes numerosas, ser justo com
todos e atribuir um valor à participação oral de cada um em todas as aulas ao longo do curso.
Alguns professores optam por realizar um processo avaliativo mais “pulverizado”, compondo-o de
uma variedade de trabalhos escritos, cerca de dez por semestre, mais uma prova aplicada nas
últimas semanas do curso.
Mediante a realização da pesquisa foi possível perceber especificidades dos elementos
privilegiados no desempenho dos alunos do curso de Pedagogia: a sublimação da retórica e do
desempenho oral dos estudantes num período mais recuado em oposição à valorização da produção
escrita no período contemporâneo. A percepção destes últimos acerca do que lhes é exigido para
que sejam aprovados na disciplina cursada coincide com a proposta de seus professores: é possível
notar uma transparência nestas práticas no que diz respeito aos elementos que são valorizados para
a atribuição das notas. Do ponto de vista dos professores, podemos dizer que as aprendizagens no
ensino superior acontecem principalmente pelo ensino ministrado e pelo estudo, pelo empenho e
pelo trabalho realizado pelos alunos, expresso através dos textos produzidos que fornecem
elementos para a avaliação. Através da ótica discente, a avaliação favorece a aprendizagem e é
formativa quando a partir dela os alunos recebem notícias sobre a sua produção, ou seja, quando
recebem o feedback de seus professores acerca do seu desempenho. Assim, ao pesquisarmos as
representações de êxito na universidade que têm os professores e que os leva a moldarem a
formação dos seus alunos, investigamos como são criadas as representações do lugar social que se
ocupa, as categorias de comportamento desejável no cotidiano universitário, de assiduidade, de
escrita, de linguagem, visando a compreender como os docentes constroem os seus critérios de
excelência e de que forma estes são mobilizados na docência, na avaliação das aprendizagens e na
formação realizadas no ensino superior, compreendendo aspectos da cultura escolar dominante
nesta faculdade, entendendo por ela uma maneira muito particular de experimentar a vida
acadêmica e de se relacionar com o conhecimento.
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Resumo
O presente trabalho é resultado de uma pesquisa acerca das práticas de avaliação, uma das questões
críticas da didática, empregadas pelos professores universitários para verificar as aprendizagens de seus
alunos no curso de Pedagogia da Universidade de São Paulo (USP). Buscou-se compreender como os
docentes constroem os seus critérios de excelência e de que forma estes são mobilizados na docência,
na avaliação das aprendizagens e na formação realizadas no ensino superior. O estudo toma como
fontes privilegiadas observações de aulas e relatos de professores e alunos do referido curso. Conhecer
as representações de professores e alunos do curso de Pedagogia sobre as práticas de avaliação nos
permite analisá-las como mais uma meada da imensa trama que constrói a compreensão das questões
atinentes à vida e à cultura das escolas superiores. Mediante a realização da pesquisa foi possível
perceber especificidades de elementos privilegiados no desempenho dos alunos do curso de Pedagogia:
a sublimação da retórica e do desempenho oral dos estudantes num período mais recuado em oposição
à valorização da produção escrita e à presença da proposta de uma avaliação formativa no período
contemporâneo. Assim, ao pesquisarmos as representações de êxito na universidade que têm os
professores e que os leva a moldarem a formação dos seus alunos, investigamos como são criadas as
representações do lugar social que se ocupa, as categorias de comportamento desejável no cotidiano
universitário, de assiduidade, de escrita, de linguagem, visando a compreender como os docentes
constroem os seus critérios de excelência e de que forma estes são mobilizados na docência, na
avaliação das aprendizagens e na formação realizadas no ensino superior.
Palavras-chave: ensino superior – formação docente – avaliação das aprendizagens – práticas
pedagógicas – cultura das escolas superiores.
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EDUCAÇÃO SUPERIOR EM SAÚDE: REFLEXÕES SOBRE OS BACHARELADOS EM
GASTRONOMIA
A Gastronomia é um curso novo no nível de graduação do ensino superior. Os primeiros
cursos no Brasil surgiram somente em 1999 (MYAZAKI, 2006). Somente 6 desses cursos são em
nível de bacharelado. Cinco deles são oferecidos por Universidades públicas federais, a saber:
Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Ceará,
Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Neste estudo entrevistamos 14 professores que trabalham em cursos de bacharelado em
gastronomia de duas destas universidades públicas brasileiras. Em ambas as universidades, o curso
de gastronomia se localiza em Centros de Ciências da Saúde. Pensar a relação alimentação–saúde
com base apenas na composição nutricional dos alimentos é insuficiente para uma alimentação
saudável (BRASIL, 2014). Alimentar-se é mais que ingerir nutrientes. Comida é prazer, memória,
tradição, cultura, sabores e aromas. Se considerarmos que a promoção da saúde é um problema
intersetorial (BUSS, 2000) será necessário analisar os diversos fatores social, político, físico,
econômico e cultural que impactam na formação dos profissionais que atuam neste campo.
A Gastronomia é associada ainda no senso comum como um campo do conhecimento sem
regras e ambição científica, restrito às práticas culinárias, experimentação espontânea ou
combinação de alimentos (ROCHA, 2015). Ainda de acordo com este autor, diferente de outros
campos disciplinares como a História, a Geografia, a Sociologia, a Biologia, que chegaram ao país
pelas mãos de pesquisadores e professores estrangeiros, proveniente de lugares onde essas ciências
já possuíam um corpo científico estruturado, a Gastronomia se inseriu no meio universitário
brasileiro praticamente sem uma referência acadêmica externa. A concepção da Gastronomia como
campo de estudos superiores é uma exceção no mundo, e não a regra, mesmo em países tomados
como referência pelo campo como a França ou a Itália. Ou seja, a formação em gastronomia no
nível de Bacharelado é uma invenção recente da criatividade brasileira.
REVISÃO DE LITERATURA: FORMAÇÃO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR EM
GASTRONOMIA
Para entender como se dá a formação do gastrônomo, é necessário investigar além do
currículo, quem são os professores que formam esse profissional. Os docentes de gastronomia têm
papel fundamental, uma vez que cabe a eles decidir como abordar os conteúdos, o planejamento
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didático, a supervisão de estágios e a constituição de modelos de referência com os quais os alunos
se identificam. Entretanto, não existe uma formação pedagógica para os docentes destes cursos,
como podemos ver a seguir:
(...) os professores que se dedicam aos cursos de Gastronomia têm pouca ou nenhuma
formação pedagógica, o que inviabiliza sua própria atuação. Quando muito, eles
demonstram competência necessária para transmitir conteúdo técnico aos estudantes
realizando apenas a prática obrigatória dentro das salas de aulas. Assim como em
outras áreas, a docência no campo da gastronomia requer formação, leitura, estudo e
comprometimento do docente com a educação superior e formação do aluno.
(MAGALHÃES, 2011, p. 2)

Fica mais uma vez explícito que para exercer a docência no ensino superior, além do
domínio da área de conhecimento que se ensina, outros requisitos se fazem essenciais, como
conhecimentos educacionais e pedagógicos, os quais permitirão ao professor planejar, desenvolver
e avaliar a ação educativa, além de proporcionar a integração entre ensino, pesquisa e extensão.
A questão didática ganha assim um destaque central já que para atuar como docente,
também no ensino superior, é preciso não apenas o domínio de um conhecimento técnico
específico, mas também o conhecimento pedagógico para a construção de um ambiente de ensino
que possibilite o aprendizado crítico pelos discentes. (MYAZAKI, 2006)
Brandão (2014) revela que além do problema da formação docente no que se refere à
didática e métodos pedagógicos, também são grandes os esforços que os professores de
gastronomia fazem para organizar a implantação dos novos cursos. Os professores são demandados
a cumprir todas as demais exigências da carreira acadêmica. Além de dar aula, na educação
superior, principalmente em universidades públicas, os professores também devem corresponder à
expectativa da busca pela titulação em nível de doutorado, cumprir a demanda de produtividade dos
sistemas de avaliação. Não bastasse isso, ainda precisam atuar simultaneamente na tríade pesquisaensino-extensão, requisito para a progressão na carreira. (BRANDÃO, 2014)
Ainda neste mesmo documento que estamos revisando, a autora destaca o fato de que o
concurso para ingresso desses docentes da Gastronomia na universidade teve que dispensar a
titulação em decorrência do caráter inaugural do curso e das exigências de sua inovadora
modalidade de bacharelado. Entretanto, o antigo problema da divisão que ocorre nos cursos de
graduação na área da saúde, a dicotomia teoria/prática, volta a surgir. De um lado, os professores
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teóricos (muitos dos quais mestres e doutores); do outro, os professores de disciplinas práticas cozinheiros, portanto. Sobre essa cisão, a autora afirma que:
Há uma dificuldade de assimilar as esferas de influência desses dois agentes. Ora,
como se sabe, ambos desempenham um papel de relevância e de prestígio social.
Dentro do cenário acadêmico, o professor doutor, elevado pelo seu título, tem muitas
possibilidades de atuação e é imensamente mais valorizado, tanto do ponto de vista
científico quanto dentro da instituição universidade (....) O professor chef, por sua vez,
sob o prisma institucional, não se encontra no mesmo patamar daqueles que dispõem
da titulação. Têm reconhecimento, contudo, dentro do próprio curso por parte dos
alunos, os quais se inspiram intimamente na função de cozinheiro e os percebem como
representantes legítimos do saber gastronômico na Universidade. (BRANDÃO, 2014,
p. 71)

Há uma forte tensão entre os professores do curso de gastronomia com professores e
discentes de outros cursos na área da saúde. A disputa se dá pelos espaços, laboratórios e horários.
Isso pode ser atribuído, em parte, ao fato de que muito do que foi planejado em termos de
infraestrutura quando da criação do curso de Gastronomia não foi efetivamente implementado pelo
projeto de expansão da rede universitária no país nas duas primeiras décadas do século XXI.
A Gastronomia procura enquadrar-se entre os campos de conhecimento transdisciplinares
que se preocupam com a formação integral dos sujeitos. Um dos maiores desafios é fazer uma
educação na qual se reaprenda a sentir, a pensar, a interagir, a sacralizar e a criar condições
favoráveis para a transformação do nosso próprio mundo em um mundo melhor. Para que isso
aconteça, talvez o primeiro passo seja uma revisão abrangente e corajosa de modos e modelos de
trabalho utilizados na formação universitária tradicional. (MAGALHÃES, 2011).
Ainda no mesmo trabalho que estamos revisando, Magalhães (2011) afirma que a formação
de discentes para os cursos de Gastronomia solicita a emergência de uma práxis pedagógica que
proporcione a construção de uma educação transdisciplinar neste campo formador. A possibilidade
de estabelecer a educação transdisciplinar no campo da Gastronomia pode ser fonte inspiradora na
busca por soluções dos atuais problemas educacionais verificados na área, sobretudo dos
apresentados no campo da formação docente.
Nesta visão de educação, segundo Myazaki (2006) o processo ensino-aprendizagem tende a
suplantar o processo lógico e intelectual hoje implantado nos cursos tecnológicos, acenando para as
possibilidades de que este processo torne-se dinâmico, coerente, constitutivo do ser humano,
profundamente afetivo e social. Isso porque o professor pode reproduzir uma prática pedagógica
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acrítica ao longo de sua trajetória docente, mas também pode ser estimulado a produzir
conhecimentos para enfrentar as dificuldades encontradas no contexto social da prática concreta. É
preciso que os professores tenham não só a formação pedagógica inicial, mas também sejam
capazes de desenvolver um processo coletivo de educação continuada, onde as tradicionais questões
da educação dialoguem com as necessidades específicas da saúde perguntando-se sempre por que,
para que, para quem, o que e como se ensina e aprende.
MÉTODO
Este é um estudo exploratório baseado na abordagem qualitativa que compõe um projeto de
pesquisa para dissertação de mestrado. Após uma rigorosa revisão da literatura científica e análise
documental (currículos, projetos pedagógicos, políticas públicas) foram realizadas entrevistas
semiestruturadas com 14 professores que atuam como docentes na Universidade Federal do Rio de
Janeiro e na Universidade Federal da Bahia. A pesquisa obteve aprovação no CONEP sob parecer
No.3.437.531. Todas as entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas. A partir
do texto das transcrições, a análise dos dados está sendo desenvolvida com a técnica de análise de
conteúdo de Bardin (1979).
RESULTADOS
A revisão de literatura nos possibilitou organizar cinco categorias temáticas nas quais
agrupamos os trabalhos científicos analisados em relação ao objeto de pesquisa. A partir da leitura
dos 16 trabalhos que formaram o corpus de nosso estudo, agrupamos os resultados no quadro 1, a
seguir:
As falas dos participantes foram analisadas e agrupadas em um quadro-síntese com três
dimensões de análise (inicialmente), cada uma delas exemplificada com trechos das entrevistas. A
falta de formação dos professores e a clareza sobre o perfil do bacharel que se deseja formar
impactam na percepção dos alunos sobre sua atuação na área da saúde.
CONCLUSÕES
Como área nova, a Gastronomia enfrenta muitos desafios em sua construção. Brandão
(2014), levanta a preocupação de que a Gastronomia se constituísse, majoritariamente, não como
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uma opção de profissão, mas como um hobby ou, ainda, uma academia de chefs, incompatível com
a proposta de bacharelado.
Tal receio porém, se dissipa ao se observar as falas dos professores, afinadas com o conceito
de gastronomia criado por Brillat-Savarin (1995, p.57): “o conhecimento fundamentado de tudo o
que se refere ao homem, na medida em que ele se alimenta. Seu objetivo é zelar pela conservação
do homem, por meio da melhor alimentação possível.” Ou seja, é possível promover saúde por
meio da gastronomia.
Esperamos por fim contribuir para a construção do campo científico da gastronomia e
provocar uma reflexão por parte dos professores sobre sua didática em sala de aula e como ela está
conectada com seus fazeres e saberes pedagógicos.
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ANEXOS
Quadro1. Síntese das categorias surgidas a partir da revisão e análise da literatura
1. Histórico do curso de Gastronomia: Levantamento e coleta de dados sobre os cursos de Gastronomia no Brasil,
mostrando em números a expansão do curso, bem como o histórico da carreira e a regulamentação da profissão
RUBIM, REJOWSKI (2013); ROCHA (2015);ROCHA (2016); BARRETO (2016); GONÇALVES (2015).
2. Formação do aluno de Gastronomia: Perfil geral de formação, proposta geral de formação, saberes necessários
para a formação profissional. TOLEDO, MACIEL (2014); BARRETO (2016); WERDINI, REJOWSKI, STEFANINI
(2014); DOMINGUES (2008); TOLEDO (2009); GONÇALVES (2015); MENEZES (2005); BEZERRA, OLIVEIRA
(20??); KRAUSE (2001);ROCHA (2015); MYIAZAKI (2006); BRANDÃO (2014); ANJOS, CABRAL,
HOSTINS(2017).
3. Formação de professores de Gastronomia: Problematização da formação de professores de Gastronomia,
conhecimento a respeito dos saberes dos discentes de cursos superiores de Gastronomia. MYIAZAKI (2006);
MAGALHÃES (2011); BRANDÃO (2014).
4. Currículo dos cursos de Gastronomia: Entendimento dos conteúdos e estrutura curricular dos cursos de
Gastronomia, destacando a formação interdisciplinar do curso. BARRETO (2016); TOLEDO, MACIEL (2014);
DOMINGUES (2008); ROCHA (2015).
5. Bacharelado em Gastronomia: Problematização da formação específica do bacharel KRAUSE (2001),
DOMINGUES (2008); BRANDÃO (2014).
Quadro 2. Quadro-síntese com as dimensões surgidas a partir da análise de conteúdo das entrevistas
1) Perfil do gastrônomo formado pelas universidades públicas
Oficialmente tem lá aquela...aquele perfil do egresso né... Então eles se formam generalista... Com capacidade crítica e...
blá, blá, blá. Na prática, acho que isso ainda não está muito definido não [...] na minha opinião a gente deve rever o plano político
pedagógico do curso... Porque uma coisa é a decisão que meia dúzia teve lá trás. A outra é o que esse corpo docente efetivo desse
curso aqui vai querer dar de cara para esse curso. (Professor 2)
[...] nossa a pergunta está muito difícil [...] o perfil ainda está bastante amplo [...] O Curso de bacharelado [...] passa
por esse problema né, porque a gente não tem diretrizes curriculares estabelecidas. Então a gente está tentando [...] fazendo
reformulação da grade para tentar alcançar um pouco mais do que se pretende um bacharelado, que não é só...voltar para para o
mercado, mas também para pesquisa, extensão. (Professor 14)
2) Potencial do gastrônomo para atuar na área da saúde
Completamente. [...] uma promoção da saúde que é por meio da alimentação. [...] eu acho que a relação é muito forte, só
que eu acho que ela é potencializada na medida que a gente puder questionar o próprio conceito de saúde ou de promoção da saúde.
(Professor 10)
[...]eu vejo um grande potencial [...]nossos alunos têm grande potencial porque eles aprendem o básico, né, da
gastronomia o que é a gastronomia, as cozinhas clássicas, as técnicas,etecetera. Algumas disciplinas como essa de gastronomia
hospitalar, já fazem, faz com que os alunos pensem em como preparar aquilo de uma forma saborosa, atrativa, prazerosa de acordo
com a necessidade de cada indivíduo. (Professor 8)
3) Conteúdos, métodos, referências e paradigmas utilizados pela Gastronomia.

O que eu vejo entre os colegas... É uma tentativa de ler a Gastronomia a partir das metodologias
quantitativas que são muito utilizadas na área da Saúde[...] Esse formatinho quadrado serve para pesquisas
quantitativas muito amarradinhas [...] (Professor 1)
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Resumo
Este trabalho apresenta dados preliminares de um projeto de pesquisa que investiga a formação
superior de gastronomia em universidades públicas e a relação destes bacharelados com as ciências da
saúde. Ao considerar que alimentar-se é mais do que ingerir nutrientes, necessitamos discutir a comida
como prazer, memória, tradição, cultura, sabores, gostos e aromas. A graduação, em nível superior, do
bacharel em gastronomia, o gastrônomo, precisa formar para o trabalho, mas também para a pesquisa e
o compromisso social, principalmente no caso das universidades públicas. Neste contexto, a formação
dos docentes de Gastronomia tem papel fundamental para a mediação do currículo por meio de
diálogos e desenvolvimento de políticas na prática, uma vez que cabe ao professor escolher a melhor
abordagem dos conteúdos propostos, o que se constitui num paradoxo para a didática. Nesse artigo
apresentamos resultados preliminares da pesquisa com análise da literatura científica e breve reflexão a
partir das entrevistas. Os sujeitos do estudo (n=14) são professores do curso de Bacharelado em
Gastronomia de duas universidades federais públicas brasileiras. É um desafio para os docentes
trabalhar em um curso novo em que o campo científico ainda está em construção. Ainda não existem
cursos de mestrado ou doutorado na área, os professores são provenientes de diversos campos de saber
diferentes e muitos não tiveram nenhuma formação didática anterior e somente agora buscam
especializar-se na docência superior e formar-se para o trabalho da docência, do ensino e da extensão.
Entretanto, ainda será necessário muito estudo para a construção da gastronomia como campo
científico, e também muito trabalho na formação dos professores que trabalham na educação superior
em saúde, neste caso, a gastronomia.
Palavras-chave: Universidade pública; Educação superior; Educação em saúde; Formação de
professores; bacharelado em Gastronomia.
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INTRODUÇÃO
Como se forma um professor universitário? A formação de professores universitários é um
assunto que tem assumido espaço relevante nas pesquisas sobre formação de professores. Mudanças
educacionais ao longo do século XX levaram a necessidade de repensar os aspectos formativos dos
professores (FRAGELLI; CARRASCO; AZEVEDO, 2014).
Gonçalves e Peres (2002) apresentam que historicamente a formação do professor
universitário se dava por meio do autodidatismo, não havendo cursos e nem instituições formadoras
de professores nesse contexto.
Essas questões provocam-nos a refletir sobre o papel da formação pedagógica na formação
do docente que atua no ensino superior. De fato, assumimos com essas inquietações a necessidade
de reforçar que esse profissional tenha uma formação sólida para atuar com os dilemas da prática
pedagógica no ensino superior. Reconhecemos como Veiga (2006) a importância do processo
formativo para a docência universitária, situando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão. Essa indissociabilidade aponta para a atividade reflexiva e problematizadora do futuro
profissional. Assim, buscamos responder as seguintes questões neste estudo: que concepções os
professores de bacharelados e licenciaturas possuem com relação à sua formação didáticopedagógica e à docência universitária? Que dispositivos podem ser construídos para mobilizar o
processo de formação didático-pedagógica desses docentes?
Com base em pesquisa bibliográfica relativa ao assunto “Formação de professores em
docência no ensino superior”, catalogamos 760 trabalhos produzidos no país entre teses e
dissertações (1999, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019) conforme consulta aos dados da Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações – BDTD – do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia –
IBICT (BRASIL, 2019). Dentre os estudos, apenas 12 trabalhos configuraram-se como pesquisas
efetivamente realizadas nos últimos 8 anos (2012 a 2019) na Universidade Federal do Espírito
Santo – UFES. Dos 12 trabalhos publicados, 2 aparecem repetidos, ficando 10 oficiais. Ainda
assim, apenas 3 pesquisas apresentam um foco específico sobre a formação de professores em
docência no ensino superior. Os outros 7, relatam brevemente os estudos, focando o papel do
professor na formação do discente, evidenciando desta forma, lacunas quanto a existência de
estudos sobre o processo de formação do professor universitário. No Instituto Federal do Espírito
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Santo e na rede privada de Faculdades e Universidade, não há produção de trabalhos relativos ao
tema.
Para a composição da revisão de literatura, dialogamos com os estudos de autores como
Pimenta (2019), Almeida (2019a, 2019b), Ribeiro (2019), Melo e Campos (2019a, 2019b), Melo
(2018), Pimenta e Anastasiou (2014), Torres (2014), Torres e Almeida (2013), Veiga (2013, 2010,
2006), Masetto (2012, 2003), Almeida (2012), Pimenta e Almeida (2011), Pimenta (2009), Cunha e
Alves (2019) e Cunha (2014, 2012, 2010, 2009, 2007, 2004), que registram reflexões sobre a
docência universitária e a formação didático-pedagógica do professor nesse nível de ensino, como
também na Pedagogia Universitária e seu campo de atuação.
PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS
Considerando a abordagem qualitativa, seguindo os pressupostos de Michel (2005), André
(2013, 2008, 1984) e Yin (2016), para quem o fenômeno educacional ocorre em contextos que
precisam ser considerados pelo pesquisador, a pesquisa encontra-se em andamento numa faculdade
privada localizada na região norte do Estado do Espírito Santo, envolvendo como participantes, os
docentes que atuam nos cursos de licenciaturas e bacharelados (Pedagogia, Educação Física,
Administração de Empresas e Análise de Sistemas) desta instituição.
O estudo de caso (YIN, 2001; ANDRÉ, 2013, 2008, 1984) em curso, utiliza as técnicas
básicas de coleta de dados (questionário e entrevista). Em relação ao tratamento e análise dos dados,
utilizamos a técnica de análise de conteúdo de Bardin (2011) com a classificação proposta por
Cooper e Schindler (2003, p. 347), “a análise de conteúdo se dará por unidades temáticas, que são
abstrações de nível mais alto, inferidas de sua conexão com uma estrutura ou padrão único no
conteúdo”.
RESULTADOS PARCIAIS
A pesquisa de campo encontra-se no início de seu desenvolvimento e a pesquisa teórica
deste trabalho apresenta como principais considerações sínteses: a necessidade e importância da
formação contínua de professores universitários em suas áreas de atuação; a implantação de ações
político-institucionais que viabilizem e colaborem para efetivar projetos e programas de formação
pedagógica docente em nível superior; o diálogo necessário com a Didática como elemento
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imprescindível aos processos de ensino-aprendizagem e com os estudos referentes à Pedagogia
Universitária.
Nessa perspectiva, um profissional que se forma em um curso de bacharelado, por exemplo,
não o faz para se tornar professor, mas sim, para ser um profissional nessa área específica. Dessa
forma, questionamos, qual profissional é responsável pela sua formação? Qual ou quais processos
formativos, um professor de um curso de bacharelado percorreu para que se tornasse apto ao
exercício docente? Como ele se formou ou tornou-se professor? Teria ele participado de alguma
formação contínua, ou simplesmente pelo fato de ser bacharel, já estaria habilitado para a docência?
Ou até mesmo, cursou alguma especialização, ou a experiência simplesmente o fez? Indagamos
ainda: há instituições com cursos específicos de formação pedagógica de professores universitários?
Estas têm investido em processo de formação contínua para seu corpo docente.
Ao considerarmos a trajetória acadêmica dos professores em seus processos e meios de
formação em nível superior, é necessário refletir sobre a sua formação profissional e as práticas
pedagógicas adotadas, pois, à docência na universidade configura-se como um processo contínuo de
construção da identidade docente, e tem por base os saberes da experiência, construídos no
exercício profissional, mediante o ensino dos saberes específicos das áreas de conhecimento
(PIMENTA; ANASTASIOU, 2014).
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Resumo
Trata-se de uma pesquisa de Mestrado Profissional em Educação que analisa que concepções
professores de bacharelados e licenciaturas apresentam com relação a sua formação didáticopedagógica e à docência universitária. Especificamente, visa: pesquisar sobre a Pedagogia Universitária
e processos formativos para docentes que atuam no ensino superior em cursos bacharelados e
licenciaturas, considerando as recentes pesquisas sobre o tema; analisar que concepções professores
universitários possuem quanto a sua atuação na docência no ensino superior e o que pensam sobre
questões relacionadas à sua formação didático-pedagógica; indicar possibilidades de ações de formação
didático-pedagógica para docentes universitários, considerando a ação e práticas formativas voltadas
para a docência universitária; propor dispositivos para mobilizar o processo de formação didáticopedagógica de docentes universitários. O referencial teórico pauta-se na discussão de estudos recentes
sobre a Formação de Professores no ensino superior, Didática e Pedagogia Universitária apresentando
como principais considerações sínteses: a necessidade e importância da formação contínua de
professores universitários em suas áreas de atuação; a implantação de ações político-institucionais que
viabilizem e colaborem para efetivar projetos e programas de formação pedagógica docente em nível
superior; o diálogo necessário com a Didática como elemento imprescindível aos processos de ensinoaprendizagem e com os estudos referentes à Pedagogia Universitária considerada ainda um campo em
construção. Participam da pesquisa docentes bacharéis e licenciados de uma Instituição de Ensino
Superior localizada no interior do Estado do Espírito Santo. O trabalho encontra-se em andamento e
caracteriza-se como um estudo de caso de caráter qualitativo, que utiliza o questionário e a entrevista
para a pesquisa de campo, contemplando a análise de conteúdo para a interpretação dos dados.
Palavras-chave: Formação de professores; Docência no ensino superior; Didática; Pedagogia
Universitária.
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FORMAÇÃO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO:
MAPEAMENTO DOS TRABALHOS NO BANCO DE
DADOS DA CAPES
Renata Veiga de Miranda – UFOP
Celia Maria Fernandes Nunes – UFOP

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
As pesquisas relacionadas à educação superior têm se ampliando no campo educacional e
junto com a sua expansão no Brasil, a partir da década de 1990, também vieram às próprias
demandas desse nível de educação. Dessa forma, a docência universitária tem aparecido como
promissora para a compreensão deste campo de estudos. Autores como, Pimenta e Almeida (2011)
e Bolzan e Isaia (2010), pontuam a carência de pesquisas sobre a Pedagogia Universitária, e dentro
dela a docência universitária, no Brasil, salientando a relevância de estudos e pesquisas para o
enriquecimento e consolidação do campo de estudo.
O professor universitário precisa se atentar aos saberes e práticas pedagógicas que são
exercidas no cotidiano da universidade. Algumas práticas e/ou atitudes podem desencadear em
experiências positivas e/ou negativas em seu exercício, em suas relações e nas mediações feitas. Por
isso, a formação do professor e sua reflexão coerente e consistente tornam-se fundamentais no
exercício do trabalho docente. Assim, o professor universitário tem um papel importante neste
cenário em que o ensino superior passa por um processo de expansão de vagas e matrículas. Então,
pensar sobre a sua formação é essencial para que se promova uma educação de qualidade.
Pesquisar sobre a formação de professores, o desenvolvimento profissional, as condições de
trabalho e outros aspectos relacionados aos profissionais docentes resultam na superação da
concepção vocacional do professor, dando uma maior legitimidade ao campo e à profissão docente.
Consequentemente, “esses estudos têm possibilitado compreender o trabalho docente e tem dado
origem a novas formas de pensar a formação e a profissão (...)” (GATTI e colaboradores, 2019, p.
180).
Esta comunicação é parte de uma reflexão de uma pesquisa de mestrado que tem como
objetivo identificar e analisar a formação profissional dos professores universitários, investigando
as bases de conhecimentos da docência universitária, e que está sendo realizada no Programa de
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto (PPGE/UFOP)1.
Assim, neste trabalho foi realizado um mapeamento dos trabalhos encontrados no banco de
dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), para

Esta pesquisa está sendo financiada pelas agências de fomento a pesquisas: UFOP e CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Portanto, desde já agradecemos as duas agências pelo apoio e
financiamento da pesquisa.
1
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compreender o que se tem discutido e pesquisado sobre a formação do professor universitário. De
posse do material levantado, foram identificadas as tendências dos trabalhos encontrados. A
justificativa para a realização deste trabalho está ancorada na importância de compreender as
tendências que estão sendo discutidas pelos pesquisadores do campo, bem como as possíveis
lacunas que possam servir de subsídios para contribuir para futuros projetos de pesquisas,
consolidando ainda mais o campo teórico.
METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativo, por meio de coleta e
mapeamento dos dados no site do Catálogo de Dissertações e Teses da CAPES. Realizar uma
pesquisa de mapeamento de dados com este caráter bibliográfico contribui “com a organização e
análise na definição de um campo, uma área, além de indicar possíveis contribuições da pesquisa
para com as rupturas sociais” (ROMANOWSKI, ENS, 2006, p. 39). Sendo este o nosso objetivo da
pesquisa, além de ser importante para definição de uma área de estudos.
O banco de dados da CAPES, agência vinculada ao Ministério da Educação, foi escolhido
como local para realizar a pesquisa, por causa da sua relevância dentro do contexto das pesquisas
realizadas nos programas de pós-graduações do país. É um local em que as pesquisas realizadas em
níveis de mestrado e doutorado são colocadas, permitindo a circulação e interação com os dados das
pesquisas realizadas em várias regiões, assim podendo ter um alcance maior.
Os procedimentos metodológicos realizados para a pesquisa foram: delimitar quais seriam
os descritores a serem utilizados na busca pelos trabalhos. Assim, os descritores utilizados foram:
“formação de professores universitários” e “formação do professor universitário”. Depois da
escolha dos descritores, foi realizada a busca pelos trabalhos no banco de dados da CAPES. A data
de busca dos trabalhos foi no dia 15 de setembro de 2019 e foram encontrados 79 trabalhos no total,
utilizando os dois descritores.
Foi feita uma leitura dos títulos, dos resumos e das palavras-chave de todos os trabalhos para
selecionar aqueles que fariam parte da pesquisa. O critério de seleção dos trabalhos foi delimitar as
pesquisas que tratavam especificamente da formação do professor universitário. Os trabalhos que
tratavam sobre: formação dos professores em nível superior, formação de professores para as
licenciaturas em nível superior e outros temas que não faziam referências ao professor universitário
e a sua formação não foram analisados nesta pesquisa. Após esta primeira análise, encontramos 26
trabalhos.
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Então, para esta pesquisa, foram analisados 26 trabalhos que traziam informações, no título
e/ou no resumo, sobre a formação do professor universitário encontrados no levantamento do banco
de dados da CAPES. Sem a pretensão de esgotar as informações dos trabalhos analisados, para esta
comunicação atentou-se para as seguintes categorias: as regiões das instituições de ensino em que
os autores das pesquisas estavam vinculados, a metodologia utilizada e os resultados dos trabalhos.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
No levantamento realizado, encontramos trabalhos entre os anos de 2003 a 2018, com
exceção dos anos de 2007 e 2011 que não tiveram nenhum trabalho apresentado. E em relação à
modalidade de ensino, as pesquisas sobre a formação do professor universitário foram realizadas
em programas de pós-graduação tanto em nível de mestrado (14) e de doutorado (12).
Ao analisar sobre a região das instituições de ensino em que os autores das pesquisas
estavam vinculados, encontramos que 61,54% dos trabalhos estavam relacionados às instituições
localizadas na região sudeste do país e mais especificamente no estado de São Paulo, tendo 12 das
16 pesquisas realizadas nesta região. Assim, temos: sudeste (16), sul (5), nordeste (3), centro-oeste
(2) e norte (nenhuma pesquisa).
Os dados apontam que 61,54% dos trabalhos estavam localizados na região sudeste do país,
indo ao encontro do resultado de um mapeamento realizado dos trabalhos apresentados no GT-11
Política da Educação Superior, nas reuniões da Anped (Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação), dos anos de 2011 a 2017 (MIRANDA; NUNES, 2019). Neste
mapeamento, dos 79 trabalhos analisados 26 estavam vinculados a instituições localizadas na região
sudeste do país, seguido por centro-oeste (20), sul (17), norte (7), nordeste (6) e duas regiões ou
dois países (3).
Além disso, o fato de algumas regiões terem menos pesquisas já é preocupação para alguns
pesquisadores brasileiros que propõe e fomentam pesquisas nestas regiões do país. É necessário
investimento por parte do governo para que mais pesquisas sejam realizadas, em larga escala e em
todas as regiões do país, pois há desigualdades entre as regiões brasileiras. As regiões que mais
pesquisam continuarão pesquisando mais, pois são privilegiadas pelo número de instituição de
ensino superior, programas de pós-graduação e bolsas concedidas por agências financiadoras
(VEIGA e colaboradores, 2013).
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Em relação à metodologia utilizada nos trabalhos analisados, foi um dado difícil de
encontrar utilizando somente como base os resumos dos trabalhos, pois nesses não traziam
informações suficientes para compreender o tipo da pesquisa realizada. Então, em quase todos os
trabalhos foi necessário ler o capítulo sobre a metodologia para poder encontrar e analisar os dados.
É importante ressaltar que em um trabalho não foi encontrado no resumo a informação sobre a
metodologia e também não foi encontrado o trabalho completo para a leitura do capítulo da
metodologia. Assim, encontramos: pesquisa qualitativa (21), pesquisa quali-quanti (4) e sem
informação (1).
Observamos que sete trabalhos não informaram os tipos de pesquisas utilizados, informando
somente os instrumentos de coleta de dados e duas pesquisas informaram que realizaram pesquisas
de campo, porém não dando mais detalhes. Então, nos trabalhos que tinham essas informações,
observou-se uma variedade de tipos de pesquisas na construção da metodologia e em alguns
trabalhos mais de um tipo de pesquisa. Assim, encontramos: pesquisa documental (6), estudo de
caso (5), pesquisa bibliográfica (3), pesquisa de levantamento (2), história de vida (2), pesquisa
etnográfica (2), pesquisa-ação (1), pesquisa participante (1), pesquisa com survey (1), pesquisa de
campo (2) e sem informação (7).
Identificamos também quais foram os instrumentos utilizados na coleta de dados dos
trabalhos. Assim, destacamos: somente um instrumento (9), dois ou mais instrumentos (16) e um
trabalho não foi possível obter a informação. Além disso, os instrumentos de coleta de dados que
mais apareceram foram: entrevista, questionário, análise de documentos, observação e grupo de
discussão. Em relação às fontes que foram coletados os dados das pesquisas, os trabalhos analisados
tiveram duas fontes principais de coleta de dados: os professores universitários e os documentos.
Somente três trabalhos utilizaram fontes diferentes dessas duas destacadas.
A metodologia é uma etapa importante para a realização de uma pesquisa científica, pois em
consonância com o objeto de estudo corrobora para atribuir um caráter científico a pesquisa,
assegurando o rigor metodológico. Ao analisar a categoria sobre as metodologias utilizadas nos
trabalhos analisados, encontra-se que 80,77% das pesquisas utilizaram uma metodologia qualitativa.
No Brasil, na área da pesquisa em Educação, poucos trabalhos utilizam as metodologias
quantitativas (GATTI, 2004). Desta maneira, os pesquisadores deste campo de estudo empregam,
mais frequentemente, as abordagens qualitativas em suas pesquisas, utilizando técnicas de
construção de dados como: entrevistas, questionários, grupo focal, pesquisa ação etc.
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Assim, este fato vai ao encontro dos dados encontrados desta pesquisa, pois os
pesquisadores fazem a opção de escolher a metodologia qualitativa em suas pesquisas acadêmicas.
Porém, recomenda-se que as pesquisas na área de educação faça uma combinação de análises
quantitativas e qualitativas, pois “a pesquisa sobre formação de professores é necessariamente
multidisciplinar e multi-metodológica” (DINIZ-PEREIRA, 2013 apud ZEICHNER, 2005, 2009, p.
151). Desta forma, enriquece o campo de pesquisa sobre a formação de professando.
Por fim, a última perspectiva de análise dos trabalhos foi em relação aos resultados da
pesquisadas realizadas. Desta forma, os resultados dos trabalhos analisados podem ser
categorizados em 5 grandes temas, sendo: 1) necessidade de formação dos professores, 2) a
importância do desenvolvimento profissional, 3) ausência de política de formação de professores
universitários, 4) os professores priorizam o ensino e aprendizagem dos conteúdos específicos e 5)
os PPGs não mencionam, ou não deixam claro na criação dos programas, a formação pedagógica do
professor universitário.
As pesquisas embasadas teoricamente, tendo resultados em consonância com os objetivos
propostos, contribuem para qualificar os estudos científicos. Além de, corroborar o reconhecimento
dos saberes científicos, valorizando as pesquisas acadêmicas e a sua relevância para melhorias do
campo educacional. Apesar de algumas limitações, os resultados mostram que a pesquisa em
educação tem promovido constante avanço, contribuindo para o campo de formação de professores
universitários.
CONCLUSÕES
Realizar o mapeamento dos trabalhos no banco de dados da CAPES foi essencial para
compreensão das tendências de pesquisa e sobre os temas que estão sendo estudados pelos
pesquisadores da área. A partir do mapeamento e da análise dos trabalhos encontrado no bando de
dados da CAPES, atentando ao objetivo de compreender o que se tem discutido e identificadas às
tendências presentes dos trabalhos encontrados, encontrou-se: 61,54% dos trabalhos estavam
relacionados às instituições localizadas na região sudeste do país; 84% dos trabalhos utilizaram a
metodologia de caráter qualitativo; os tipos de pesquisas mais utilizados foram a pesquisa
documental, o estudo de caso e a pesquisa bibliográfica; 61,54% dos trabalhos utilizaram dois ou
mais instrumentos para a coleta de dados; 88,46% dos trabalhos utilizaram de 2 fontes principais de
coleta de dados, sendo os professores universitários e os documentos. Apesar de algumas
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limitações, os resultados mostram que a pesquisa em educação tem promovido constante avanço,
contribuindo para o campo de estudo.
Torna-se desafiador pensar a formação do professor universitário dentro de um cenário que
está em construção, visualizando e compreendendo as limitações do campo da docência
universitária. A realização do trabalho permitiu compreender de uma forma ampla o que está sendo
mais ou menos pesquisado, encontrando possíveis lacunas na área de estudo, permitindo que os
pesquisadores possam contribuir com novas pesquisas e ampliando o conhecimento sobre a
formação do professor universitário.
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Resumo
As pesquisas sobre a educação superior têm se ampliado no campo educacional e a docência
universitária tem surgido como promissora para compreensão da temática. Nesse sentindo, é
substancial a relevância das pesquisas sobre a formação do professor universitário, pois proporciona
uma ampliação de estudos e temáticas que estão em pauta, com o intuito de melhorar a profissão
docente. Desta forma, neste trabalho foi realizado um mapeamento dos trabalhos encontrados no
banco de dados da CAPES, para compreender o que se tem discutido e pesquisado sobre a formação
do professor universitário. De posse do material levantado, foram identificadas as tendências presentes
dos trabalhos encontrados. Como desenvolvimento, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, de caráter
qualitativo, por meio de coleta e reunião dos dados no site do Catálogo de Teses e Dissertações da
CAPES. Foram analisados os resumos e os títulos de 26 trabalhos. Ao analisar os trabalhos
apresentados, observaram-se os seguintes dados: 61,54% dos trabalhos estavam relacionados às
instituições localizadas na região sudeste do país; 61,54% dos trabalhos encontrados os autores estavam
vinculados em uma instituição de ensino superior pública; 84% dos trabalhos utilizaram a metodologia
de caráter qualitativo; os tipos de pesquisas mais utilizados foram a pesquisa documental, o estudo de
caso e a pesquisa bibliográfica; 61,54% dos trabalhos utilizaram dois ou mais instrumentos para a coleta
de dados; 88,46% dos trabalhos utilizaram de 2 fontes principais de coleta de dados, sendo os
professores universitários e os documentos. Apesar de algumas limitações, os resultados mostram que a
pesquisa em educação tem promovido constante avanço, contribuindo para o campo de formação de
professores universitários. A realização do trabalho possibilitou compreender o que está sendo
pesquisado, ampliando o conhecimento sobre a formação do professor universitário e buscando novas
tendências para as pesquisas sobre o campo de estudo.
Palavras-chave: docência universitária; professor do ensino superior; formação do professor
universitário; banco de dados da CAPES.
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INTRODUÇÃO
A Academia da Força Aérea (AFA), Instituição de ensino superior militar, além da formação
militar propriamente dita para os Quadros de Oficiais da Aeronáutica, organiza também seu
currículo contemplando a formação científica em Administração, sendo esta ministrada pelos
docentes civis pertencentes ao quadro do magistério superior militar.
Nesse contexto, uma das maneiras de formação continuada e de realização de pesquisa
científica por parte desses professores é sua vinculação às linhas de estudo, conforme sua área de
formação/investigação, que fazem parte do Grupo de Estudos e Pesquisa em Assuntos de Defesa de
Interesse do Comando da Aeronáutica (GEPAD).
Assim, este trabalho tem como objetivos: identificar as linhas de pesquisa do GEPAD e
mapear a produção científica dos professores da AFA. A investigação caracteriza-se por uma
pesquisa bibliográfica e documental, de cunho qualitativo e quantitativo. Os dados quantitativos
relativos à produção docente, foram extraídos dos currículos na Plataforma Lattes, por meio do
software livre scriptLattes.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As instituições de ensino superior possuem um importante papel quanto à produção e
difusão do conhecimento científico e o principal ator deste processo são os docentes. Cabrero e
Costa (2015, p. 115-116) salientam:
[...] são as universidades os locais com vocação para fazer ciência e preparar recursos
humanos para pesquisa, tendo como resultado novos conhecimentos, que são
divulgados para a comunidade científica e o público em geral (CABRERO; COSTA,
2015, p. 115-116).

No ensino superior militar, que inclui a formação técnica-especializada e formação militar,
não é diferente, também a há inserção no mundo da pesquisa científica, principalmente por parte
dos docentes civis que atuam na formação dos alunos militares.
Contudo, sabe-se que o foco, na maioria das instituições de ensino superior, ainda é o
ensino, o que acaba gerando discussão em torno da separação entre ensino e pesquisa. Conforme
Gatti (2003, p. 78): “Não se trata, pois, de subordinar ensino à pesquisa, nem a pesquisa ao ensino,
mas de criar laços alimentadores de conhecimentos e de formas de abordagem didática desses
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conhecimentos [...]”. Ou seja, há enriquecimento no meio acadêmico ao fazer esta aliança ensinopesquisa, evitando, assim, essa dicotomia.
Sublinha-se, dessa forma, que a função da pesquisa na atividade dos professores “vai muito
além da questão do professor pesquisador/reflexivo, que ora é vista como panaceia, ora como
impossibilidade. Requer, por um lado, que se considere a existência de várias modalidades de
articulação entre ensino e pesquisa na formação docente e, por outro lado, que se reconheça a
necessidade de condições mínimas para que o professor possa aliar a investigação a seu trabalho
docente cotidiano (ANDRÉ, 2012, p. 62).
Considerando esta ideia, o grupo de pesquisa é uma das formas mais promissoras de
produzir e de compartilhar o conhecimento científico. Nos grupos de pesquisa a integração é
essencial, e sua importância também se revela por meio da participação não apenas de professores,
mas de estudantes também. A busca pela evolução do saber científico e o desenvolvimento das
capacidades intelectuais, certamente, se dá nesse contexto do grupo de pesquisa.
Detalhando acerca da pesquisa científica no espaço de educação militar, é importante
destacar um estudo pioneiro tendo como sujeitos os professores civis da AFA, o qual buscou gerar
uma taxonomia da produção científica (INÁCIO JÚNIOR et al., 2012). Este trabalho teve um viés
tanto qualitativo quanto estatístico no levantamento e análise de indicadores de desempenho em
pesquisa dos docentes da Instituição.
Segundo os resultados deste estudo, os professores puderam ser agrupados da seguinte
forma: os docentes orientados ao ensino, que se referem àqueles com baixa pontuação, relativa às
variáveis de produção científica da referida investigação; docentes rumo à pesquisa, que possuem
produção científica considerável e que pode-se dizer com atividades significativas de ensino e de
pesquisa; e, por fim, docentes orientados à pesquisa, os quais pontuam em quase todas as variáveis
de produção científica elencadas no estudo (INÁCIO JÚNIOR et al., 2012).
Ainda, é importante considerar que, nessa classificação elaborada por Inácio Júnior et al.
(2012), foram situadas como variáveis de produção científica os seguintes componentes: artigo
completo publicado em periódico internacional e nacional, livro ou capítulo de livro, artigo
completo em anais de congressos, publicações na base Scientific Electronic Library Online
(SciELO), participação em grupos de pesquisa – por meio de Diretório de Grupos de Pesquisa
Certificado pela Instituição (DGPCI) e experiência acadêmica internacional.
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Evidencia-se, desse modo, a relevância desses elementos de produção científica no que
tange à difusão do conhecimento acadêmico e o horizonte para onde se é possível olhar quando se
busca que a Instituição, seu corpo docente e discente faça Ciência.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa se caracteriza por ser bibliográfica e documental, de cunho qualitativo e
quantitativo, realizada na Academia da Força Aérea (AFA). O quantitativo expressa-se
por meio do mapeamento da produção dos docentes civis desta Instituição militar no período
de cinco (5) anos, 2014 a 2018.
Para a análise da produção docente, foi elaborada uma relação contendo os professores civis
em exercício. Por meio da pesquisa documental, baseando-se nos dados do Catálogo GEPAD
(ACADEMIA DA FORÇA AÉREA, 2019), obteve-se as informações das linhas de pesquisa do
GEPAD, bem como o endereço dos currículos dos professores civis da Instituição.
O passo seguinte foi a utilização do scriptLattes (MENA-CHALCO; CESAR-JR, 2013),
software livre que gera relatórios com todas as informações do currículo Lattes e do qual é possível
extrair a produção docente. Segundo os autores, esse programa auxilia na extração e visualização
dos dados dos currículos Lattes de maneira automática, pois seria muito mais trabalhoso se fosse
feito manualmente essa análise de dados de grandes grupos (MENA-CHALCO; CESAR-JR, 2013).
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os trabalhos de pesquisa dos professores civis da AFA estão organizados em linhas de
pesquisa e estas pertencentes ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Assuntos de Defesa de Interesse
do Comando da Aeronáutica (GEPAD), instituído no ano de 2010.
Neste GEPAD, os docentes estão vinculados e desenvolvem estudos em uma das quatro (4)
Linhas de pesquisa: Linha 1 – Ciências Aeronáuticas e Tecnologias; Linha 2 – Estado, Economia e
Sociedade; Linha 3 – Educação e Formação de Profissionais Militares; e, Linha 4 – Gestão de
Organizações Militares.
A produção foi quantificada de acordo com os dados gerados no Relatório do scripLattes
que são organizados da seguinte maneira: produção bibliográfica, a qual contempla as publicações
de artigos completos em periódicos, livro e/ou capítulos de livros, textos em jornais de
notícias/revistas, trabalhos completos em anais de congressos, apresentação de trabalhos, resumos e
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resumos expandidos em anais de congressos; orientações, na qual foi considerada o item
supervisões e orientações concluídas; participação em eventos; e, por fim, organização de eventos.
Apesar destes dois últimos itens, participação e organização de eventos, não serem produção
científica propriamente dita, eles foram contabilizados nesse mapeamento pois, é um meio de
aquisição e troca de conhecimentos acadêmicos dos profissionais do magistério superior militar no
próprio contexto militar como também em espaço acadêmico civil. Isto corrobora a ideia de
aproximação das atividades e pesquisas científicas do meio civil e militar, conforme já exposto por
Duran (2016), previsto na Estratégia Nacional de Defesa (BRASIL, 2012) e demonstrado no Plano
Estratégico Militar da Aeronáutica: “Promover parcerias com instituições de ensino ou Forças
Armadas, expandindo as opções de capacitação do efetivo” (COMANDO DA AERONÁUTICA,
2018, p.36).
Quanto ao quantitativo de currículos dos docentes analisados, pode-se contabiliza-los,
sendo: dez (10) currículos da Linha 1 – Ciências Aeronáuticas e Tecnologias; seis (6) currículos da
Linha 2 – Estado, Economia e Sociedade; quinze (15) da Linha 3 – Educação e Formação de
Profissionais Militares; e sete (7) currículos da Linha 4 – Gestão de Organizações Militares.
Ao se observar a produção bibliográfica, tem-se na Linha 3 o maior quantitativo de trabalhos
publicados (297). Essa é a Linha que possui mais docentes, ou seja, mais currículos foram
verificados. A Linha 2, apesar de possuir o menor quantitativo de docentes, aparece em segundo
lugar no número de trabalhos publicados, seguidos das Linhas 4 e 1.
Percebe-se, com estes dados, que há produção bibliográfica significativa, visto que é um
trabalho concomitante com as outras funções que desempenham na Instituição. Nessa perspectiva
de pesquisa e de ensino na profissão docente, Inácio Júnior (2012, p. 201) expõe:
[...] um docente que se dedica tanto a ensino quanto a pesquisa está cumprindo sua
função como formador de novos profissionais, bem como divulgador de
conhecimentos para a sociedade em geral e a comunidade científica em particular.

As supervisões e orientações concluídas dizem respeito aos trabalhos de supervisão de pósdoutorado,

dissertação

de

mestrado,

monografia

de

conclusão

de

curso

de

aperfeiçoamento/especialização e trabalhos de conclusão de curso de graduação. Apesar da AFA
não possuir cursos de pós-graduação, houve, dentre as orientações docentes, o envolvimento nestes
trabalhos, o que reforça a ideia dos docentes civis estarem realizando parcerias com outras
instituições que oferecem tais cursos.
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Apesar da Linha 1 não ser a mais numerosa em termo de docentes, é esta Linha que lidera o
número de orientações/supervisões concluídas no período analisado, com o total de 81. A Linha 3,
possui 67 supervisões/orientações concluídas, seguida da Linha 2, com 55 e, por fim, da Linha 1,
com 53 supervisões/orientações concluídas.
Tratando-se da participação em eventos, esta é uma forma dos professores buscarem o
aperfeiçoamento profissional, troca de conhecimentos, estabelecimentos de parcerias de estudos e
de projetos interinstitucionais. Disparadamente a Linha 3 teve a participação em 160 eventos. Cabe
a referência de ser uma linha voltada à educação, especificamente aos estudos de ensino e formação
militar, logo, o quantitativo de congressos, seminários, simpósios e encontros na área educacional é
enorme no país, inclusive nas próprias Forças Armadas. Anualmente, desde 2009, existe o evento
que reúne as escolas – do Exército, da Aeronáutica e da Marinha – denominado Encontro
Pedagógico do Ensino Superior Militar (EPESM) e que é uma grande oportunidade de participação,
trocas e consequentemente de qualificação docente para quem trabalha no âmbito militar.
Já a Linha 2 teve um total de trinta (30) participações em eventos, sendo que, em ordem
decrescente, segue a Linha 4 com vinte e cinco (25) participações e a Linha 1 com dezoito (18)
participações.
O estudo desenvolvido por Lacerda et al. (2008) levanta elementos importantes quanto à
participação em eventos pela comunidade acadêmica, dentre eles os já apontados neste estudo:
Os eventos científicos fazem parte da comunicação informal da ciência e permitem
aos seus participantes além do acesso a informações atualizadas na sua área
profissional ou de estudo, uma facilidade maior nas relações e trocas que se
estabelecem entre os pesquisadores (LACERDA et al., 2008, p.132)

Quanto ao último item a ser analisado, organização de eventos, apesar de não ser um
elemento direto de produção científica, está relacionado com o fazer Ciência, pois gera diferentes
aprendizagens aos envolvidos, participantes de diferentes comissões, em especial a científica,
envolve a avaliação dos trabalhos acadêmicos, seguindo os rigores das normas estabelecidas. Além
disso, o envolvimento na organização de um evento pode originar parcerias e, inclusive, produções
científicas em conjunto.
Neste item organização de eventos, pelo fato de ser uma Instituição Militar, o que não
pressupõe sediar tantas atividades acadêmicas, não há um quantitativo elevado de participações. A
Linha 3, assim como no item anterior, lidera com 26 organizações de eventos, seguida da Linha 2,
com 23, Linha 4, com 21 e, por fim, Linha 1, com 12.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2301

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Isto posto, observa-se o volume de trabalhos acadêmicos desenvolvidos pelos docentes civis
da AFA, não somente no quesito publicação científica (livros, capítulos, artigos, anais, etc.), mas o
fazer científico como um todo, por meio de participação e organização de eventos, orientações com
alunos, enfim, inúmeras tarefas que revelam o ser professor, muito além da sala de aula.
CONCLUSÕES
Com base nos objetivos deste trabalho, identifica-se as quatro linhas de pesquisa do GEPAD
e a significativa produção dos docentes civis da AFA.
Quanto à produção bibliográfica, à participação e a organização de eventos, a Linha de
pesquisa 3 lidera, com maior número de produções/participações/organizações, sendo a Linha que
possui o maior número de docentes vinculados. Apontando para as orientações e supervisões
concluídas, a Linha 1 lidera, mesmo não sendo a linha com mais professores vinculados.
Para finalizar, realizar este mapeamento de produção docente no ensino superior militar,
constitui muito mais que demonstrar “números”. Esses dados revelam a importância de se refletir
sobre a prática de pesquisa no ensino superior, independentemente do meio, civil ou militar, tendo
como um dos atores principais o professor, onde se almeja que:
Um docente do ensino superior não pode prescindir da pesquisa de seu campo de
especialidade, tanto no sentido de manter-se atualizado, como no sentido de participar
dessa atualização, pois os conhecimentos estão sempre em construção. Para o bom
exercício da docência universitária não se dispensa a interação intensa entre produção
de conhecimento e atividades de ensino (GATTI, 2003, p. 79).

Dessa forma, a pesquisa científica, inerente e fundamental ao trabalho docente, se revela
principalmente no grupo de pesquisa, sistematizando e ampliando o corpo de conhecimentos dos
professores e contribuindo assim para a prática pedagógica.
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Resumo
No contexto da educação superior, a pesquisa científica aparece como atividade inerente à atuação do
docente, inclusive em instituições de ensino superior militar, as quais possuem características que,
muitas vezes, as diferem das demais universidades/faculdades no Brasil. Para tanto, o presente trabalho
tem como objetivo, considerando o Grupo de Estudos e Pesquisa em Assuntos de Defesa de Interesse
do Comando da Aeronáutica (GEPAD), da Academia da Força Aérea (AFA), identificar suas linhas de
pesquisa e mapear a produção científica dos docentes civis desta Instituição de ensino superior militar.
Os procedimentos metodológicos contemplam estudo bibliográfico e documental, de cunho qualitativo
e quantitativo. Especificamente para a análise quantitativa, utilizou-se do software livre scriptLattes para a
extração dos dados do currículo dos docentes civis na Plataforma Lattes. A fundamentação teórica
deste trabalho baseia-se em discussões sobre investigação científica no ensino superior, importância da
vinculação ensino-pesquisa e os grupos de pesquisa, estes como espaço de organização, geração e troca
de conhecimentos relevantes à atividade docente. Os resultados do trabalho apontam as quatro (4)
linhas de pesquisa às quais os docentes estão vinculados; através de dados do currículo levanta-se o
quantitativo de suas atividades, sendo referente as de produção bibliográfica, orientação (supervisões e
orientações concluídas), participação e organização de eventos. Conclui-se que o volume de trabalhos
acadêmicos desenvolvidas pelos docentes civis da AFA abarca, não somente os referentes a publicações
científicas, mas inúmeras tarefas necessárias e importantes para a prática pedagógica, que revelam que o
ser professor está muito além da sala de aula.
Palavras-chave: Ensino Superior Militar. Trabalho Docente. Produção Científica.
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PROFESSORES RESILIENTES: A RELAÇÃO ENTRE
FORMAÇÃO E HISTÓRIA DE VIDA EM UM PROJETO
DE EDUCAÇÃO SUPERIOR RUPTURANTE
Douglas Ortiz Hamermüller – UFPEL
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INTRODUÇÃO
O Governo Federal Brasileiro fomentou um processo de expansão da educação superior
pública entre os anos de 2004 e 2015. Esse processo foi marcado pela criação de novas
universidades ou de novos campi nas instituições já existentes, em dois períodos. Na primeira fase
denominada Projeto Expandir, que ocorreu entre os anos de 2004 e 2007, os critérios eram
genéricos no sentido de indicar a interiorização e a reestruturação das Instituições de Ensino
Superior (IES). A segunda fase ocorreu que entre os anos de 2007 e 2015, denominada de Programa
de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), foi marcada
por diretrizes mais ampliadas, as quais indicavam como prioridade:
- A existência de flexibilidade curricular nos cursos de graduação, permitindo a construção
de itinerários formativos diversificados e que facilitassem a mobilidade estudantil;
- A oferta de formação e apoio pedagógico aos docentes da educação superior que
permitissem a utilização de práticas pedagógicas inovadoras e o uso intensivo e inventivo de
tecnologias de apoio à aprendizagem;
- A disponibilidade de mecanismos de inclusão social a fim de garantir igualdade de
oportunidades de acesso e permanência na universidade pública a todos os cidadãos (BRASIL,
2007).
Nesse sentido, esse movimento foi constituído com algumas características distintas de
outros momentos históricos de expansão da educação superior, conforme o destaque feito por
Zainko:
Esse movimento visa consolidar e aperfeiçoar o sistema público de educação superior,
com destaque para a revisão de currículos e projetos acadêmicos visando flexibilizar e
melhorar a qualidade da educação superior, bem como proporcionar aos estudantes
formação multi e interdisciplinar, humanista e o desenvolvimento do espírito crítico
(ZAINKO, 2009, p. 38).

Cabe ressaltar que nesses anos as propostas a expansão e reformulação do ensino superior
público no Brasil se consolidaram apoiadas na diretriz de ampliação do acesso aos cursos superiores
por meio do aumento de vagas nas novas unidades. No entanto,
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houve pouca efetividade nos processos de reestruturação, pois efetivamente ocorrem poucas
iniciativas e inovação curricular que culminassem na utilização de novas ou diferentes práticas
pedagógicas.
Neste contexto, esse trabalho aborda uma experiência pedagógica singular que foi
desenvolvida a partir da criação de um campus expandido de uma universidade federal. A
experiência em questão foi marcada pela tentativa de implantação de um Projeto Político
Pedagógico diferenciado, baseado na integração da aprendizagem por projetos com interações
culturais e humanísticas em articulação com fundamentos teórico práticos do ensino superior. O
estudo aqui apresentado é parte de uma pesquisa de doutorado em educação, que investiga em
professores resilientes, que trabalham naquele campus, as possíveis relações entre suas formações
docentes e as respectivas histórias de vida, procurando colaborar para a demonstração da
importância do estudo da resiliência para a educação.
RESILIÊNCIA E EDUCAÇÃO
O conceito de resiliência é originado da física e transposto para as ciências humanas
principalmente por meio de estudos do campo da psicologia. Por esse motivo, neste estudo também
procurar-se-á sistematizar este conceito para o campo educacional.
Para a física, resiliência é a capacidade de um material, submetido a uma força (tensão)
externa, se deformar e retornar ao seu estado físico inicial. Esse conceito torna-se inovador à
medida em que se diferencia do conceito de resistência, o qual define um material resistente sendo
aquele que sofre uma ação de uma força (tensão) externa e não se deforma ou rompe, até um
determinado limite de seu coeficiente de resistência.
Na transposição para o campo das ciências humanas o conceito de resiliência é pouco
estudado, Yunes e Szymanski (2001, p.13) afirmam que “[...] a maior parte dos colegas da área de
Psicologia, Sociologia ou Educação não conhecem a palavra e desconhecem seu uso formal ou
informal, bem como sua aplicação em quaisquer áreas da ciência.” Portanto, é necessário produzir
uma análise desse conceito no referido campo do conhecimento.
Ao realizar o levantamento do estado do conhecimento do campo pesquisado, foi possível
visualizar que no Brasil, ao longo das últimas décadas, estão sendo realizados estudos de mestrado,
doutorado e pesquisas conduzidas por especialistas na área de formação de professores. Muitos
deles relativos aos docentes que atuam na educação básica e um número menor, mas ainda sim
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significativo, sobre docentes que trabalham no ensino superior. No entanto, são raros os estudos que
abordam o tema da resiliência docente e quase inexistentes os que fazem relação com esse tema e os
processos de desenvolvimento desses profissionais, evidenciando suas experiências por meio das
histórias de vida.
A partir do levantamento dos referenciais teóricos sobre esse tema no Brasil verifica-se que
a obra mais citada é o livro Resiliência e Educação, organizada por José Tavares no ano de 2001.
Composto por cinco artigos, o livro apresenta proposições conceituais sobre a resiliência, a
importância do estudo do tema para as ciências humanas e possibilidade de contar com o “sentido e
o significado da resiliência na preparação de professores” a partir de suas experiências, conforme
propõe Castro:
Em uma breve exposição, enfatizamos algumas experiências de professores iniciantes,
que, ao se depararem com os desafios presentes na prática docente, lançam-se a
respondê-los com certa capacidade de resiliência. Finalmente, reclamamos junto às
instituições e professores responsáveis pela formação a urgência em preparar os novos
docentes afim de torná-los mais resilientes às situações desafiadoras da vida pessoal e
profissional na sociedade contemporânea. (2001, p. 116)

Como síntese provisória desta pesquisa a partir dos referenciais estudados, o conceito que
está sendo constituído para esse campo educacional entende como resiliência a capacidade humana
e profissional de viver experiências desafiadoras, as quais poderão produzir mudanças relacionais
e/ou psicológicas, e constituirão o indivíduo mais preparado para seguir buscando êxito em seus
objetivos.
CAMINHO METODOLÓGICO
O objetivo da investigação é entender como as experiências de vida, de formação e prática
profissional constituíram os sujeitos investigados em professores resilientes. Para tanto buscamos
entender se: a formação institucionalizada pode favorecer a resiliência e qual a contribuição do
Projeto Político Pedagógico do campus em questão?
A pesquisa é de cunho qualitativo e a empiria é constituída pelo resgate e registro das
histórias de vida dos sujeitos envolvidos. Por esse motivo, corrobora-se com Minayo (1994, p. 2122) a qual entende que a pesquisa qualitativa trabalha “com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações,
dos processos, dos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de realidade”.
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Entre os 125 professores ativos no Campus foram selecionados quatro para aprofundamento
do estudo de suas histórias de vida, a partir de classificações que ordenaram os docentes com maior
evidência de resiliência na sua atuação profissional. A escala utilizada levou em consideração a
classificação de ciclos de vida de Hubermam (2000, p.31-61), cotejada com a classificação das
produções dos docentes a partir da análise de seus currículos registrados na Plataforma Lattes.
As histórias de vida e experiências serão reconstituídas a partir do que denominamos
“história registrada” e “história narrada”. As histórias registradas dos docentes são o conjunto de
informações documentadas pré-existentes sobre os processos formativos e a vida profissional dos
docentes em questão. As histórias narradas são o conjunto de informações sobre a vida desses
docentes que serão registradas a partir de suas falas em entrevistas.
A análise do conjunto desses dados será realizada por meio a análise de conteúdo, na
perspectiva de Bardin (1997).
UM PROJETO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR RUPTURANTE
Tradicionalmente os cursos de educação superior são organizados por meio de currículos
que se limita em sequenciar uma lista de disciplinas que possuiriam níveis de complexidade
crescentes que são ordenadas no sentido do início para o final da formação do estudante. Nesses
cursos cabe aos docentes ministrar aulas de seu domínio de especialidade formativo-profissional e
em algumas instituições (as universidades federais) o envolvimento com pesquisa e extensão.
Porém, os desafios das sociedades contemporâneas em constante mutação exigem quem as
instituições educacionais e seus professores trabalhem com processos dinâmicos, com certo grau de
imprevisibilidade, devido às novas possibilidades de acesso a informações por meio de novas
tecnologias e a necessidade de avançar nos processos de inclusão social. Nesse sentido, (BROILO)
define mudança pedagógica como o “movimento vivido com definida intencionalidade que se
propõe a produzir novas perspectivas em espaços educativos” (2006, p.445)
Nesse sentido, o Campus pesquisado se configura por meio de um processo de mudança
pedagógica ao inserir em seu Projeto Político Pedagógico (PPP) a utilização de três espaços
curriculares integrados que visam promover a qualificação profissional e ao mesmo tempo valorizar
a cultura local.
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O primeiro, denominado Fundamentos Teórico-Práticos (FTP) é o espaço de cumprimento
das diretrizes curriculares determinadas pela legislação vigente, mas com forte aproximação entre
teoria e prática.
O segundo, chamado de Projetos de Aprendizagem (PA), visa à construção da autonomia
dos estudantes. Esse espaço do currículo tem como objetivo oportunizar que os estudantes escolham
temáticas relacionadas aos seus cursos e direcionem ações de estudos teóricos, ou efetivamente
concretas na realidade local, visando ao desenvolvimento regional, por meio de uma lógica
curricular que opera com base em uma estratégia de ensino-aprendizagem por projetos.
No terceiro espaço curricular, o campo de estudos é desenvolvido com intuito de valorizar a
cultura local e, ao apresentar novas culturas, promove interações humanas. Assim, as Interações
Culturais e Humanísticas (ICH) foram pensadas para que o contato de uma unidade e ensino
superior interiorizada não promovesse uma “espécie de colonização cultural" ao causar o contato da
"cultura universitária" com as "culturas" da realidade local.
Ao descrever a lógica com que esse PPP opera conceitualmente, a busca epistemológica
com relação aos conceitos nele utilizados – trabalho por projetos; pedagogia de projetos;
autonomia; espaços curriculares – evidencia-se a singularidade dessa proposta pedagógica nesse
processo de expansão do ensino superior. Por essas intencionalidades é possível entender que esse
PPP se constitui em uma rupturante “Inovação na Educação”, visto que em sua constituição há
características semelhantes às que Cunha define ao descrever que esse
conceito de caráter histórico social marcado por uma atitude epistemológica do
conhecimento para além das regularidades propostas pela modernidade e caracterizado
por experiências que são marcadas por: ruptura com a forma tradicional de ensinar e
aprender e/ou com os procedimentos acadêmicos inspirados nos princípios positivistas
da ciência moderna; gestão participativa, em que os sujeitos do processo inovador
sejam os protagônicos da experiência; re-configurações dos saberes anulando ou
diminuindo as dualidades entre saber científico/ saber popular, ciência/cultura,
educação/trabalho, etc.; reorganização da relação teoria/prática rompendo com a
dicotimização; e perspectiva orgânica no processo de concepção, desenvolvimento e
avaliação da experiência desenvolvida [Grifos originais]. (CUNHA, 2006, p. 445).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, fica evidente que o locus da pesquisa se constitui em um potencial
desafio profissional aos docentes que lá trabalham, pois, demanda ações pedagógicas inovadoras
desde a organização administrativa até o currículo dos cursos. Esse contexto naturalmente tira os
professores de suas zonas de conforto ao apresentar a necessidade de trabalhar com o novo e as
inesperadas possibilidades de demandas que emergem na relação com os estudantes.
Portanto, as inúmeras experiências desafiadoras podem se constituir em obstáculos ou em
possibilidades de aprendizado da resiliência como um processo educativo. Assim, a pesquisa pode
apontar pontos de singularidades que promovam processos de formação para a resiliência, ao
demonstrar como os desafios de atuar em um projeto de educação superior inovador afetaram esses
professores, suas histórias de vida e formação acadêmica e profissional.
Os resultados preliminares indicam que existe uma relação direta entre as experiências
docentes e os desafios apresentados pela implantação do Campus, e a superação destes desafios
transformam esses docentes e os constitui mais resilientes.
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Resumo
Esse texto apresenta uma investigação originada a partir a implantação de um Campus expandido criado
durante o processo de expansão da educação superior pública entre os anos de 2004 e 2015. Nele foi
implantada uma experiência pedagógica singular, desenvolvida com bases na inovação pedagógica. O
estudo é parte de uma pesquisa de doutorado em educação, que investiga professores resilientes
daquele Campus, a relação entre suas formações e histórias de vida. O conceito de resiliência ainda é
pouco explorado no campo das ciências humanas, são raros os estudos que abordam o tema da
resiliência docente e quase inexistentes os que fazem relação com esse tema e os processos de
desenvolvimento desses profissionais evidenciando suas experiências por meio das histórias de vida. O
objetivo da investigação é entender como as experiências de vida, de formação e prática profissional
constituíram os sujeitos investigados em professores resilientes. A metodologia é qualitativa e como
Minayo (1994, p. 21-22) o neste estudo entende-se “[...] o universo de significados, motivos, aspirações,
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos,
dos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de realidade”. Entre os professores
ativos no Campus foram selecionados quatro para aprofundamento do estudo de suas histórias de vida.
A escala utilizada levou em consideração a classificação de ciclos de vida de Hubermam (2000, p.31-61),
cotejada com a classificação das produções dos docentes a partir da análise de seus currículos
registrados na Plataforma Lattes. Os resultados preliminares indicam que existe uma relação direta entre
as experiências docentes, os desafios apresentados pela implantação do Campus e o desenvolvimento
profissional dos seus professores.
Palavras-chave: Formação de professores; Ensino Superior; Resiliência.
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RACIONALIDADE DOCENTE E RACIONALIDADE
DISCENTE NO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR: REFLEXÕES
NA E PARA A ATIVIDADE EDUCATIVA
Juliana Tiburcio Silveira Fossaluzza – IFSP

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é apresentar reflexões didático-pedagógicas, realizadas no decorrer
e a posteriori da disciplina de Psicologia da Educação que foi ministrada no ano de 2019 junto a
discentes do 2º ano do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de uma instituição de ensino
superior situada no Estado de São Paulo. É possível afirmar que docente e estudantes conseguiram
criar um ambiente dialógico em sala de aula, permeado pela tensão dialética, produzido por uma
curiosidade problematizadora que transitava entre os graus ingênuo e epistemológico (FREIRE,
2004 [1996]).
Compartilharemos tais reflexões docentes fundamentadas em estudos bibliográficos acerca
do processo de ensino-aprendizagem inspiradas na teoria freiriana, nos saberes produzidos no
desenvolvimento de pesquisas científicas e na práxis educativa, assim como na Teoria Pedagógica
da Metodologia da Mediação Dialética. Seria também injusto não mencionar a contribuição de
Piaget (2015) para a produção das categorias racionalidade docente e racionalidade discente que
são imprescindíveis ao processo de ensino-aprendizagem. Este risco assumido, o das reflexões,
também é impulsionado pelo Prof. Paulo Freire (2019) que em sua gestão na Secretaria Municipal
de Educação da cidade de São Paulo (1989-1991) sonhou em “mudar a cara escola”, que
professores se arriscassem mais por meio de suas produções pedagógicas. Aqui certamente nos
arriscamos.
DESENVOLVIMENTO
O diálogo (FREIRE, 2004 [1996], 2014) que é o contrário do autoritarismo, do
silenciamento, que nega a postura inerte, passiva do educando no meio educacional, cria
possibilidade para que o estudante participe da aula por meio de sua livre expressão e esta
liberdade, esta conquista do “lugar de fala”, até mesmo impulsiona a opção pelo educando em
explicitar suas ideias de maneira intencionada, pois, em tais circunstâncias, o aluno,
predominantemente, ao dialogar, produz ao mesmo tempo sua racionalidade acerca dos objetos de
conhecimento (dos conceitos científicos) que são ensinados em sala de aula pelo docente.
Exatamente por isso, e de acordo com a proposta de educação freiriana, o diálogo entre
docente e discente é imprescindível ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, este
processo inexiste na ausência do diálogo, que cria condições para que educador e educando
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participem juntos e em relação um com o outro deem corpo, existência à aula. Portanto, os dois
polos (educador-educando) necessitam estar presentes e agindo de modo dialógico no referido
processo e esta é a condição sine qua non para que aconteçam ensino e aprendizagem. A ausência
dessa importante condição em qualquer discurso e/ ou prática que se autodefina como “educativa”
ou de cunho “didático-pedagógico” nega, de modo consciente ou não, a possibilidade da educação.
Paulo Freire (2004 [1996]) já afirmou em sua Pedagogia da Autonomia “que não existe docência
sem discência” e vice-versa. É importante afirmar que o pressuposto acima foi de algum modo
produzido em sala de aula com os educandos do 2º ano do curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas no decorrer da disciplina de Psicologia da Educação. Foram os próprios estudantes que
constataram e trouxeram à luz, explicitamente, essa condição ao docente. Um aluno chegou mesmo
a afirmar que havia vivenciado uma aula na perspectiva dialética.
Como o diálogo se opõe à opressão, o educando ganha pouco a pouco segurança em si,
gerada também pela confiança que reciprocamente surge entre professor e aluno, e deixa de lado o
medo e passa a compartilhar com todos que estão à sua volta suas ideias, opiniões, seu pensamento
que dialeticamente se produz no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, porque se
torna capaz de confrontar suas ideias iniciais com o conceito científico e, por isso, poderá superá-las
(Aufhebung) (ARNONI, 2012). Este “confronto”, esta tensão dialética dá movimento ao processo
de ensino-aprendizagem que é direcionado pela participação docente1.
É preciso também mencionar que a teoria pedagógica que vem sendo produzida pela Profa.
Dra. Maria Eliza Brefere Arnoni por meio de seus trabalhos científicos, assim como aqueles
desenvolvidos por suas orientandas (nas áreas de alfabetização, inclusão, etc.) têm contribuído para
o desenvolvimento de uma compreensão acerca do processo de ensino-aprendizagem,
principalmente, no que se refere à questão metodológica. Questão que ainda está em pauta em nossa
educação, temática medular não resolvida pela pesquisa científica e pelas práticas educativas
realizadas no âmbito do ensino formal. Esta confirmação se dá, pois não raro em nossa história as
discussões referentes à questão metodológica ainda persistem, assim como os índices de evasão, de

Este movimento da atividade educativa que se dá por meio da mediação dialético-pedagógica (que entendemos ser
próxima ao diálogo em Paulo Freire) na perspectiva da Teoria Pedagógica da Metodologia da Mediação Dialética
precisa ser direcionado pelo docente em sala de aula a fim de produzir o máximo de consciência possível no educando
acerca do que aprende esta observação foi realizada em conversa com e pela Profa. Dra. Maria Eliza Brefere Arnoni. O
que demonstra que apesar de ser importante que o discente produza sua racionalidade a respeito do conceito científico
que aprende em sala de aula ele necessita da direcionalidade da atividade educativa do professor no processo de ensinoaprendizagem. Esta direcionalidade também não é negada por Paulo Freire e Ira Shor que a explicita em sua obra Medo
e Ousadia (1986).
1
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expulsão (FREIRE, 2019) dos estudantes desinteressados pela escola que ainda representam uma
triste realidade; pelos milhões de pessoas que ainda vivem em nossa sociedade na condição de
analfabetas funcionais; pelos professores recém-formados que deixam os cursos de licenciatura
muitas vezes desnorteados no que se refere à questão metodológica que estrutura a práxis educativa.
As confusões na educação formal resultantes dos desentendimentos a respeito das teorias
educacionais são frequentes, enfim, sabemos que as precariedades intelectual e material não são
uma exceção, mas a regra na educação. Porém, a questão aqui não é reafirmar o discurso de
culpabilização dos professores a respeito do diagnóstico negativo que ainda apresenta a educação
no Brasil e que tem sido reproduzido por autoridades que deseducam os cidadãos de nossa
sociedade que também aprenderam a desvalorizar a educação, mas sim ressaltar que uma questão de
suma importância (o processo de ensino-aprendizagem) que é atravessado pelas consequências
geradas pela exploração de um ser humano sobre outro ser humano, ainda está presente no campo
não só da pesquisa educacional, mas também da educação como um todo. Em poucas palavras, o
ponto fulcral, a dimensão de caráter metodológico, ainda não foi resolvida.
A Metodologia da Mediação Dialética (MMD) (ARNONI, 2012) ilustra2 não só
didaticamente o processo educacional que se dá entre docente e estudante, assim como norteia a
realização da atividade educativa apresentando os momentos que são parte do processo
referenciado. Além de a Profa. Maria Eliza criar uma categoria que se refere à relação professoraluno que precisa ocorrer em sala de aula para que existam ensino e aprendizagem, a mediação
dialético-pedagógica, que comporta em si outras categorias importantes e presentes na dialética
(mediação, contradição, superação, momento predominante), categoria que operacionaliza a MMD
(ARNONI, 2012), a referida autora, pesquisadora tem se debruçado com rigorosidade metódica
(FREIRE, 2004) a fim de produzir e explicitar uma compreensão da atividade educativa. Foi na
inspiração e também na perspectiva da Teoria Pedagógica da Metodologia da Mediação Dialética
considerando especialmente a primeira fase do Planejamento Processual da atividade educativa que
foi criada uma ilustração didática3 a fim de que os educandos pudessem compreender como
conceitos basilares da teoria de Vigotski (1997, 2018), Zona de Desenvolvimento Real (ZDR) e
Zona de Desenvolvimento Próximo ou Proximal (ZDP), estão presentes no processo educativo,
sendo que tal entendimento foi ainda viabilizado pela realização de uma palestra ministrada pela

2

Diagrama da MMD produzido por Arnoni (2012) - Anexos – Figura 1.

3

Ilustração pedagógica produzida em 2019 para a disciplina de Psicologia da Educação – Anexos – Figura 2.
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Profa. Maria Eliza aos educandos (do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas) que tiveram
oportunidade de participarem do evento e já terem algum conhecimento a respeito da MMD.
Neste sentido, tal ilustração (Figura 2 - Anexos) explicita ao mesmo tempo uma
preocupação docente em didatizar, em produzir um material que torne compreensível os conceitos
científicos que são ensinados aos educandos, o que demonstra também a importância de o professor
planejar sua atividade educativa, o que não deixa de representar um ato de criação. Este não implica
num ato de criar qualquer coisa, de modo livre, infundado, mas de produzir um material científico,
uma riqueza pedagógica que representa simultaneamente a prova, o sinal vital, de que o docente
também produz sua racionalidade4 acerca do conceito científico que irá ensinar em sala de aula.
Ou seja, ele produz conhecimento no momento em que planeja sua aula, e sem essa produção, sem
essa unidade entre pesquisa e docência (FREIRE, 2004 [1996]), sem essa criação de sua
racionalidade sobre o objeto de conhecimento que é corporificado em seu material didático lhe
será impossível ensinar. Se este pressuposto é válido e pode ser confirmado pela prática educativa o
mesmo precisa ocorrer com o estudante. No processo de ensino-aprendizagem, ao ensinar, o
professor necessita também criar condições dialógicas, tensionadas por meio da mediação dialéticopedagógica5, para que o discente produza também sua racionalidade, seu entendimento, sua
compreensão acerca dos objetos que estuda, o que representa a superação (Aufhebung) de suas
primeiras ideias, para que possa aprender.
Se o estudante não criar essa racionalidade sobre o conceito científico estará descartado o
seu direito à educação, lhe é negado seu direito a aprender. Além disso, é necessário tempo. A
realização do ensino e da aprendizagem, entendida aqui como uma unidade dialética e indivisível,
necessita de tempo. Tempo para a produção das racionalidades de professor e aluno acerca dos
objetos cognoscíveis, sem falar nas condições que já mencionamos anteriormente imprescindíveis à
prática educativa que é atividade teleológica, intencional, direcionada pelo educador. Noutras
Importante mencionar que o professor ao criar sua racionalidade acerca do objeto sobre o qual se debruça cria uma
razão permeada pela sua subjetividade, assim como acontece com o aluno, no entanto, essas racionalidades criadas
precisam comportar um entendimento comum para que seja possível a comunicação do conceito um com o outro e viceversa, neste caso, entre professor e aluno. Ou seja, tal entendimento precisa conter uma dimensão de racionalidade que
também foi produzida por quem desenvolveu a definição do conceito, pois só assim professores e estudantes poderão
compartilhar de um entendimento mútuo do objeto em estudo. O núcleo do conceito precisa ser preservado o máximo
possível pelas racionalidades criadas para que ocorra o processo de ensino e aprendizagem, para que seja
compreendido por educador e educando. Além disso, o professor precisa de tempo para planejar sua atividade
educativa. Sobre o tempo falaremos mais adiante.
4

A mediação dialético-pedagógica se refere à relação entre professor e aluno entremeada pelo conceito científico que
tem como seu ponto de partida as ideias iniciais do educando (ARNONI, 2012), a leitura de mundo do estudante
permeará todo tempo o processo de ensino e aprendizagem.
5
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palavras, nos lugares denominados “escolas” em que há sobrecarga de trabalho sobre o docente, em
que exista o predomínio do ensino conteudista, bancário (FREIRE, 2004 [1996]), exacerbado pela
opressão, pelo “depósito” dos conceitos científicos sobre os educandos não há educação, em tal
contexto inexiste a possibilidade de um desenvolvimento o mais pleno possível do processo de
ensino-aprendizagem.
O professor que é submetido a momentos de planejamento nas escolas em que não se
planeja, verdadeiramente não pode ensinar, irá muito provavelmente reproduzir com alguma sorte
os conteúdos dos livros didáticos, e o aluno que está sobrecarregado e é pressionado a “engolir”
uma infinidade de conteúdos também não irá verdadeiramente aprender, pois não teve o tempo
necessário que faz parte das condições para que sua aprendizagem possa ocorrer. Em síntese, tais
escolas se caracterizam por instituições não de educação, mas de deseducação.
Se tais pressupostos (diálogo, tempo para desenvolvimento das racionalidades docente e
discente, mediação dialético-pedagógica, planejamento e avaliação processuais) estão ausentes de
nossas escolas a educação, infelizmente, não passa de uma falácia. E, além disso, realizar educação
em sociedades marcadas por processos cada vez mais profundos de desigualdade socioeconômica,
como é o caso do Brasil, em sociedades que carregam em suas entranhas uma espécie de herança
nefasta produzida pelo colonialismo (escravidão, analfabetismo), estão com seus destinos, sua
possibilidade de desenvolvimento, atrofiados, estão fadadas ao fracasso, ao naufrágio histórico,
devido aos retrocessos que insistem em ser retomados pelos governantes, pelas facções políticas
que emperram ou obstaculizam o crescimento do país e que intensificam ao mesmo tempo
condições para a reprodução da ignorância de sua população, de sua gente, em especial, da massa
(WEFFORT, 1978) que os segue alienadamente.
Diante das reflexões docentes sobre o quefazer educativo que aqui foram expostas podemos
concluir que se o Brasil persistir no caminho em que anos percorre estará fadado a perder seu status
de nação, de país, não lhe restando mais que o estado de um território inculto, profundamente
tracejado pela miséria e violência, devastado em sua natureza, constrangido a ser externamente
explorado de modo cada vez mais irracional pelas grandes potências em todas as suas dimensões,
algo que já vem acontecendo. É a esta condição a que nos restringimos há anos e que é intensificada
a cada momento em que desvalorizamos a educação, ao não desenvolvermos um sistema
educacional que corresponda às reais necessidades de nosso tempo, necessidades que se traduzem
tanto em termos culturais, como sociais e econômicos (ROMANELLI, 2014). A educação, como já
cansamos de ouvir, não é a salvadora de nossa mísera condição histórica, mas é fator indispensável
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para que nosso desenvolvimento minimamente autônomo perante o mundo em que estamos
inseridos possa acontecer. É à educação que como educadores e educadoras comprometidos com
nossa profissão que não temos o direito de renunciar. Então a possibilidade que temos é de nos unir
e resistir. Resistir ensinando, resistir criando condições para que o processo de ensinoaprendizagem aconteça. Esta é a dimensão política de nossa prática pedagógica que tanto anunciou
Paulo Freire. Talvez nunca vivemos um tempo em que a defesa do ensino e da aprendizagem dos
conceitos científicos numa perspectiva crítica fosse tão urgente de ser reclamada.
CONCLUSÕES
A Teoria Pedagógica da Metodologia da Mediação Dialética potencializa a compreensão do
diálogo na perspectiva freiriana - apesar de o diálogo estar próximo à mediação dialéticopedagógica a nosso ver não vamos tomar ambos como sinônimos, o que necessita de uma
investigação - que representa a possibilidade para que os sujeitos envolvidos no processo de ensinoaprendizagem (professores e estudantes) possam emergir historicamente (FREIRE, 1967).
Afirmamos que as categorias racionalidade docente e racionalidade discente que representam a
criação de um entendimento pelo professor acerca do conteúdo que irá ensinar e pelo discente que
irá aprender em situação de aula foram aqui criadas no decorrer da produção deste artigo o que
explicita a importância de o docente refletir sobre seu quefazer, materializá-lo para que sua
atividade lhe faça sentido, para que a educação não seja esvaziada de seu conteúdo vivo que é o
ensino e a aprendizagem, para que as instituições de ensino não deixem de existir. Esta reflexão
importante e que explicitou condições imprescindíveis ao ensino e à aprendizagem certamente não
tem aqui o seu fim.
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Resumo
Vivemos um momento no Brasil que caracterizamos como predominantemente antidemocrático e antihistórico. As últimas eleições que ocorreram corroboram a afirmação anterior. Ataques à educação
também não têm sido infrequentes, contingenciamentos, comentários pejorativos de autoridades que
desvalorizam professores e alunos diante à sociedade. O cenário é de descompromisso com a realidade
histórica, de ataques às pessoas que se posicionam contrariamente ao atual governo, personificado pelas
autoridades oficiais. Diante este contexto nos posicionamos a favor de um processo de ensinoaprendizagem que mantenha viva sua dimensão crítica. A criticidade, a curiosidade epistemológica, o
diálogo (importante em tempos de uma democracia frágil que naufraga pouco a pouco), a reflexão na
ação, o quefazer docente são categorias expressas na Pedagogia da Libertação de Paulo Freire e são
imprescindíveis à realização da atividade educativa. Neste trabalho apresentaremos algumas reflexões
docentes que representam o resultado do desenvolvimento da disciplina de Psicologia da Educação
realizada junto a discentes do ensino superior. Centrar-nos-emos no pensamento de Paulo Freire e na
Teoria Pedagógica da Metodologia da Mediação Dialética, e apresentaremos os resultados provisórios
do quefazer educativo que surgiram no decorrer e a posteriori da atividade educativa ora mencionada. De
acordo com a MMD na primeira fase do planejamento processual o professor planeja, desenvolve sua
racionalidade docente acerca dos conceitos que irá ensinar, assim como cria por meio do diálogo condições
para o desenvolvimento da racionalidade discente que é produzida pelo estudante ao aprender os
conteúdos em sala de aula. De tudo, uma coisa é certa o professor comprometido com sua profissão
está sempre preocupado com a aprendizagem dos estudantes, e é esta preocupação que faz com que ele
crie alternativas didáticas a fim de produzir um ambiente convidativo à aprendizagem.
Palavras-chave: Diálogo; Vigotski; Metodologia da Mediação Dialética (MMD).
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Diversos desafios se colocam à preparação de professores para trabalhar na educação básica
no cenário contemporâneo (SAVIANI, 2016; LÜDKE; BOING, 2004; VEIGA, 2003). As
pedagogias ditas tradicionais se mostram insuficientes, tanto para o professor exercer seu trabalho
na educação básica, quanto para sua formação, no ensino superior (CASTRO; MAIA e ALVESMAZZOTTI, 2013; CUNHA, 2008). Estudos indicam que são necessárias inovações pedagógicas
(ARAÚJO; BELIAN, 2018; MORIN, 2013; MASETTO, 2012; CUNHA, 2008; VEIGA, 2003;
MESSINA, 2001).
Pesquisas recentes revelam a importância do professor de Pedagogia na preparação de
professores para a Educação Básica, pois, não apenas ele se considera um modelo para o
profissional que forma (DOMINGOS; CASTRO, 2017), como também o próprio aluno, futuro
professor da Educação Básica, o considera um modelo a ser seguido (LIMA; SICA; DAVID, 2012).
Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa é investigar as representações sociais de professores de
Pedagogia sobre inovação pedagógica.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Essa pesquisa parte da perspectiva teórica de inovação pedagógica enquanto mudança
educacional (MESSINA, 2001). Entretanto, na acepção de uma mudança endógena ao espaço de
formação (CANÁRIO, 2005), fruto da reflexão dos atores envolvidos no processo educacional
(VEIGA, 2003). A Teoria das Representações Sociais proposta por Moscovici (1978) se mostra
como a mais indicada enquanto referencial teórico-metodológico para essa pesquisa, por se permitir
a apreensão das percepções, visões de mundo, valores, crenças e opiniões veiculadas por grupos
sociais em suas comunicações. A abordagem selecionada para essa investigação se alinha à Jodelet
(1996), que busca identificar nos processos representacionais a explicação para as práticas sociais
dos sujeitos.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa, que vem sendo realizada desde 2017, no contexto de uma Universidade
privada, na cidade do Rio de Janeiro. Contou com a participação 20 professores da graduação em
Pedagogia, 1 homem e 19 mulheres, todos com mais de 5 anos de experiência docente na Educação
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Básica. Ressalta-se que 4 participantes têm até 1 ano de experiência, os demais participantes têm
entre 10 e 20 anos. A coleta foi realizada por meio de entrevistas individuais semiestruturadas.
Também foi utilizada como suporte metodológico a técnica de indução de metáforas (MAZZOTTI,
2002). As entrevistas e as induções de metáforas, que foram realizadas, individualmente, com os 20
sujeitos participantes, foram gravadas, transcritas, tiveram, cada uma, em média 40 minutos, e
focaram o significado de inovação pedagógica para os sujeitos. A análise dos dados se deu segundo
as orientações clássicas de Bardin (2004). Assim, a análise de conteúdo abarca um conjunto
sistematizado de técnicas, que permitem analisar o conteúdo de mensagens nas comunicações e
inferir informações quanto às condições de sua produção e recepção. Camargo e Justo (2013)
sugerem o programa IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de
Textes et de Questionnaires) ao tratamento de dados textuais para a análise de conteúdo. Portanto,
os resultados das induções de metáforas e das entrevistas foram reunidos em um único documento e
formaram o corpus de análise, que foram inseridos no software. Cada uma das entrevistas que
formam o corpus é considerada uma unidade de contexto inicial (UCI). A partir de uma
classificação hierárquica descendente (CHD), o programa criou um dendograma das classes,
considerando, estatisticamente, as ocorrências das palavras mais significativas. Nesse processo, os
trechos das falas relacionados a cada um dos agrupamentos de palavras no dendograma são
recuperados e separados, esses fragmentos são denominados, unidades de contexto elementar
(UCE). Após o processamento, iniciamos a leitura exaustiva das UCE. Esse processo possibilitou
não somente a nomeação das classes, mas também sua interpretação e, posteriormente, inferências
dos resultados.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O corpus de análise formou 814 UCE, com aproveitamento de 679 UCE, (83.42%).
Emergiram 29331 ocorrências. O conteúdo analisado foi dividido em 5 classes, cada uma delas
contendo um percentual de UCE, classe 1, com 25,8%, classe 2, com 26,7%, classe 3, com 20,6%,
classe 4, com 11,9% e, classe 5, com 15% dos UCE. Inicialmente, o software dividiu o corpus em
dois subcorpous: O primeiro traz as classes, 2, “preparação” e, 5, “vivência” e; o segundo apresenta
uma nova bipartição, vinculando as classes, 1, “mudança e tecnologia”, 4, “foco no aluno” e, 3,
“metodologias ativas”.
A primeira partição do dendograma trouxe duas classes interligadas. A classe 2,
denominamos: “Preparação”, que evoca o sentido de “estar preparado para”. Elementos essenciais
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para que haja a inovação pedagógica. Eles veem “preparação” como embasamento científico e
filosófico, relacionados à sua formação intelectual: “[...] trabalhando desde Paulo Freire,
Vygotsky, Piaget são teorias necessárias e os alunos começam a compreender”. Ludke e Boing
(2004) respaldam essa interpretação. Aponta também à cosmovisão desses sujeitos e ao domínio de
teorias que, em sua percepção, os chancela à capacidade de ler o outro, notadamente, seu aluno:
“Paulo Freire fala exatamente da leitura de mundo, entender o aluno, então é necessário você
fazer um processo de anamnese, analisar a história do aluno”. O que reflete Gadotti (2003).
Os sujeitos valorizam a sua formação específica para a docência, considerada por eles, uma
condição necessária para a inovação pedagógica: “[...] quando você fala desse sistema para esses
professores leigos em educação, isso é muito complicado, aqui para a gente, parece transparente,
claro e óbvio”. Diversas pesquisas sobre formação docente, revelam o mesmo (ANDRÉ, 2016;
GATTI, 2014).
A classe 5, nomeamos: Vivência. Os sujeitos indicam a importância da experiencia prática
da docência, na Educação Básica para seu trabalho: “[...] de coordenação junto aos professores da
educação básica também, esse feedback é muito importante para a Universidade, eu acho muito
importante”. Eles exibem o sentido de “vivências práticas”, elemento que também é considerado
pelos entrevistados, importante para a inovação pedagógica. Pesquisas sobre saberes docentes para
seu exercício profissional refletem essa informação (ALVES-MAZZOTTI, 2008; LIMA; SICA;
DAVID, 2012).
A segunda partição do dendograma foi novamente dividida, emergindo, primeiramente a
classes 1, em seguida as classes 4 e 3. Consideramos que essas três classes apresentam as
percepções, as crenças, as opiniões e os valores que os sujeitos participantes mais associam à
inovação pedagógica. A classe 1, chamada: “Mudança e tecnologia” evoca o sentido de “velho
versus novo” e “tradicional versus atual”, tencionando para a necessidade de atualização de práticas
ou técnicas obsoletas, “[...] inovação pedagógica eu penso que deveriam ser propostas novas para
que a gente pudesse atualizar as velhas práticas e trouxesse um pouco mais de atualidade para o
nosso modo de aprender e ensinar”.
Em um estudo das representações sociais de docentes sobre o próprio trabalho (CASTRO;
MAIA e ALVES-MAZZOTTI, 2013) verificou-se que esses sujeitos opõem dois tipos de
pedagogia, uma tradicional e outra atual. Segundo Castro, Maia e Alves-Mazzotti (2013, p.171) “o
método tradicional é visto como algo negativo que deve ser combatido”. Corroborando diversos
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outros estudos sobre a mesma temática (ARAÚJO; BELIAN, 2018; MASETTO, 2012; MORIN,
2013).
“Didática diferente” e “ação educativa diferente” ganham relevância nas falas dos sujeitos
participantes, produzindo o sentido de “prática pedagógica diferenciada”. Evidências nos levam a
crer que, para o grupo de professores de Pedagogia que participaram desse estudo, esses elementos
têm força simbólica para substituir “inovação pedagógica”. “A inovação para mim é igual a
inovação do professor, é o meu professor querer de fato ser diferente, diferente da prática dele,
diferente no agir, diferente na posição, de dar aula no magistério, mudar a sua pedagogia, a sua
didática”. Castro, Maia e Alves-Mazzotti (2013, p.171) reforçam que para os professores, “Seguir
uma proposta diferente do tradicional passa a ser quase que obrigatório”.
Aparece, explicitamente, nos seguimentos de texto, que tecnologia não é sinônimo de
inovação, mas que estão relacionadas. Inovação pedagógica, para os professores de Pedagogia,
ultrapassa a adoção e a utilização de recursos tecnológicos, mas o elemento “tecnologias” está
contido em inovação pedagógica e, se conecta às classes 4 e 3. “[...] os recursos tecnológicos são
apenas um exemplo de inovação, eles podem ser usados na dinamização de recursos pedagógicos e
até mesmo o uso de sala de aula”. Essa fala também encontra respaldo nas pesquisas sobre o
trabalho do professor no ensino superior em contextos de inovação pedagógica (LEITE;
ZABALZA, 2012). Estudos relacionam tecnologia à inovação pedagógica (KENSKI, 2012), mas
indicam que não as tecnologias não devem ser confundidas como a inovação em si (ARAÚJO;
BELIAN, 2018).
Em alguns casos, “mudança” aparece relacionado ao acréscimo de novas práticas, no
trabalho docente. Conforme os resultados de Castro, Maia e Alves-Mazzotti (2013, p.171) para
quem, “[...] representações sociais do trabalho docente aparecem relacionadas a essa mudança de
pedagogia”. A classe 4, denomina-se: Foco no aluno. Nessa categoria, os professores de Pedagogia
dizem crer que a sua prática pedagógica é inovadora e está focada na figura do aluno. Na fala desses
sujeitos, os alunos são o alvo do processo pedagógico, sendo assim, sua realidade deve ser
considerada a priori, a partir disso, ocorrem as práticas pedagógicas inovadoras. “[...] é o que eu
faço toda hora, prática pedagógica inovadora é aquela que tem como foco a realidade do aluno”.
A literatura ratifica que o docente vem repensando seu lugar no esquema tradicional da relação
professor e aluno (DOMINGOS; CASTRO, 2017), colocando foco do processo de ensino e
aprendizagem nos estudantes (MORGADO, 2002). Relata-se certa angústia, inerente a esse
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“reposicionamento”, à medida em que é dado, progressivamente, espaço de destaque ao educando
(LEITE; FERNANDES, 2011).
Por fim, a classe 3, chama-se: Metodologias ativas. Ela traz os elementos que os sujeitos
relacionam ao fazer metodológico em seu trabalho. Ela se relaciona à classe 4, “foco no aluno”:
“[...]aluno ativo é aquele que sente que tem o pertencimento a aula você tem 30 alunos na sala de
aula você consegue às vezes ter o pertencimento de uns 5 ou 6 uns 10 no máximo 20 estão ali por
estar”. Estudos recentes (ARAÚJO; BELIAN, 2018; CUNHA, 2008) fazem essa relação,
mostrando tais metodologias em correntes na História da Educação.
CONCLUSÕES
Os resultados preliminares evidenciaram que para os sujeitos participantes dessa pesquisa
para que haja inovação pedagógica é necessário “preparação” e “vivência”. Mostram, ainda que
para esses professores de Pedagogia, o significado de inovação pedagógica aproxima-se dos
elementos “mudança” e “tecnologia” e, está fortemente relacionada aos elementos “foco no aluno”
e, “metodologias ativas”. Conclui-se que as representações sociais desse grupo de professores de
Pedagogia sobre inovação pedagógica giram em torno dos elementos “Didática diferente” e “ação
educativa diferente”.
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Resumo
A inovação é um termo polissêmico e de conceituação frágil nas ciências sociais. Ele ganhou
visibilidade na pesquisa educacional a partir da década de 1960, sendo fortemente ligado aos estudos
behavioristas. Desde então, o tema tem ganhado atenção e novas perspectivas nas pesquisas nacionais e
internacionais. No Brasil, foram criadas diversas propostas políticas para incentivo à inovação
educacional. De fato, as recentes pesquisas em Educação vêm revelando a necessidade de um ensino
inovador, que rompa com modelos e práticas pedagógicas consideradas tradicionais. Estudos que
problematizam a inovação pedagógica como mudança na formação docente, indicam sua implicação
sobre questões sociais, culturais, históricas e políticas. Diante da relevância dessa temática, este estudo
propõe-se a olhar o contexto da formação docente, na graduação em Pedagogia notadamente, para as
percepções que os professores formadores têm de inovação pedagógica. O objetivo desta pesquisa é
identificar e compreender as representações sociais que professores de Graduação de Pedagogia
elaboram sobre inovação pedagógica. Participaram desse estudo, 20 professores de Pedagogia. A partir
da Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI,1978), propõe-se uma pesquisa descritiva e
explicativa, de abordagem quali-quantitativa. Para a coleta de dados, foram utilizados questionários e
entrevistas semiestruturadas. Os dados da entrevista foram analisados a partir da Análise de Conteúdo
(BARDIN, 2004), com o auxílio do software IRaMuTeQ. Os dados do questionário serão tabulados
com o auxílio do software Sphinx®. Os resultados parciais revelam que representações sociais dos
sujeitos participantes desta pesquisa sobre inovação pedagógica giram em torno dos elementos
“didática diferente” e “ação educativa diferente”. Para esse grupo de professores de pedagogia para que
haja inovação pedagógica é necessário, “preparação”, no sentido de uma formação intelectual específica
para a docência e, “vivência”, na acepção de experiência docente.
Palavras-chave: Formação docente; Trabalho docente; Professor de pedagogia; Inovação pedagógica.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A Pedagogia Social é uma perspectiva da Pedagogia que recentemente vem sendo
aprofundada por diversos autores e educadores em âmbito nacional como: Monteiro Machado
(2009), Orzechowski (2016), Severo (2014, 2015) a mais tempo em âmbito internacional com
Pérez Serrano (2003), Caliman (2011) e Camors (2011). O aprofundamento nesta concepção está
relacionado com a identificação do campo da Pedagogia, aqui entendido como campo científico
ancorado na práxis articulada ao processo de formação dos educadores. Neste contexto releva-se o
aprofundamento na concepção da Pedagogia Social. Assim se faz possível pensar a Pedagogia para
além dos conteúdos escolares, bem como suas práticas para dentro do espaço escolar e além dele.
Estudos na Pedagogia como ciência que investiga o processo educacional em um contexto mais
amplo, já é uma realidade.
Neste texto, além de aprofundamentos em pesquisas dos autores citados também fez-se
necessário o aprofundamento nas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN’s para a formação
docente em um comparativo com as matrizes curriculares do Curso de Pedagogia da Unicentro dos
anos de 2008 e 2018. Neste contexto busca-se entender como vem se construindo a formação de
pedagogos para os contextos não escolares.
PEDAGOGIA COMO CIÊNCIA DA EDUCAÇÃO
A Pedagogia é considerada uma ciência por autores como Libâneo (2001, 1999) e Franco
(2008), desde Pimenta (1999). Portanto, explicitar o domínio do campo da Pedagogia é reconhecêla como ciência da educação que trabalha o educativo e o educacional, como escreve Libâneo
(1999, p. 47):
A identidade do pedagogo se reconhece, portanto, na identidade do campo de
investigação e na sua atuação dentro da variedade de atividades voltadas para o
educacional e para o educativo. O aspecto educacional diz respeito a atividades de
sistema educacional, da política educacional, da estrutura e gestão da educação em
suas várias modalidades, das finalidades mais amplas da educação e de suas relações
com a totalidade da vida social. O aspecto educativo diz respeito à atividade de educar
propriamente dita, à relação educativa entre os agentes, envolvendo objetivos e meios
de educação e instrução, em várias modalidades e instâncias.

Os processos que identificam os contextos educativo e educacional perpassam a ciência da
Pedagogia que tem por objeto a educação em suas manifestações intencionais. Estudos sobre a
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ciência da educação têm sido realizados por Franco (2008). A autora defende que o pedagogo deve
assumir seu papel de cientista da educação desde o momento em que escolhe a Pedagogia como
curso e profissão para a vida. É o pedagogo que aprende a diferenciar as práticas educativas e
reconhece nelas uma teoria implícita, ou seja, uma teoria em prática.
O que se faz necessário é a utilização do conhecimento científico, pós-academia, a prática
diária e a criticidade deve estar sempre junto do pedagogo que almeja ter um trabalho profissional
em âmbito escolar e também não escolar.
A pedagogia considerada uma ciência, toda ciência possui um objeto de estudo, neste
caso tem a Educação como ação a ser estudada, pesquisada, analisada, reformulada e
reorganizada consequentemente, a partir de estudos do profissional que se aprofunda
em teorias e fundamentos pedagógicos que o embasam para que todo este processo do
ser cientista enquanto pedagogo aconteça. Isto se fará por meio de investigação dos
conhecimentos e saberes que se organizam historicamente, fundamentando as bases
dos saberes, das diretrizes e orientações à práxis educativa (FRANCO, 2008, p.115).

A autora apresenta a práxis educativa. No pensamento de Marx, a práxis significa a relação
entre homem e natureza, na qual o homem, ao transformar a natureza com seu trabalho, transformase a si mesmo. A práxis traduzida pela filosofia se remete a ação que acontece a partir da teoria,
durante e após a prática onde a ação traz experiência refletida ao homem.
Reconhecemos que a partir dos estudos de Franco (2008), evidencia-se a relevância do
conhecimento e do aprofundamento nas concepções pedagógicas que fundamentam a atuação de
pedagogos. Entretanto, a prática entre os profissionais da educação não se dá somente na escola. A
educação não é domínio único do contexto escolar. E a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais
de 2006 (DCN’S, 2006) para o curso de Pedagogia e a Resolução n. 02, de 2015 para a formação de
professores, o olhar se converte para abrangência da educação e, até onde ela alcança.
Neste sentido, a Pedagogia confirma seu campo de conhecimento na educação que se
manifesta em vários contextos, níveis e modalidades. Daí que a Pedagogia não é e nunca tenha sido
um campo restrito à escola, mas sempre uma área do conhecimento que tem por objeto a educação e
suas possíveis manifestações construídas, elaboradas e transformadas socialmente.
O CAMPO ABRANGENTE DA PEDAGOGIA
Entende-se que a educação transforma o sujeito e, que o sujeito, no movimento histórico
transforma a sociedade. A prática educativa esta presente no dia a dia sem mesmo haver percepção
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objetiva da mesma. Educa-se desde a formalidade mais burocrática até com um simples gesto de
fazer o bem.
Nas DCN’s de 2006 para o curso de pedagogia se aponta a necessidade formativa para o
pedagogo além do escolar. O Art. 5º, inciso IV trata das aptidões do egresso do curso de pedagogia,
a saber: trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da aprendizagem de sujeitos
em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis de modalidades do processo
educativo. (DCN, 2006, Art.5º IV).
A indicação de que existe a necessidade de formação para pedagogos além do contexto
escolar já é um apontamento legal. Na Resolução 02 de 2015 há uma afirmação da área escolar e
não escolar para egressos dos cursos de formação de professores. No Artº 13 consta que:
Art. 13. Os cursos de formação inicial de professores para a educação básica em nível
superior, em cursos de licenciatura, organizados em áreas especializadas, por
componente curricular ou por campo de conhecimento e/ou interdisciplinar,
considerando-se a complexidade e multirreferencialidade dos estudos que os
englobam, bem como a formação para o exercício integrado e indissociável da
docência na educação básica, incluindo o ensino e a gestão educacional, e dos
processos educativos escolares e não escolares, da produção e difusão do
conhecimento científico, tecnológico e educacional, estruturam-se por meio da
garantia de base comum nacional das orientações curriculares. (DCN, 2015, Artº 13,
grifo nosso).

É evidente a necessidade de trabalhar com a pedagogia a partir desta compreensão de
educação, levando em conta a proporção de suas práticas ampliadas e finalidades contextualizadas
em outros espaços e diferentes modalidades. Daí a necessidade formativa que considere a
concepção da Pedagogia Social.
PEDAGOGIA SOCIAL: CONCEITOS E ARTICULAÇÃO COM O CONTEXTO NÃO ESCOLAR
A Pedagogia culturalmente vem sendo pensada no enfoque escolar, deixando de lado
abordagens mais amplas para imersão na prática social. Entretanto a educação é uma área que vai
além da escola, o processo educativo está à mercê de diversas demandas sociais, nas quais vários
profissionais estão inseridos buscando respostas para tantos dilemas que se deparam no processo
educativo. Então a educação é escolar e não escolar porque, segundo Severo 2015, p.83:
Educação não escolar (ENE) consiste em um termo cuja conceituação resulta de uma
necessidade histórica emergente, dado ao atual contexto de fortalecimento do caráter
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de práticas educativas para além do contexto da escola. Se, na maior parte do tempo, a
Pedagogia, e a sociedade, em geral, deixaram de focalizar a ENE como problema
pedagógico, a atualidade tem sido cenário de proliferação de iniciativas cada vez mais
visíveis de desenvolvimento de processos formativos em espaços não convencionais
de ensino e de aprendizagem.

A Pedagogia de concepção social veio se estabelecendo historicamente e na América Latina
vai se delineando desde a década de 1970. Tem raízes fortes na Pedagogia Social construída na
Alemanha, com aspectos bem pontuais ligados à Pedagogia Social da Itália e com aprofundamentos
articulados às concepções espanholas a educação vai muito além do que a apresentação da
realidade, o grande desafio esta em fazer dos processos educativos meios transformadores da
realidade social.
AÇÕES NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNICENTRO PROMOVENDO O
CONHECIMENTO A CERCA DA PEDAGOGIA SOCIAL E A MATRIZ CURRICULAR
Na Universidade observa-se que a formação complementar é uma grande aliada de
conscientização da abrangência que o curso proporciona em seus diversos espaços de atuação.
Assim há uma maior compreensão da dinâmica de como pode haver presença de pedagogo em
outros espaços.
O curso de Pedagogia da Unicentro também conta com um Laboratório de Pedagogia Social
(LAPSU) o qual está vinculado ao grupo de pesquisa GETFOP – Grupo de Educação, Trabalho e
Formação de Professores, onde se realizam pesquisas e estudos por acadêmicos de Iniciação
Científica, como também em trabalhos de conclusão de curso.
Assim, deve-se levar em conta que os graduandos do curso têm a oportunidade de conhecer
a concepção da Pedagogia Social. É por meio de programas de incentivo, como a Iniciação
cientifica, no qual esta pesquisa teve inicio, que se garante a elaboração do conhecimento dentro do
campo da Pedagogia Social.
Na análise sobre as matrizes curriculares, já apontadas, percebeu-se que no PPC de 2008,
têm-se como objetivo de formação e eixo norteador a Docência e a Gestão da Escola Pública. Ao
ser analisada, percebe-se que o curso em um todo trata da formação para atuar em espaços
escolares. Na comparação das Matrizes de 2008 e 2018 não se percebem mudanças significativas
entre o currículo ofertado. Na matriz Curricular de 2018 em relação às disciplinas que tratam da
formação do pedagogo para atuar em contextos não escolares, aparecem os conteúdos sobre a
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Pedagogia Social em duas disciplinas regulares. Esse detalhe nas ementas já caracteriza um avanço.
Também encontra-se uma disciplina optativa Pedagogia e Educação Social que apresenta em sua
ementa a Pedagogia Social. Assim existe uma atenção voltada a concepção da Pedagogia Social que
imprime uma identidade ao profissional da Pedagogia Escolar promovendo um olhar mais amplo
sobre o processo pedagógico também em contextos não escolares.
A análise das matrizes curriculares, na realidade aqui, reforça o que de forma geral há algum
tempo já acontece nos cursos de Pedagogia em relação à formação para a atuação no campo não
escolar. Na realidade estudada de observou-se que não se fundamenta nas disciplinas ofertadas uma
concepção para o trabalho do pedagogo no ambiente não escolar, embora aponte a necessidade de
atuação nesses espaços.
Tabela 1. Matriz Curricular 2008 e 2018 do curso de Pedagogia Docência e Gestão da Universidade Estadual do Centro
Oeste, Departamento de Pedagogia (DEPED).
TABELA COMPARATIVA DE EMENTAS DE MATRIZES CURRICULARES DO
CURSO DE PEDAGOGIA: Docência e Gestão
UNICENTRO/PR
2008
INTRODUÇÃO
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICO:

À

2018
PEDAGOGIA:

PEDAGOGIA: IDENTIDADE E PRÁTICAS: A

TRABALHO

construção do conceito de Pedagogia e sua

DO
Estudo

sobre

a

natureza

elaboração como campo científico que estuda a

epistemológica da Pedagogia. Análise do histórico

educação em seus contextos, modalidades e níveis.

e da organização do Curso de Pedagogia. Exame

Contextualização do PPP do curso de Pedagogia

das Diretrizes Curriculares do curso de Pedagogia.

ofertado na Unicentro e suas especificidades dentro

A organização do trabalho pedagógico nos níveis e

dos campi universitários relacionando-se às DCNs.

modalidades de ensino da educação básica a partir

A identidade do Pedagogo e sua postura ética no

da elaboração do projeto Político Pedagógico.

trabalho pedagógico que articula docência e gestão.

Formação do pedagogo e suas possibilidades de
atuação profissional em espaços não escolares.
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GESTÃO NAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES

FUNDAMENTOS DA GESTÃO ESCOLAR E

E NÃO ESCOLARES: A gestão educacional

NÃO-ESCOLAR: Construção histórica da gestão

entendida

democrática,

e organização dos seus princípios democráticos na

integradora das diversas funções do trabalho

escola por meio da elaboração coletiva do PPP

pedagógico e dos processos educativos, escolares e

pelas instâncias colegiadas: Conselho escolar,

não escolares, bem como análise, implementação,

APMF, Grêmio Estudantil. Organização de espaços

acompanhamento e avaliação de políticas públicas

e processos de participação na gestão democrática

e institucionais na área de educação.

dentro e fora da escola: Conselho Tutelar,

numa

perspectiva

Secretarias de Educação e outros setores e
contextos que apresentem articulação educacional.
Gestão das práticas de ensino e dos processos de
aprendizagem em seus contextos organizativos:
currículo, planejamento, avaliação, gestão de
projetos educacionais, avaliações externas para a
educação básica e a gestão financeira. Concepção
da Pedagogia Social como fundamento teóricoprático às intervenções pedagógicas e gestão
socioeducacional em contextos não escolares.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO

NAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES E NÃO

ESCOLAR E NÃO-ESCOLAR: A análise das

ESCOLARES:

e

práticas de Gestão escolar na educação básica. O

em

processo de construção da gestão pedagógica em

diferentes situações institucionais escolares e não

espaços não escolares e suas possibilidades de

escolares.

execução. Planejamento, execução e avaliação de

planejamento

Observação,
de

processos

organização
educativos

atividades para a articulação do PPP escolar.
Planejamento, execução e avaliação de atividades
que promovem os planos de ação para o contexto
escolar e não escolar.
DISCIPLINA OPTATIVA - PEDAGOGIA E
EDUCAÇÃO SOCIAL: A Pedagogia como
ciência que estuda a educação, objeto multifacetado
e aplicado à educação social. Desdobramentos
socioculturais e socioeducativos nos espaços
escolares e não escolares. Intervenção com projetos
teórico-práticos na educação social. O educador
social e a Pedagogia Social.
Fonte: Elaborada pela autora.
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CONCLUSÕES
Mais do que a docência é importante que o pedagogo se reconheça como um cientista da
educação que assegura na investigação científica uma rigorosidade que promove o desenvolvimento
e a construção do conhecimento.
A discussão sobre a formação e possibilidades didático-pedagógicas tanto para a gestão
como para a docência é uma necessidade emergencial. Há uma valorização dos educadores de uma
maneira geral e já surge necessidade de atender na educação escolar as demandas advindas das
temáticas relacionadas aos direitos humanos. E, neste momento histórico-político é mais evidente
tal preocupação.
Trazer à tona discussões a cerca da ciência da educação e seus horizontes é um aspecto
provocador na formação de pedagogos. Até onde vai esta ciência que se faz presente em vários
campos de atuação? Há certa necessidade em ampliar os conceitos e localizar-se como pedagogo e
cientista da educação nos diferentes espaços onde a educação esta presente?
O aprofundamento na teoria da Pedagogia Social ressalta-nos umas dessas possibilidades,
onde busca a emancipação dos educandos a partir de práticas socioeducativas e socioculturais que
prioriza uma educação além da formalidade conteudista indo ao encontro da educação para a vida,
para o convívio, para a emancipação, para a autonomia e para a análise crítica.
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Resumo
A educação em espaços não escolares nos últimos anos vem se constituindo uma área que requer
formação e uma necessidade de estudos, aprofundamentos, debates e confrontos de uma parcela
significativa de educadores. O texto aqui apresentado é fruto de uma pesquisa do tipo bibliográfica e
exploratória das matrizes curriculares dos anos de 2008 e 2018 do Curso de Pedagogia: Gestão e
Docência Educacional, da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO/PR) de
Guarapuava/Pr. Foram aprofundadas leituras em: Libâneo (1999, 2001); Pimenta (1999); Franco
(2008); Severo (2014, 2015); Orzechowski (2016); Caliman (2011) e Monteiro Machado (2009), autores
que apresentam em suas pesquisas a abrangência do campo pedagógico, em especial o não escolar. Vale
ressaltar que a Pedagogia Social não se desvincula da Pedagogia que geralmente é analisada com sua
aplicação escolar, ela é uma concepção que a partir da ciência da educação (Pedagogia), se ocupa da
relação entre os sujeitos e os seus processos de ensino e de aprendizagem identificados partindo da
realidade de cada sujeito imerso no contexto educativo de uma sociedade que se constrói pedagógica
(Libâneo, 1999). As Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs para formação de professores de 2006 e
as reformulações propostas para a formação de professores em 2015 abordam a necessidade de um
processo educativo que articule escola e sociedade a partir das demandas socioeducativas e
socioculturais. Assim se evidencia a emergência em aprofundar a formação dos educadores e
pedagogos para atuar em contextos escolares e não escolares na perspectiva da Pedagogia que é social
(Orzechowski, 2016).
Palavras-chave: Pedagogia Social; Contexto escolar; Educação não escolar; Formação de Pedagogos.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Pesquisas que emergem entre escolas e universidades, tendem para muitas possibilidades de
estudos e surgimento de novos conhecimentos. Nota-se por meio de pesquisas científicas que aos
poucos vem mudando o cenário educacional, com às parcerias entre ambas instituições. Perceber e
visualizar o que de fato ocorre de positivo nesses espaços é fundamental, da mesma forma, às
lacunas existentes, para que se possa vir a contribuir e melhorar o ensino e da mesma maneira a
aprendizagem.
Um exemplo é o projeto Princípio da Investigação e Pedagogia Empreendedora, que integra
escolas públicas de ensino e uma universidade, ambas do estado do Rio Grande do Sul (RS). Em
2017, iniciou às atividades investigativas com o grupo composto de professores universitários,
doutorandos, mestrandos, bolsistas de iniciação científica, professores das escolas públicas e
encontra-se em andamento até o presente momento.
O projeto em um dos seus eixos, procurou perceber como os professores trabalham suas
aulas, se somente no espaço escolar ou além dele; concepções sobre Espaço não Formal (ENF) e
Alfabetização Científica (AC), dificuldades e motivações em realizar às aulas em ENF... Nas
análises anteriores nos mostrou que os professores possuem dificuldade de definir ENF e AC,
comentaram às dificuldade de executar suas aulas em outros espaços do bairro ou cidade por
exemplo.
Além dos resultados que o grupo já analisou, ficou algumas inquietações e curiosidades que
nesse trabalho será exposto, como, quais espaços os professores das escolas públicas exploram e
sobre suas respectivas formações com possíveis aproximações com ENF. Nessa acepção, apresentase os objetivos deste estudo, compreender se os docentes estudaram sobre ENF em suas respectivas
formações iniciais (Ensino Superior) e verificar quais espaços já utilizaram ou que ainda utilizam
para suas práticas pedagógicas.
CONTEXTUALIZANDO OS ESPAÇOS
O processo pedagógico não formal é definido pela pluralidade e diversidade de espaços e
formas de intervenção e muitos autores em artigos científicos apresentam definições sobre os ENF.
São definidos como ambientes externos das instituições, que auxiliam o conhecimento de sala de
aula, apresentando como exemplo, o museu, uma fábrica, um rio, a praça, entre muitos outros. Vale
frisar que os espaços são subdivididos em institucional (instituições, com espaço físico organizado),
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e institucionalizados (não instituição, são espaços geralmente públicos e o quem desenvolve a ação
pedagógica, é o professor) (JACOBUCCI, 2008). Pin e Rocha destacam que os ENF,
[...] são locais privilegiados para o processo de formação. A concepção de espaço não
formal hoje acompanha o desenvolvimento de vários elementos da história humana ao
longo do tempo: o desenvolvimento da ciência e tecnologia; a interação dos seres
humanos entre si e com o meio a sua volta; as transformações físicas, sociais, culturais
e tecnológicas; a interlocução e o respeito às culturas e diversidades (2017, p. 136).

Como destacam os autores nessa passagem, há uma preocupação em apresentar a ciência,
sendo os espaços pensados para agregar as informações necessárias e importantes para vida. Há
muitas possibilidades de ligar o espaço da escola com os ENF. Melhorando e qualificando a prática
do professor e a aprendizagem dos educandos.
OS PASSOS DA PESQUISA
A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, pois como sugere Minayo (2001), se preocupa
com questões particulares e que não podem ser quantificados, pois há uma cuidado com o subjetivo
das pessoas. Há uma preocupação com valores, crenças, significados das mais variadas situações
que ocorre.
Os participantes, foram professores (11), da Educação Infantil aos Anos Iniciais da
Educação Básica de três escolas públicas do RS. Os encontros ocorreram nas escolas, onde foram
agendados horários acessíveis aos quais os professores pudessem atender os pesquisadores, os
termos de consentimento foram entregues, garantindo aos entrevistados o conhecimento referente a
pesquisa.
Os instrumentos utilizados para essa pesquisa foram entrevistas semiestruturadas e uma roda
de conversa. Boni e Quaresma (2005, p. 75), contribuem em relação às perguntas dizendo que
“combinam perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre
o tema proposto. O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas
ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal”, dessa maneira, permite
que os entrevistados falem de maneira mais tranquila, individualmente e que não se sintam
pressionado.
A roda de conversa é uma oportunidade dos entrevistados juntamente com o pesquisador
manter um diálogo, onde às informações vão surgindo por intermédio de lembranças. Para Moura e
Lima (2014, p.100),
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[..] quando utilizadas como instrumento de pesquisa, uma conversa em um ambiente
propício para o diálogo, em que todos possam se sentir à vontade para partilhar e
escutar, de modo que o falado, o conversado seja relevante para o grupo e suscite,
inclusive, a atenção na escuta. Nas rodas de conversa, o diálogo é um momento
singular de partilha.

Durante às entrevistas, assim como na roda de conversa, foi disponibilizado gravadores para
registrar o diálogo, garantindo a fidelidade das narrativas e os detalhes de informações que
poderiam se perder durante às anotações.
Pós entrevistas, foram transcritas as falas e efetuadas as análises com Análise Textual
Discursiva (ATD), que é “uma abordagem de análise de dados que transita entre duas formas
consagradas de análise na pesquisa qualitativa que são a análise de conteúdo e a análise de
discurso” (MORAES, GALIAZZI, 2006, p. 118). Para os mesmo autores (2006) condiciona-se os
seguintes passos: unitarização do texto, que o pesquisador realiza a desconstrução das informações;
seguindo pela categorização dos sentidos atribuindo a interpretação das informações, categorias que
atribuem as principais ideias. O metatexto, que o pesquisador junto com as informações
encontradas, gera um novo texto.
RESULTADOS
Os resultados foram analisados e organizados em duas categorias afim de contemplar os
dois objetivos: compreender se os professores estudaram o tema ENF em suas respectivas
formações iniciais (Ensino Superior) e averiguar quais os ENF os docentes envolvidos já utilizaram
ou que ainda utilizam para suas práticas pedagógicas.
A primeira categoria foi denominada, “formação docente” abrange aspectos da formação
docente dos professores e a segunda categoria denominou-se de “espaços não formais nas práticas
educacionais”.
CATEGORIA 1: FORMAÇÃO DOCENTE
Para essa categoria os dados foram utilizados a partir da roda de conversa e entrevistas. No
primeiro momento foi perguntado sobre suas respectivas formações, lembrando que os professores
são de níveis diferentes, isto é, divididos entre a Educação Infantil aos Anos Finais do Ensino
Fundamental.
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Os resultados encontrados revelam que dos 11 professores participantes da pesquisa, um é
formado na Licenciatura em Educação Física, um em Ciências Exatas, um Ciências da Matemática,
dois em Artes Visuais e seis em Pedagogia. Além da formação inicial, três possuem especialização
e dois com mestrado. Percebe-se que a Licenciatura em Pedagogia é a que mais se destacou entre os
professores e de todos os participantes, apenas três possuem formação continuada, um número
relativamente baixo.
Entende-se que todas as profissões precisam contemplar uma formação adequada e no caso
dos professores é imprescindível a formação continuada, pois o campo da educação é muito amplo
e não é possível um aprofundamento em todas às áreas em um espaço de quatro ou cinco anos. “É
preciso mobilizar as/os futuras/os professoras/es e a sociedade civil para um debate crítico e para a
efetivação de práticas que melhorem a escola básica do país, tanto na oferta quanto na qualidade”
(FONTOURA, 2019, p. 59).
Podemos refletir também, que muitas das inquietudes e desafios, surgem posteriormente a
formação de um professor, quando ele inicia suas atividades docentes. No estágio já possui um
pequeno exemplo, mas é diferente quando se é o professor titular, que trabalha com a turma todo
ano letivo. Para Nóvoa (1999), destaca que a formação docente quando reforça a teoria com a
prática, concebe novos conceitos, por isso, o valor da formação inicial e continuada.
Outro aspecto que foi questionado com os professores sobre suas formações, se eles
estudaram em algum momento sobre os espaços não formais, se vivenciaram na prática. Foram
selecionadas três falas para discussão:
Eu até tive contato sim de um projeto que a Universidade tinha com … ali no Santo
Antônio, era voluntário assim, daí né a gente ia enfim para outros espaços. Eu sei que
a gente também fez alguma coisa em hospital, mas nada muito voltado, a essa questão
“ah é um espaço formal’’ (P. 03)
[...] fizemos saídas a campo a Caçapava do Sul, parte de Biologia e botânica a gente
fazia saídas de estudos, [...]tinha mais a prática associada a teoria e a essas saídas de
sala de aula que a gente observava o que estudava, em algumas disciplinas, se for
pensar no todo, muito mais sala … (P. 06)
Eu acho que eu tive contato com isso, lá nos meus Anos Iniciais quando estudávamos
e íamos a campo. A gente ia lá saber quanto o boi comia, ia lá saber quanto um porco
comia pra engordar, á ver quantos funcionários tinha na indústria para produzir tal
quantidade de mandolate, a gente ia lá visitar empresa, laticínios pra ver a questão do
leite, né, fazia saídas para Porto Alegre, conhecer o Palácio do Planalto, essas coisas
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todas, visitar a prefeitura… então eu acho que eu tive muito mais contato com essa
questão, lá quando eu era criança, e minha professora fazia isso comigo,
provavelmente sem ter conhecimento dos possíveis espaços não formais (P. 01)

Na fala do P3, nota-se que às atividades que desenvolveu em ENF, não foi uma
consequência de suas aulas na graduação, mas sim, um projeto de extensão que ocorria na
Universidade. Mesmo não sendo diretamente da aula, é uma experiência positiva e agrega
conhecimento. Porém como os projetos de extensão não ocorrem nos períodos de aula, quem não
possui disponibilidade de tempo para participar, já perde a oportunidade de aprender em outros
espaços.
Já na fala do P6, destaca que quando teve suas aulas com foco na disciplina de
Ciências/Biologia, foi para Caçapava do Sul, em uma saída de campo, na fala percebe-se que
gostaria de relacionar a teoria com a prática. Entendemos por essa passagem que levavam seus
estudantes para mostrar na prática o que realmente é a Ciências fora do espaço da universidade.
Severo, Santos e Queiroga (2018, p. 04) destacam que “o trabalho pedagógico no campo não
escolar é didaticamente desafiador por ser inventivo e exigir competências de criação, organização,
gestão, execução e avaliação de processos atrelados a diferentes saberes que, muitas vezes, não
estão contemplados na formação”.
Algo muito interessante encontra-se também na passagem do P1, pois relata suas
lembranças do tempo da Educação Básica, narra várias das saídas que realizou, Porém não
apresenta nenhum relato da sua graduação. Nesse sentido, percebe-se que depois de tanto tempo,
ainda tem lembranças das saídas realizadas, uma experiência marcante e significante. Segundo
Oliveira e Gastal (2009), o desenvolvimento das aulas em ENF, poderá de certa maneira, integrar
informações por meio da intervenção nesses espaços para a “associação com os conceitos já
interiorizada na estrutura cognitiva do aprendiz”, fazendo-os recordar desses momentos de ensino.
CATEGORIA 2: ESPAÇOS NÃO FORMAIS NAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS
A segunda categoria possui essa definição pois, nas análises percebe-se que apesar de
grande parte dos professores não saberem a definição dos ENF, realizam aulas nesses espaços.
Afim de mapear os espaços já explorados e os que vem explorando, foi lhes perguntado onde
desenvolviam suas aulas durante o ano letivo com seus estudantes, da mesma maneira foi feita uma
análise em todos os diálogos, pois em alguns momentos os relatos dos ENF vinham em outros
contextos, que não fosse a pergunta em específico.
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Em geral comentaram sobre os vários espaços da escola, mas como esse trabalho busca
identificar os ENF, será apenas descritos os não formais. Na fala dos professores foi averiguado
quais espaços já usaram ou ainda exploram, foram os seguintes: arredores da escola, biblioteca
pública municipal, casa de cultura, catequese, centro da cidade, feira do livro, jardim botânico,
lagoa, lagoa Harmonia, litoral, moinho do campo, museu, parque do Dick, parque do engenho,
praça do bairro, propriedade dos alunos, pomar, secretaria do meio ambiente, SESI, SESC,
supermercado, teatros, universidade.
Entre esses foram citados mais de um vez a biblioteca pública municipal, feira do livro,
moinho do campo, parque dos Dick, SESC e supermercado (duas vezes); a praça do bairro (três
vezes), jardim botânico e universidade (quatro vezes). Pin e Rocha (2017, p. 136) destacam que
“cada uma dessas instituições, que constituem espaços não formais, possui uma lógica própria, com
uma cultura própria e, neste sentido, espera-se que ele ofereça ao público uma forma de interação
com o conhecimento de modo diferenciado da escola”. Toda cidade possui algum espaço que
poderá agregar seu trabalho de sala de aula, a praça já é uma alternativa de diversificar e mostrar
novas maneiras de ensinar.
Os autores Oliveira e Gastal (2009) destacam que mesmo que a saída para o ENF seja
guiada, isto é, que tenha alguém responsável por conduzir os estudantes, é importante que o
professor estabeleça um diálogo com seus estudantes, destacando às aproximações com seus
estudados de sala de aula e com a realidade. Analisando esses espaços, percebe-se que são na
maioria espaços públicos, que não exige pagamento de ingresso, ou qualquer tipo de pagamento.
Este aspecto é importante, uma vez que, muitas famílias e até as escolas não tem condições de
bancar às despesas, como por exemplo, o transporte.
CONCLUSÕES
O estudo apresenta às narrativas de professores da Educação Básica sobre suas formações
no viés dos ENF, da mesma maneira quais foram os espaços mencionados que levam seus
estudantes para desenvolverem suas aulas.
A formação acadêmica é importante, mas sua continuação também é necessária, pois as
metodologias assim como às pessoas mudam, suas tendências e necessidades, por isso, às escolas e
universidades precisam de professores preparados para enfrentarem os desafios do cotidiano e com
olhar de potencializar às oportunidades que surgirem.
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Finalmente, entende-se ser imprescindível a formação dos professores independente da
disciplina e que os ENF sejam vivenciados nessa formação e estudado, para assim, possibilitar
futuros professores que possam explorar mais os espaços da sua cidade e mostrar para seus
discentes, que a Ciência está presente no cotidiano e o que estudam e aprendem na escola e na
universidade, é a vida que é vivida todos os dias por eles, um ensino contextualizada, efetivo e
comprometido com o social e ambiental.
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Resumo
O escrito é fragmento da investigação de um grupo de pesquisa que encontra-se em andamento, onde
possui relações entre uma universidade e escolas da Educação Básica. A linha de pesquisa que será
discutida no trabalho, estuda os espaços não formais de ensino e de aprendizagem (ENF). Teve como
objetivos, compreender se os professores estudaram o tema ENF em suas respectivas formações
iniciais (Ensino Superior-Graduação) e averiguar quais os ENF os professores da Educação Básica já
utilizaram ou que ainda utilizam para suas práticas pedagógicas. O caminho metodológico da pesquisa,
se caracterizou como, abordagem qualitativa, exploratória, como instrumentos de coleta de dados
utilizou-se de uma roda de conversa e entrevistas semiestruturadas com 11 professores de três escolas
públicas de uma cidade do Rio Grande do Sul. Às narrativas foram gravadas, posteriormente transcritas
e por meio da Análise Textual Discursiva, realizou-se às análises dos dados, destaca-se também, que os
professores leram e assinaram o termo de consentimento. Como resultados foi elaborado duas
categorias de análises, a primeira “formação docente”, que apresenta às formações dos professores e
suas narrativas referentes ao conceito ENF; e a segunda, “espaços não formais nas práticas
educacionais”, consta todos os espaços que os docentes já utilizaram ou que ainda utilizam para suas
aulas. Entende-se ser imprescindível a formação dos professores independente da disciplina e que os
ENF sejam estudados e vivenciados durante essas formações iniciais, para assim, garantir que às novas
gerações de docentes possam usar mais os espaços da sua própria cidade e mostrar para seus estudantes
que o que estudam e aprendem na escola ou universidade, é a vida que é vivida todos os dias por eles,
um ensino contextualizado, efetivo e comprometido com o meio social e ambiental.
Palavras-chave: Pesquisa; Escola; Universidade; Formação.
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INTRODUÇÃO
Este estudo parte da premissa de que conduzir a gestão de um espaço escolar é uma
responsabilidade imensa, estar à frente é responder por todos os atos que possam vir a ocorrer no
decorrer de seu percurso (gestor/a, coordenador/a ou qualquer que seja o cargo), e para lidar com
tudo isso, é importante estar preparado para que problemas futuros sejam reparados antes mesmo de
acontecer, para isso a necessidade de se ter um olhar sensível para resolução de problemas é
fundamental.
Perceber que atuar como gestor/a estar para além de ações burocráticas é de suma
importância, pois é preciso considerar a invisibilidade de alguns espaços como uma ação necessária,
não deixando que a rotina interfira em ações do cotidiano, estabelecer relações de poder é preciso,
mas nem sempre necessária.
Identificar que é preciso reconhecer que fazer uma gestão democrática não está fora da
realidade é essencial, pois é possível obtê-la através de alguns princípios, no qual posso colocar
como o primeiro perceber que o fator social de solução de problemas no espaço escolar requer
insistência da consciência apontando a viabilidade de um processo de democratização através das
relações interpessoais no interior da escola, possibilitando a integralização entre seus espaços.
Sendo assim, fazer uma gestão diferenciada está inicialmente em observar os problemas e tentar
resolvê-lo através da observação (Olhar sensível), com o auxílio de meios de manipular os
processos para que ocorra uma gestão consolidada.
Este estudo tem como objetivo apresentar as implicações da formação da gestão da escola,
vislumbrando compreender como acontece o trabalho da gestão, para pensar em como a gestão se
organiza para promover seu trabalho. Pensando nisso, este estudo reporta-se a solucionar o
problema: como a formação de professores contribui para o exercício da função da gestão escolar?
Em tempos de discurso da qualidade da educação, a compreensão da formação dos educadores para
o exercício da função de gestor se faz necessário diante da sociedade em que a escola está inserida.
Baseando-se em fundamentos teóricos de autores que discutem a gestão como uma prática
essencial e de grande importância para a formação docente e para além de resolver porque conter
um olhar sensível é importante para estar à frente de uma organização. Assim, discute-se aqui, com
o auxílio dos autores BAUMAM (2015), LIBÂNEO (2012), ARENDT(1992), PARO (2010),
SENNETT (2017).
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Tal estudo se estrutura em introdução, desenvolvimento no qual aborda-se com mais clareza
a necessidade se obter um olhar atento não só na gestão como em outros espaços que se venha
trabalhar, fazendo ainda um apanhado da diferença em quem contém esse olhar e quem não possui
evidenciando a sua importância.
Portanto, este trabalho apresenta análises acerca das formas necessárias para que o trabalho
de um bom gestor/a aconteça, para que assim percebam que ações podem ser realizadas e não
passem despercebidas, ampliando o olhar atento que é preciso ter para se fazer uma boa gestão,
expondo ainda estratégias para que a rotina não seja um empecilho diante desses processos.
A relevância deste estudo está na busca de compreender como se fazem as articulações entre
a formação docente com a prática da gestão escolar dentro das suas reais necessidades e
possibilidades pedagógicas e administrativas, não apontando apenas uma formação em serviço, mas
apontando a necessidade de um aporte teórico consistente na qualificação dos professores.
A IMPORTÂNCIA DO GESTOR NO ESPAÇO ESCOLAR DEMOCRÁTICO
Constituir uma premissa na autoridade do interior da escola é delinear um processo que
pressupõe um resultado obviamente baseado na visão de dominação perante seus funcionários e
demais participantes do espaço escolar, refletir sobre quais consequências podem vir é uma das
primeiras observações que um gestor deve fazer, perceber que ser respeitado não está no fato de que
preciso “mandar” é de suma importância. O poder está em todos os espaços, mas como manipulá-lo
e como o transmito-o é uma ação necessária a se avaliar “infelizmente a escola que aí está é sim
reprodutora de uma certa ideologia dominante” (PARO, 2010, p. 52). Fazer uma gestão baseada em
princípios democráticos não é algo utópico:
Toda vez que se propõe uma gestão democrática da escola pública de 1° e 2° graus
que tenha uma efetiva participação de pais, educadores, alunos e funcionários de
escola, isso acaba sendo considerado como coisa utópica. Acredito não ser de pouca
importância examinar as implicações decorrentes dessa utopia. A palavra utopia
significa o lugar que não existe. Não quer dizer que não possa vir a existir. Na medida
em que não existe mas que ao mesmo tempo se coloca como algo de valor, algo
desejável do ponto de vista da solução dos problemas da escola, a tarefa deve
consistir, inicialmente, em tomar consciência das condições concretas, ou das
contradições concretas, que apontam para a viabilidade de um projeto de
democratização das relações no interior da escola. (PARO, 2010, p. 51).
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Fazer uma gestão consolidada é trazer para ela uma gestão transformadora que está para
além de ações burocráticas como ir para Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação
- CREDES, resolver questões do setor financeiro, avaliar o trabalho dos funcionários terceirizados,
ou perceber o que a escola precisa, ser um bom/a gestor/a requer sim se atentar a todos esses meios
mas ampliar sua atenção para estratégias de transformar o sistema de autoridade se faz relevante,
nesse sentido, coloca Paro que,
[...] é preciso aprofundar as reflexões de modo a que se perceba que, ao se distribuir a
autoridade entre os vários setores da escola, o diretor não estará perdendo pode – já
que não se pode perder o que não se tem – mas dividindo responsabilidade. E, ao
acontecer isso, quem estará ganhando poder é a própria escola. (PARO, 2010, p. 52).

Como o autor defende, se aprofundar nas reflexões de modo que se perceba a distribuição da
autoridade é dividir responsabilidades, ressalta-se que aqui não se refere somente ao papel do
diretor ou coordenador, a gestão está para além desses cargos, ela está do porteiro ao auxiliar de
serviços gerais e por isso, chamo atenção para que os que não estão nos cargos elevados percebam
que sua função também requer um olhar sensível para contribuir com o espaço em que efetua seus
trabalhos e ao mesmo tempo ajuda a crescer como seres humanos intelectuais.
Romper com a rotina que as vezes chega a ser exaustiva é um grande diferencial para
evoluir como gestores/a, ampliar o olhar em observar o que está ao meu redor, faz promover ações
diferenciadas em uma gestão, o simples fato de avaliar se as interações interpessoais estão
ocorrendo na escola (entre alunos, funcionários, escola-família, comunidade) é um diferencial. Mas
quais os meios de romper com essa rotina? Primeiro, sistematizar meios de interações entre escola,
família, comunidade e núcleo gestor, segundo, superar a realidade de distanciamento entre núcleo
gestor e discentes, terceiro, promover a socialização, e quarto, refletir todos os dias se além de estar
cumprindo os trabalhos já estabelecidos estou observando o espaço escolar, os estagiários se for o
caso, e perceber se algo está em falta, e assim examinar se processos simples não estão passando
despercebidos, pois para além de responder pelas ações da escola, é abranger a ética profissional
preocupada com o bem estar de todos inseridos.
Ao apontar todos esses fatos, que ao fazer uma gestão integralizada em que o poder não está
centralizado, é possível que mesmo quando ausente (diretor), as funções e ações do cotidiano fluam,
pois na vivência da rotina escolar é possível perceber que enquanto o diretor está presente tudo flui
de forma rápida e eficaz, daí percebe-se o quanto a gestão precisa e deve acontecer mesmo algumas
partes não estando presente, e que é necessário que ela ocorra da mesma forma, presente ou não.
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[...] Não se esquecendo que o autoritarismo assuma variadas formas. O autoritarismo
não se dá apenas quando o Estado se utiliza de sua máquina burocrática para exercer
seu poder e o abuso da autoridade administrativa de modo direto. O autoritarismo se
dá também, e em especial, quando o Estado deixa de prover a escola de recursos
necessários à realização de seus objetivos. (PARO, 2010, p. 53).

Ao expressar todos esses preceitos, fica evidente a necessidade de se desenvolver uma
gestão democrática, e principalmente consolidada, pois assim, evita diversos transtornos. Ser
respeitado como autoridade maior é ser respeitado mesmo ausente, cumprir um bom trabalho como
gestor/a implica em facilitar o ambiente escolar para que as suas ações fluam propiciando condições
que possibilite o funcionamento da autonomia tanto de docentes quanto discentes possibilitando o
crescimento intelectual como um todo e assim o crescimento da escola será uma consequência
desse resultado.
AS CONTRIBUIÇÕES DA GESTÃO PARA A CONSOLIDAÇÃO DE UMA GESTÃO
DEMOCRÁTICA
Compor uma gestão baseada em humanidade deixa o diretor sem autoridade? Inicia-se com
esta pergunta para desenvolver o pensamento de que a rigidez é necessária para um bom trabalho
ocorrer, porém não deixar o poder manipular como agir com as pessoas é outra questão, detêm-se
aqui a pensar que ser humano no fato de ouvir um aluno que está passando por dificuldades e está
faltando ao ambiente escolar é conter esse olhar atento. É notório o fato da gestão estar para além de
administrar, o bem estar do corpo discente, docente e funcionários também estão em evidência.
De acordo com Bauman (2015), podemos afirmar que a Gestão Escolar igualmente busca
atender demandas destes tempos líquidos em que a durabilidade está sendo substituída pela
transitoriedade e flexibilidade, incluindo-se aí a dos processos educativos. Tempos em que “as
políticas de vida se deslocaram/variaram para o domínio operado pelos mercados de consumo”
(BAUMAN, 2015, p. 207)
Na contemporaneidade, tudo o que cerca nossa vida “é dinâmico demais para permitir que se
façam as coisas do mesmo jeito ano após ano, ou que se faça a mesma coisa” (SENNETT, 2017, p.
22). Por isso a importância e a centralidade de ações gestoras em atitudes pessoais ou profissionais
na busca constante da realização plena da vida, vida composta de episódios que precisam ser
gerenciados de forma competente para que não se tornem refugo da sociedade contemporânea.
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Pensar para além de planejar, organizar, dirigir e avaliar é conduzir um sistema
organizacional democrático no qual os integrantes do sistema integram-se e canalizam esforços para
a realização de seus objetivos educacionais baseada na necessidade da gestão participativa sendo o
principal meio de assegurar a gestão democrática, possibilitando o envolvimento de todos os
integrantes da escola na tomada de decisões.
[...] Por outro lado, também a organização escolar aprende com as pessoas, uma vez
que sua estrutura e seus processos de gestão podem ser construídos pelos próprios
membros que a compõem. Ou seja, as pessoas mudam com as práticas organizativas,
as organizações mudam com as pessoas. (LIBÂNEO, 2012, p. 297).

Reafirmar que a humanização no espaço da gestão é essencial se faz necessária, como o
autor explicita em seu pensamento as pessoas mudam com as suas práticas organizacional e a
organização muda as pessoas. Sendo assim, transmitir as pessoas inseridas nesse processo de gestão
que obter um olhar atento é necessário faz com que certas ações se tornem cada vez mais proativas
no ambiente te trabalho, proporcionando um bem estar a todos evoluindo com o desempenho
escolar/trabalho.
Desta forma, organização e gestão da escola correspondem, portanto, a necessidade de a
instituição escolar dispor das condições e dos meios para a realização de seus objetivos específicos.
Elas visam: Prover as condições, os meios e todos os recursos necessários ao ótimo funcionamento
da escola e do trabalho em sala de aula; Promover o envolvimento das pessoas no trabalho, por
meio da participação, e fazer a avaliação e o acompanhamento dessa participação; Garantir a
realização da aprendizagem para todos os alunos. (LIBANEO, 2012).
Os estudos atuais sobre o sistema escolar e sobre as políticas educacionais têm-se centrado
na escola como unidade básica e como espaço de realização das metas do sistema escolar. A ideia
de ter as escolas como referencial para a formulação e gestão das políticas educacionais não é nova,
mas adquire importância crescente no planejamento das reformas educacionais exigidas pelas
recentes transformações do mundo contemporâneo. Por essa razão, as propostas curriculares, as leis
e as resoluções referem-se atualmente a práticas organizacionais como autonomia, descentralização,
projeto pedagógico-curricular, gestão centrada na escola e avaliação institucional.
TECENDO CONSIDERAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO DE GESTORES
Os achados da incursão foram muitos. Para mapeá-los, recorremos à problemática da
pesquisa, configurada nas questões centrais deste estudo: como a formação de professores contribui
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para o exercício da função da gestão escolar? Através dessa indagação encontramos respostas que
nos fizeram refletir sobre a qualidade da formação dos gestores, assim como as concepções dos
entrevistados acerca da gestão escolar, desde as bases democráticas aos indícios empresariais. Tais
achados nos deram subsídios pra compreendermos o objetivo central da nossa pesquisa.
Entendemos que a gestão escolar está relacionada a: gestão democrática; saber gerir as
pessoas; aspectos administrativos, conhecimentos pedagógicos e financeiros. No transcurso da
nossa vivência encontramos alguns gestores que apontam a gestão escolar em moldes democráticos
é um discurso muito presente dentro das instituições públicas, estando relacionada diretamente com
o relacionamento interpessoal. Outro ponto relevante foi a necessidade de uma formação que
possibilite o gestor gerenciar os recursos financeiros, administrativos e pedagógicos, o que requer
uma qualificação ampla e sólida condizente com a função em exercício.
Ainda há muito a fazer para que os professores se tornem bons gestores escolares, sendo
necessária uma formação que estabeleça uma relação direta entre prática e teoria, para que, assim,
os mesmos possam refletir sobre suas ações e superem as dificuldades.
Dessa forma, podemos perceber claramente um embasamento sólido que permite ao
pedagogo assumir uma gestão escolar, contemplando não apenas seu aspecto didático pedagógico,
mas também administrativo. Vale ressaltar que a qualificação constante é essencial para o
aprimoramento dos conhecimentos obtidos na formação inicial dos docentes. (PIMENTA, 2012).
O profissional da educação precisa ter como foco proporcionar um ensino de qualidade aos
alunos e, para isso, faz-se necessário está em constante formação. (PARO, 2010). É preciso
considerar a ideia de que o gestor seja um profissional ativo, que esteja em processo contínuo de
formação e consciente de sua prática educativa transformadora. Ao assumir a função de gestor, cabe
ao professor buscar na natureza própria da escola e dos objetivos que ela persegue os princípios,
métodos e técnicas adequadas ao desenvolvimento de sua razão, com isso, haverá uma constante
reflexão sobre sua prática.
CONCLUSÕES
A gestão está para além de como a escola se organiza, como é desenvolvido o seu cotidiano,
quais as regras são impostas, e como ela ocorre, tendo em vista que por muitas vezes alguns
estagiários só eram designados a observar a distância, e quando solicitado algo a gestão era pedido
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que aguardasse, ocasionando em algumas vezes terminar o horário de estágio e não poder concluir a
tarefa do dia.
Neste contexto, todas as ações e ocorrências de uma escola têm caráter eminentemente
pedagógico. Dessa maneira, se analisou a necessidade de a gestão possuir esse olhar atento as
pessoas que chegam à escola, pois se precisam estar ali é porque se faz um fator necessário para
concluir seus deveres para que possa aprender a desenvolver suas ações quando puder agir como
gestor. E chamar atenção para que obter esse olhar atento é necessário colabora com a construção
do desenvolvimento da gestão, proporcionando o crescimento de todos.
O desenvolvimento profissional docente se dá na possibilidade de os professores-gestores
refletirem sobre as atividades que desenvolvem, no sentido de transformá-las em uma formação
contínua. Acreditamos que a práxis docente só se efetiva quando os professores conseguem agir de
forma consciente sobre sua ação, pois essa articulação entre teoria e prática irá transformar a
realidade em busca de um significado mais profundo para suas vidas pessoais e profissionais. Dessa
forma, podemos afirmar que os professores ao assumirem a gestão escolar precisam ser capazes de
refletir não apenas sobre suas ações em sala de aula, mas em um contexto extraclasse.
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Resumo
Esse artigo apresenta a importância da formação do gestor escolar para a prática da gestão, destacando
a gestão democrática como ferramenta para a promoção de uma gestão coletiva na construção de ações
consolidadas. Nessa perspectiva, o presente estudo evidencia a importância do olhar atento a formação
dos gestores direcionada a todos os espaços/setores da gestão, desde o portão da escola assim como a
interação entre as pessoas que fazem parte dela, ressaltando meios para elaborar estratégias para que a
rotina da gestão não torne as atitudes de gestores por algumas vezes dispersas, pois por muitas vezes o
trabalho da gestão está mecanizado a ações e resultados, que deixa o seu trabalho rotineiro impedindo
interações e meios de construir uma nova gestão baseada em ações que dependendo de como sejam, o
resultado será uma consequência. Objetiva-se apresentar as implicações da formação da gestão da
escola, vislumbrando compreender como acontece o trabalho da gestão, para pensar em como a gestão
se organiza para promover seu trabalho. Para tanto, utilizou-se como metodologia, a pesquisa
bibliográfica, descritiva e exploratória partindo do método de fundamentos teóricos e observação
participante para discutir essa temática, o que permite concluir que para se obter uma gestão
consolidada é preciso obter um olhar atento para além das questões burocráticas que ela permite.
Entendemos como um dos desafios dos professores que assumem o cargo de gestor, pois é exigido dos
mesmos uma postura crítico-reflexiva diante das demandas da instituição e das políticas de educação
em seu contexto mais amplo na sociedade.
Palavras-chave: Formação 1; Gestor escolar 2; Gestão democrática 3.
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Resumo
Este painel tem por objetivo discutir a formação docente para atuação na Educação Infantil, focando
na dimensão estética, um dos princípios elencados na legislação que regulamenta os cursos de
Pedagogia, então responsáveis por tal formação. A ampliação do repertório estético-cultural docente é,
de fato, elemento imprescindível para a prática pedagógica junto às crianças, sujeitos de múltiplas
linguagens, que expressam o mundo pelo pensamento metafórico, sustentado pela imaginação.
Todavia, também é fato que o contato com universos culturais diversificados, a apreciação da arte e o
fazer artístico, que são por excelência canais de ampliação dos sentidos e da sensibilidade estética, não
são comumente propiciados pelas agências formadoras. Por outro lado, compreende-se que as
instituições culturais podem contribuir sobremaneira para acolher essas necessidades formativas,
potencializando linguagens e significados. Nessa direção, o painel reúne três trabalhos que articulam
pesquisa e formação docente no diálogo com museus, reconhecidos como espaço de memória e
propiciadores de experiências formativas. O fio que articula o tecido dos trabalhos em pauta, é a
compreensão de que o ambiente onde processos e experiências ocorrem também faz parte da formação
estética; no caso dos museus, seja pela possibilidade de fruir arte, no contato com as obras, seja pela
afetação dos sentidos – por meio de olhares, odores, sons, toques e até sabores que compõem esses
espaços-cenários –, outras formas de pensar e sentir são provocadas, possibilitando o
exercício/reencontro da dimensão expressiva, inventiva, imaginativa docente. Enquanto reafirmam a
necessidade do contato com a arte para a formação docente, e do museu como lugar privilegiado para o
encontro e compartilhamento de experiências estéticas, os trabalhos reunidos convidam a refletir sobre
a importância de se garantir encontros docentes com espaços culturais de forma amiúde, como
programa de um projeto de formação que acolha o ser por inteiro.
Palavras-chave: Formação Estética; Narrativas Docentes; Formação no museu; Arte; Educação
Infantil.
PELOS ESPAÇOS DE ARTE E CULTURA: ITINERÁRIOS DE FORMAÇÃO ESTÉTICA DE
PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Greice Duarte de Brito Silva – COLUNI UFF

FORMAÇÃO ESTÉTICA DOCENTE: HISTÓRIAS QUE TRAÇAM ITINERÁRIOS
Estar no mundo sem história, sem por ela ser feito, sem cultura, sem "tratar" sua
própria presença no mundo, sem sonhar sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem
cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem pontos
de vista sobre o mundo, sem fazer ciência, ou teologia, sem assombro em face do
mistério, sem aprender, sem ensinar, sem ideias de formação, sem politizar não é
possível. (FREIRE, 1996)

Estar no mundo significa, necessariamente, estar com o mundo e com os outros. Percebo-me
nesta posição e então tenho a oportunidade de afirmar minha presença no mundo, como encorajanos Paulo Freire: escolhendo caminhos, tecendo itinerários, com a cultura e a história, nas
experiências, nos espaços formais de educação, na vida.
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Reconheci pelos caminhos da memória como a relação com meus avós paternos e maternos
foi fundamental para minha formação. Com eles descobri, ainda criança, minha paixão por museus
em uma visita ao Museu Imperial em Petrópolis - RJ. Talvez pela experiência gostosa nas passadas
com um “chinelão” pelos corredores e pelas histórias nas peças do lugar, lembro-me do prazer que
senti e relaciono aquela visita às brincadeiras e objetos do “museu” da família. Fotografias, quadros,
souvenir, são parte das imagens que me reportam às duas salas em que ficava exposto o “museu”,
na casa de minha avó Maria onde brincava na infância.
Ao rememorar este tempo e os sentidos provocados por este espaço, reconheço meu
interesse pelos museus e também pelas histórias e narrativas. A definição daquele espaço na casa da
minha avó como museu, era bem apropriada, pois um museu, para além de guardar objetos antigos,
permite a comunicação de histórias e fatos (CHAGAS, 2005 apud LEITE, 2006). No caso, o acervo
era de objetos que marcaram nossa família, que falavam de histórias mediadas pela boa interlocução
da minha avó. Na narrativa da memória descubro experiências que foram formativas para meu lugar
de professora-autora-criadora. A sensibilidade que me fez perceber a presença e a ausência de
outros elementos foi formada nas histórias que descobri em mim, na minha poesia de ser.
Considero as experiências de vida como importantes e formativas da minha trajetória, uma
vez que contribuíram para a formação de valores, para despertar interesses e fazer escolhas. O
professor Antônio Nóvoa (1992) discute a formação de professores face à pessoa e ao profissional:
às opções e escolhas que fazemos como professores, cruzam com a pessoa que somos, onde é
“impossível separar o eu profissional do eu pessoal” (NÓVOA, 1992, p.17). Ele chama de processo
identitário a maneira dinâmica como cada um sente e se diz professor, passando pela capacidade de
exercer com autonomia o trabalho docente.
O chão do quintal, a casa da minha avó, as festas com samba e batuque e todos os lugares
em que vivi experiências sensíveis, de corpo inteiro, permite-me olhar de forma ampliada para a
minha história de formação. A experiência que me deixa/deixou marcas, que me forma/me formou
esteticamente, acaba por reverberar no modo como me relaciono com o mundo e com os outros, diz
respeito à dimensão estética da formação.
O termo estético diz respeito à percepção sensível, está voltado para as diferentes formas
pelas quais a sensibilidade atua sobre nós (HERMANN, 2005), como objeto de consideração em
todas as esferas da vida prática. A estética é compreendida como dimensão da sensibilidade e da
criatividade, envolve todos os sentidos e a percepção humana. Tem relação com a poesia do ser,
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com o gosto por ver e fazer algo incomum, singular, que tenha sentido, com outras formas e
possibilidades.
Nessa direção, estar atento à dimensão estética na formação docente significaria traçar um
caminho que chame a atenção para a necessidade de se devolver sentido às coisas do mundo, para a
formação integral do sujeito. Leva-nos a valorizar aisthesis tanto quanto logos, abandonando
oposições como sensibilidade e razão, corpo e mente (HILLMAN, 2010). Reafirma, também, a
necessidade de ter poesia no coração, em um processo de conhecimento de si, de busca pelo que
está adormecido, ou perdido, com aquele “olhar que olha para dentro e para fora” (ALBANO, 2013,
p.79) para, na prática educativa, relacionar-se com as crianças em sua inteireza e alimentar
múltiplos sentidos e leituras do mundo.
MOVIMENTOS DE AFINAÇÃO DA PESQUISA
Considerando que seguir itinerários e processos formativos de professoras pode contribuir
para se (re)pensar a formação docente no contexto da Educação Infantil contemporânea – a qual
está a exigir professores e professoras que ouçam mais do que falem, que experimentem e inventem
mais do que sigam modelos –, desenhamos a pesquisa sobre itinerários de formação estética de
professoras da educação infantil no diálogo entre arte, professores e formação. Alguns
questionamentos interessavam: quais experiências constituem os percursos de vida de professores e
professoras? Por onde passam seus processos de formação estética – encontros, personagens,
lugares, deslocamentos? Como foram afinando seus sentidos – sons, imagens, sabores, odores –,
refinando sensibilidades?
Identificar e dar visibilidade à dimensão estética constituída em seus percursos, foi o
objetivo central da pesquisa, a qual pretendeu, ainda, analisar a presença da arte nas experiências
formativas docentes e reconhecer tempos e espaços que marcaram tais experiências, abrindo espaço
para a escuta e acolhimento das memórias e narrativas. Compreendendo a formação de professores
como processo de formação humana sensível, como formação da pessoa em sua inteireza de ser no
mundo, como processo de autoria e diálogo, a metodologia assumida buscou acolher a sensibilidade
dos sujeitos-participantes da pesquisa, abrindo espaço para que pudessem pensar em suas
memórias, contar suas histórias e seus caminhos formativos.
Para encontrar professoras que se fizessem narradoras – de suas viagens de um lugar para o
outro, de um encontro ao outro, de suas escolhas, tecendo a experiência do passado no presente –,
fui ao encontro do programa “Arte é Educação”, oferecido pela Casa Daros, instituição cultural do
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Rio de Janeiro. Buscava articular o fazer, o olhar, o pensar e o sentir, a partir da singularidade de
cada visitante. Um convite à reflexão, experimentação e diálogo com a arte. Vinculado a este
programa, no ano de 2014 foi oferecido o primeiro encontro de formação “Arte e aprendizagem na
Primeira Infância”, através da parceria com a Fundação AeioTU – Fundação Carulla (Colômbia),
um investimento claro na formação de educadores, artistas e professores que trabalhavam com a
primeira infância.
Ouvi algumas histórias e narrativas ainda enquanto frequentadora da Casa Daros. Histórias
de professoras que foram atraídas pelas propostas e reflexões sobre arte na primeira infância ou que
a partir do primeiro contato com o espaço desejaram levar as crianças da escola. O desejo de ouvir
mais as professoras que interagiam com as propostas da Casa Daros e ampliaram seu conhecimento
e contato com a arte no espaço do museu acabaram por motivar a pesquisa. Assim, entre os
participantes que viveram mais de três encontros de 2013 a 2015, tinham a formação em pedagogia
e atuavam na rede pública na etapa da educação infantil, quatro professoras, as quais se tornaram
narradoras-colaboradoras.
As abordagens (auto)biográficas foram assumidas como pressupostos teórico-metodológicos
que sustentaram a realização de entrevistas narrativas com as participantes da pesquisa por
considerar os saberes e dizeres do professor através de suas narrativas e os múltiplos caminhos que
estes fazem para sua formação. Para Delory- Momberger (2012, p.524), o objeto desse tipo de
pesquisa seria “[...] perceber a relação singular que o indivíduo mantém, pela sua atividade
biográfica, com o mundo histórico e social e em estudar as formas construídas que ele dá à sua
experiência”. Considerar o indivíduo como ser social singular é um dos aspectos do projeto
epistemológico específico da pesquisa (auto)biográfica e que o diferencia de outras abordagens.
Para a produção dos dados biográficos, para suscitar histórias de vida e profissão que
contam sobre os processos formativos das professoras, foram realizadas entrevistas inspiradas na
técnica de Jovichelovitch e Bauer (2002) “entrevista narrativa”. Em sua estrutura, as entrevistas
desenvolveram-se a partir do encorajamento para que as professoras contassem seus percursos de
formação estética, considerando suas histórias de vida; que apontassem lugares, tempos e pessoas
que contribuíram para a formação de sua sensibilidade. Dos acontecimentos narrados, após a fala
conclusiva das narradoras, fiz o convite para que contassem como as linguagens artísticas
apareciam em sua história de formação e no contexto da educação infantil, o que podiam dizer
sobre crianças, professores e arte.
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Olhar para as histórias com essas lentes, ajudaram-me a identificar aspectos múltiplos que
constituem importantes linhas de processos formativos, nos quais ganham visibilidade às histórias
de formação da sensibilidade. A análise foi constituída a partir de elementos sugeridos por
Warschauer (2001) e Berkenbrock-Rosito (2007), considerando acontecimentos na vida familiar,
escolar e profissional, bem como os deslocamentos geográficos, as pessoas apontadas como
marcantes e as vivências culturais assumidas como experiências estéticas.
PELOS ESPAÇOS DE ARTE E CULTURA: POTÊNCIAS NA FORMAÇÃO ESTÉTICA
Aprender a ser professor envolve um processo que é dinâmico e contínuo. As histórias que
já dizem das narradoras como professoras, consideram o processo de produzir a vida na profissão.
Surgem necessidades, perguntas e inquietações que mobilizam as professoras a buscarem outras
referências e interlocutores, que permitem rever saberes e fazeres. Contam-nos passagens de
sensibilidade que são ampliadas nas experiências e dão sentido à profissão no percurso da vida.
A professora Camila, por exemplo, aponta como foi fundamental a oportunidade de cursar
pós-graduação em docência na Educação Infantil, na UNIRIO, sobretudo pela característica de ser
um curso voltado para professores da rede pública do Rio de Janeiro e por ter a dimensão estética
como um dos objetivos do seu programa. Em suas palavras:
[...] foi maravilhoso porque todas as professoras que estavam fazendo a pós, também
estavam atuando no município do Rio. Tivemos oportunidades de trocar,
oportunidades de refletir em conjunto, e um dos objetivos era fazer com que, mesmo
diante de algumas dificuldades, não deixássemos de garantir os direitos das crianças.
(...) E o curso tinha uma preocupação que a gente vivesse a música, o teatro, a
literatura, a natureza, nos conhecendo melhor, sentindo nosso corpo, nos
proporcionando muitas experiências estéticas. (Professora Camila)

Tomando por base a dimensão estética bem como a presença da arte, nos tempos, espaços e
com as pessoas reconhecidas como importantes para a formação sensível das professoras de
Educação Infantil, destaco dois elementos demarcados nas narrativas: rupturas e potências na
formação estética e a frequência a espaços de arte como possibilidade comum de ampliação de
repertórios e sentidos.
A professora Bianca fala de seu aprendizado na Casa Daros mas, antes disso, elenca a
participação na Escola do Olhar, frequentando o programa do setor educativo do Museu de Arte do
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Rio (MAR), como abertura de possibilidades para ampliar compreensões e experiências com a arte,
constituindo-se em um canal potente de formação. Assim ela narra seu itinerário:
Um outro espaço que eu elenco foi o Museu de Arte do Rio, com a Escola do olhar.
Ali era uma coisa voltada para os museus e a educação infantil [...] foi abrindo
possibilidades. Antes de ir ao MAR, [e frequentar a] Escola do olhar, eu entrava num
museu e pensava assim: “Ah, esse quadro, esse quadro não é legal não, porque eu
poderia representar esse quadro”. Então, pra mim não era arte. Arte era aquilo que eu
não poderia representar. A partir desses processos de formação, eu fui começando a
perceber que a arte pode ser tudo. A arte pode ser um papel que eu posso dobrar e ter
minha imaginação ali, ter mil possibilidades. (Professora Bianca)

A oportunidade de interagir com materiais diversificados em espaços apropriados à
experimentação, fruição e criação, é apontada como um diferencial para a formação da professora
Camila, enquanto participante do Programa da Casa Daros. Diz ela sobre uma das aulas do curso
oferecido no programa:
Uma das aulas lá da Casa Daros que eu mais gostei, foi sobre espaços e materiais, por
conta da diversidade dos materiais que eu vi ali: projetor, panos grandes, muitas
tampas, muitos papéis variados. A proposta prática foi a construção de cantos de
interesses, que ficaram incríveis por conta da qualidade daqueles materiais
disponíveis. Folhas, sementes, tampas, fios, cordas de diferentes tamanhos e
espessuras, uma riqueza que mexeu muito comigo. Tem essa coisa também do visual,
os sentidos, o cheiro. (Professora Camila)

A narrativa de outra professora também aponta a importância dessa instituição cultural, que
de certa forma promovia o reencontro com a infância, com as linguagens da infância, pela
experimentação e reflexão oportunizada às professoras na vivência, entre outras, do ateliê.
A Casa Daros, que começou suas atividades em 2013, tinha como base de sua
programação promover o encontro do público com o pensamento dos artistas e suas
obras, estimulando a reflexão, a experimentação e o diálogo sobre a atualidade
sociocultural e artística da América Latina. Diante das obras expostas em suas salas e
dos materiais no belo e bem equipado ateliê que mantinha, revivi algumas estripulias
da infância (Professora Greice)

A professora Thaysa conta que conheceu a Casa Daros por meio do convite da colega
Camila. Gostava de visitar e sempre havia cursos, sobre as exposições, voltados para a educação de
modo geral. Mas, então houve uma proposta voltada para professores da infância. Foi participando
do referido programa que percebe: muitas coisas seriam viáveis de realizar na unidade em que
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trabalhava com as crianças, mas era importante conhecer as possibilidades, passar pela experiência.
Assim é sua narrativa sobre isso:
Na Casa Daros geralmente tinham cursos voltados para educação, mas era no geral. Aí
fizeram um específico para primeira infância. Foi incrível, porque tudo que a gente
não tinha na nossa Unidade, ali a gente tinha! E não era coisa mirabolante, eram coisas
simples que você olhava e dizia: caraca, dá pra fazer! (Professora Thaysa)

Ao elegerem outros espaços como formativos, as professoras participantes da pesquisa
romperam com o formato que comumente a formação continuada se apresenta (geralmente por
meio de cursos, encontros e palestras centrados em palavras e conceitos). Refizeram a forma e
alimentaram com arte o conteúdo da prática docente.
Acompanhando seus percursos de educação e arte, percebi que muitos dos espaços de arte e
cultura que aparecem nas narrativas, como escolhas de formação continuada das professoras, estão
no centro e zona sul da cidade. Todavia, mesmo morando distante dessas regiões, essas professoras
deixaram seus bairros e foram até lugares distantes, procurando outros espaços formativos, em
diálogo com a arte. Nota-se nesse deslocamento experimentado pelas professoras, o importante
papel da universidade como mediadora de encontros, apresentando caminhos e provocando
caminhadas docentes rumo ao encontro com a arte.
[...] Nas atividades da UNIRIO era comum falarem deste lugar (Casa Daros), das
exposições de arte, do ateliê com cursos legais e que era um museu com restaurante e
cafeteria. No caminho que fazia para a Urca, olhava aquela fachada antiga de prédio
imponente, sentia-me atraída, até que um dia fui participar de um curso para
educadores. Esta galeria de arte e cultura, localizada no bairro de Botafogo, cidade do
Rio de Janeiro, promoveu meu encontro entre arte e infância nas visitas seguintes.
(Professora Greice)

Olhando as narrativas em seu conjunto, destaca-se um ponto de cruzamento das histórias
contadas, um espaço comum a todas professoras-participantes: a Casa Daros. Deste lugar, contam
experiências com arte por toda parte, do pátio ao ateliê, da galeria de exposição à livraria.
Experiências que provocam outros canais do ser e tocam sua potência criativa e inventiva, trazendo
sentidos para reconstruir a identidade pessoal na profissão. Embora fosse uma formação sobre a
prática com as crianças, o sentido da experiência revela um caráter formativo para si. Encontros
reconhecidamente amplos, ricos, fortes, instigantes, que aconteciam em um espaço diferente das
escolas pelas quais passaram ao longo da vida.
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A riqueza dos materiais, as qualidades visuais, táteis, aromáticas, a potencialidade das
criações possibilitada pelo contato e manipulação de diferentes objetos e materialidades, mexeu
com os sentidos das professoras. Aqueles fazeres e olhares e sentidos provocados moveram as
professoras para outras iniciativas. Duas delas, desejando continuar a experiência, articularam com
suas atividades docentes e levaram também as crianças.
Não seriam esses elementos, apontados pelas professoras sobre as experiências na Casa
Daros, aspectos a serem considerados em programas de formação docente, inicial e/ou continuada,
que respeitem o direito à cultura e à arte, como um programa de formação estética?
PARA AMPLIAR EXPERIÊNCIAS: IR LÁ ONDE A ARTE ESTÁ E ACONTECE
Ao compreender a formação conectada à dimensão humana da pessoa professor e
professora, abarcando sua inteireza de ser no mundo, a pesquisa permite indicar a necessidade de
aproximação às histórias e aos itinerários docentes para se (re)pensar propostas de formação. As
narrativas tecidas reafirmam que é imprescindível considerar a dimensão estética para a formação
integral do sujeito. Investigar o que seria formador na vida de cada um apresenta-se como um
potente ponto de partida.
Na cidade do Rio de Janeiro, tivemos caminhos cruzados em alguns espaços e partilhamos
sentidos em lugares de educação, cultura e arte. O diálogo com a arte contribui para pensar a
qualidade da ação educativa, considerando o imaginativo, o processo, dando mais valor ao tornar-se
do que ao ser (EISNER, 2008). No caso das professoras participantes da pesquisa, o que foi
formativo na vida de cada uma responde às necessidades e motivações próprias. Porém, podemos
reconhecer de maneira geral os espaços de arte e museus como lugares privilegiados de estudo e
formação continuada para as professoras.
As narrativas docentes indicam, enfim, que as propostas de formação de professores
precisam ampliar experiências, no contato com espaços de cultura e arte: é preciso sair da escola, ir
lá onde a arte está e acontece, alimentar olhares, possibilitar diálogos com arte e artistas, provocar
deslocamentos, refinar sentidos. Frequentar espaços de formação em que a arte e a cultura sejam
cenário e solo fértil para experiências, possibilita às professoras também aprenderem a planejar
considerando as “cem linguagens” das crianças (MALAGUZZI, 1999), elaborando propostas que
considerem as crianças em seus modos próprios de ser e estar, marcados pela poesia, pela
imaginação, pela exploração do inusitado. Mais uma vez: se o princípio estético está na legislação
da Educação Infantil (DCNEI, 2009), o deslocamento para espaços de cultura e arte permitirá às
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professoras aprenderem a olhar e a escutar atentamente para as novidades de ser criança, exercendo
a docência buscando e ampliando sentidos e repertórios.
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Resumo
Este artigo apresenta dados da pesquisa que pretendeu conhecer, por meio de narrativas
autobiográficas, as histórias de formação de professoras da Educação Infantil para, então, identificar a
dimensão estética em seus itinerários. No diálogo entre arte e formação, parte dos questionamentos:
quais experiências estéticas constituem os percursos de vida de professores e professoras? Por onde
passam seus processos de formação da sensibilidade – encontros, personagens, lugares, deslocamentos?
Considerar a dimensão estética na formação é considerar que acontecimentos, relações, tempos e
espaços – na arte, na natureza, na cultura – atuam sobre nossa sensibilidade, afetam nossos modos de
ser e significar o mundo, expandindo ou contraindo sentidos e possibilidades. Neste contexto, a
formação estética é entendida como processo de ampliação do conhecimento pessoal e profissional,
conectado à dimensão humana do sensível. Sustentada teoricamente nas abordagens autobiográficas,
que possibilitam-nos produzir conhecimentos a partir da narrativa refletida sobre o vivido, a pesquisa
ouviu quatro professoras de Educação Infantil, por meio de entrevistas narrativas. Dos conteúdos
presentes nos itinerários narrados, museus e instituições culturais também são evidenciados como lócus
de formação das professoras. Nas experiências que contam, desvelam como a formação do gosto, a
apreciação da arte e do fazer artístico, a ampliação dos sentidos, foram constituídas nas experiências
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vividas em instituições culturais na cidade do Rio de Janeiro, sobretudo na vida adulta; revelam como as
professoras (re)fazem sentidos, experimentado diferentes tempos-espaços por vias da formação
continuada, alimentando com arte seu percurso pessoal-profissional. Os processos e caminhos
docentes narrados, em sua diversidade, provocam-nos a pensar em outras modalidades de formação:
projetos que acolham o ser por inteiro, no diálogo com museus e instituições culturais, enriquecendo
linguagens e repertórios docentes, que contribuam para sua jornada no acompanhamento de meninas e
meninos na aventura de conhecer e expressar o mundo, com beleza e criatividade no cotidiano da
educação infantil.
Palavras-chave: Formação docente; Formação Estética; Arte; Educação Infantil.
NARRATIVAS DE SI NO ENCONTRO COM A ARTE: O MUSEU COMO ESPAÇO DE
FORMAÇÃO DOCENTE
Simone Bibian – MNBA

SOBRE MUSEUS, ARTE E AFETOS
Andando pelas galerias do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, é possível
observar a diversidade de visitantes: turistas, famílias, casais, turmas escolares, grupos de amigos,
crianças etc. Alguns se maravilham assim que entram no prédio imponente, e todos os detalhes lhes
chamam a atenção. Outros observam as obras, compenetrados, e fazem comentários. Há quem
pareça aborrecido, entediado ou indiferente. Algumas visitas são rápidas, outras são guiadas, alguns
buscam uma obra específica, outros vêm sem saber que tipo de acervo há. Por que as pessoas vêm
ao museu? O que buscam? O que acabam encontrando, se é que encontram algo?
Se “tudo o que é humano tem espaço nos museus. Eles são bons para exercitar pensamentos,
tocar afetos, estimular ações, inspirações e intuições” (CHAGAS; STORINO, 2007, p.8), os museus
são mais do que lugares onde se coletam, preservam, pesquisam, estudam e expõem o patrimônio
ou memória: podem ser, também, espaços de experiência. Ao despertar memórias, afetos, e até
repulsa ou estranhamento, os museus colocam sujeitos e objetos em relação, possibilitando que se
deem novos sentidos para a vida vivida, despertando sentimentos de identidade e pertencimento. A
pesquisadora Martha D’Angelo sinaliza que o filósofo Walter Benjamin já discutia a importância da
memória individual na construção da memória de grupos sociais. Nas palavras da pesquisadora:
[...] quando as pessoas mexem com suas lembranças, até as mais íntimas, elas atingem
aspectos da vida coletiva e da história oficial. Existe uma interdependência entre o
trabalho de construção e democratização da memória social e a recuperação da
memória individual. (D’ANGELO, 2008, p. 101)
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E quando o museu é de arte? De início, é preciso lembrar que a arte é uma necessidade
natural de nossa espécie, como apontam vários pesquisadores (VECCHI, 2017; HILLMAN, 1993;
OSTROWER, 1998). Em todas as culturas, de todos os tempos, dizem os estudos, podemos
encontrar uma atitude estética como expressão de uma realidade bem maior do que a utilitarista: “as
formas de arte representam a única via de acesso a este mundo interior de sentimentos, reflexões e
valores de vida, a única maneira de expressá-los e também de comunicá-lo aos outros
(OSTROWER, 1998, p. 24). Nessa direção, o museu de arte se apresenta também como um
importante espaço de conhecimento, de construção de sentidos e compartilhamento de experiências
que refletem a vida, e muitas vezes permitem ressignificá-la.
Todavia, vivemos em uma sociedade guiada pelo pensamento técnico e científico, uma
sociedade que desvaloriza o conhecimento do campo das ciências humanas e da arte. Muitos
percebem a arte como algo supérfluo, e acabam por atribuir a especialistas ou conhecedores de
história da arte o privilégio da apreciação artística. No caso que nos ocupamos, estudos demonstram
que professores pouco frequentam museus e outros espaços culturais (NOGUEIRA, 2008;
OSTETTO, 2006). Se consideramos que o professor cumpre o importante papel de mediador
cultural, o que exige abertura às diferentes leituras do mundo, assim como a articulação de práticas
que contribuam para ampliar o universo cultural dos alunos, o contato com a arte e as expressões
culturais é uma parte fundamental da formação docente. Afinal, como propor uma aventura que não
se viveu?
Mas, o que pensam os professores sobre o museu? Como se relacionam com obras de arte
que, por vezes, parecem sacralizadas no espaço que as abriga? O que professores teriam a dizer
sobre as relações da educação com a arte, da arte com a formação, sua e das crianças? Estas
questões me moveram para abrir um espaço de diálogo, a fim de acolher as vozes e movimentos
docentes, no encontro com a arte. Busquei este espaço através da pesquisa de mestrado em
educação, desenvolvida em 2017, a qual deu visibilidade às narrativas de três professoras de
educação infantil em uma visita ao Museu Nacional de Belas Artes – RJ.
É importante ressaltar que a pesquisa contemplou também as vozes e movimentos das
crianças, em visita ao museu num outro momento, porém no âmbito do painel proposto, trarei à
discussão somente as narrativas docentes.
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NUMA VISITA AO MUSEU, NARRATIVAS SENDO DESPERTADAS
Foram interlocutoras no percurso da pesquisa sobre experiências no espaço museal as
professoras Sol (24 anos), Angélica (44 anos) e Bia (25 anos), que atuam em uma Unidade
Municipal de Educação Infantil da rede pública de Niterói-RJ, com turmas de meninas e meninos
com idades entre quatro e cinco anos.
As professoras foram convidadas para fazer uma visita livre à Galeria de Arte Brasileira do
século XIX, do Museu Nacional de Belas Artes/RJ. Depois cada uma escolheria uma obra que
tivesse chamado sua atenção, sinalizando com um pedaço de papel verde: assim um olhar mais
atento seria estimulado para provocar narrativas, foco da pesquisa. A referida Galeria é composta
por 129 pinturas, 27 esculturas, 01 fotografia e uma vitrine contendo 11 bustos de pequenas
dimensões. Os dados da pesquisa foram obtidos através de áudio-gravação e anotações no diário de
campo. Observo que as professoras autorizaram a utilização de seus nomes e revisaram a
transcrição de suas falas capturadas durante a visita.
A visita transcorreu da seguinte forma: inicialmente, as professoras andaram livremente pela
galeria. Aos poucos foram surgindo gestos e olhares de exclamações, de estranhamentos;
associações e comentários sobre as imagens retratadas nas obras que apreciavam e sobre suas
próprias histórias de vida. Sentimentos de satisfação quando descobriram elementos de
identificação com seu próprio mundo foram perceptíveis, como nos exemplos que apresento a
seguir.
Quando encontraram a obra A Tagarela (1893), de Belmiro de Almeida, as professoras Bia e
Sol comentam que aquela obra, seja pelos aspectos da mulher retratada, seja pelo título, era
parecida com a professora Angélica, ao que ela própria confirma: “Quando eu vi o nome do quadro
eu falei, esse aqui é o meu. Sou eu. Porque tagarela é tudo que eu sou (risos)”.
Ao constatar que a obra A noite acompanhada pelos gênios do estudo e do amor (1883), de
Pedro Américo, foi uma das escolhidas pela professora Sol, a professora Bia observou que quando
viu a marcação do papel verde sob o quadro, soube de antemão que era a escolhida da colega,
“porque ela tem uma coisa de... cósmica, deuses, astros”, comentou.
Quando escolheram a obra que mais lhe chamaram a atenção, acabaram fazendo conexões
com outras obras da galeria. Dada a riqueza dos conteúdos apresentados, todas as obras citadas
entraram na pesquisa: foram seis pinturas e um desenho. Quatro obras eram retratos femininos, uma
era paisagem (na qual havia uma mulher cuidando de crianças), uma representava uma família (um
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homem e suas duas enteadas), e outra uma cena religiosa. As figuras femininas provocaram
sentimentos que remetem à autenticidade, ousadia e liberdade, reveladas em palavras, como por
exemplo: “Eu havia gostado dessa aqui pela cara dela, de ousada, assim: pinta como eu estou, não
estou nem aí, não vou fazer uma pose. Eu acho que foi muito isso, dela autêntica.” – disse a
professora Bia, ao observar a obra Retrato da esposa do artista: Adelaide Amoedo (circa 1900), de
Rodolfo Amoedo.
Debruçando-me sobre as falas das professoras, pude perceber que narraram muito mais do
que sobre arte. Histórias de vida, memórias, afetos e relações foram remexidos. A professora
Angélica, por exemplo, que já havia manifestado a importância que a sua família tem para si,
observou na obra Maestro Francisco Manuel ditando o Hino Nacional (1850), de José Correia de
Lima, na qual o maestro e suas duas enteadas estão retratados, que estavam todos muito sérios,
“com certeza essa família não era uma família que se relacionava bem” – deduziu.
A professora Sol foi provocada pela imagem de Joana D’Arc (1883), pintura de Pedro
Américo: lembrou-se que sua mãe, Rita, contou-lhe que ia se chamar Joana por causa da
personagem histórica. Já a professora Bia sentiu-se capturada pela imagem retratada em
Recompensa de São Sebastião (1898), de Eliseu Visconti, a princípio atraída pelas cores, mas
quando leu o título, comentou que era devota do santo e então a escolha por esta obra para a
pesquisa foi decisiva por este motivo.
O espaço e o tempo foram elementos que se mostraram importantes na experiência: as
professoras se encantaram com o grandioso prédio do museu, construído no início do século XX.
Uma delas chegou a dizer que “era melhor do que ir a Paris!”, provavelmente fazendo a relação
com a arquitetura do museu, cuja fachada foi inspirada no Museu do Louvre. As características de
um espaço comunicam mensagens simbólicas, revelam objetivos e intenções de quem o projetou e
organizou, influenciando o comportamento daqueles que o ocupam: como se sentem, pensam, agem
e se relacionam, facilitando certas ações e impedindo outras (CARVALHO; RUBIANO, 1994). O
espaço do museu parece que permitiu um tempo diferente para a fruição: as professoras sinalizaram
a importância do olhar calmo, descompromissado, sem um percurso predeterminado. Chegaram à
conclusão que somente quando observaram num segundo momento é que repararam em detalhes
que haviam lhe escapado em várias obras, na primeira mirada.
O olhar mais alargado, sem pressa, propiciou também o devaneio, o sonho e o lúdico. O
professor brincante e seu ser poético puderam se manifestar na visita ao museu. A professora Bia,
ao ver a obra Vista do Morro do Cavalão, Niterói, RJ (1884), de Georg Grimm , ficou muito
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afetada, pois se refere a um lugar conhecido da cidade onde vive, hoje muito diferente do clima
bucólico retratado na tela. Disse que sua vontade era ter estado neste lugar naquela época,
comentando ainda que gostaria de ter o “superpoder” de colocar a mão na parede ou em pinturas
antigas e saber o que aconteceu ali. Já a professora Angélica, explicando sua escolha pela obra A
Tagarela, já mencionada anteriormente, disse que aquela mulher retratada “já não existe mais, mas
é como se ela tivesse existindo nesse momento, como se eu estivesse conversando com o quadro...
Tem uma relação, não sei te explicar, mas é uma coisa assim.”
Outro ponto que a pesquisa me provocou e conduziu a refletir diz respeito à questão da
nudez nas obras de arte. Em meu trabalho cotidiano, como educadora de museu, percebo serem
comuns olhares de espanto, curiosidade, risadinhas abafadas e cutucadas diante dessas imagens.
Este ponto foi levantado pelas próprias professoras durante a visita, que quiseram saber como eu
lidava com essas situações na visita com crianças. Fica evidente como estas e outras questões que a
arte pode instigar são convites para o pensamento e a reflexão: a arte perturba, choca, desloca e
oferece pontes para ampliar compreensões de si e do mundo, para rever valores e avaliar atitudes. A
arte convida: aceitamos ou recusamos seu convite?
A arte, tantas vezes, nos choca. Abrigávamos um conjunto de sentimentos pacificados
e, de repente, uma obra vem perturbá-los. Nós ou a recusamos, e permaneceremos
imóveis em nós mesmos, ou a aceitamos, e ampliamos os poderes compreensíveis de
nossa sensibilidade. (COLI, 2017, n.p)

Um aspecto interessante é que estes nus artísticos provocaram nas professoras uma reflexão
sobre os padrões estéticos femininos impostos no mundo contemporâneo. Elas perceberam que as
mulheres retratadas nas obras do século XIX eram mais “redondinhas, cheia de dobrinha aqui do
lado”, ao que a professora Bia comentou “poderia até ser eu!” e completou: “eu ia ser objeto de
desejo. (risos). Ia ter um quadro meu estampado na parede”.
O MUSEU COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO DOCENTE: CRIANDO SENTIDOS
Terreno da intersubjetividade, a arte nos une, servindo de lugar de encontro, de
comunhão intuitiva; ela não nos coloca de acordo: ela nos irmana. (COLI, 1995, p. 125).

Trazendo estas narrativas das docentes, suscitadas pelo encontro com as obras de arte
brasileira do século XIX, pergunto-me: o que significam, e para que servem, estas lembranças e
conexões? A pesquisadora Jeanne Marie Gagnebin (1999) fala sobre a importância da narração para
a constituição do sujeito: “[...] essa importância sempre foi reconhecida como a da rememoração, da
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retomada salvadora pela palavra de um passado que, sem isso, desapareceria no silêncio e no
esquecimento” (GAGNEBIN, 1999, p. 03).
No entanto, estamos perdendo nossa capacidade de narrar, de trocar experiências. O filósofo
Walter Benjamin (1987) denunciava a perda de referências coletivas, dando como exemplo os
combatentes de guerra, que voltaram silenciosos do campo de batalha, mais pobres em experiências
possíveis de serem comunicadas. Hoje, estamos também mudos e saturados pelo excesso de
imagens e informações que nos deixam anestesiados e fragmentados, sem possibilidades de
converter acontecimentos em experiências compartilháveis.
No percurso da pesquisa, pude perceber que, de alguma forma, as obras instigavam o narrar,
confirmando que “[...] a arte se refere em última instância à própria condição humana e a certos
questionamentos sobre a realidade de nosso viver. Ela sempre formula uma visão de mundo”
(OSTROWER, 1998, p. 4). Memórias foram despertadas, conexões foram provocadas. Ao
aceitaram o convite para narrar, as professoras rememoraram fatos, atribuindo-lhe novos sentidos:
perceberam-se como sujeitos de sua própria história. É o que acontece em processos de pesquisa e
formação que recorrem a dispositivos que desencadeiam narrativas de si, pois os sujeitosnarradores,
Ao comporem narrativas sobre a vida vivida, colocam-se em posição de escuta, olham
para múltiplas direções, dentro e fora de si, reportando-se ao que foram, ao que são, ao
que desejam ser; ao que fizeram, ao que fazem, ao que projetam fazer. Caminhos a
percorrer podem ser evidenciados no processo. Pelo trabalho da reflexão, no tramado
de relações percebidas, a construção de significados em torno de novas rotas que se
anunciam é potencializada. (OSTETTO; KOLB-BERNARDES, 2015, p. 164).

É uma aventura ir ao encontro da arte, do desconhecido, do estranhamento, colocar-se em
dúvida, rir, imaginar, ampliar repertórios, olhares, pois se percorre caminhos muito diferentes
daqueles geralmente propostos no campo educacional, onde se buscam as regras e os modos de
fazer, sem espaço para a sensibilidade e o afeto. No entanto, a pesquisa mostrou como fundamental,
para um processo de formação docente que acolha o ser por inteiro, não somente a apropriação de
conhecimentos sobre arte, ou sobre história da arte e dos artistas, mas ver arte, frequentar museus e
espaços culturais, ir lá onde a arte está, viver a experiência do lugar, não apenas com relação ao
acervo propriamente dito, mas em suas dimensões e formas arquitetônicas, cheiros, cores, propostas
expositivas.

Estes são espaços privilegiados para que experiências aconteçam, ao despertar

memórias e sentimentos, contribuindo para amplificar sentidos do vivido e enriquecer repertórios
artísticos.
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Resumo
Este artigo tem como tema a contribuição dos museus de arte na formação estética docente, e emerge de
um percurso de investigação que problematizou o encontro de professoras de educação infantil com a arte.
Desenvolvida a partir de uma visita à Galeria de Arte Brasileira do século XIX do Museu Nacional de Belas
Artes – MNBA/RJ, a pesquisa moveu-se por entre as questões: como as professoras se relacionam com o
espaço do museu e seu acervo? Que obras captam sua atenção? O que dizem no decorrer da visita, que
histórias são despertadas/contadas? As narrativas de três professoras de Educação Infantil, produzidas
durante a visita, revelam que estar num espaço museal, diante de obras de arte (esculturas, pinturas e
desenhos), provoca reflexões sobre a vida vivida, sobre valores, expectativas e formação; desencadeia
lembranças, afetos e emoções; suscita sentimentos de identidade e pertencimento. Percorrendo os
corredores da galeria, aproximando-se de uma experiência coletiva, amplia-se a oportunidade de
reconhecimento da cultura como patrimônio e direito de todos. As professoras, em seus gestos, palavras e
questionamentos, tecem narrativas que reafirmam a necessidade do contato com a arte para a formação
docente, que é preciso ir lá onde a arte está, viver a experiência do lugar, não apenas com relação ao acervo
propriamente dito, mas em suas dimensões e formas arquitetônicas, cheiros, cores, propostas expositivas. A
pesquisa permitiu-nos significar o museu como lugar privilegiado para o encontro e compartilhamento de
experiências de vida e formação docente, conquanto contribua para amplificar sentidos do vivido e
repertórios artístico-culturais. A importância de se pensar novas propostas de formação para professores e
professoras de educação infantil, que contemplem espaços de cultura e arte, na experiência de estar diante
da obra e tecer narrativas, delineia-se, enfim, como um dos aspectos relevantes apontados pela pesquisa e
que este artigo apresenta e discute.
Palavras-chave: Formação estética docente. Educação em museus. Narrativas docentes.
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ESPREITAR OUTROS CAMPOS DE FORMAÇÃO: PROFESSORAS, MUSEU, LINGUAGENS
EXPRESSIVAS
Luciana Esmeralda Ostetto – FEUUF

A DIMENSÃO POÉTICA DA INFÂNCIA E DA PRÁTICA PEDAGÓGICA: INÍCIO DE
CONVERSA
Por que motivo as crianças, de modo geral são poetas e, com o tempo,
deixam de sê-lo?
Carlos Drummond de Andrade (1976)
Recuperar o ser poético que é a criança só é possível quando os professores se
percebem como pessoas ainda capazes de viver o estranhamento, que é o ser da
poesia, quando o professor descobre nele mesmo o prazer da criação.
Ana Angélica Albano (2002)

São três os princípios estabelecidos como diretrizes para as propostas pedagógicas na
primeira etapa da Educação Básica: éticos, políticos e estéticos, os quais, articulados aos eixos
brincadeira e interações (BRASIL, 2009), demandam o traçado de um trabalho que escute e
potencialize as linguagens das crianças, que respeite seus modos próprios de ser, fazer e se
relacionar com o mundo, que garanta espaços de participação democrática. Tais definições legais
repercutem na formação docente para a Educação Infantil, haja vista que, para efetuá-las, será
importante um professor que tenha desenvolvido as dimensões estética, ética e política da profissão.
Isto seja, no que diz respeito à estética, aspecto que nos interessa sobremaneira na presente
discussão: um professor que cultive sua própria imaginação, que alimente fazeres e saberes
criativos, lúdicos, que exercite linguagens poéticas, as quais são pontes estendidas para as relações
com meninos e meninas, esses sujeitos de pouca idade que trazem a poesia em seus modos de
experimentar e de expressar o mundo em que vivem. Conforme as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil:
As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a criança,
centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas interações,
relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva,
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009,
Art. 4º).

Acontece que, entre professores, a dimensão poética da infância, aquele sopro brincante, que
impulsiona à experimentação e criação, que nos chama a compor histórias com diferentes
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linguagens, como seres da cultura, está soterrada por camadas e camadas de adultez e racionalidade.
Ao longo do percurso de tornar-se adulto e professor, a brincadeira vai sendo esquecida, o desenho
vai sendo abandonado, o movimento vai sendo contido e as cantigas vão sendo silenciadas
(OSTETTO, 2006).
Ao falar da perda do desenho pelo adulto, Ana Angélica Albano (2002) defende que a
educação do educador deve passar por oportunidades de reencontro com suas linguagens,
ludicidade e imaginação, buscando caminhos de redescoberta do prazer de experimentar e criar. Só
desta maneira, diz a pesquisadora, poderá o professor contribuir para o desenvolvimento sensível,
poético, das crianças. Em suas palavras, apontadas na epígrafe e aqui ampliadas:
Recuperar o ser poético que é a criança só é possível quando os professores se
percebem como pessoas ainda capazes de viver o estranhamento, que é o ser da
poesia, quando o professor descobre nele mesmo o prazer da criação. [...] Desenhando
com as cores, com a música ou com a palavra, a criança dentro do adulto se reencontra
com o seu espaço lúdico. Adulto e criança podem, então, expressar seus desejos e
conflitos, e assim, reconquistarem no seu traço a sua palavra.” (ALBANO, 2002,
p.127).

Nessa perspectiva, concordamos que é fundamental oferecer aos professores em formação
oportunidades e condições para o reencontro com as dimensões expressivas que foram sendo
reprimidas e emudecidas ao longo dos anos, o que pode ser garantido por meio de propostas que
disponibilizem espaço-tempo para movimentos de corpo inteiro, atravessados pelo artesanal, pela
experimentação de diferentes materialidades, pelo “feito à mão”, pelo contato com a arte, com as
manifestações e os espaços culturais, por exemplo. É preciso encorajar a busca, provocar a
experimentação de novos caminhos, apoiar a travessia pelo desconhecido, tecer pontes de
sensibilidade para a (re)descoberta em si daquele “ser da poesia” referido por Albano (2002).
E esse caminho proposto para a formação docente nada mais é que assumir a dimensão
estética preconizada na legislação que regulamenta os cursos de formação de professores (BRASIL,
2006; 2015); dimensão que, ao se tratar do curso de Pedagogia, então responsável pela formação de
professores para a Educação Infantil, não vem sendo contemplada, conforme demonstram as
pesquisas de Martins e Lombardi (2015). Ao analisarem os desenhos curriculares dos cursos de
Pedagogia de 99 Instituições de Ensino Superior (IES) Federais, Estaduais e Municipais, as
pesquisadoras constataram que 32 instituições não apresentavam nenhuma disciplina relacionada à
arte em suas propostas. Os dados produzidos revelam um claro distanciamento entre a prescrição
legal pertinente e o efetivamente realizado nos projetos curriculares, fato que nos impõe, como
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pesquisadoras e formadoras do campo da formação docente, o desafio de tecer projetos que
garantam a dimensão estética como princípio formativo. Uma perspectiva é estreitar diálogos com a
arte e as instituições artístico-culturais como possibilidade de contribuir com a formação estética
docente. Nosso grupo de pesquisa vem se dedicando a pensar essas questões, pesquisando com os
professores, ouvindo suas histórias e experiências, localizando faltas e pautas, aprofundando
aspectos teóricos e experimentando práticas, articulando ensino, pesquisa e extensão.
Nesse contexto, respondendo a demandas docentes de formação continuada, desenvolvemos
o projeto de pesquisa-formação “Por uma formação docente brincante: outros espaços, outras
experiências”.
O PROJETO: PRINCÍPIOS E METODOLOGIA
Cem professoras da Educação Infantil da rede pública do município de Niterói participaram
do projeto “Por uma formação docente brincante: outros espaços, outras experiências”, em 2018, o
qual, a partir do objetivo geral traçado – Promover experiências e reflexões em torno da arte na
Educação Infantil e na formação docente, privilegiado a dimensão criadora de professoras e
professores, na articulação de saberes e fazeres relacionados à arte e às linguagens expressivas –,
pretendeu contribuir para a ampliação do repertório estético-cultural docente, no diálogo com o
Museu Janete Costa de Arte Popular, localizado em Niterói/RJ.
Quatro movimentos compuseram sua estrutura e apoiaram a organização das propostas
pretendidas: Movimento inicial – centrado na ativação de memórias de infância, por meio de
imagens da arte; Segundo movimento – danças e brincadeiras convidavam à reconexão com a
criança presente/escondida em cada uma; Terceiro movimento – chamava ao encontro com a obra,
por meio de uma visita à exposição do museu, coordenada pelo curador da exposição; Movimento
de síntese – compartilhamento de experiências consideradas significativas e de sentidos despertados
ao longo dos encontros e que foram sendo marcados no caderno, produzido pelas participantes, a
que chamamos de “Diário poético de memórias e miudezas”.
Operacionalmente, cada movimento correspondeu a um encontro com duração de 4 horas,
uma vez por semana. As professoras participantes foram agrupadas em 4 turmas de 25 professoras,
sendo que cada turma acompanhou o conjunto de 4 encontros/movimentos, todos realizados no
Museu Janete Costa de Arte Popular, equipamento cultural público municipal de Niterói/RJ.
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A escolha do museu para abrigar o projeto foi intencional, pois compreendemos que o
espaço é educador, o ambiente onde o processo e as experiências ocorrem também compõe um
currículo de formação (GANDINI, 1999). Os estudos têm demonstrado que as características físicas
de um espaço, além de portarem mensagens simbólicas, revelando intenções e valores das pessoas
que o organizaram, podem influenciar o comportamento das pessoas que o frequentam e/ou
habitam, facilitando ou obstruindo certas atividades e movimentos.
Os espaços falam, dizem coisas, comunicam valores e, desta maneira, são campos
semânticos, linguagem. Assim, diz Carla Rinaldi (2013, p. 124): “Como qualquer outra linguagem,
o espaço físico é um elemento constituinte na formação do pensamento”. A referida autora reitera
que as características de um ambiente atuam sobre todos os sentidos de seus usuários: visão,
audição, tato, olfato, e mesmo paladar. Por isso diz-se que espaços são, também, oportunidades de
formação estética, compreendida como processo de percepção, de imaginação, de interpretação que
contribui para alargar a nossa sensibilidade, “[como sujeitos] do pensamento e do sentimento e, por
outra parte, como alguém chamado a ver, na realidade externa: a beleza, o enigma, a sugestão, o
símbolo, a sutileza, o risível, a ambiguidade, o sublime, o trágico...” (PERISSÉ, 2009, p.53).
O subtítulo do projeto destaca esse aspecto que não é detalhe, mas central quando se
pretende proporcionar estesias e ampliação de repertórios: “outros espaços, outras experiências”.
Além do espaço expositivo interno e do acervo do Museu Janete Costa de Arte Popular, sua
estrutura arquitetônica é belíssima, e por si só provoca os sentidos.
Situado em dois sobrados do século XIX, com fachadas tipicamente neoclássicas, o
Museu é localizado na cidade de Niterói - no bairro do Ingá; e abriga o nome de uma
das maiores pesquisadoras e especialistas em arte popular brasileira, Janete Costa; que
viveu parte de sua vida na cidade. [...]Sem fazer distinção das diferentes classificações
dentro do mundo das artes, Janete Costa admirava a arte em si e afirmava que "para
entender a arte é preciso aprender a olhá-la”. E foi com esta crença que a própria
Janete sugeriu a ideia da construção de um museu de arte popular. Mas antes de ver
sua ideia realizada, a renomada arquiteta de interiores faleceu, deixando um legado de
muitas artes, em sua coleção, e histórias populares. (NITERÓI. MJCAP).

Também no espaço externo, ainda que não seja amplo, o olhar é convidado a espreitar outras
direções, no contato com a natureza, podendo-se apreciar as miudezas do chão, como o fazem as
crianças, descobrindo tesouros que chamam à brincadeira e à “inventação”.
Como um projeto de pesquisa-formação, seu desenvolvimento foi acompanhado e
documentado pelos membros do nosso grupo de pesquisa, por meio de registros fotográficos, notas
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de pesquisa e pequenos vídeos. Os “Diários poéticos de miudezas”, em trechos que as participantes
compartilharam com o grupo, e um roteiro com questões para avaliação final, de caráter narrativo,
também fizeram parte do material analisado.
Cabe elucidar que as professoras participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, permitindo a utilização de imagens, produções e avaliações/narrativas no contexto da
pesquisa e solicitaram que fosse preservado o anonimato de seus nomes próprios. De tal forma, para
indicarmos a autoria de narrativas das professoras, quando apresentadas, serão utilizados nomes
fictícios.
SENTIDOS ESPREITADOS NA EXPERIÊNCIA
Ao propor vivências corporais (com cantigas e danças de roda), produções plásticopictóricas (dispondo diferentes materialidades, sejam artísticas quanto da natureza, para
experimentação e criação) e narrativas de memórias como caminhos de formação, a pesquisaformação desenvolvida confirmou que o trabalho com diferentes linguagens e recursos expressivos
potencializam as múltiplas interfaces do conhecimento, provocando diálogos intensos entre o
pensar e fazer artístico-cultural, intensificando a reflexão e as experiências estéticas docentes.
No caminho trilhado, pretendia-se acionar conhecimentos sensíveis e inteligíveis, que se
articulam, transformando e amplificando saberes da/na experiência. Tal como explicita Marli Meira
(2007, p.32):
A experiência estética coloca a cognição em permanente desconstrução e
reconstrução, pela vulnerabilidade aos acontecimentos, estados de espírito, relações
com a cultura, saberes múltiplos vindos do corpo e de abstrações, além do que a mente
elabora a partir de paisagens do corpo, do ambiente, da memória e da ficção.

As análises dos registros escritos e fotográficos dos processos, realizados ao longo dos
encontros, assim como a catalogação e apreciação das produções dos professores, permitem afirmar
que a rememoração, que dá luz a narrativas autobiográficas (OSTETTO;BERNARDES, 2015), é
um canal potente para acessar o ser brincante docente e que a proposição de tempos para
experiências sensíveis, de manipulação, composição e criação é central para a formação cultural de
professores. Por sua vez, habitar o museu, mais do que uma mera visita pontual (lembremos que
cada grupo de professoras vivenciou quatro encontros interagindo com suas estruturas
arquitetônicas e simbólicas) mostrou-se ação fecunda para ativar formas renovadas de ver e fazer
ou, como nos diz o poeta, de “transver” o mundo, a educação, a vida.
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[...] A expressão reta não sonha. Não use o traço acostumado. A força de um artista
vem das suas derrotas. Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de
pássaro. Arte não tem pensa: O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. É
preciso transver o mundo. (BARROS, 2004, p.75).

A importância do encontro com a arte, a possibilidade de contemplar o acervo de arte
popular do museu Janete Costa e ser acolhida pela bela arquitetônica do museu, foram apontados
pelas participantes como aspectos importantes e significativos do projeto, refletindo em sua
formação e modos de ver.
Todos os encontros foram um convite a reviver memórias e expandir o olhar para a
arte. As propostas feitas, o contato com o museu, fui percebendo que as miudezas da
vida, na verdade, são suas grandezas. Poderíamos ter mais encontros assim!
(Professora Natielly).
Foi uma oportunidade de ter contato com a arte popular e o Museu Janete Costa, que
eu não conhecia. Conhecer a exposição, ver as obras, me inspirou (Professora Joana).
Foi importante ver a valorização da cultura popular. Dançar, cantar, poesias, foi muito
bom. Tudo isso no Museu Janete Costa, foi especial! (Professora Anita).
Foi um grande aprendizado a reflexão acerca das formas de se pensar e trabalhar a arte
em sua pluralidade, e ficar atenta aos seus processos: sem pressa, sem trabalhos
prontos, possibilitando experiências e não técnicas. Estar nessa formação no museu e
nas atividades criativas, fez minha alma ficar mais sensível (Professora Silmara).
Gostei muito de conhecer a história do museu, da mulher que dá nome ao museu
Janete Costa. Foi um momento para relembrar a infância e experimentar a arte. Depois
dos encontros, eu brinquei mais com as crianças, dança, músicas (Professora
Mariana).
Conhecer o Museu e suas obras foi uma novidade, eu não conhecia. Isso mudou meu
modo de ver a arte (Professora Maria Cecília).
Conhecer esse lindo museu que valoriza a arte popular, ter a oportunidade de
experimentar diversas formas de expressão artística, foram as coisas mais importantes
que essa formação me proporcionou. Com certeza, aperfeiçoamos nossa interação com
as crianças através do pensar a arte e do convite ao brincar (Professora Marines).

As narrativas permitem-nos entrever atitudes renovadas com a experiência, na prática
perspectivada com as crianças e na vida de modo geral: dar atenção aos detalhes, reparar nas
miudezas e coisas simples do cotidiano, sentir a sensibilidade na alma, inspirar-se; brincar e cantar
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mais com as crianças, aperfeiçoar a interação com as crianças, ficar mais atenta aos processos e
preocupar-se menos com o trabalho pronto, possibilitar experiências. Pelos testemunhos, considerase que o convite, a fruir e ressignificar a arte na vida, foi aceito. Deste ponto, uma vereda de
possibilidades para a continuidade da reflexão, sobre o trabalho com a arte na Educação Infantil, foi
aberta.
Convidar a arriscar outros traços, a desformar a linha já traçada e marcada no hábito, no
costume de fazer o que já se conhece, chamar para experimentar outras possibilidades com o corpo,
a cultura, a arte, o museu, são indicações profícuas para mexer com a dimensão brincante-inventiva,
que vai um tanto aprisionada nos adultos-professores, encorajando-os ao (re)encontro com o seu
ser da poesia. No reencontro com sua brincadeira e inventividade, ampliando olhares e sentidos,
reside uma aposta para o encontro renovado com as crianças na Educação Infantil, fertilizando ou
reforçando práticas que respeitem suas culturas e modos de expressão, fazendo valer os princípios
éticos, políticos e estéticos preconizados (BRASIL, 2009).
As professoras falam que a experiência no museu reavivou sentidos e desejos, que
contribuiu para visões da arte sob outros ângulos, de outros jeitos, também como fruição e fazer
para si. Perceber a importância da dimensão brincante do professor foi destacada como
aprendizado.
Foi um jeito novo de ver a arte, como parte de nossa vida, que é para nosso
crescimento, eu interior, e não para fazer atividades com as crianças. Reavivou
memórias, afetos, sabores, sentidos e desejos de reencontrar-me (Professora Samara).
Compreendi que é preciso primeiro sentir e fazer comigo, para depois, quem sabe,
fazer com as crianças. Nós professores temos que passar pela experiência (Professora
Anita).
Ser professora na educação infantil é desafiador. Participar dessa formação foi
importante, para poder vivenciar momentos brincantes. Brincar no museu, foi livre e
leve. Concluo que a necessidade de inserir os brincantes, a arte, a literatura na prática
docente é urgente! (Professora Lucinda).
Refletir sobre meu primeiro contato com a arte foi impactante. Quero ter mais tempo
para visitação ao museu. Também me chamou atenção a vivência de experimentar
várias vezes a mesma atividade (xilogravura): me fez perceber a importância de
proporcionar tempo para as crianças também experimentarem várias vezes (Professora
Elen).

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2377

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

A proposta de trabalhar conteúdos para que o professor vivenciasse, sem a
preocupação de ter que aprender pra repassar para os alunos, foi um ponto forte do
projeto. Vivenciar a arte, sentir a arte, primeiro experimentar. Depois, talvez repassar
de outras formas (Professora Eloá).
Pude valorizar ainda mais os momentos de brincadeiras como vivências importantes
para a vida, além de construir saberes sobre a arte e ampliar meu universo cultural no
museu (Professora Vitória).

Tingir as práticas docentes com as cores do afeto e da beleza, desenhar tempos e espaços
para experimentações, invenções, “transvisões” com as crianças, dia a dia, só é possível quando os
professores são apoiados e acolhidos em suas potências e limitações, sonhando e projetando
espaços coletivos banhados na experiência – estética, vital, encarnada, artística, cultural, poética.
MUSEU, EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DOCENTE: FIRMAR E CONTINUAR O DIÁLOGO
As propostas feitas, o contato com o museu [...]. Poderíamos ter mais encontros assim!
Professora Natielly, participante do projeto.
Quais foram meus aprendizados? O despertar para apreciar o belo, que seja em uma
poesia, ou num objeto, por mais simples.
Professora Eloá, participante do projeto

É importante destacar o papel da universidade na articulação do necessário e urgente diálogo
entre a escola pública, a arte e os equipamentos culturais, na perspectiva da formação estética
docente e discente. A pesquisa-formação desenvolvida, atendendo a demandas da formação
continuada de professores de uma rede pública, foi sem dúvida um ensaio de resposta, que pode ser
replicado, reinventado, ressignificado coletivamente com outros grupos de professores e estudantesprofessores. Nesse caminho, há que se destacar a acolhida do Museu Janete Costa: a abertura e o
compromisso da direção do museu, de seus funcionários e do curador das exposições, foram
imprescindíveis para o cultivo da proposta e para a colheita dos frutos do trabalho, que reverberam
em ações de resistência cultural e na reafirmação da arte como direito de todos e essencialidade da
vida.
Assim, desde a garantia de espaços para experiências docentes brincantes no museu,
miramos a possibilidade de se inventar outros espaços para a infância na Educação Infantil: de
gentilezas e afetos, de encontros e partilhas, explorações e criações, que ampliem as experiências de
meninos e meninas, para além de suas salas de referências, com seus professores e suas professoras,
saltando o muro para viver a arte e a cultura.
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Resumo
Dizem as pesquisas, e confirmam nossas experiências como formadora de professores: adultos já não
brincam, o universo criador-imaginativo está distante dos professores. Em contrapartida, na Educação
Infantil, para que sejam acolhidas as múltiplas linguagens das crianças, para que se reconheça o
pensamento metafórico de que lançam mão para expressar o mundo, é imprescindível que o professor
cultive repertórios expressivos-culturais e alimente a imaginação. Com o objetivo de contribuir para a
ampliação do repertório estético-cultural docente, desenvolvemos o projeto de pesquisa-formação “Por
uma formação docente brincante: outros espaços, outras experiências”, do qual participaram cem
professoras da Educação Infantil da rede pública do município de Niterói. Tecendo vias de reflexão
pelas memórias de infância, o projeto oportunizou tempos-espaços para experimentações e expressões
artísticas docentes. Metodologicamente, foi estruturado em quatro movimentos, correspondendo cada
qual a um encontro, com duração de quatro horas, uma vez por semana, assim constituídos: 1) Pelas
imagens da arte, ativar memórias; 2) Com danças e brincadeiras, reconectar-se com a infância; 3) Visita
à exposição do museu: expandir repertórios; 4) Registro de experiências: diário poético de memórias.
Cada grupo de vinte e cinco professoras acompanhou o conjunto dos quatro encontros/movimentos
previstos, todos realizados no Museu Janete Costa de Arte Popular (Niterói/RJ). A escolha do museu
como espaço para a realização do projeto confirmou que o ambiente onde processos e experiências
ocorrem também faz parte da formação estética, sendo, portanto, essencial promover encontros
docentes com espaços culturais de forma amiúde. A metodologia criada, sustentada nas proposições de
rememorações das infâncias e nas experimentações de linguagens expressivas, mostrou-se apropriada
para propostas de formação continuada: oportunizar fruir arte, manipular e criar com diferentes
materialidades potencializou o exercício/reencontro da dimensão expressiva docente. Do vivido,
espraia-se a possibilidade de maior reconhecimento das linguagens e da brincadeira das crianças, na
prática educativa docente diária.
Palavras-chave: Formação estética docente; Memória; Formação no museu; Arte; Educação Infantil.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Essa pesquisa surgiu da necessidade de se discutir o real papel do coordenador pedagógico
no ambiente escolar, em especial no contexto do Ensino Médio Técnico integrado, visto que são
poucos os estudos direcionados a esse segmento educacional, no qual esse profissional da educação
exerce uma grande influência na formação acadêmica e técnicas dos alunos dos Institutos Federais IFs.
São três as partes que compõem a tessitura discursiva desse artigo. A primeira é a
fundamentação teórica, na qual discutimos o histórico e as atribuições do coordenador pedagógico
no ambiente escolar, apoiando-se na visão de Torres (2007), Bruno e Christov (2009), Placco
(2012), entre outros.
Na segunda parte, discorremos a metodologia adotada para esse estudo, bem como a
natureza e os métodos utilizados como aporte à obtenção, análise e discussão dos dados.
A terceira parte apresentamos a análise e a discussão dos resultados obtidos até o momento a
partir das respostas dadas pelo coordenador pedagógico pesquisado, discutindo-a a luz do
referencial teórico adotado.
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: HISTÓRICO E ATRIBUIÇÕES
Embora a figura do coordenador pedagógico só tenha surgido com as transformações
educacionais ocorrentes entre as décadas de 1980 a 1990, a ideia sobre qual é a função desse
profissional existente no Brasil desde chegada dos jesuítas. Eles foram os primeiros educadores
formais que deram início a um sistema escolarizado com um fim destinado, catequizar os índios em
terras que vieram a chamar-se Brasil.
O ensino na Era Pombalina, para Veiga (2004), representou o retrocesso nos aspectos
educacionais da colônia, uma vez que as Aulas Régias eram ministradas por professores leigos.
Entretanto, a ideia de coordenação pedagógica se manteve presente, porém com outro nome:
Diretor de Estudos que, além de orientar professores e alunos, tinha a responsabilidade
administrativa e política dos colégios.
No Período Imperial, a ideia de coordenação pedagógica se mantinha presente, mas foi
atribuída a agentes específicos, conhecidos como Inspetores Gerais.
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Com a Independência do Brasil, a ideia de coordenação pedagógica ganhou novos aspectos.
No Período Republicano, a função de inspetores gerais foi extinta, dando lugar à figura do
Supervisor Escolar.
Saviani (2003) assevera que, entre o Brasil República e a Ditadura Militar, foram várias as
atribuições designadas aos supervisores: fiscalizar e inspecionar o processo educativo por meio de
conferências, visitas e palestras; acompanhar o desenvolvimento curricular dos educandários;
orientar e capacitar professores no tocante à eficiência, bem como aplicar e modernizar os sistemas
de ensino, atendendo às exigências capitalistas.
A partir da Ditadura Militar, o ensino brasileiro passa a adotar a Pedagogia Tecnicista,
Vasconcellos (2002) aponta que, na escola tecnicista, o supervisor torna-se um especialista em
educação com o poder de controlar todo o processo educativo.
Para Placco (2011), é nesse contexto de que surge a figura do Coordenador Pedagógico,
dessa vez assumindo um cunho social, inovador e crítico, extrapolando os limites da escola.
O trabalho do coordenador pedagógico nos dias atuais constitui-se em um grande desafio.
Seu papel na escola se dá a partir das seguintes atribuições comumente dadas ao seu cargo: mediar a
relação professor/aluno; auxiliar o docente nos desafios da realidade escolar, tais como didática,
planejamento e avaliação; estimular o docente a refletir sobre questões educacionais, bem como
caminhos e alternativas para a melhoria no ensino-aprendizagem (TORRES, 2007; BRUNO;
CHRISTOV, 2009).
METODOLOGIA
Apresentamos a seguir a metodologia utilizada até o momento. Enfatizamos a expressão até
o momento por acreditarmos que o caminho se constrói no caminhar e que, se necessários for,
utilizaremos novos meios e ferramentas para compreendermos melhor o fenômeno estudado.
Natureza da pesquisa
Foram esboçados novos aspectos a um tema já recorrente no âmbito educacional, o
Coordenador Pedagógico, levando em conta um novo posicionamento acerca da dinamicidade do
fenômeno estudado, sob o olhar de uma pesquisa qualitativa.
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De acordo com Ludke e André (1986, p. 11), a pesquisa qualitativa “[...] supõe o contato
direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada”, assim
como “[...] todos os dados da realidade são considerados importantes”.
Métodos de abordagem e procedimento
A fim de elaborar este estudo, optamos pelo método de abordagem Dialético. Para Gadotti
(2006), este método, quando empregado a pesquisas educacionais, não vê a realidade como um fato
isolado, mas sim a analisa como sendo resultante de diversos fenômenos que sobre ela exercem
influência, sempre em movimento de constante renovação, convertendo quantidade em qualidade.
Como método de procedimento, optou-se para estudo o método Monográfico. Tal método,
de acordo com Lakatos & Marconi (2007, p. 108), “consiste no estudo de determinados indivíduos,
profissões, condições, instituições, grupos ou comunidades, com a finalidade de obter
generalizações”.
Local e sujeitos da pesquisa
Neste caso, a pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Amazonas (IFAM), campus Parintins, e teve como sujeito o coordenador pedagógico
institucional.
AÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NO INSTITUTO
FEDERAL
Apesar das determinações legais elegerem a licenciatura em Pedagogia como um referencial
na formação adequada de qualquer coordenador pedagógico, estudos realizados pela Fundação
Victor Civita revelam que este curso nem sempre atende às necessidades de formação deste
profissional (PLACCO; ALMEIDA; SOUZA, 2011).
Ademais, é importante destacar que a formação continuada é uma necessidade incontestável,
uma vez que Barros e Eugenio (apud RODRIGUES; ESTEVES, 1993, p. 41) asseveram que
[...] a formação não se esgota na formação inicial, devendo prosseguir ao longo da
carreira, de forma coerente e integrada, respondendo às necessidades de formação
sentidas pelo próprio professor e às do sistema educativo, resultantes das mudanças
sociais e/ou do próprio sistema de ensino.

Dessa forma, a análise dos processos formativos contínuos dos coordenadores pedagógicos
demonstra que há carência de oferta de cursos de formação específica para estes profissionais, o que
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dificulta a construção de suas identidades profissionais e, consequentemente, interfere no
desempenho deste profissional.
De acordo com a perspectiva teórica de Dubar (2005), o processo de construção da
identidade profissional do coordenador pedagógico se dá a partir da compreensão da dinâmica de
atribuição (conferida pelo sistema educacional) e pertença (ao assumir e identificar-se com as
atribuições que lhe são feitas).
Nesse sentindo, as principais atribuições da coordenação pedagógica dentro do IFAM Campus Parintins são: implementar e planejar novas formas de ensino, acompanhar a qualidade de
ensino, orientar os estudantes e processo de aprendizagem, assessorar pedagogicamente os docentes
do campus, promover reuniões pedagógicas e levantamento de dados educacionais
Entre as atribuições imputadas ao coordenador pedagógico, podemos perceber que estas, em
sua maioria, são referentes a aspectos estritamente pedagógicos e operacionais no âmbito
institucional ao qual pertence, demonstrando assim, as múltiplas funções e envolvimento em
diversas questões que permeiam a atuação deste profissional:
A esse respeito, Placco, Almeida e Souza (2012, p. 761) descrevem que:
As atribuições desses profissionais [...] são muitas, envolvendo desde a liderança do
projeto político-pedagógico até funções administrativas de assessoramento da direção,
mas, sobretudo, atividades relativas ao funcionamento pedagógico da escola e de
apoio aos professores, tais como: avaliação dos resultados dos alunos, diagnóstico da
situação de ensino e aprendizagem, supervisão e organização das ações pedagógicas
cotidianas (frequência de alunos e professores), andamento do planejamento de aulas
(conteúdos ensinados), planejamento das avaliações, organização de conselhos de
classe, organização das avaliações externas, material necessário para as aulas e
reuniões pedagógicas, atendimento de pais, etc., além da formação continuada dos
professores.

Assim, podemos apontar que o trabalho do coordenador pedagógico dentro de uma
determinada instituição de ensino é bastante amplo e complexo.
ASSUNTOS DISCUTIDOS DURANTE AS REUNIÕES PEDAGÓGICAS
Corroborando as ideias de Placco, Almeida e Souza (2012), a elaboração de reuniões
pedagógicas é um dos diversos afazeres que fazem parte da rotina do coordenador pedagógico,
sendo este peça fundamental na execução destas, uma vez que:
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As reuniões pedagógicas vêm sendo apontadas como espaço privilegiado nas ações
partilhadas do coordenador pedagógico com os professores, nas quais ambos se
debruçam sobre as questões que emergem da prática, refletindo sobre elas, buscandolhes novas respostas e novos saberes, ao mesmo tempo. (TORRES, 2007, p. 45).

Entre os temas abordados nas reuniões pedagógicas, destacam-se: o planejamento das ações
no Instituto, que visam prevenir a evasão, retenção e reprovação escolar, a metodologia a ser
adotada com os alunos que necessidades especiais e a avaliação das ações adotadas até o presente
momento, permitindo uma reflexão do que, decerto, precisa mudar e ser replicado.
Neste sentido, é válido lembrar que, para que essas reuniões se transformem em espaços de
reflexão e produção de saberes sobre a docência, é essencial existir uma metodologia proposta e
dirigida pelo coordenador pedagógico, cuja liderança é essencial para que tais reuniões não
assumam a condição de horário de trabalho perdido (SANTOS apud BRUNO; CHRISTOV, 2009,
p. 61).
No que condiz ao desenvolvimento das reuniões pedagógicas, espera-se que o coordenador
assuma sua responsabilidade na condução desta, intervindo quando houver necessidade,
assegurando o direito de fala a todos os envolvidos, visando estabelecer vínculos em prol da
construção de sua equipe (SOUZA, 2007).
Entre outras atribuições já mencionadas neste estudo, cabe a ele também, o relacionamento
com os pais e a comunidade, especialmente no que se refere ao funcionamento pedagógicocurricular e didático da escola, e comunicação e interpretação da avaliação dos alunos.
Dessa forma, há que se reconhecer quais relações interpessoais permeiam a prática do
coordenador ao articular as instâncias escolar e familiar, compete a ele, portanto, saber ouvir, olhar
e falar a todos que buscam a sua atenção.
O trabalho pedagógico realizado junto com os pais ou responsáveis dos alunos e
desenvolvido inicialmente, através de convocações oficiais do campus, onde identificando a
necessidade, os envolvidos são convocados e através de reuniões em conjunto com todo o corpo
técnico docente, ou para uma conversa mais privativa comento com os envolvidos. Cria-se um
espaço de interação entre pais, alunos e corpo técnico docente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vivemos em uma época na qual há muitas mudanças em todas as áreas sociais, em especial
na Educação. Espera-se, neste cenário, que o Coordenador Pedagógico seja um profissional que
saiba não apenas quais são suas atribuições, mas também como desempenhar seu importante papel
no ambiente educacional.
A partir das leituras e observações realizadas, percebemos que a atuação e atribuição do
Coordenador Pedagógico como imprescindível para o trabalho realizado no Instituto em motivar os
professores e alunos no engajamento de elevar a qualidade no ensino-aprendizagem, em todos os
cursos existentes no campus.
Percebemos a necessidade de se promover mais ações que visem ao diálogo com a família
dos estudantes, para que possamos ir além das reuniões bimestrais, almejamos o crescimento
coletivo de todos os atores da realidade escolar.
Portanto, entendemos que o trabalho do Coordenador Pedagógico deva ser pautado nas
atribuições referidas ao cargo, desempenhando assim seu importante papel na busca pela qualidade
do processo ensino-aprendizagem, que é de tornar o campus como um espaço propício à aquisição
de saberes e competências necessárias à formação integral do estudante.
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Resumo
O presente texto tem como objetivo analisar as atribuições e contribuições do coordenador pedagógico
na qualidade do ensino e aprendizagem no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Amazonas – IFAM Campus Parintins, porém encontra-se em processo. Entendemos que os relatos de
experiência do coordenador pedagógico, em diálogos com aportes teóricos ajudaram-nos a refletir
sobre a atuação desse profissional, com o intuito de melhorar suas práticas e também planejar de
maneira em que todos da equipe participem de forma democrática. Utilizamos nos aportes teóricos as
premissas de Torres (2007), Bruno e Christov (2009), Placco (2012), entre outros, foi discutido qual o
papel do pedagogo na realidade escolar. Sendo um estudo de natureza qualitativa, adotamos a Dialética
como método de abordagem. Entendemos que seja nosso papel, enquanto profissionais da educação,
refletir diariamente sobre nossa prática com o intuito de superar nossos obstáculos e fortalecer o
processo educacional, exercendo nossas atribuições institucionais da melhor maneira possível e atuar
não só no ambiente escolar com alunos e professores, mas também com os pais e/ou responsáveis
dos/pelos alunos, centrando o nosso trabalho na ação humana, de tal forma que possamos auxiliar de
forma organizada e crível a formação continuada dos professores, acreditando nas mudanças,
exercitando a capacidade de aceitar e conviver com pluralidade do ambiente escolar. As considerações
realizadas até aqui apontam que o pedagogo pode contribuir de maneira mais incisiva na realização do
processo de ensino e aprendizagem no IFAM - Campus Parintins, com ações interdisciplinares que
partam de suas observações e reflexões oriundas de seu ambiente de trabalho, integrando em nível
médio de ensino os conhecimentos científicos.
Palavras-chave: Coordenador Pedagógico; Ensino-Aprendizagem; Ensino Médio Técnico.
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INTRODUÇÃO
Este texto tem como objetivo apresentar a análise das atribuições designadas pelo Decreto nº
134/2017 aos profissionais que atuam na coordenação pedagógica nas escolas municipais de
Carambeí-PR. O trabalho originou-se de dados obtidos na pesquisa de mestrado, em
desenvolvimento, sobre as práticas dos coordenadores pedagógicos do município.
A partir da compreensão da função do coordenador pedagógico e do contexto em que ele
está inserido são tomadas as atribuições definidas no Decreto Municipal nº 134/2017, questionandose: Que aspectos são priorizados na definição das atribuições para a realização do trabalho do
coordenador pedagógico? Estes contemplam a sua função de articular um conjunto de práticas
educativas nas escolas municipais? A análise documental da legislação que normatiza as atribuições
do coordenador pedagógico foi escolhida por ser uma técnica relevante na pesquisa qualitativa,
principalmente na área educacional, uma vez que os documentos são uma “fonte natural”, e,
“surgem num determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto” (LÜDKE;
ANDRÉ, 2012) auxiliando na compreensão de determinados fatos e ações.
O COORDENADOR PEDAGÓGICO
Compreende-se como coordenador pedagógico (CP) o profissional que atua nas instituições
educacionais, coordenando o trabalho docente e discente, oferecendo “suporte pedagógico para que
os professores garantam as aprendizagens dos alunos – numa atuação que media os processos de
ensino-aprendizagem que ocorrem nas escolas.” (PINTO, 2011, p. 18).
Essa função abrange a articulação do trabalho pedagógico, a formação dos docentes e a
transformação do processo de ensino e aprendizagem. É uma função exigente e, para exercê-la ,
este profissional acaba assumindo muitas demandas na escola, podendo estas ser de natureza
pedagógica ou possuir caráter burocrático e administrativo. (PLACCO, ALMEIDA, SOUZA,
2015).
Estudos sobre a prática do coordenador pedagógico e suas atribuições demonstram como se
efetivam, na prática, as atribuições que o coordenador pedagógico possui, limites das funções e as
práticas realizadas confrontadas com a legislação. Os resultados obtidos pelas pesquisadoras Pires
(2005), Gomes (2011), Graf (2012), Lima (2016) e Ribeiro (2017) revelam: as atribuições prescritas
aos coordenadores pedagógicos e, ao mesmo tempo, como estas estão sendo concretizadas; a
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importância dos coordenadores pedagógicos nas escolas e a necessidade de fortalecimento da sua
atuação, auxiliando na sua definição enquanto profissional; que ainda existe uma concepção de
prática voltada ao controle, em contrapartida, reconhece-se a importante função do coordenador
enquanto um articulador do coletivo; as demandas do cotidiano, ou seja, as múltiplas tarefas que
surgem no dia-a-dia e que representam limitações para a sua atuação.
Os estudos sobre o coordenador pedagógico auxiliam no diálogo sobre as atribuições, foco
de estudo deste texto.
AS ATRIBUIÇÕES E ÁREAS DE ATUAÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NO
MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ
O coordenador pedagógico que atua nas escolas da rede municipal de Carambeí – PR,
conforme Decreto nº 134/2017, é eleito por docentes e funcionários da escola, após se candidatar e
apresentar um plano de ação com objetivos, metas e encaminhamentos a serem realizados durante o
período de três anos.
Após leitura do decreto nº 134/2017, que dispõe sobre a função da coordenação pedagógica,
e a caracterização das atribuições, identificamos as principais áreas de atuação da coordenação
pedagógica no município: os alunos, a comunidade, os docentes, o projeto político pedagógico e,
por fim, as questões técnicas.
a) O coordenador pedagógico e os alunos
Das atribuições citadas no Decreto nº 134/2017 duas são referentes à atuação do CP com os
alunos: “VIII- Acompanhar e encaminhar os alunos com dificuldades na aprendizagem à equipe
psicopedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para a realização da avaliação
psicoeducacional.”, e, “XIII- Acompanhar o processo de avaliação da aprendizagem nas diversas
áreas do conhecimento.”.
O contato com os alunos se faz necessário para que o CP os conheça e assim, possa
contribuir com processo de ensino e aprendizagem, o que “implica em uma atitude investigativa.”
(PINTO, 2011, p. 156) e um olhar atento para que esta avaliação seja compreendida além dos
aspectos quantitativos.
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b) O coordenador pedagógico e a comunidade
Dentre suas atribuições, encontra-se a necessidade de uma aproximação com a comunidade,
promovendo a articulação com as famílias e a comunidade na qual a escola está inserida,
proporcionando uma maior integração entre as partes.
Segundo o Decreto nº 134/2017 consta em suas atribuições que o CP, deve “VI- Participar e
envolver todos os setores da instituição educacional na avaliação do processo de ensino e
aprendizagem.”, “IX- Promover a integração entre escola, família e comunidade, colaborando
para melhor atendimento ao educando.”, e, “XII- Fazer o levantamento dos aspectos sócioeconômico-cultural da comunidade escolar.”.
Esta participação da comunidade é importante para que o CP possa buscar nela parcerias
para o desenvolvimento de projetos pertinentes a realidade local, pois “Cabe a eles procurarem
pelos pais, associações e outras entidades do entorno da escola para proporem atividades,
programas e projetos em parceria.”. (PINTO, 2011, p. 167). A partir do estabelecimento desse
vínculo, ele “pode viabilizar o intercâmbio entre as experiências educativas praticadas pelos alunos
fora da escola com as que acontecem dentro dela.” (PINTO, 2011, p. 168).
c) O coordenador pedagógico e os docentes
Para que haja um processo de ensino e aprendizagem de qualidade é preciso uma parceria
entre os docentes e o coordenador pedagógico, o qual tem como principal responsabilidade articular
o trabalho pedagógico.
De acordo com o previsto no Decreto Nº 134/2017 cabe ao CP: “IV- Assessorar, com
subsídios pedagógicos, os docentes na realização da recuperação dos alunos com defasagem de
conteúdo.”, “V- Orientar o corpo docente e técnico no desenvolvimento do projeto político
pedagógico (elaboração, efetivação e avaliação).”, “VII- Desenvolver estudos e pesquisas para
dar suporte técnico e pedagógico aos profissionais da educação que fazem parte da instituição
educacional.” e, “XVI- Assessorar o corpo docente e técnico com subsídios pedagógicos.”.
Entende-se que “a parceria entre coordenador pedagógico-educacional e professor
concretiza as mediações necessárias para o aperfeiçoamento do trabalho pedagógico na escola.”
(PLACCO, 2002, p. 95), e, portanto, é de fundamental importância para que as implicações da
atuação do CP no trabalho docente, sejam positivas, intencionais e contribuam para a transformação
da realidade social.
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Outro ponto que consta nas atribuições e merece destaque é o assessoramento por meio de
subsídios pedagógicos, o que nos remete à função formadora do CP, ou seja, a formação continuada
dos docentes, pois “além do papel de liderança no interior da escola, possui também poder de
decisão que pode implementar algumas condições básicas para o desenvolvimento profissional
docente.” (PINTO, 2011, p. 163).
d) A atuação do coordenador pedagógico por meio do Projeto Político Pedagógico
Em meio a tantas atribuições e demandas faz-se necessário a definição de um caminho a
seguir, o qual contemple os objetivos da escola e a sua identidade. Para que o CP consiga realizar a
articulação pedagógica no ambiente escolar, ele pode se utilizar do Projeto Político Pedagógico da
Escola (PPP).
Com relação à este item, o Decreto nº 134/2017, nos traz duas atribuições: “I- Coordenar o
processo de elaboração e/ou realimentação do projeto político pedagógico da instituição
educacional, de acordo com a proposta curricular adotada pela rede pública municipal de ensino.”,
e, “II- Planejar, coordenar, orientar e avaliar o projeto pedagógico em conjunto com o corpo
docente da instituição educacional.”.
Esta atuação, apresenta muitos desafios devido à falta de participação dos docentes
(PLACCO, ALMEIDA, SOUZA, 2015), ou porque estes são feitos apenas para cumprir com as
exigências dos órgãos externos. Se este for atualizado e discutido coletivamente, poderá ser
utilizado para direcionar as ações no âmbito escolar, não se deixando levar pelo espontaneísmo das
demandas emergenciais ou burocráticas.
e) O coordenador pedagógico e as questões técnicas
Além das questões pedagógicas, o CP possui várias atribuições de cunho técnico, assumindo
o “atendimento a demandas do diretor e de técnicos das secretarias estaduais ou municipais de
educação; atividades administrativas; organização de eventos; atendimento às ocorrências que
envolvem os alunos.” (PLACCO, ALMEIDA, SOUZA, 2015, p. 13), o que acaba por limitar sua
atuação nos aspectos de formação e transformação.
O Decreto n° 134/2017, traz duas atribuições referentes às atividades de colegiado: “IIICoordenar os conselhos de classe, bem como os grupos de estudos desenvolvidos na instituição
educacional;” e, “X- Participar das atividades do colegiado da instituição educacional.”. Estas
indicam a necessidade da participação dos CP nos órgãos colegiados, porém, não especificam a
finalidade dessa atuação.
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Além disso, o documento aponta outras atribuições, como: “XI- Manter a pontualidade e
assiduidade diária, comprometendo-se com as obrigações da sua função e as normas do regimento
interno da instituição educacional.”, "XIV – Assessorar o processo de seleção de livros didáticos a
serem adotados pela instituição educacional e/ou pela rede pública municipal de ensino.”, “XVParticipar de reuniões e cursos convocados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e
direção da instituição educacional.”, “XVII- Zelar pela manutenção e conservação do patrimônio da
instituição educacional.”, “XVIII- Manter intercâmbio com outras instituições de ensino.”, “XIXDivulgar experiências e materiais relativos à educação.”, “XX- Promover e coordenar reuniões com
o corpo docente, discente e equipes administrativa e pedagógica da instituição educacional.”, “XXIZelar pelo cumprimento da legislação educacional.”, e, ainda, “XXII- Executar outras atividades
inerentes à função.”.
As atribuições citadas acima revelam que a atuação deste profissional apresenta dimensões
pessoais, que dizem respeito a questões éticas, compromisso, conhecer a legislação e a literatura da
área educacional, bem como estratégias de gestão, organizando, planejando e avaliando o trabalho
(PLACCO, ALMEIDA, SOUZA, 2015).
Nota-se que o CP desenvolve muitas atividades na instituição escolar, mas, este deve ter o
seu papel definido, de forma que a sua principal função, não se torne secundária. Ou seja, cabe a
este profissional, coordenar as questões pedagógicas, fazendo com o que o PPP seja efetivado, em
um processo de reflexão teórico-prática. Dessa maneira, a gestão precisa ser democrática e as
decisões tomadas coletivamente, tendo como principal objetivo o ensino e a aprendizagem.
A atribuição “exercer outras atividades inerentes à função” permite o entendimento de que
este profissional precisa dar conta de tudo, tornando-o um “faz tudo”. Nesse sentido, a legislação
deixa em aberto esta questão, nos levando a questionarmos: Quais são essas outras atividades? Elas
possuem caráter pedagógico?
CONCLUSÕES
Há muitas discussões a respeito da coordenação pedagógica acerca de suas atribuições e de
sua atuação, porém, verifica-se que muitas indefinições ainda permeiam o seu trabalho. Este
profissional precisa atender várias demandas, urgências e emergências, que surgem no dia-a-dia do
ambiente escolar.
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Neste trabalho, buscou-se analisar quais aspectos são priorizados nas vinte e duas
atribuições que constam na legislação de Carambeí- PR e percebe-se que as áreas de atuação
indicadas pela literatura são contempladas no documento, porém, de forma limitada, não
explicitando a finalidade dessas atribuições.
A análise das atribuições do coordenador pedagógico compreende parte do que buscamos
em nossa pesquisa mais ampla que busca compreender determinantes do contexto de trabalho do
coordenador pedagógico na escola. O que nos leva a continuar pesquisando sobre o tema e nos
questionando: Por quê estas atribuições? Quem será atendido a partir delas? Como elas se efetivam
nas instituições escolares?
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Resumo
O texto analisa as áreas de atuação dos profissionais que exercem a função de coordenação pedagógica
no município de Carambeí- PR. Para isso, buscou-se identificar quais as áreas de atuação da
coordenação pedagógica são priorizadas nas vinte e duas atribuições que constam na legislação
municipal, o Decreto nº 134/2017. Estudos sobre o coordenador pedagógico indicam a importância
de seu trabalho como articulador do espaço pedagógico como a formação continuada dos docentes e a
mediação do processo de ensino destacando-se os desafios frente às demandas institucionais (PINTO,
2011); (PLACCO, ALMEIDA, SOUZA, 2015). Trata-se de uma pesquisa qualitativa tendo com
procedimento metodológico a análise da legislação fundamentada na análise documental (LÜDKE;
ANDRÉ, 2012). Considerando os estudos sobre a formação do coordenador pedagógico o resultado da
análise da legislação municipal indica que as principais áreas de atuação do coordenador pedagógico
estão sendo contempladas, sendo estas: o atendimento aos alunos no processo de ensino e
aprendizagem priorizando a avaliação e encaminhamentos das dificuldades; o atendimento à
comunidade e aos pais com o objetivo de estabelecer relações de parceria; o atendimento aos docentes
por meio da formação continuada contemplando a recuperação dos alunos com dificuldades e
efetivação do projeto político pedagógico; e sua atuação com relação a realimentação e a execução do
projeto político pedagógico. Identifica-se que a atuação deste profissional é permeada por questões
pessoais e atribuições técnicas e, que apesar destas áreas de atuação presentes na literatura serem
contempladas nas atribuições previstas na legislação, estabelecem apenas o que deve ser realizado, não
explicitando uma finalidade de abrangência de transformação social.
Palavras-chave: coordenação pedagógica; atribuições da função do pedagogo; áreas de atuação.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A Pedagogia, como ciência da educação, e, antes, como prática social, ajuda na
compreensão dos fenômenos educativos, tendo a Didática como uma de suas áreas de
conhecimento, a qual se constitui como conteúdo fundamental à formação de professores. O
conhecimento didático-pedagógico e disciplinar são exigências para a formação do(a) pedagogo(a).
Estudos apontam que a estrutura curricular apresentada pelos cursos de Pedagogia, quanto à
Didática e aos componentes de áreas específicas do conhecimento, está sendo pouco relevante para
a atuação profissional dos(as) professores(as), além de revelar destaque para uma Didática
instrumental e pouca presença dos conteúdos do currículo do Ensino Fundamental (GATTI;
NUNES, 2009; LIBÂNEO, 2010; SILVESTRE; PINTO, 2017). A questão traz à tona a necessidade
de articulação entre Didática e ensino das áreas específicas do conhecimento, no intuito de
fundamentar o trabalho do(a) professor(a) e, ainda por cima, contemplar o debate acerca da
Didática Geral e das Didáticas Específicas.
Nosso estudo tem a motivação de, no geral, promover uma discussão a respeito do nexo
entre Pedagogia, Didática, Práxis e Ensino de História, de modo que trate a relação conteúdo
específico e didático-pedagógico na práxis do(a) professor(a) do curso de Pedagogia da
Universidade Estadual do Ceará – UECE. Esse estudo apresenta investigação em curso inicial, que
será desenvolvida ao longo de quatro semestres no Programa de Pós-Graduação em Educação do
Centro de Educação da UECE.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo é de abordagem qualitativa com perspectiva de detalhar nosso objeto de estudo,
com olhar para o contexto, os sujeitos e suas experiências (MINAYO, 2004), a partir de um estudo
bibliográfico. Sinalizamos o método dialético (MINAYO, 2001) como método de investigação.
Apresentamos um estudo em curso inicial, que será desenvolvido no âmbito Programa de PósGraduação em Educação do Centro de Educação da Universidade Estadual do Ceará, no período de
2020 a 2022.
PEDAGOGIA, DIDÁTICA, PRÁXIS E ENSINO DE HISTÓRIA
Nesta seção, implicaremos esforços para, sinteticamente, relacionar Pedagogia, Didática,
Práxis e Ensino de História no âmbito da Formação de professores no Brasil. Evidenciamos que as
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2398

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

tendências pedagógicas referem-se “a um conjunto de ideias, valores, conceitos de homem e de
sociedade que ancoram formas de interpretação e definição de rumos para o processo educativo”
(FARIAS; SALES; BRAGA; FRANÇA, 2014, p. 29-30), que se expressam na história da
Pedagogia e da Didática no Brasil. Essas ideias pedagógicas se objetivaram na história da educação
em determinados períodos e contextos (ver anexos). Com efeito, o desenvolvimento da Didática
acompanhou todo esse percurso, sendo assim, no bojo da Pedagogia Tradicional, em sua vertente
religiosa, a Didática se apresenta como prescritiva, com destaque para uma visão essencialista do
ser; a Pedagogia Tradicional leiga compreende a Didática como um conjunto de regras e dogmas
para o ensino e enfatizava a disciplina para a manutenção da ordem, essa concepção refletiu no
currículo das Escolas Normais, criadas em 1835 (VEIGA, 1991).
Nos anos de 1930, quase um século após a criação das Escolas Normais, a Didática se torna
disciplina nos cursos de formação de professores, mediante o Art. 20 do Decreto-Lei n. 1190/39,
período em que a sociedade brasileira também passava por diversas transformações no modelo
socioeconômico, reconstrução social da escola, a partir do ideário da Pedagogia Nova que
influenciou na predominância do caráter prático-técnico da Didática; adiante, com a aceleração do
liberalismo e a desconsideração do contexto político-social, na Pedagogia Tecnicista a Didática
tinha um foco na eficiência e eficácia do ensino, na perspectiva de uma neutralidade científica, nas
estratégias para o alcance de um produto; no contexto da Pedagogia Crítico-Reprodutivista, a
Didática passou a assumir o enfoque sociológico, filosófico e histórico deixando à margem a
dimensão técnica, além de manter um discurso reprodutivista; no contexto da Pedagogia HistóricoCrítica dos anos de 1980, a Didática apresentou uma concepção dialética/crítica na busca por uma
ressignificação, para tanto, compreende a necessidade de correlação entre o didático-pedagógico e o
político, no âmbito da realidade social e educacional brasileira; por fim, nos anos de 1990, com o
clima cultural da pós-modernidade e da política neoliberal, há um refinamento de práticas que
tecem

uma Didática

com

vistas

às ideias

do neo-construtivismo,

neo-tecnicismo e

neoescolanovismo (VEIGA, 1991; LIBÂNEO, 1994; SAVIANI, 2008).
A Didática, objeto de estudo da Pedagogia, “trabalha na sua especificidade essa finalidade
prática da educação” (PIMENTA, 1995, p.61). Dessa maneira, identifica-se a essência da atividade
educativa junto ao processo de ensino e aprendizagem. À atividade educativa se conferem as
dimensões teórica e prática, e quanto à sua interlocução chamamos de práxis, a saber, “[…] a
atividade que precisa da teoria” (KONDER, 1992, p. 117). Porém, salientamos que “toda práxis é
atividade, mas nem toda atividade é práxis” (VÁZQUEZ, 2011, p. 221). Conforme Vázquez (2011),
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“a passagem da teoria à prática, ou da crítica radical à práxis radical, é condicionada por uma
situação histórica determinada” (p. 118).
A atividade humana constrói a história, bem como “o movimento do indivíduo pressupõe o
movimento da sua sociedade” (KONDER, 1992, p. 121), como uma teia de relação entre o
individual e o coletivo, destacamos que “não há ato humano fora da história, fora da sociedade
(LESSA; TONET, 2008, p. 27).
Articular o Ensino de História com a Pedagogia e a Didática é refletir, compreender e se
apropriar desse movimento da história, da sociedade tendo como horizonte a práxis, aliás “o
movimento transformador da práxis não é um movimento de mão única” (KONDER, 1992, p. 121).
O grande desafio é mobilizar as dimensões de finalidade e de transformação da práxis para atuação
profissional do(a) professor(a), para que o Ensino de História possibilite uma nova consciência,
uma nova realidade, um projeto para transformação social que supere o modelo capitalista vigente.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A educação, como complexo social, se expressa sob determinações históricas e políticas, ou
seja, essa atividade educativa compõe uma tessitura de ações políticas, econômicas, culturais que
influenciam no contexto social e educacional.
Historicamente, em um contexto geral, a formação de professores, no Brasil, sempre
enfrentou dificuldades para se consolidar, porém isso não impediu avanços significativos nessa
trajetória. Com as Escolas de Primeiras Letras (1827), expressou-se uma preocupação, pela primeira
vez, com a formação de professores(as), que, à época, correspondiam ao nível secundário. No final
dos anos de 1930, regulamenta-se o curso de Pedagogia, sob o modelo conhecido, popularmente,
como 3+1, em que os três primeiros anos seriam para o estudo das disciplinas específicas e um ano
para o conteúdo didático-pedagógico, o que pode ter contribuído para a polarização dos conteúdos
específicos e do didático-pedagógico no currículo do curso.
Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n. 9394/96, “alterações são propostas, tanto
para as instituições formadoras quanto para os cursos de formação de professores, tendo sido
definido período de transição para efetivação de sua implantação” (GATTI; BARRETO; ANDRÉ,
2011, p. 98) relativo aos níveis de ensino de atuação desses profissionais. Em 2006, o Conselho
Nacional de Educação (CNE) promulgou a resolução n.1 quanto às Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, passa a ser atribuída, além das atividades de
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docência na Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e
Adultos (EJA), as atividades de planejamento, execução e avaliação das atividades educativas e de
gestão à formação em Pedagogia.
Para mais, apresenta-se ao(à) pedagogo(a) a exigência de domínio do conhecimento
específico e do conhecimento didático-pedagógico como fundamental para sua atuação profissional,
ou seja, é preciso de uma formação que propicie a compreensão do conteúdo específico da área de
conhecimento a ser ensinado e, ao mesmo tempo, o conhecimento pedagógico do conteúdo, além de
requerer a compreensão da forma de organização desses conteúdos e como serão trabalhados para
serem aprendidos pelos(as) alunos(as). Dessa forma, percebemos uma vasta demanda para a
formação do(a) pedagogo(a) com vistas a sua atuação profissional no Ensino Fundamental.
CONCLUSÕES
Impelidas a uma busca pela compreensão de uma Didática abrangente às dimensões sociais,
históricas, políticas e ontológicas para os componentes do currículo do curso de Pedagogia,
especialmente os que tratam dos conteúdos disciplinares, pontuamos, no contexto da trajetória das
autoras, que há um interesse de investigar, mais detidamente, como/se os(as) professores(as)
relacionam, em sua práxis, o conhecimento didático-pedagógico com o conteúdo das áreas
específicas.
No currículo do curso de Pedagogia da UECE, os componentes de ensino de áreas
específicas ocupam espaços disputados e, a nosso ver, limitados, como se pode apontar para o
Ensino de História, o qual divide 68 horas/aulas, com o Ensino de Geografia, sentimo-nos
instigados(as) a investigar em que medida a práxis do(a) professor(a) de Ensino de área específica,
particularmente de História, relaciona o conteúdo específico da área e o didático-pedagógico. Além
do mais, de que forma o professor articula sua práxis entre o ensino de História e os conteúdos
escolares?
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ANEXOS
Ideias pedagógicas na história da educação

Período
1549 – 1759
1759 – 1932
1932 – 1947
1947 – 1961
1961 – 1969
1969 – 1980

1980 – 1991
1991 – 1996

Contexto
Cenário do monopólio da vertente religiosa, na Pedagogia
Tradicional.
Coexistência entre a vertente religiosa e leiga, na Pedagogia
Tradicional.
Equilíbrio entre a Pedagogia Tradicional e a Pedagogia Nova
(ou Renovada), mas a divulgação do Manifesto dos Pioneiros
da Educação Nova alavancou as ideias dessa última.
Predomínio das ideias da Pedagogia Nova.
A Pedagogia Nova denota um quadro de crise que se sucedeu
à articulação da Pedagogia Tecnicista.
Respaldada pelo regime militar, a Pedagogia Tecnicista
enfrentou resistência de lideranças intelectuais importantes,
que constituíram as ideias da Pedagogia CríticoReprodutivista.
Cenário para a educação crítica com a Pedagogia HistóricoCrítica
Nova fase na história da educação brasileira, com a
promulgação da LDB de 1996. Prevalência das ideias neoconstrutivistas, neo-tecnicistas e neoescolanovistas.

Fonte: (VEIGA, 1991; SAVIANI, 2008).
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Resumo
O conhecimento didático-pedagógico e disciplinar são exigências para a formação do(a) pedagogo(a).
Estudos apontam que a estrutura curricular apresentada pelos cursos de Pedagogia, quanto à Didática e
aos componentes de áreas específicas do conhecimento, está se mostrando pouco relevante para a
atuação profissional dos(as) professores(as), além de revelar destaque para uma Didática instrumental e
pouca presença dos conteúdos do currículo, principalmente do Ensino Fundamental. Nosso estudo
tem a motivação de, no geral, promover uma discussão a respeito do nexo entre Pedagogia, Didática,
Práxis e Ensino de História, de modo que trate a relação conteúdo específico e didático-pedagógico na
práxis do(a) professor(a) do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Ceará – UECE. Também,
trazemos à tona que historicamente, em um contexto geral, a formação de professores, no Brasil,
sempre enfrentou dificuldades para se consolidar, porém isso não impediu avanços significativos nessa
trajetória. Optamos por um estudo de abordagem qualitativa (MINAYO, 2004), a partir de um estudo
bibliográfico. Bem como, sinalizamos o método dialético (MINAYO, 2001) como método de
investigação (MINAYO, 2001). Além disso, destacamos que o estudo encontra-se em seu curso inicial e
será desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro de Educação da
Universidade Estadual do Ceará – UECE, no período de 2020 a 2022. Usamos como base teórica os
estudos de Veiga (1991), Konder (1992), Libâneo (1994), Pimenta (1995), Saviani (2008), Vásquéz
(2001), Farias et al (2014, entre outros. Dessa forma, percebemos uma vasta demanda para a formação
do(a) pedagogo(a) com vistas a sua atuação profissional.
Palavras-chave: Formação de professoras(es); Pedagogia; Didática; Práxis; Ensino de Hist.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O presente trabalho é parte de uma pesquisa em andamento de uma tese intitulada “Como
professores de Educação Infantil de uma comunidade de aprendizagem da rede pública traduzem a
BNCC (Base Nacional Comum Curricular) em práticas pedagógicas”. Neste artigo, temos como
objetivo refletir sobre as contribuições do gestor escolar na formação continuada dos professores
em uma comunidade de aprendizagem.
Para isso, utilizamos como coleta de dados: entrevista semiestruturada, observações
realizadas em HTPCs (Hora de Trabalho dos Professores em Coletivo), fotografias e Mapas de
Pensamento Visual, para conhecer as contribuições da diretora Damaris na formação continuada
dos professores de sua escola, cuja experiência, pauta-se em quinze anos e meio de gestão escolar
(dividida entre duas escolas, sendo dois anos e meio na primeira escola e 13 anos na atual escola).
Atualmente, é gestora da EMEI Décio Trujilo, localizada no município de Barueri, na Zona Oeste
da Região Metropolitana de São Paulo.
Este estudo está estruturado com a definição dos conceitos: escola, comunidade de
aprendizagem, gestor escolar, professor e criança. Na sequência, apontamos os procedimentos
metodológicos: o método de trabalho, a diretora, a escola, as professoras. Em seguida, expomos a
apresentação e discussão dos resultados e a conclusão.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: DEFININDO CONCEITOS
Segundo Canário (1998), a escola é o local que mais contribuições tem a oferecer para a
aprendizagem do professor, pois são nas ações concretas do dia a dia que o professor constrói a sua
identidade profissional, isto porque a sua capacitação acontece no nível individual e coletivo, sendo
que é “impossível dissociar a mudança dos modos individuais de pensar e agir dos processos
coletivos que se dão no contexto das mudanças organizacionais (CANÁRIO, 1998 apud GRIGOLI
et al, 2010, p. 240).
Lück (2000) propõe o gestor escolar da atualidade como um líder eficaz, com uma nova
postura em seu perfil e com a capacidade de incorporar elementos significativos e imprescindíveis
para ser um dinamizador social, um maestro orquestrador de pessoas e ações em sua escola, que
construa em conjunto com sua equipe um ambiente educacional, com a viabilização e promoção de
formação necessária e adequada das crianças, dos professores e dos demais funcionários.
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Acrescenta-se a estes elementos a necessidade de estar atento a tudo que ocorre no contexto escolar,
por meio de uma presença marcante e ativa.
Ferreira e Flores (2012) sustentam a ideia de Comunidade de Aprendizagem no sentido de
existência possível e não imaginada, porque suporta a ideia de não ser sinônimo de consenso,
porque incorpora os interesses, relações de poder, os diálogos e a cooperação de seus membros,
porque é na “ação quotidiana, em contextos e situações concretas, que se joga a transformação das
práticas curriculares, organizações e pedagógicas, através da construção democrática e
emancipatória de comunidades de aprendizagem” (p. 202).
Imbernòn (2010), referindo-se a Comunidade de Aprendizagem, relaciona-a à vontade de
converter a escola em um verdadeiro agente de transformação social; que interage com o contexto,
utiliza-se da prática do diálogo, da participação, da cooperação e da solidariedade por parte dos seus
membros, cuja finalidade é aprimorar a educação das crianças.
Moss (2011) concebe o professor como autor de sua prática e do seu conhecimento,
pesquisador, sustentador das relações e da cultura da criança, questionador das suas próprias
imagens de infância, um apoiador das aprendizagens de cada criança e criador em conjunto com as
crianças de ambientes e situações ricas e desafiadoras.
Cohen e Ball (1999) concebem os professores como “uma fonte criadora de conhecimento e
habilidades necessárias para a instrução [...]” (COHEN; BALL, 1999, p. 6 apud DARLINGHAMMOND, 2019, p. 2), isto se contrapondo ao fato de tomarem os professores apenas como
repositórios de fatos e ideias.
O conceito de criança pertencente ao contexto deste trabalho está de acordo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil que compreende a criança como “sujeito
histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói a sua
identidade pessoal e coletiva [...]” (BRASIL, 2010, p. 12). E também com a conceituação de
Sarmento e Pinto (2013) que compreende a criança como ator social, pois possui a capacidade de
interagir em sociedade e de atribuir sentido às suas ações.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para conhecer e compreender o trabalho de formação continuada da diretora Damaris com
os professores de sua escola, utilizamos entrevistas com roteiro semiestruturado, diário de bordo
com anotações das observações coletadas nas reuniões de HTPCs (Hora de Trabalho dos
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Professores em Coletivo) e das visitas realizadas na escola, fotografias e Mapas de Pensamento
Visual.
A diretora Damaris possui como formação licenciatura em Letras, Pedagogia e Magistério.
Atuou três anos no Ensino Médio ministrando aulas de Língua Portuguesa e quatorze anos na
Educação Infantil como professora de pré-escola, na rede municipal de Barueri. Na sequência,
passou a assumir a função de gestora, na qual se encontra até o presente momento.
A escola possui mil e duzentas crianças, com vinte e uma salas, tanto no período matutino
quanto no período vespertino, compondo um total de quarenta e duas salas de aula com uma média
de até trinta e quatro crianças. São quarenta e duas professoras, todas concursadas pela Secretaria
Municipal de Barueri.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS
PROFESSORES NO CHÃO DA ESCOLA PELA MEDIAÇÃO DO GESTOR
A diretora Damaris compreende a formação em desenvolvimento do professor como um
processo contínuo, para ela este não se deve contentar com os conhecimentos adquiridos em sua
formação inicial, mas sim deve-se prosseguir lendo, estudando, sempre em busca de
aprimoramento. Este pensamento, também é incorporado em sua formação continuada enquanto
gestora, pois, para manter-se atualizada e preparada para contribuir com as práticas dos professores,
está sempre em busca de conhecimentos pela leitura, pelo estudo e participação em cursos de
aperfeiçoamento.
Com a compreensão que os HTPCs são momentos ricos e privilegiados de estudos na
escola, pensamento este que se harmoniza com Canário (1998) que concebe a escola como o local
riquíssimo de possibilidades para a formação do professor. Essas reuniões ocorrem no período
inverso ao horário de trabalho do professor, procurando trazer a cada encontro temáticas que dizem
respeito às necessidades e interesses das professoras, cujas fontes são retiradas do andar pela escola,
das conversas com as professoras, da leitura dos seus portfólios, postura essa respaldada pelo perfil
de gestor eficaz defendido por Lück (2000). Também são temas das formações destes docentes, as
angústias e as inquietações da gestora, por perceber na escola práticas que contrariam a sua
concepção de criança e por ferir a missão da escola que é o “espaço da infância” porque “é o espaço
que nós presamos [...] para que a criança consiga colocar em prática, tudo isso que ela traz de
potência de fora” (Entrevista realizada com a diretora Damaris em novembro de 2018). Desta
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forma, concebe que o espaço escolar tem que ser acolhedor, aconchegante e investigativo para a
criança.
E é com base nessas inquietações acima citadas que todo início do ano letivo Damaris
promove um HTPC com todas as professoras da escola (as recém-chegadas e as antigas) para
apresentar a proposta de trabalho da escola que desta vez estava projetada no Mapa de Pensamento
Visual (ver figura 1), intitulado - A escola da infância. Esse é um recurso utilizado e construído pela
diretora Damaris após os HTPCs dos professores ou em outras circunstâncias para dar visibilidade à
missão, às crenças, aos valores e às ações da escola, sempre partindo das contribuições das
professoras e da observação das ações das crianças.
Como informação inicial às professoras, faz uma breve apresentação da composição do
quadro de funcionários da escola, com seus respectivos nomes e funções, fazendo questão de
destacar que são colaboradores e sustentadores, juntamente com toda a equipe, do êxito escolar.
Na sequência, provoca as professoras com o objetivo de que pensem no significado de
infância para elas próprias e faz um contraponto com algumas imagens de crianças que são
submetidas a ficar longas horas sentadas em uma carteira e presas dentro de salas de aula, enquanto
que a escola da infância, propõe crianças andando pelo quintal da escola (espaço que fica em frente
as salas de aulas, composto de árvores, grama, chão de terra e troncos de árvores) testando
hipóteses, realizando experiências, recolhendo tesouros, pintando, desenhando pelo chão, criando,
descobrindo, encantando-se, interagindo com o meio e as pessoas, vivendo suas infâncias como
sujeitos históricos e de direitos (BRASIL, 2010).
E são como atores sociais (SARMENTO, PINTO, 2013) que essas crianças da escola da
infância, exercitam o processo de autonomia por meio da experiência de servirem-se no self-service,
incorporando os aprendizados de servirem a si próprios, escolher o que e o quanto comer, momento
significativo mediado pelos professores e funcionários da escola. Nessa escola, as crianças são
respeitadas como pessoas únicas e completas, tendo a possibilidade de experimentar as mais
diversas e ricas experiências como brincar na lama, pintar com tintas objetos pendurados nas
árvores do quintal, desenhar ou pintar papéis forrados no chão ou na grama, escolher materiais
diversificados para suas produções artísticas e construções fantásticas. Por meio destas práticas
significativas e efetivas, têm-se o cumprimento das aprendizagens propostas pela BNCC (BRASIL,
2018).
A partir dessa concepção de quem são as crianças, a diretora busca convidar as professoras
a exercerem um trabalho que busca “desemparedar as crianças” (TIRIBA, 2017), ou seja, trazê-las
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durante um período para fora da sala de aula, para que possam ampliar os seus conhecimentos por
meio das interações com os espaços da escola.
Seguem-se outras orientações como o não uso de atividades prontas em folhinhas, a não
celebração de datas comemorativas de modo descontextualizados ou o uso de lembrancinhas, mas
que os professores transformem por meio das suas práticas pedagógicas a escola em laboratório de
conhecimento. Essas orientações trabalhadas neste e em outros HTPCs, estão ancorados na
compreensão de que a gestora desta escola da infância considera os professores como profissionais
competentes, pesquisadores, como “fontes de conhecimento e com habilidades” (COHEN; BALL,
1999, p. 6 apud DARLING-HAMMOND, 2019, p. 2) para desenvolverem boas práticas educativas
com suas crianças para que aprendam e se desenvolvam.
CONCLUSÕES
Neste trabalho, buscamos trazer como contribuição para a Educação, um dos possíveis
modos de realizar a formação continuada do professor, realizando-a na própria escola onde ele atua,
isto porque acreditamos que é neste espaço privilegiado que o docente encontrará os elementos
necessários e particulares para discutir e pensar em soluções, junto a seus pares e à gestão, quanto a
problemáticas reais e contextualizadas vivenciadas em seu dia a dia escolar.
Evidenciamos que um gestor que possua uma formação em Educação que agregue
experiência em sala de aula e que investe também em sua formação continuada, pode trazer ricas e
assertivas contribuições para a formação do professor, na educação das crianças, no gerenciamento
da escola, que passa a ser pautado no respeito e na valorização de todos que compõem o espaço
escolar.
Constatamos que por meio deste pequeno recorte da experiência de gestão, pode-se sim
pensar na existência possível da escola enquanto comunidade de aprendizagem, suportando as
diversidades de classes sociais, de gêneros, de pensamentos, de modos de fazeres, e compreender a
docência e a prática, mas acima de tudo com a oportunidade para o diálogo, o novo em um
ambiente democrático e emancipatório.
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ANEXO
Figura 1. Mapa de Pensamento Visual

Fonte: Damaris de Oliveira Galli, 2019
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Resumo
O objetivo deste artigo é analisar as contribuições do gestor escolar na formação continuada dos
professores em uma comunidade de aprendizagem. Trata-se de um estudo e, como fonte de dados,
foram utilizadas: entrevistas com roteiro semiestruturado, observações de HTPCs (Hora de Trabalho
dos Professores em Coletivo), fotografias e Mapas de Pensamento Visual. Os dados foram coletados
durante o segundo semestre de 2019, com uma diretora com quinze anos e meio de experiência de
gestão de rede pública, sendo treze anos na EMEI Décio Trujilo, localizada no município de Barueri,
na Zona Oeste da Região Metropolitana de São Paulo. Da pesquisa realizada, contatou-se que a escola é
o lugar privilegiado para a formação continuada dos professores, porque os temas tratados nas
formações promovidas pela escola alcançam os docentes de modo mais efetivo, e estão diretamente
relacionados com seus afazeres e necessidades reais do dia a dia. Evidenciou-se, por meio da
experiência da gestão discutida neste artigo, a existência possível e não imaginária da comunidade de
aprendizagem em contextos e situações concretas. Conclui-se que um gestor que possua uma formação
em Educação, que agregue experiência em sala de aula e que invista em sua própria formação
continuada pode trazer contribuições significativas e assertivas na formação continuada do professor.
Palavras-chave: Gestor escolar; Formação continuada dos professores; Comunidade de aprendizagem.
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO NA
ESCOLA (RE)CONSTRUÍDAS EM MEMORIAIS
Adriana Mota Ivo Martins – PROMESTRE/UFMG

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Os desafios que as escolas têm enfrentado para lidar com as mudanças sociais, políticas,
econômicas, culturais e das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) hoje exigem
respostas complexas e com a colaboração de diferentes atores que estão imersos naquele contexto.
Com as mudanças no cenário educacional, também se faz necessário rever as formas de conceber o
ensino, a aprendizagem e as relações entre os profissionais da escola, no sentido de superar as
formas individualizadas de resolver as questões do cotidiano e tornar o espaço escolar um espaço de
contínua formação e de busca compartilhada.
Considerando tais mudanças no contexto educacional e o pressuposto de que o professor é
um profissional reflexivo, autônomo e competente, que seu desenvolvimento profissional está
relacionado com as interações cotidianas (TARDIF, 2014), a evolução cultural na maneira de
conceber a escola e o trabalho dos professores aponta para a necessidade do redimensionamento das
funções do coordenador pedagógico. Suas funções precisam ser revistas em uma perspectiva de
atuação que valorize os saberes dos professores e que promova uma formação continuada voltada
para a resolução das situações problemáticas de forma colaborativa e reflexiva (IMBERNÒN,
2010).
Podemos, então, levantar algumas questões em relação à atuação do coordenador
pedagógico: Quais as potencialidades e os limites da atuação do Coordenador Pedagógico em uma
perspectiva de trabalho colaborativo na formação dos professores na escola? Como se desenvolvem
as redes de formação colaborativa na escola?
Este texto apresenta reflexões e estudos de uma pesquisa em desenvolvimento no contexto
do mestrado profissional que tem como objetivo principal compreender as potencialidades e os
desafios da atuação do Coordenador Pedagógico em uma perspectiva da construção de redes de
formação na escola. Tem também como objetivos:
•

Analisar as vivências dos processos de formação dos coordenadores pedagógicos
pesquisados, por meio das narrativas registradas nos memoriais de formação;

•

Possibilitar ao coordenador pedagógico refletir sobre sua trajetória profissional, com
o intuito de ampliar a compreensão e as suas possibilidades de atuação na formação
docente na escola.
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O caminho metodológico adotado consiste na criação de um grupo de pesquisa com os
coordenadores pedagógicos que, apoiados pelas reflexões realizadas nos encontros, escreveram seu
percurso profissional em Memoriais de Formação. Para Souza (2006), a escrita das narrativas
(auto)biográficas tem sido valorizada em pesquisas que buscam compreender os fatores que
influenciam a formação do professor, pois possibilita a quem narra a oportunidade de organizar sua
história de vida, refletir sobre os elementos que contribuem na aprendizagem docente, em um
processo de tomada de consciência de si mesmo.
As narrativas dos memoriais elaboradas até este momento, em encontros presenciais, foram
analisadas em articulação com o referencial teórico estudado. A elaboração dos memoriais de
formação pode se constituir em uma oportunidade para que os coordenadores possam compreender
o seu fazer cotidiano de forma reflexiva, em uma interface entre a realidade vivenciada e os
fundamentos epistemológicos.
Visando caracterizar as concepções que fundamentam este estudo, serão explicitados os
conceitos de coordenador pedagógico, de formação docente na escola e de trabalho colaborativo
adotado.
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E A FORMAÇÃO COLABORATIVA DOS PROFESSORES
NA ESCOLA: REFERENCIAIS TEÓRICOS
São várias as perspectivas de atuação do coordenador pedagógico ao longo da história e as
terminologias utilizadas no Brasil para designar a função do supervisor escolar, hoje, mais
comumente denominado coordenador pedagógico. Sua forma de atuação na formação dos
professores que coordena não está relacionada somente ao contexto político-educacional, mas
também ao seu próprio modo de conceber a forma de relacionar com o grupo e a com fatores
relacionados às expectativas do seu local de atuação. Epistemologicamente faz-se necessário
estabelecer escolhas de concepções e terminologias. Optamos aqui pela terminologia Coordenador
Pedagógico, em uma concepção de um profissional que “co-ordena”, aquele que organiza com o
grupo, que articula o trabalho pedagógico da escola, possibilitando que novos significados sejam
atribuídos à prática educativa local e à prática pedagógica dos professores e, que desenvolve sua
ação em uma perspectiva de construção de redes colaborativas.
Considerando que uma das principais atribuições deste profissional é a constituição de
processos formativos na escola, é fundamental apresentar algumas reflexões sobre as quais fica
descrita a perspectiva de formação que estamos tratando. A formação continuada é um tema
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complexo, que envolve uma reflexão aprofundada sobre múltiplos aspectos que constituem o
processo de apropriação de conhecimento e de mudança da prática do professor. Partimos do
pressuposto de que os professores possuem saberes específicos que são mobilizados, utilizados e
produzidos por eles no cotidiano. Esta concepção tem como implicação repensar a formação em
uma perspectiva na qual os professores que possam aprender uns com os outros e que participem de
forma autônoma do processo formativo. (TARDIF, 2014)
Damiani (2008) tem privilegiado em suas pesquisas os estudos sobre trabalhos colaborativos
e a revisão da literatura na área traz indícios de que o compartilhamento de experiências entre os
professores no ambiente escolar, na busca de superação coletiva dos limites e resolução de
problemas, apresenta potencial desenvolver a forma de pensar, de agir e de resolver os desafios
cotidianos, ampliando as possibilidades da resolução dos problemas pedagógicos.
Estamos considerando a formação colaborativa na escola, portanto, um processo individual e
coletivo, em que as identidades profissionais se configuram em um complexo emaranhado de
experiências, de reflexão sobre a prática e de trocas com os pares, em que professores e
coordenadores pedagógicos assumem o protagonismo das ações, se corresponsabilizando pela ação
de formação, trabalhando juntos, com o compartilhamento dos seus saberes profissionais, visando a
resolução dos problemas do cotidiano e o alcance de objetivos comuns.
Estas reflexões irão fundamentar a análise dos memoriais de formação, relacionando-se com
a pesquisa de campo descrita na metodologia apresentada a seguir.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O caminho adotado para a observação em campo consiste na criação de um grupo de
trabalho colaborativo composto por 9 (nove) coordenadores pedagógicos que atuam nos anos
iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Belo Horizonte, tendo como critérios:
escolas de diferentes regiões da cidade e apresentarem indícios de uma prática de formação na
perspectiva colaborativa. No total serão realizados 5 (cinco) encontros coletivos com frequência
mensal. Os temas previstos para a produção e socialização das narrativas são: (1) trajetória e
experiências formativas; (2) desafios da prática da coordenação pedagógica; (3) perspectivas de
atuação como coordenador pedagógico; (4) desenvolvimento profissional e (5) construção coletiva
do conhecimento e a problematização do cotidiano escolar. Nos encontros são discutidas e
registradas as vivências dos coordenadores pedagógicos na formação dos professores nas escolas e
os problemas enfrentados. O diálogo entre os participantes visa o compartilhamento das práticas
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que são registradas nos memoriais de formação, por meio das narrativas (auto)biográficas,
propiciando um movimento de reflexão e reescrita, possibilitando, desta forma, um processo de
autoria e construção identitária. (PASSEGI, 2001)
A escolha por trabalhar com a escrita, por meio do gênero textual memoriais de formação,
surgiu da necessidade de propor uma estratégia que viabilizasse um registro analítico da trajetória
dos profissionais envolvidos na pesquisa e que fosse também um dispositivo que os auxiliasse em
sua formação. Os memoriais de formação constituem-se em estratégia de investigação-formação
que se caracterizam pela dimensão reflexiva sobre a experiência (SILVA, 2014), em que os
profissionais envolvidos na pesquisa serão convidados a registrar aspectos da trajetória pessoal,
acadêmica e profissional, de forma a contribuir para a reflexão do seu papel como coordenadores
pedagógicos.
As narrativas contidas neste instrumento são fontes de compreensão das regularidades e
singularidades no percurso vivenciado e os desafios que encontram ao exercerem a profissão.
Delory-Momberger (2011) ressalta a importância da narrativa na constituição do sujeito,
considerando que “a narração não é somente o sistema simbólico pelo qual os indivíduos
conseguem expressar o sentimento de sua existência: a narração é também o espaço em que o ser
humano se forma, elabora e experimenta sua história de vida.”(DELORY-MOMBERGER, 2011, p.
341)
As narrativas produzidas são objeto de análise e de diálogo com o referencial teórico
estudado. Baseando-me nos referenciais de SOUZA (2014), a análise está sendo feita por meio de
leituras temáticas e interpretativa-compreensivas, individuais e coletivas do corpus da pesquisa,
recorrendo às unidades de análise e triangulação das trajetórias pessoais e profissionais dos
coordenadores pedagógicos e de suas práticas atuais, em uma reflexão permeada com a discussão
dos referenciais teóricos lidos.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS INICIAIS DA PESQUISA
Na análise das narrativas dos memoriais de formação que estão sendo construídos e
(re)construídos, as coordenadoras pedagógicas destacaram as dificuldades para o desenvolvimento
das atribuições que são pertinentes à esta função, como podemos ver na narrativa abaixo. Os nomes
verdadeiros dos participantes foram substituídos por fictícios para preservar sua identificação.
Ao participar do planejamento de formação dos professores, enfrento o desafio de
articular as teorias às práticas pedagógicas e reflito sobre qual o formato mais
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adequado de formação continuada, e quais procedimentos pedagógicos devem ser
implementados com o objetivo de sedimentar no chão das escolas trabalhos mais
colaborativos entre os diversos atores envolvidos no processo de ensino nos anos
iniciais. (Trecho do Memorial da professora Rafaela).

Um dos desafios na atuação da coordenadora pedagógica diz respeito à dificuldade de fazer
a articulação entre teoria e práticas. Segundo Souza, (2001), a teoria e a prática constituem um todo
único, produzido na dinâmica da evolução humana em um contexto e em um tempo, sem
prevalência de uma sobre a outra, em um processo de interdependência e reciprocidade. As
reflexões colocadas pela coordenadora são instigadoras para novas indagações, de como aproximar
o que se deseja que seja uma atuação do coordenador pedagógico, como formador, como um
articulador que promove um trabalho colaborativo e ajuda o seu grupo a desenvolver na prática os
pressupostos teóricos que acredita.
No relato a seguir, podemos observar os desafios enfrentados na atuação da coordenação
Ser coordenadora não é uma tarefa fácil, enfrento muitos desafios. O trabalho
pedagógico cotidiano sempre é deixado para depois, pois há sempre um imprevisto:
atender pais que não agendam visitas, substituir professor faltoso, acompanhar o
recreio, preencher documentos, prestar socorro a crianças machucadas e outras
atividades emergentes que surgem na escola e que exigem uma resolução imediata.
Atuo como “bombeiro”, apagando fogo o dia todo! Mas sempre exercendo a escuta,
procuro auxiliar sempre os professores e os alunos, ampará-los nas necessidades e
dificuldades. (Trecho do Memorial da coordenadora Mariana)

A narrativa da coordenadora, exemplificando uma fala recorrente nos encontros, revelam as
angústias e as dificuldades do exercício do trabalho cotidiano, pois a urgência da realidade acaba
por consumir o tempo em ações emergenciais. Nas entrelinhas, podemos perceber que existe uma
expectativa em desenvolver um trabalho mais focado no pedagógico.
Em relação aos processos formativos vivenciados pelas coordenadoras, a narrativa abaixo se
refere à formação como processo constitutivo de identidade:
Na constituição da minha identidade profissional, destaco três vertentes que considero
constitutivas da minha formação: as diferentes funções que exerci durante minha
trajetória profissional; a participação, seja como ouvinte ou como formadora, em
cursos/seminários/congressos e as interlocuções com os meus pares (professores,
coordenadores, formadores). Hoje trago para minha prática como coordenadora o
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exercício da escuta e da troca de experiências dentro e fora de escola. (Trecho do
memorial de formação da Coordenadora Rafaela)

Este trecho sinaliza que a coordenadora reconhece a importância da própria formação para
seu desenvolvimento e atuação profissional, destacando a importância da formação e da interação
entre os pares para a constituição de sua identidade profissional. Remetendo-se às reflexões de
Tardif (2014), observamos o reconhecimento da interação entre os pares como um aspecto
importante do processo formativo.
CONCLUSÕES
Corroborando com as pesquisas de Damiani (2008) e Imbernón (2010), os estudos apontam
para o sentido da valorização do saber do professor como um saber que se adquire no contexto do
exercício da profissão e na reflexão compartilhada sobre a prática educativa. No entanto, a realidade
do cotidiano expressa nos memoriais revela as dificuldades de priorização dos aspectos
pedagógicos na rotina do coordenador pedagógico.
Os resultados preliminares da pesquisa evidenciam pelo referencial teórico que o objeto de
estudo em questão pode-se constituir como uma proposta significativa no campo da educação, por
ter uma abordagem de escuta e socialização de práticas refletidas epistemologicamente, sendo,
portanto, necessário ser compreendido, discutido, pesquisado e partilhado. Pretende-se, assim, que
as narrativas, tecidas com as memórias das trajetórias e costuradas com fios de reflexões teóricas,
possam contribuir para futuros leitores com estudos sobre as concepções e práticas dos processos
formativos que se realizam na escola.
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Resumo
O presente artigo apresenta reflexões sobre a atuação da coordenação pedagógica na formação de
professores na escola e tem como principal objetivo compreender as potencialidades e os desafios da
atuação do Coordenador Pedagógico na implementação de redes de formação colaborativas entre os
professores, trilhando algumas reflexões sobre esta temática nas leituras de Imbernón (2010) e Damiani
(2008). O caminho metodológico adotado consiste na construção de memoriais de formação por um
grupo de coordenadores pedagógicos que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede
Municipal de Educação de Belo Horizonte e está embasada no campo da narrativa (auto)biográfica, nos
pressupostos teórico-metodológicos de Souza (2006, 2014) e Delory-Momberger (2011). Os temas
abordados para a produção e socialização das narrativas pelos coordenadores são: (1) trajetória e
experiências formativas; (2) desafios da prática da coordenação pedagógica; (3) perspectivas de atuação
como coordenador pedagógico; (4) desenvolvimento profissional e, (5) construção coletiva do
conhecimento e a problematização do cotidiano escolar. Para este evento foram selecionadas algumas
narrativas dos memoriais que foram construídas em encontros presenciais e analisadas em articulação
com o referencial teórico estudado, isso porque elas fazem parte de uma dissertação em
desenvolvimento. A elaboração do memorial de formação pode se constituir em uma oportunidade
para que os coordenadores compreendam o seu fazer cotidiano de forma reflexiva, em uma interface
entre a realidade vivenciada e os pressupostos epistemológicos que fundamentam sua ação. O estudo
do referencial bibliográfico aponta novos caminhos na relação entre os profissionais da escola nos
processos formativos. Pretendeu-se, assim, que as narrativas, tecidas com as memórias das trajetórias e
costuradas com fios de reflexões teóricas, contribuir para futuros leitores com estudos sobre as
concepções e práticas dos processos formativos que se realizam na escola.
Palavras-chave: Coordenador pedagógico; formação colaborativa na escola; narrativa (auto)biográfica,
memorial de formação.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho é uma breve explanação de uma pesquisa de doutorado que está em
andamento, iniciou-se em 2019 e está na fase de construção dos dados.
Tem-se como objeto de estudo a coordenação pedagógica e, como como objetivo busca-se
compreender os limites e possibilidades da coordenação pedagógica crítica no ensino médio do
estado de São Paulo.
O trabalho pauta-se numa compreensão da Pedagogia como ciência da educação, que tem
como objeto de estudo a prática pedagógica, e esta, fundamentada na intencionalidade da
emancipação e a serviço da transformação social, e, portanto, uma práxis pedagógica. Para Franco,
“a mediação que transformará o educacional em educativo se fará pela ação científica, crítica e
reflexiva da pedagogia, como ciência da educação” (FRANCO, 2003, pag. 111).
A PESQUISA
A pesquisa iniciou-se com um levantamento bibliográfico de teses sobre o tema, numa
demarcação temporal de 2015 a 2019, utilizando o Catálogo de Teses & Dissertações CAPES, bem
como a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Buscou-se também artigos referentes
ao tema, datados da mesma época, na plataforma Scielo.Br.
Com esse levantamento obteve-se 02 teses sobre racionalidade pedagógica, 14 com ênfase
na coordenação pedagógica, 03 sobre práxis pedagógica, 03 que traziam a pedagógica crítica como
estudos. No que se refere aos artigos foram encontrados 16 artigos envolvendo o objeto em questão.
No decorrer das leituras, percebeu-se indícios de que a coordenação pedagógica sob a ótica
dos coordenadores e dando voz aos mesmos, principalmente na educação básica pública e nas
perspectivas dos pressupostos que perpassam esta pesquisa, ainda é pouco difundida, justificando
assim, o desenvolvimento da pesquisa.
Um dos pressupostos teóricos deste trabalho é o de que a formação pedagógica é feita por
todos os segmentos da escola, numa perspectiva de totalidade, porém, pode ser intencionalmente
desencadeada pelo coordenador pedagógico. A escola não caminha sem o pedagógico.
Compreende-se que o momento político/social/educacional do Brasil está permeado por
indícios autoritários que remetem à impossibilidade da racionalidade crítica, em específico na
educação básica pública, caracterizando assim uma urgência pedagógica.
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Entende-se por racionalidade crítica aquela permeada por uma reflexividade crítica, por uma
diálogo coletivo entre os sujeitos e suas condições sociais/históricas, visando articular teoria e
prática/prática e teoria, possibilitando um processo de conscientização e a emancipação dos
sujeitos.
Segundo Franco (2017), “... a Pedagogia não-crítica deixa de ser Pedagogia e transformase em uma tecnologia social, com fins de regulação, dominação, domesticação ou mesmo
doutrinação dos sujeitos a ela submetidos”.
Nesse sentido, considerando-se o crescente tecnicismo na práxis pedagógica brasileira,
apresentam-se as indagações: como a coordenação pedagógica das escolas públicas de ensino
médio no Brasil, podem trabalhar na perspectiva de uma pedagogia crítica? Como essa
racionalidade crítica está sendo realmente desenvolvida, permitindo assim um efetivo trabalho
pedagógico? Existe uma consciência da coordenação pedagógica ser um espaço tão rico e promissor
para a formação de sujeitos críticos? Há estruturas que permitam que esse espaço cumpra suas
funções pedagógicas?
Enfim a pergunta problematizadora dessa tese será: como a Coordenação Pedagógica pode
desencadear processos pedagógicos insurgentes? A metodologia de pesquisa baseia-se nos
princípios da pesquisa formação/pesquisa-ação, numa perspectiva hermenêutica/dialética, com
construção coletiva dos dados entre pesquisador e coordenadores pedagógicos envolvidos.
São os autores CAMBI, SACRISTAN, NOVOA, CHARLOT, FREIRE, FRANCO,
PIMENTA, THERRIEN, PLACO, SAVIANI, LOMONICO (entre outros que se fizerem
necessários no transcorrer da pesquisa) os aportes teóricos da pesquisa.
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: UM POUCO DE SUA HISTÓRIA.
Segundo SAVIANI (2008), desde o início da educação brasileira, com os jesuítas, passando
pelo Ratio Studionum e pelas reformas pombalina, o termo pedagogia não é encontrado. Somente
após a independência ele aparece num projeto de lei que propõe dividir o sistema educacional em
graus. Embora existam as funções intrínsecas em alguns “cargos” como por exemplo o “Prefeito
Geral”, “Diretor de estudos” e “Comissários”, como citam alguns estudos.
Segundo Souza (2018),
“...somente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), promulgada em
1961, e a criação do Ministério da Educação e das Secretarias Estaduais de Educação
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são um marco que tornou necessária a formação de agentes para operar nesses novos
espaços. Isso se deu em função da expansão do ensino, exigindo a ampliação do
número de profissionais que acompanhassem o desenvolvimento do trabalho
pedagógico nas escolas” (SOUZA 2018, p. 61).

Compreende-se que com a DITADURA instaurada no Brasil a educação passa a ter caráter
econômico e, os cargos/funções voltadas as questões pedagógicas nas escolas, passam a ser
considerados como suportes para o controle e manutenção da “ordem”.
No Estado de São Paulo, segundo LOMONICO (1987, p. 09), com a Lei de Diretrizes de
Base 5692/71, existiu uma reorganização educacional, surgindo assim, “...os primeiros
coordenadores pedagógicos, o elemento da supervisão em nível de unidade escolar”, que de 1970
até esta data era exercida pelos assistentes pedagógicos.
A efetivação desse trabalho pedagógico e, portanto, a designação profissional desses
coordenadores para a função (não cargo) só ocorreu no final de 1976, após terem sido definidas as
funções, seleções, requisitos etc., por meio de resoluções e decretos, como afirma LOMONICO em
seus estudos.
De acordo com os Decretos nº 5.586/75 e nº 7.709/76, entende-se que seu recrutamento se
dava por indicação do diretor, e os requisitos eram: ocupar cargo de professor I, II, e/ou III, ser
licenciado em Pedagogia (preferencialmente com habilitação em supervisão escolar) e ter no
mínimo cinco anos de efetivo exercício no magistério.
Suas funções, ainda de acordo com os decretos citados, pautavam-se em: acompanhamento,
avaliação e controle do currículo; sistematizar as atividades curriculares e planejamento; apresentar
diagnósticos dos resultados ao final do ano letivo.
Segundo LOMONICO (1987, p.17) ao coordenador pedagógico “... cabe-lhe o papel
específico de dinamizador das atividades pedagógicas a fim de implantar e implementar o currículo
pleno da escola”.
Percebe-se, nos estudos da autora, que a Lei Complementar n° 201/78 altera essa condição,
transformando a função em cargo. Isso pode ser observado em seu Artigo 17º.
Artigo 17º - Serão transformados em cargos de Coordenador Pedagógico os cargos
dos professores efetivos que, em 31 de agosto de 1978, estivessem no exercício da
função de Coordenador Pedagógico, designados na forma de legislação pertinente
mediante processo seletivo, desde que, na data da publicação desta lei complementar,
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contem, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo exercício no magistério oficial de 1º e
/ou 2º graus do Estado de São Paulo.

Compreende-se também que embora com a lei vigente haja a efetivação do coordenador,
pois sua função se transformou em cargo, sua atuação ainda pautava em garantir o cumprimento dos
programas educacionais, bem como fiscalizar as ações docentes.
De acordo com as leituras, a ação desse profissional e seu reconhecimento sempre foi
conturbado, porém existia a exigência da habilitação pedagógica, o que era um ponto favorável.
Na década de 80, em discussões e reformulação do estatuto do funcionalismo público do
estado de São Paulo, para exercer o cargo de coordenador pedagógico, os requisitos eram mantidos,
porém abriu-se a possibilidade de existir também a função de professor coordenador, e este não
necessariamente precisaria de uma habilitação em pedagogia.
Encontra-se relatado nos estudos pesquisados que, com o passar dos anos, tanto por
aposentadoria dos profissionais como por exonerações, e principalmente pelas constante
reformulação do sistema de ensino paulista, o cargo de coordenador pedagógico foi extinto e
atualmente existe apenas a função de professor coordenador nas escolas da rede estadual paulista.
E ainda, em 2007, pela Resolução 88/2007, fica estabelecido como funções:- ampliar o
domínio dos conhecimentos e saberes dos alunos, elevando o nível de desempenho escolar
evidenciado pelos instrumentos de avaliação externa e interna;

- intervir na prática docente,

incentivando os docentes a diversificarem as oportunidades de aprendizagem, visando à superação
das dificuldades detectadas junto aos alunos; - promover o aperfeiçoamento e o desenvolvimento
profissional dos professores designados, com vistas à eficácia e melhoria de seu trabalho.
De acordo com pesquisas nas legislações pertinentes, percebe-se que a função atualmente é
regulamentada pela Resolução SE 75, de 30-12-2014 (apesar de já ser sido alterada e adaptada, não
apresenta modificações no corpo principal do texto), e traz relatado no artigo 5º as funções desses
profissional:

gestor pedagógico; orientador das reuniões de trabalho pedagógico (formação

continuada);

ser o responsável pelos materiais didáticos; coordenador planejamento,

acompanhamento, resultados e recuperação do aprendizado dos alunos; decidir no coletivo medidas
de suportes/apoios escolares; ser líder e trabalhar com parcerias; promover ações de participação
democráticas envolvendo os diferentes segmentos escolares; tornar o espaço da coordenação
pedagógica dialógico e colaborativo.
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Na mesma legislação observa-se que o professor coordenador é indicado pelo Diretor da
unidade escolar e designado pelo Dirigente de Ensino, e, ao final de cada ano letivo, pode ser
reconduzindo ou não à função, de acordo com a avaliação realizada pelo Diretor da unidade escolar
e pela Supervisora de Ensino (Nível Diretoria de Ensino) responsável pela escola.
TENSÕES E CONTRADIÇÕES...
Percebe-se que, de acordo com legislação em vigor, a coordenação pedagógica pode ser
compreendida como um espaço perfeitamente propício de desenvolvimento de uma formação
continuada de professores, sob a ótica da emancipação e transformação em que se acredita nessa
pesquisa.
Porém os espaços escolares são compostos por sujeitos com cultura, concepções e
convicções diversificadas o que pode gerar desconfortos e conflitos diversos.
Diante da compreensão de formação que permeia esse trabalho, e sendo também uma frase
recorrente de FRANCO em suas palestras, a formação não se dá por decreto, e sim pelo
desenvolvimento de práticas pedagógicas dialógicas, reflexivas e coletivas, no interior de cada
escola.
Afirma-se isso com FRANCO (2012, p. 167) onde relata que “O Pedagógico é, neste
sentido, um elemento relacional entre os sujeitos; portanto, é uma construção coletiva e não existe a
priori, mas apenas na dialogicidade dos sujeitos da educação”.
Porém, compreende-se que não pode ser desconsiderado o fato de que o coordenador ainda é
um “agente” do sistema e responderá a ele. Observa-se que de acordo com a política educacional
em vigor (expressa na legislação citada), cabe ao coordenador pedagógico viabilizá-la, organizando
e acompanhando planejamentos, avaliações, resultados e processos de recuperações.
Entende-se aqui presente a contradição entre fazer cumprir a política educacional imposta
pelo estado e o exercício de formação de sujeitos críticos, autônomos e emancipados, perpassa o
trabalho pedagógico do coordenador. Ele se insere num universo repleto de tensões entre:
“fiscalizador do sistema” x “racionalidade crítica pedagógica”.
Encontra-se em THERRIEN (2012) relatos que contribui com os estudos, onde o autor
afirma que apesar da racionalidade pedagógica ser ainda pouco abordada enquanto paradigma, ela é
necessária no contemporâneo, pois além de ter um caráter cultural, histórico e científico, escuta as

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2425

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

vozes das diferentes faces da humanidade, atuando numa concepção dialógica e dialética situada na
práxis.
Compreende-se que embora haja dilemas, cabe ao coordenador pedagógico, numa contínua
formação dos professores, ser o organizador de condições e ações que desencadeiem e possibilitem
a transformação da práxis docente, para isso deverá pautar-se na mediação da compreensão das
teorias que envolvem as práticas, das condições históricas e sociais e das concepções dos sujeitos
envolvidos.
Segundo FRANCO (2005, p. 06), “O trabalho do coordenador pedagógico é uma atividade
voltada essencialmente à organização, compreensão e transformação da práxis docente, para fins
coletivamente organizados e eticamente justificáveis”,
Nessa perspectiva é que a pesquisa está se constituindo.
CONCLUSÕES
Enfim, apresenta-se aqui alguns indícios de tensões pelo qual o espaço da coordenação
pedagógica passou no decorrer dos anos, devido as várias reformas e adequações da função.
Entende-se que o pedagógico é a razão de ser da escola, e o coordenador pedagógico deve
ser o articular desse pedagógico.
A referida pesquisa busca identificar as tensões presentes atualmente no cotidiano desse
profissional, bem como compreender/articular possibilidades de tornar esse espaço um terreno fértil
para o desencadear uma racionalidade crítica pedagógica. E, quem sabe desencadear processos
pedagógicos insurgentes.
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Resumo
Este trabalho trata-se de uma breve explanação de uma pesquisa de doutorado que está em andamento.
Tem-se como problema de pesquisa: Considerando-se o crescente tecnicismo na práxis pedagógica
brasileira, como a coordenação pedagógica das escolas públicas de ensino médio no Brasil, podem
trabalhar na perspectiva de uma pedagogia crítica? Assim, como objetivo busca-se compreender os
limites e possibilidades da coordenação pedagógica crítica no ensino médio do estado de São Paulo.
Um dos pressupostos teóricos do trabalho é o de que a formação pedagógica é feita por todos os
segmentos da escola, numa perspectiva de totalidade, porém, pode ser intencionalmente desencadeada
pelo coordenador pedagógico. A escola não caminha sem o pedagógico. Compreende-se que o
momento político/social/educacional do Brasil está permeado por indícios autoritários que remetem à
impossibilidade da racionalidade crítica, em específico na educação básica pública, caracterizando assim
uma urgência pedagógica. Dessa forma emergem-se as indagações: essa racionalidade crítica está sendo
realmente desenvolvida, permitindo assim um efetivo trabalho pedagógico? Existe uma consciência de
ser espaço tão rico e promissor para a formação de sujeitos críticos? Há estruturas que permitam que
esse espaço cumpra suas funções pedagógicas? Enfim traz-se como pergunta problematizadora dessa
tese: como a Coordenação Pedagógica pode desencadear processos pedagógicos insurgentes? A
metodologia de pesquisa baseia-se nos princípios da pesquisa formação/pesquisa-ação, numa
perspectiva hermenêutica/dialética, com construção coletiva dos dados entre pesquisador e
coordenadores pedagógicos envolvidos. Os aportes teóricos são: CAMBI, SACRISTAN, NOVOA,
FREIRE, FRANCO, THERRIEN, PLACO, SAVIANI entre outros que se fizerem necessários no
transcorrer da pesquisa.
Palavras-chave: Coordenação Pedagógica; espaço pedagógico; racionalidade crítica; formação
continuada.
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Resumo
O debate sobre a formação docente para o exercício da gestão escolar acompanha a história do sistema
educacional brasileiro desde o início do século XX e, atualmente, assume contornos específicos.
Mudanças na organização e demandas institucionais, na legislação específica referente à administração
escolar, a ampliação do acesso à escola, trazendo a marca da diversidade e de diferentes conflitos ao
interior deste espaço educacional, entre outras características, desafiam os gestores escolares.
Entretanto, hoje em dia, apesar de que em princípio qualquer professor poderia se tornar gestor
escolar, essa formação específica tem escassa presença nos currículos de graduação, inclusive nos
cursos de Pedagogia. Neste painel, portanto, além de abordarmos esse debate através de analisar a
história da formação de gestores escolares e a sua situação atual com foco na formação continuada de
gestores escolares, trazemos duas experiências de formação continuada destes profissionais com os seus
desafios, suas propostas formativas e algumas reflexões sobre os seus desenvolvimentos. Nesse sentido,
são considerados o processo de planejamento e de desenvolvimento da proposta elaborada pela
Gerência de Formação Continuada da Equipe Gestora da Escola de Formação do Professor Carioca
“Paulo Freire”, pertencente à Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, após a sua criação,
em 2018, para a formação das equipes gestoras do município. A seguir, são analisadas as ações do
Núcleo de Apoio à Equipe Diretiva da Secretaria Municipal de Educação de Tanguá (RJ), com relação
aos encontros formativos realizados junto aos gestores escolares com o objetivo de reformular o
Projeto Político Pedagógico das escolas municipais no período de 2015 a 2016. Os dois casos reforçam
não só a necessidade de uma maior atenção à formação inicial e continuada dos professores para o
exercício da gestão educacional, mas, sobretudo, a necessidade dessa formação se organizar em função
das demandas temáticas surgidas do cotidiano escolar.
Palavras-chave: Formação Docente; Formação de Gestores Escolares; Formação Continuada;
Políticas Públicas.
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE GESTORES ESCOLARES: QUE SABERES SÃO
NECESSÁRIOS?
Silvina Julia Fernández – FE-UFRJ

INTRODUÇÃO
Este trabalho aborda os desafios da formação de gestores escolares na atualidade a partir da
pesquisa bibliográfica. Nesse sentido, inicia o percurso com uma visão retrospectiva a respeito dos
desafios já enfrentados pela formação de gestores no país para chegar até os dias de hoje. A seguir,
analisa alguns princípios e questões metodológicas apresentadas por diversos autores que estudam a
formação continuada de gestores escolares, a fim de colocar em pauta um debate que, na conjuntura
atual, torna-se necessário, inclusive, frente aos desafios das metas do Plano Nacional de Educação
referentes tanto à valorização dos profissionais do magistério e à sua formação inicial e continuada
quanto à consolidação da gestão democrática nas escolas.
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FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES: UMA HISTÓRIA DE DESAFIOS
A complexidade organizacional da escola atual, as diversas mudanças sociais, políticas e
econômicas e os desafios consequentes muitas das vezes colocam em questão a formação e a
atuação dos profissionais da educação nos mais variados contextos institucionais. Em diferentes
situações cotidianas vemos que, em alguns casos, os conhecimentos apreendidos na formação
inicial destes profissionais não conseguem alcançar a compreensão do que está acontecendo e,
quanto menos, colaborar para propor ações condizentes em função de garantir a finalidade precípua
da escola: a aprendizagem dos estudantes.
Dentre esses profissionais, encontram-se as equipes de gestores escolares que, no Brasil, em
diversos casos carecem, inclusive, de uma formação inicial básica sobre esses conhecimentos
específicos. Nesse sentido, a discussão sobre a formação inicial necessária aos gestores escolares é
antiga no País, no entanto, nem sempre ponderada o suficiente para afetar a decisão de exigir esses
conhecimentos como imprescindíveis para o acesso aos cargos de gestão escolar específicos.
Com efeito, já nos primórdios da organização do sistema educacional brasileiro, na década
de 1930, não se consideravam saberes exigíveis para o exercício da função, em especial, para o
Ensino Médio. Para o Ensino Fundamental, bastava que os normalistas com mais de três anos na
docência fizessem um curso pós-normal de dois anos (WERLE, 2009; CALIXTO, 2010). Ao
mesmo tempo, os novéis bacharéis em Pedagogia entendidos como “[...] técnico em educação que,
ao cursar didática geral e especial, se licenciaria como professor” (SAVIANI, 2008: 41), atuavam
como docentes nas escolas normais e, a partir de 1943, tiveram exclusividade para preenchimentos
de cargos de técnicos em educação do Ministério da Educação (MATHEUSSI; FILIPAK, 2008), ou
seja, recebiam formação para atuação no nível central da administração escolar. Os únicos que
tiveram um percurso diferenciado neste sentido foram os orientadores educacionais, que contaram
com curso específico a partir de 1945, criado na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, São
Paulo, chegando a constituir associação profissional própria (GRISPUN, 2006; GIACAGLIA;
PENTEADO, 2010).
A situação se manteve sem grandes variações por décadas, até que, com o tempo, esse
entendimento mudou, a partir da Reforma Universitária de 1968. Naquele momento, a compreensão
foi de que o curso de Pedagogia poderia contar com uma base comum e outra, diversificada, para
formar os especialistas em gestão escolar. Assim,
O aspecto mais característico da referida regulamentação foi a introdução das
habilitações visando a formar “especialistas” nas quatro modalidades indicadas
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(Orientação Educacional, Administração Escolar, Supervisão Escolar e Inspeção
Escolar), além do professor para o ensino normal. As habilitações visavam à formação
de técnicos com funções supostamente bem especificadas no âmbito das escolas e
sistemas de ensino que configurariam um mercado de trabalho também supostamente
já bem constituído, demandando profissionais com uma formação específica que seria
suprida pelo Curso de Pedagogia, então reestruturado exatamente para atender a essa
demanda. Entretanto, a dupla suposição se revelou inconsistente. (SAVIANI, 2007:
120)

Contudo, perante essas constatações e visando enfatizar a figura do pedagogo como
educador, num sentido amplo e abrangente, assim como buscando superar a visão burocratizada que
afirmava a divisão do trabalho escolar com que tinham se implementado essas habilitações, a
reabertura democrática trouxe também um movimento de discussão da formação deste profissional.
Ao mesmo tempo, como consequência dessa discussão, houve uma diminuição da contratação de
pedagogos para o atendimento didático-pedagógico às escolas por parte das Secretarias de
Educação, descaracterizando-os como profissionais da gestão escolar. Com isso, as associações
nacionais de Orientadores Educacionais e de Supervisores Educacionais, por exemplo, “se
autodissolveram, resultando na perda do espaço de discussão teórico-prática da pedagogia e do
exercício profissional do pedagogo existente nessas associações” (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999:
246).
Anos depois, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9394/96, no
seu artigo 64, definiu que a formação de profissionais da educação “[...] para administração,
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em
cursos de graduação em Pedagogia ou em nível de pós-graduação”. Entretanto, as orientações para
essa formação só se consolidaram em 2006, por motivo da implementação das Diretrizes
Curriculares do curso de Pedagogia, elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação. A partir
dessas orientações, portanto, foram sendo modificados os currículos dos cursos de Pedagogia,
entretanto, enfatizando a figura do pedagogo-docente com um perfil generalista, ou seja, esvaziando
os cursos dos conteúdos específicos vinculados à gestão escolar
A identidade do administrador escolar parece estar se consolidando em uma formação
generalista e desprovida dos conhecimentos específicos da área da Administração
Escolar, uma vez que esse profissional (se assim poderá ser designado) passa a ser
formado no curso de Pedagogia, sendo a Administração uma das disciplinas a ser
abordada ao longo do curso (CALIXTO, 2010: 117-118)
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Ao mesmo tempo, a oferta de cursos de especialização específicos não vem tendo o
desenvolvimento desejado, sendo procurados por profissionais já em serviço (LÜCK, 2000), dado
que muitos sistemas educacionais aceitam professores para ocupar estas funções mesmo sem ter
graduação em Pedagogia ou a devida especialização.
Paralelamente, o sistema educacional brasileiro passou por profundas mudanças no que se
refere à sua administração, trazendo complexas e novas demandas para a gestão escolar. Com
efeito, por um lado, muitas vezes contradizendo o que se encontra instituído nas rotinas escolares, a
implementação da gestão democrática demanda dos gestores conhecimentos e habilidades
específicas sobre planejamento escolar participativo para a elaboração do projeto políticopedagógico, do plano de ação, entre outros; processos de coordenação que visem à unidade das
ações pedagógicas considerando as diversidades existentes na escola atual, assegurando os
diferentes processos de inclusão de todos os sujeitos participantes e a garantia do direito à educação
e, portanto, à aprendizagem; estabelecimento da democracia deliberativa nos diversos âmbitos
escolares, como podem (e devem) ser os conselhos escolares, envolvendo toda a comunidade
escolar, entre outros.
Por outro lado, a partir da introdução de dispositivos da administração gerencial na
administração pública (DE PAULA, 2005), a educação básica passa a ser vista como um serviço
que deve prezar pela satisfação do cidadão, entendendo a sua gestão como corresponsável pelos
resultados educacionais “com organizações mais flexíveis, de administração descentralizada,
autônoma e participativa” (CARVALHO, 2009: 146). Neste caso, a concepção de participação da
sociedade adotada pelo modelo gerencial é pautada na ideia de controle social, como mecanismo de
acompanhamento das ações estatais e supõe, como parte das suas estratégias de regulação, diversos
dispositivos de avaliação de resultados que reconfiguram determinados papéis no sistema
educativo.
Assim, além da ampliação de projetos, parcerias e recursos que passam a ser administrados
diretamente pela escola e que demandam habilidades específicas de negociação, planejamento e
prestação de contas dos gestores escolares, a demanda pela avaliação institucional vem se
instituindo com firmeza através do Sistema de Avaliação da Educação Básica que, por sua vez,
possibilita a elaboração do principal indicador de resultados educacionais do país, o Índice de
Desenvolvimento da Educação Brasileira. Supõe-se, entretanto, que cabe aos gestores escolares
efetivar o processo de analisar esses indicadores em cada escola junto à equipe docente, ou seja, de
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interpretar e qualificar esses indicadores através dos processos da autoavaliação institucional em
função do planejamento escolar, visando a melhoria da qualidade da educação oferecida.
Desta forma, entre a tradição burocrática e as atuais demandas de uma gestão tanto societal
quanto gerencial (DE PAULA, 2005), as diversas funções da gestão escolar vêm assumindo uma
complexidade crescente. Por isso, evidenciam-se diversas iniciativas de formação dos gestores da
educação nas esferas Municipais, Estaduais e Federal (por exemplo, o Programa de Capacitação a
Distância para Gestores Escolares, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Secretários de
Educação com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação; o Programa Nacional Escola de
Gestores da Educação Básica Pública, iniciado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira, em 2005, entre outros, como os inúmeros cursos oferecidos pelas
próprias Secretarias de Educação e/ou as universidades), assim como a preocupação central na Meta
19 do Plano Nacional de Educação 2014-2024, em resolver dois grandes problemas da gestão
escolar brasileira atual: a escassa formação específica dos gestores e a indicação política como
forma preponderante de provimento do cargo de direção. Este plano estabelece, na sua Meta 19, a
necessidade de
assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão democrática
da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta
pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e
apoio técnico da União para tanto.

Embora as estratégias associadas a essa meta contemplem diversos aspectos da gestão
escolar, chama a atenção a associação da efetivação da gestão democrática a “critérios técnicos de
mérito e desempenho” que, decerto, gera longos debates e diversas interpretações, dado que, já na
Estratégia 19.1, essa associação fica vinculada, especificamente, à forma de provimento do cargo de
direção que deverá considerar “[...] conjuntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de
escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade
escolar”. A “fórmula” a implementar supõe a combinação de critérios tanto técnicos, que não se
encontram bem definidos, podendo abranger tanto questões formativas quanto de algum outro tipo
não muito evidente; quanto políticos, o que buscaria garantir não apenas um perfil profissional
idôneo (idoneidade que caberia discutir), mas, também, a liderança política necessária para conduzir
e representar uma escola.
De qualquer maneira, no contexto educacional atual, seja para o exercício dos cargos de
direção, orientação educacional e coordenação pedagógica, há uma grande exigência de saberes e
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habilidades específicas que se manifestam cardinais para a gestão escolar no sentido de garantir a
democratização da educação. Isto porque, além do seu papel pedagógico junto aos outros docentes
da escola, os gestores precisam estar dispostos a assumirem a representação institucional e a
articulação/condução coletiva que o seu lugar organizacional lhes confere e, portanto, demanda.
Essa demanda ao estar baseada na participação deliberativa nas discussões públicas exige dos
gestores reciprocidade, publicidade e accountability (GUTMANN; THOMPSON, 1996; 2004 apud
MARQUES, 2012). A reciprocidade refere-se ao respeito mútuo que os cidadãos devem
demonstrar uns pelos outros, resultando numa discordância civilizada; a publicidade diz respeito às
razões que são oferecidas pelos participantes para justificar decisões e ações em função do melhor
encaminhamento para todos e não apenas buscando favorecer interesses particulares; e, por fim, a
responsabilização que qualquer representante público deve assumir em relação às suas ações com
base nos compromissos públicos assumidos.
FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES ESCOLARES: QUE SABERES SÃO
NECESSÁRIOS?
Frente a todas essas demandas e desafios e à escassa formação inicial específica, diversas
instâncias dos sistemas educacionais buscam oferecer diferentes propostas formativas, nem sempre
consolidando políticas públicas com essa finalidade, pois muitas das vezes configuram ações
esporádicas ou pontuais. Como aponta Lück (2000):
Recaem, portanto, sobre os sistemas de ensino a tarefa e a responsabilidade de
promover, organizar e até mesmo, como acontece em muitos casos, realizar cursos de
capacitação para a preparação de diretores [e gestores] escolares. Essa
responsabilidade se torna mais marcante quando se evidencia a necessidade de
formação contínua, complementarmente à formação inicial (Machado, 1999), como
condição para acentuar o processo de profissionalização de gestores, de modo que
enfrentem os novos desafios a que estão sujeitas as escolas e os sistemas de ensino [...]
Não se pode esperar mais que os dirigentes escolares aprendam em serviço, pelo
ensaio e erro [...] Os resultados da ineficácia dessa ação são tão sérios em termos
individuais, organizacionais e sociais, que não se pode continuar com essa prática. A
responsabilidade educacional exige profissionalismo. (LÜCK, 2000: 28-29. Grifos
meus)
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Em função disso, coloca-se o desafio de elaborar, desenvolver e avaliar ações formativas
específicas que atendam não só as demandas advindas dos próprios gestores escolares, mas também
que apontem aos consensos básicos da política municipal.
Entretanto, quando realizamos um levantamento para conhecermos as pesquisas realizadas
no campo da formação continuada dos gestores escolares notamos que, no Brasil, essa produção é
escassa e bastante focada nos programas recentemente desenvolvidos, sobretudo, pelo governo
federal. Essa constatação é destacada num estudo sobre o estado da arte sobre formação do gestor
escolar, que evidenciou que o tema “[...] passou a ter mais ênfase a partir de 2006, tendo seu ápice
em 2008 [...] Esse fato pode ser ligado à implantação de políticas mais ostensivas e abrangentes de
formação do gestor” (RODRIGUES, ROCHA; STOFFEL, 2011: 97-98).
Os autores também ressaltam que a maioria das pesquisas correspondem a dissertações de
mestrado (68,13% das produções) com predominância de produções originadas por instituições
particulares, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste. Da mesma forma, a pesquisa evidenciou que o
eixo formação do gestor, em especial a sua formação inicial, é mais estudado do que o de gestão
escolar e que “[...] as políticas públicas sobre esse profissional surgem timidamente como tema
discutido, destacado especialmente nos periódicos, evidenciando, nesse referencial, discurso mais
político e ideológico sobre a gestão” (Ibidem: 107).
Apesar deste panorama um tanto desalentador, podemos resgatar como referência o estudo
“Mapeamento de práticas de seleção e capacitação de diretores escolares” (2011), dirigido por
Heloísa Lück, sob encomenda da Fundação Vítor Civita. Com foco na figura do diretor, a autora
analisa o papel da direção escolar e os parâmetros de gestão, os processos de seleção de diretores
existentes no Brasil, a questão da certificação profissional e a capacitação dos diretores escolares
através dos cursos de capacitação, apresentando as suas limitações, assim como alguns princípios e
cuidados a serem considerados na proposição desses cursos.
Nesse trabalho, a autora enfatiza a necessidade de que essa formação possa constituir uma
política pública e não apenas eventos ocasionais fragmentados e isolados. Por esse motivo, o
princípio iv) defende que:
Os programas devem ser norteados por um marco conceitual e teórico correspondente
à concepção de escola, de gestão escolar e de seu papel na determinação da qualidade
do ensino, que sejam adotados como referencial e orientação não só para o
norteamento do programa de capacitação, mas também para a seleção dos diretores e
acompanhamento de seu trabalho (LÜCK, 2011: 64).
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Desta forma, torna-se primordial a definição do perfil da equipe de gestão escolar que o
sistema público municipal preconiza com base nas orientações legais, políticas e estritamente
pedagógicas.
Paralelamente, conforme viemos sustentando a partir dos princípios e da metodologia do
planejamento estratégico-situacional (MATUS, 1987), torna-se necessário realizar o mapeamento
dos problemas prioritários relacionados à gestão escolar pública. Para isso precisam-se elaborar
instrumentos de abordagem tanto dos próprios gestores escolares quanto da gestão central e outros
atores envolvidos (por ex.: conselheiros escolares, ouvidoria etc.) para conhecer a definição destes
problemas nas suas perspectivas. Ao mesmo tempo, as perspectivas desses atores precisam ser
complementadas com a análise de indicadores educacionais específicos (aprendizagem, fluxo etc.),
que, junto com os problemas apontados pelos atores consultados, possam subsidiar a tomada de
decisões em função da priorização de um conjunto de problemas relevantes sobre os quais aqueles
encarregados de propor as ações formativas específicas possam contribuir.
A partir desta priorização e junto às ações que já vem sendo desenvolvidas pelos diversos
atores desses sistemas educacionais poderá ser possível a organização de uma proposta formativa
mais integrada e articulada que busque também respeitar alguns outros princípios apontados por
Lück (2011) para a formação continuada de gestores escolares. Em primeiro lugar, a importância da
diversificação metodológica como didática dos processos formativos escolhidos estratégica e
articuladamente entre si, como também destaca Poggi (2001), entre eles:
iii) Seminários, cursos, oficinas, palestras, sessões de troca de experiências, estágios,
grupos de discussão, visitações e outras experiências diversas de capacitação devem
fazer parte de um programa integrado, de modo a estabelecer continuidade,
sequenciação, sistematização e unidade, superadoras das práticas fragmentadas de
eventos isolados. Para tanto, eles devem constituir-se em uma política de capacitação
de diretores escolares, objetivando o desenvolvimento profissional do diretor, com
foco na sua contribuição para a maior efetividade do trabalho escolar [...]
viii) O estudo de caso, a exemplificação, a observação, a simulação de casos mediante
role play e dramatização devem fazer parte do desenvolvimento dos conteúdos das
sessões de capacitação, de modo que elas deixem de ter significado estanque e
dissociado da realidade. Os conteúdos dos cursos devem constituir-se em
representações teóricas da realidade educacional e escolar, ou em possibilidades
teórico-metodológicas de intervenções sobre a mesma (LÜCK, 2011: 64).
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Conforme essas autoras e a nossa experiência na pesquisa e no acompanhamento de diversas
instâncias e propostas de formação continuada de gestores – como projetos e cursos de extensão,
cursos de especialização, entre outros –, podemos dizer que, na formação continuada de gestores, o
desenho metodológico torna-se crucial, apontando à necessidade de favorecer a vinculação entre as
proposições conceituais e as decisões concretas através do esboço de ações por parte dos gestores
participantes com instâncias sistemáticas de avaliação das propostas ao longo do seu
desenvolvimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pergunta pelos saberes necessários à gestão escolar volta a trazer as questões vinculadas
às relações entre forma e conteúdo no processo pedagógico, mas também coloca a interrogação
sobre quais são os atores envolvidos na definição destas relações em função dos destinatários
diretos e indiretos dessas formações: equipes gestoras, mas também professores e, sobretudo,
famílias e estudantes das escolas públicas.
Essas considerações são importantes, sobretudo, em relação às especificidades do exercício
da gestão escolar, já que, desde que considerada um cargo executivo, está diretamente associada à
capacidade de decidir e também de controlar os processos de tomada de decisões orientando-as
tanto pedagógica quanto politicamente, no sentido de que os gestores escolares devem assumir a
representação institucional e a condução coletiva, articulando, nestas instâncias, o processo
institucional e a intervenção pessoal. Porém, quanto de regularização procedimental e quanto de
arbítrio pessoal se requerem para que uma função executiva funcione adequadamente, quer dizer,
seja ao mesmo tempo eficaz e controlada socialmente?
Nesse sentido, o entendimento da relação entre conhecimento e ação se tece numa mútua
referência que não se atém apenas à mera abstração de ideias desvinculadas das diferentes
realidades escolares nem se submete aos supostos imperativos cotidianos que o senso comum tende
a confirmar como inevitável. A reflexão traz o distanciamento necessário para questionar o aparente
e reinterpretar a situação, o que possibilitará a elaboração de alternativas, que nada tem a ver com a
aplicação dos derivados tecnológicos destes conceitos, embora devam basear-se em pesquisas
confiáveis. Assim,
Desta perspectiva, o conhecimento não está amarrado pelo imperativo instrumental
que o obriga a ser aplicado em uma situação imediata; pode também moldar os
enfoques conceituais e interpretativos que os professores usam para fazer julgamentos,
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teorizar sobre a prática e conectar seus esforços a questões políticas, intelectuais e
sociais mais amplas, bem como ao trabalho de outros pesquisadores, professores e
comunidades (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999: 16 apud OLIVEIRA, 2015: 34)

Os sistemas democráticos modernos têm se encaminhado no sentido de delimitar atribuições
em forma precisa para cada cargo, de estabelecer o controle cruzado entre os diferentes poderes
institucionais, assim como à realização de eleições periódicas. Mas, nas escolas públicas, apesar de
pertencerem a uma estrutura estatal supostamente democrática, representativa e com a divisão de
poderes republicana, tendeu-se apenas à delimitação precisa de atribuições para os cargos
executivos (o que pode ou não ser realizado em cada cargo/função). Só mais recentemente
presenciamos a introdução de instâncias mais deliberativas nas escolas, acompanhando o processo
de institucionalização, de modo amplo, da gestão democrática do sistema público de ensino. Nesse
“novo” contexto institucional, sem um conhecimento e uma reflexão profunda, rigorosa e ao mesmo
tempo situada, quanto de improviso está presente no arbítrio pessoal que configura a
discricionariedade dos gestores escolares? Perante os problemas apontados em referência à escassa
formação inicial desses gestores, precisamos mobilizar saberes, fundamentar decisões e ações e
consolidar políticas de formação que reverberem na melhoria da qualidade educacional das escolas
públicas brasileiras.
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Resumo
Este trabalho aborda os desafios da formação de gestores escolares na atualidade a partir da pesquisa
bibliográfica. Nesse sentido, iniciamos o percurso com uma visão retrospectiva a respeito dos desafios
já enfrentados pela formação de gestores no país ao longo do século XX para chegar até os dias de
hoje. A seguir, analisamos alguns princípios e questões metodológicas apresentadas por diversos
autores que estudam a formação continuada de gestores escolares, a fim de colocar em pauta um debate
que, na conjuntura atual, torna-se necessário, inclusive, frente aos desafios das metas do Plano Nacional
de Educação referentes tanto à valorização dos profissionais do magistério e à sua formação inicial e
continuada quanto à consolidação da gestão democrática nos sistemas escolares. Com base nesses
antecedentes e conceitos, chamamos a atenção sobre a necessidade de promover políticas públicas para
a formação continuada das equipes gestoras que superem a fragmentação e a descontinuidade de ações
parciais. Da mesma forma, ressaltamos a relevância não só do processo seletivo desses saberes, mas
também de considerar quem são os interlocutores/atores dos que provém a agenda de problemas e
questões para estudo e debate nessa formação, assim como a forma em que esses conteúdos serão
didaticamente organizados em função do público específico e de sua situação conjuntural atual: as
equipes gestoras das escolas brasileiras, com as suas diversas composições e formações iniciais, frente às
demandas trazidas pelo modelo societal e o modelo gerencial para os sistemas educacionais do país
(DE PAULA, 2005).
Palavras-chave: Formação Docente; Formação de Gestores Escolares; Formação Continuada;
Políticas Públicas.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS: TENSÕES E
PERSPECTIVAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES ESCOLARES EM
RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
Valéria do Nascimento Querido – SME-RJ
Patricia Regina Santos Garcia – SME –RJ
Adriana Alvares Dias Gomes Monteiro – SME –RJ

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como finalidade apresentar, através do relato de experiência, o processo,
os fundamentos, a proposta e os desafios da criação de uma proposta para a formação continuada de
gestores das Unidades Escolares da Rede Municipal da Prefeitura do Rio de Janeiro: diretores,
diretores adjuntos e coordenadores pedagógicos. Para isso, realizamos um breve histórico da
Gerência de Formação Continuada da Equipe Gestora da Escola de Formação do Professor Carioca
“Paulo Freire”, pertencente à Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Neste texto
narramos quando e como a gerência foi criada, sua finalidade, suas atribuições, os caminhos
percorridos até aqui, os desafios enfrentados, os avanços, as conquistas, o atual momento e as
perspectivas de trabalho.
A GERÊNCIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE GESTORA: DESAFIOS E
PROPOSTAS
A Gerência de Formação Continuada da Equipe Gestora (GFCEG) das Unidades Escolares
da Rede Municipal do Rio de Janeiro está lotada na Escola de Formação do Professor Carioca
“Paulo Freire”, espaço que, por meio do decreto 35.602 do dia 09 de maio de 2012, transformou o
já existente Centro de Referência da Educação em uma escola de formação para os professores da
rede. A partir dessa transformação, a Escola passou a ter foco na formação docente voltada para a
prática pedagógica, preponderantemente para suprir demandas educativas recorrentes na Rede
Municipal de Educação.
Cabe ressaltar que, mesmo com a necessidade de formação própria da gestão escolar, não
existia ainda dentro dessa estrutura uma equipe voltada para atender as especificidades desse
público. Foi só no decorrer de 2017 que essa nova estrutura de trabalho, a GFCEG, foi sendo
composta na Secretaria Municipal de Educação (SME) e oficializada em 09 de janeiro de 2018 por
meio de uma publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro. A Escola de Formação
Paulo Freire passou, então, a ter a seguinte composição: um gabinete e seis gerências, sendo elas:
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(1) Centro de Referência da Educação Pública da Cidade do Rio de Janeiro – Anísio Teixeira
(CREP – AT). (2) Gerência de Formação Inicial; (3) Gerência de Formação Continuada do
Professor Regente; (4); Gerência de Fomento à Pesquisa e Avaliação Externa (5) Gerência de
Ensino a Distância e a já referida (6) Gerência de Formação da Equipe Gestora.
Assim, a Gerência de Formação Continuada de Equipe Gestora (GFCEG) foi criada com a
finalidade de ser mais um espaço de formação de gestores das Unidades Escolares da Rede
Municipal: diretores, diretores adjuntos e coordenadores pedagógicos em determinados tempo e
espaço, discutindo temas indicados por esses profissionais.
Para compor o grupo foram convidadas, inicialmente, professoras que já tivessem atuado na
direção ou coordenação pedagógica nas escolas da rede. Algumas das professoras da equipe já
trabalharam em outros setores do Nível Central da SME e/ou em alguma das onze Coordenadorias
Regionais de Educação (CRE).
A Gerência tem como atribuições:
Executar, gerenciar e monitorar programas, projetos e ações de Formação Continuada dos
Diretores, Diretores Adjuntos e Coordenadores Pedagógicos da Rede Pública Municipal de Ensino
do Rio de Janeiro, articulando e integrando as ações nos diferentes níveis: central, regional e local.
Contribuir com o desenvolvimento de processos de Formação Continuada para os Diretores,
Diretores Adjuntos e Coordenadores Pedagógicos nas modalidades presencial, semipresencial e a
distância, utilizando-se de recursos de plataforma EAD, Ambientes Virtuais de Interação e
Aprendizagem e Salas de Tele Aulas.
Organizar, participar e gerenciar Grupos de Estudos de Diretores, Diretores Adjuntos e
Coordenadores Pedagógicos visando a disseminação das boas práticas pedagógicas dos diversos
cotidianos da Rede.
É sabido que a formação de cada educador acontece o tempo todo em seu local de trabalho
e em outros ambientes sendo eles formais e não formais. Há diretores que continuam suas
formações acadêmicas nas universidades, inclusive. Nessa perspectiva, pode-se pensar: qual razão
de se constituir uma gerência destinada à formação de gestores escolares se já há, na rede,
formações destinadas a esse público?
Ao longo dos últimos anos anteriores à criação da GFCEG foi percebido que as formações
das equipes gestoras tinham prioritariamente como temas questões administrativas e financeiras da
unidade escolar. Desta forma, implicitamente, as relações específicas de ensino e aprendizagem
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vinham sendo destinadas aos professores regentes e coordenadores pedagógicos criando, muitas
vezes, um hiato entre direção escolar e didática. Não raro quando vemos uma direção envolvida
com o processo de aprendizagem dos alunos, essa equipe é considerada “muito pedagógica”. E isso
não poderia ser regra, já que somos todos professores, e que, como evidenciado pelos estudos sobre
eficácia escolar,
Na maioria dos casos, um diretor eficaz não é simplesmente o administrador mais
antigo, mas de alguma maneira uma liderança profissional. Isso implica envolvimento
e conhecimento sobre o que acontece na sala de aula, incluindo o currículo, estratégias
de ensino e o monitoramento do progresso do aluno (Rutter et al., 1979; Mortimore et
al., 1988a). Na prática, isso requer prover uma variedade de apoios aos professores,
incluindo estímulo e assistência prática (Levine; Stark, 1981; Murphy, 1989) [...] O
impacto que os diretores têm no desempenho e progresso dos seus alunos
provavelmente opera indiretamente, ao invés de diretamente, através da influência que
ele exerce na cultura da escola e dos professores, nas atitudes e comportamentos, os
quais, por sua vez, afetam as práticas de sala de aula e a qualidade do ensino e
aprendizagem. (SAMMONS, 2008, Pág. 355)

No entanto, é preciso reconhecer que ao sair da sala de aula e assumir a gestão da escola
novas atribuições, responsabilidades e conhecimentos são exigidos para profissionais, que muitas
vezes têm como experiência específica de gestão, apenas a sala de aula. Conforme Bernardete A.
Gatti (2013):
A ação mais direta, neste sentido, é desenvolvida pelos professores com seus alunos, e
são professores, também, os que assumirão outras funções tanto na escola (por
exemplo, a direção, a coordenação pedagógica) quanto na rede em geral (supervisão,
funções técnicas diversas etc.) (GATTI, 2013 pág.52).

Reconhecendo a diversidade de escolas e profissionais que formam a rede municipal de
educação do Rio de Janeiro é possível inferir o quanto é desafiador, planejar e implementar uma
formação docente a partir da gestão central. Na situação especifica da GFCEG precisamos reunir
um referencial bibliográfico que aborde a gestão escolar em uma perspectiva que dialogue com o
contexto do Rio de Janeiro. Isto, considerando também que
Escola tem sido alvo de diversas discussões na atualidade. Entre essas temáticas estão
as formas de gestão escolar que alcançam maior autonomia e legitimidade. Entretanto,
observa-se que, em relação à gestão escolar, as pesquisas deixam uma lacuna a ser
preenchida, sobre o cotidiano da gestão e dos sujeitos que compõem a comunidade
escolar (OLIVEIRA; VASQUES; MENEZESI, 2018)
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Para mitigar a lacuna que encontramos e poder dar o ponto de partida no planejamento das
ações, a GFCEG pautou seu currículo formativo a partir de temas elencados por diversos
instrumentos avaliativos aplicados ao final de diversos eventos realizados no início da nossa gestão
para a equipe gestora das unidades escolares participantes. Destacam-se como subsídio as respostas
coletadas em instrumentos físicos ou virtuais na forma de questionários aplicados em diferentes
momentos das seguintes ações:
•

Encontro Programa de Especialização Docente (PED Brasil) para Diretores, em
parceria com a Universidade Veiga de Almeida, sob orientação da Stanford
University, ocorrido em 23 e 26 de março de 2018;

•

Programa comemorativo veiculado pela MultiRio em comemoração a criação da
função de Coordenação Pedagógica na Rede Municipal em 17 de abril de 2018;

•

Pesquisa Desenvolvimento de Talentos SME-Rio enviada por endereço eletrônico a
todas unidades escolares da Rede Municipal em parceria com a Fundação João
Goulart.

A pesquisa Desenvolvimento de Talentos SME-Rio para priorização das disciplinas do
curso de gestão escolar, composta por grupo de trabalho da Casa Civil, Líderes Cariocas e GFCEG,
teve grande mobilização com resultado de 81% de respondentes. O Quadro 1, no final deste texto,
apresenta a quantidade de gestores existentes e a quantidade de respondentes.
A quantidade de respondentes de 3228 sujeitos que compõem a equipe de gestão escolar foi
muito relevante, apresentando uma multiplicidade de temas de interesse, mostra as necessidades
atualizadas das escolas que compõem a Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro na sua
diversidade. Dentre os temas escolhidos, os mais recorrentes estão dispostos abaixo em ordem de
prioridade na escolha:
1. Gestão Pedagógica
2. Gestão de Pessoas
3. Gestão Financeira (PDDE, Mais Educação e SDP)
4. Gestão de projetos
5. Desenvolvimento Interpessoal e liderança
6. Gestão Orçamentária
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7. Gestão de conflitos (Mediação)
8. Desafios da Educação Especial e Inclusiva
9. Inteligência Emocional
10. Melhoria da Rede Escolar e Infraestrutura
Pode-se destacar que entre os temas mais escolhidos foram a Gestão Pedagógica, a Gestão
de Pessoas e a Gestão Financeira. Estes indicam a necessidade recorrente das necessidades
formativas para atender o fazer pedagógico do gestor escolar. Entretanto, chama a atenção que o
tema mais escolhido seja a Gestão Pedagógica, em consonância com o que viemos apontando neste
trabalho.
Ao analisar o questionário físico aplicado aos diretores no Encontro do PED Brasil realizado
na Escola de Formação do Professor Carioca “Paulo Freire”, elaboramos um gráfico com as
respostas sobre os temas que gostariam de estudar estruturadas no Gráfico 1, também localizado no
final deste texto.
Os temas mais recorrentes na pesquisa do PED Brasil foram Gestão escolar, Gestão de
conflitos, Práticas pedagógicas, Gestão de pessoas e Relações interpessoais. Estes estão em
consonância com os temas apontados na pesquisa Desenvolvimento de Talentos SME-Rio.
Na participação do Coordenador pedagógico em resposta ao instrumento virtual enviado
para as unidades escolares após a exibição do programa comemorativo dos 20 anos da criação da
função na Rede Municipal do Rio de Janeiro, realizado em parceria com a MultiRio, encontramos
respostas mais voltadas para a prática pedagógica docente que influenciam diretamente na
aprendizagem do discente, conforme organizadas no Gráfico 2.
Dentre os temas mais recorrentes entre os Coordenadores Pedagógicos respondentes
evidenciam-se: Avaliação, Coordenação Pedagógica, Inclusão e Projeto Político Pedagógico.
A avaliação realizada, a partir dos instrumentos aplicados, foram organizadas por relevância
de temas apontados por diretores, diretores adjuntos e coordenadores pedagógicos, compondo
evidências que auxiliaram no planejamento de ações para atender as demandas formativas dos
respectivos públicos.
Essas demandas formativas explicitadas pelos integrantes das equipes gestoras das escolas
cariocas foram consideradas, também, em função de atender a compreensão da gestão educacional
exarada pelo Conselho Nacional de Educação quando entende essa função docente:
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[...] numa perspectiva democrática que integre as diversas atuações e funções do
trabalho pedagógico e de processos educativos escolares e não-escolares,
especialmente no que se refere ao planejamento, à administração, à coordenação, ao
acompanhamento, à avaliação de planos e de projetos pedagógicos, bem como análise,
formulação, implementação acompanhamento e avaliação de políticas públicas e
institucionais na área da educação (PARECER CNE/CP n. 5/2005, p. 8).

Para embasar o planejamento das ações buscamos diferentes parcerias, pesquisas na área
realizadas nas escolas da rede municipal de educação e referenciais teóricos alinhados à proposta
formativa. Destaca-se a parceria com consultoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
representada pela professora Silvina Fernández, que nos orientou para composição do currículo
formativo da equipe gestora. Esse currículo está consolidado e nos dá ferramentas para encaminhar
as formações, no entanto ele passa por revisões à medida que as ações são implementadas e
avaliadas.
Assim, com base nos levantamentos de temáticas de interesse realizados e as orientações
normativas e pedagógicas referentes à conformação de uma equipe gestora, organizamos um
percurso modular de caráter semipresencial, composto pelas seguintes temáticas:
- Gestão Escolar: Direção
- Gestão Escolar: Coordenação Pedagógica
- Clima Escolar
- Planejamento Escolar
- Avaliação Institucional
Esse desenho permite que um amplo número de profissionais seja atendido – sobretudo,
considerando o tamanho da rede escolar –, sem deixar de propiciar instâncias de trocas virtuais e
presenciais, além de possibilitar que os gestores vão escolhendo os módulos que desejarem cursar,
dado que estes são independentes. Cada um destes módulos, por sua vez, está organizado em três
unidades. Na primeira unidade procuramos trazer a discussão sobre o tema central a partir das
impressões que os cursistas trazem do cotidiano escolar para, assim, oferecermos definições que
circulam no meio acadêmico. A seguir, na segunda unidade, analisamos diversas dimensões da
temática, procurando que os cursistas levantem a situação da sua escola na perspectiva em análise e
realizem intercâmbios com outros cursistas. Por fim, na última unidade, focamos no papel do
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próprio gestor, na sua atuação e possível liderança com relação ao tema central, propiciando a
elaboração de alguma proposta de intervenção concreta na sua escola.
Cabe destacar que, até o momento, apenas o Módulo Clima Escolar foi realizado, com duas
turmas de 100 gestores cada. A partir dessa experiência piloto e dos resultados das avaliações
realizadas pelos cursistas, então, prosseguiremos com a oferta dos módulos Gestão Escolar:
Coordenação Pedagógica e Planejamento Educacional. O módulo Clima Escolar continuará sendo
oferecido também, pois a ideia é ir acrescentando os módulos até contarmos com todos on-line e
com reedição periódica.
A formação continuada, proposta dessa gerência, visa especialmente a articulação dos
conhecimentos teóricos e sua referenciação concreta em cada contexto escolar a fim de contribuir
para ressignificação da prática pedagógica.
Conceber um curso que atenda a demanda dos profissionais de uma rede de ensino com as
proporções que tem a do Rio de Janeiro se configura um grande desafio, como já foi citado, são
muitas as diversidades e diferenças, mas outra inquietação tem feito parte de cada material
produzido, é a de não reproduzir apenas o que já está amplamente difundido na web. Muitas vezes
tem-se a impressão que não há mais nada novo ou que não possa ser aprendido, sozinho inclusive,
quando se tem acesso à internet.
[...] as experiências vídeotecnológicas já estão nas salas de aula, malgrado sob a forma
de uma “não presença”, pois tanto as crianças como os professores vivem num espaço
social mediatizado por mensagens televisivas, radiofônicas, jornalísticas etc. capazes
de provocar alterações nos comportamentos, criar referências para o debate público,
influenciar na tomada de decisões, além de revelar, muitas vezes, os próprios limites
do discurso pedagógico. (CITELLI, 2004, p.140)

No entanto, acreditamos que é na interação, seja ela presencial ou on-line que a
aprendizagem se consolida, já que acreditamos em aprendizagem colaborativa. Para isso, as
propostas de atividades na plataforma propõem sempre que as ideias, experiências, opiniões,
sugestões de cada cursista sejam compartilhadas com os demais nos fóruns e wiks, por exemplo.
Embora valorizemos e cada vez mais apostemos na Educação a Distância (EaD), estamos
fazendo a opção da modalidade semipresencial, que tem nos permitido trazer palestrantes, conhecer
face a face cada profissional e com isso aquecer suas participações no espaço virtual. Ainda
também se configura um desafio que todos os participantes que iniciam o curso cheguem até o final,
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pois há evasão, e para remediar essa situação, estamos investindo na avaliação dos cursos com
escuta, leitura atenta e na contribuição de cada cursista.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabe-se que todo profissional da rede passou por formação inicial antes de ingressar ao
serviço público, mas essas formações possuem, de modo geral, currículos segmentados e genéricos,
conforme constatado por Gatti et al. (2010) e, em diversas pesquisas nas diferentes Redes Públicas
do país, as mesmas não suprem todas as necessidades demandadas pela atuação pedagógica na
docência.
Há de se considerar também a diversidade de educadores que compõem a rede municipal,
que vai desde a geográfica – no que se refere ao alcance da localização das escolas, que
compreende bairros da zona sul a zona oeste –, a diferença de referenciais teóricos, visão de mundo,
de escola, de educação, bem como os diferentes perfis geracionais que compõe a equipe de
gestores e professores.
Como participantes de uma gerência que se propõem a fomentar a formação conjunta de
educadores, sabemos que temos um caminho infindo de aperfeiçoamento do trabalho, mas já há
avanços.
Reconhecemos que a iniciativa de envidar esforços para discussão dos temas pertinentes à
educação estão previstas na Lei de Diretrizes e Bases que apresenta em seus artigos o conhecimento
e o desenvolvimento das competências pertinentes ao exercício da docência. Esta prevê as
necessidades da formação inicial para exercício da função bem como o desenvolvimento da mesma,
apoiado pela formação continuada em serviço. Ambas se complementam objetivando a
consolidação da prática docente na construção da melhoria do desenvolvimento e da aprendizagem
escolar. O Plano Nacional de Educação inaugura um novo tempo para as políticas educacionais
brasileiras dedicando quatro de suas metas à valorização dos profissionais do magistério com a
formação inicial e continuada de docentes. Na Gerência de Formação Continuada da Equipe
Gestora buscamos formas de garantir essa formação, desafio a partir do qual também trilhamos a
nossa caminhada formativa como equipe.
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Gráfico 2. Temas de interesse do Coordenador Pedagógico

Fonte: GFCEG, 2018

Resumo
Este trabalho tem como finalidade apresentar, através do relato de experiência, o processo, os
fundamentos, a proposta e os desafios da criação de uma proposta para a formação continuada de
gestores das Unidades Escolares da Rede Municipal da Prefeitura do Rio de Janeiro: diretores, diretores
adjuntos e coordenadores pedagógicos. Para isso, realizamos um breve histórico da Gerência de
Formação Continuada da Equipe Gestora (GFCEG) da Escola de Formação do Professor Carioca
“Paulo Freire”, pertencente à Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Neste texto
narramos quando e como a gerência foi criada, sua finalidade, suas atribuições, os caminhos
percorridos até aqui, os desafios enfrentados, os avanços, as conquistas, o atual momento e as
perspectivas de trabalho. Destacamos que esta proposta vem sendo construída por uma equipe de
professoras que já exerceram funções docentes não só em sala de aula, mas também na gestão escolar,
como diretoras ou coordenadoras pedagógicas. Nesse movimento, procuramos explicitar não só o
desenho do percurso formativo pensado para essa formação continuada, mas também as escolhas
temáticas e didáticas que a embasam, configurando uma proposta pensada para oferecer uma formação
vinculada ao cotidiano escolar, que propicie, também, espaços colaborativos de formação dos
professores que hoje se encontram exercendo funções gestoras. Nesse sentido, após a definição de um
desenho modular e articulado, procedemos à implementação do módulo piloto sobre Clima Escolar e,
com base nas avaliações dos cursistas, pudemos redefinir algumas questões metodológicas e prosseguir
com o desenvolvimento dos outros módulos do curso, buscando concretizar as metas do Plano
Nacional de Educação referentes à valorização dos profissionais do magistério com a formação inicial e
continuada dos professores.
Palavras-chave: Formação Docente; Formação de Gestores Escolares; Formação Continuada;
Políticas Públicas.
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UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES ESCOLARES NO
MUNICÍPIO DE TANGUÁ (RJ): DA FORMULAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA AOS
PROCESSOS DE PLANEJAMENTO ESCOLAR.
Neli dos Santos Conceição Gomes – SME - Prefeitura de Tanguá

INTRODUÇÃO
Neste trabalho buscamos analisar os processos formativos implementados em função de
mobilizar o desenho do Projeto Político-Pedagógico (PPP) implantado como uma política pública
na rede municipal de ensino de Tanguá, cidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
Com foco no trabalho e avaliação dos encontros realizados Núcleo de Apoio à Equipe
Diretiva (NAED) da Secretaria Municipal de Educação (SEME) com o objetivo de reformular os
PPPs das escolas municipais, apresentamos um olhar sobre o processo de elaboração das ações
formativas propostas e dos processos de formação e planejamento evidenciados nas perspectivas
dos gestores escolares através das suas respostas ao questionário de avaliação final dessa formação.
Assim, esse texto pretende expressar o processo de reflexão vivido na coordenação de tal trabalho, a
partir desses olhares, que apresentam realidades bem distintas do processo vivenciado.
POR QUE UMA FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE PPP NO MUNICÍPIO DE TANGUÁ?
O PPP entrou para a agenda pública (SARAVIA, 2006) municipal de Tanguá a partir de
2014 e destaca-se que, neste sentido, vínhamos no bojo de várias discussões de diversas políticas
públicas educacionais, em especial, no processo da Conferência Nacional de Educação, que tinha
como perspectivas estabelecer o Plano Nacional de Educação e articular o Sistema Nacional de
Educação, garantindo a participação da comunidade escolar e da sociedade. Do processo descrito
decorrem também a elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) e do Projeto PolíticoPedagógico Institucional (PPPI), documento que foi elaborado com a participação das Equipes de
Coordenação da Secretaria e das Unidades Escolares. O PPPI tem o objetivo de expressar o projeto
de educação da rede, a partir da elaboração de um planejamento que visa alinhar as ações políticopedagógicas da SEME.
Cabe destacar que, dentro do PPPI, uma das ações elaboradas foi a proposta de reformulação
dos PPPs das unidades escolares. Partindo do pressuposto do PPP como um instrumento que
organiza o trabalho pedagógico da escola (VEIGA, 2002), este ganha importância central no
processo de democratizar a educação pública em função de articular um projeto educativo pautado
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nos princípios que vão sustentar uma educação de qualidade para os alunos da escola pública. O
PPP, portanto, é um documento que tem como principal função a articulação central do
planejamento da instituição a partir das vozes dos diferentes atores que compõe a comunidade
escolar. No embate de ideias, no pensar a sociedade em sua dimensão micro e macro, os setores da
escola, os dados produzidos, os alunos que temos, vai se desenhando e identificando a escola e
definindo sua identidade. Para Vasconcellos (2006, p. 17) “O Projeto Político-Pedagógico é o plano
global da instituição. [...] Trata-se de um importante caminho para a construção da identidade da
instituição”.
Pensou-se na reelaboração do PPP considerando que essa reformulação se manifestava como
um problema para as Unidades Escolares (UE) e que questões de ordem pedagógica e
administrativa vinham sendo tratadas apenas como mal-estar e não como problema a ser enfrentado
através do planejamento coletivo (FERNÁNDEZ, 2015).
Assim, as unidades escolares procuraram seguir a organização para implantação do PPP
como metodologia do trabalho para sua reformulação, a partir da proposta de formação pensada
pela SEME/NAED, o que não limitava o processo a um modelo único. A metodologia tinha o
intuito de oferecer um caminho, mas cada equipe tinha como perspectiva organizar o trabalho e
pensar na melhor alternativa para ser desenvolvida na escola/creche. Por isso, o trabalho das
Unidades Escolares (UE’s) envolveu mais que a formação e reelaboração do PPP. As equipes
precisavam pensar no melhor momento para discutir com a equipe quais estratégias poderiam ser
utilizadas para a coleta e discussão dos dados, bem como deveriam pensar em como organizar a
escrita dos textos a das informações coletadas, ou seja, precisavam elaborar sua própria pauta para
atendimento da demanda, já que precisamos considerar que,
As dificuldades atravessadas por esses planos (PNE, PEE, PME) afetaram e ainda
afetam diretamente a gestão escolar, não apenas no que diz respeito às orientações e
ações da administração central para as escolas, mas no sentido das orientações e ações
que as escolas deveriam definir e organizar para si mesmas a partir da sua realidade
local (FERNÁNDEZ, 2015, p. 03).

Neste sentido, vemos que muitas das dificuldades vividas em nível macro influenciaram o
desenvolvimento das ações pedagógicas planejadas e vivências pelas escolas em seus Projetos
Político-Pedagógicos.
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A PROPOSTA FORMATIVA E O PROCESSO DE REELABORAÇÃO DO PPP
O planejamento participativo deverá ser uma das formas de evidenciar o Projeto
Político-Pedagógico de cada Unidade Escolar. Assim, desejamos que as UE's possam ter
o seu PPP como um instrumento de planejamento, execução e avaliação da proposta
pedagógica (PPPI – 2015).

Partindo das discussões sobre o PPP trazidas pelo PPPI, o Processo de Reelaboração dos
PPPs das Unidades Escolares iniciou-se com um plano de trabalho que incluiu uma pesquisa sobre
os PPPs existentes coordenada pelo Coordenador dos Professores Especialistas em Coordenação
Pedagógica da Rede. Na pesquisa abordaram-se questões referentes aos conhecimentos que a
comunidade escolar tinha sobre o PPP e se o mesmo era orientador das práticas educativas da
instituição. Como resultado algumas equipes relataram desconhecer o documento, que o documento
estava desatualizado e na gaveta e algumas respostas diziam ter tido dificuldades para encontrar o
mesmo. Tivemos relatos de um PPP do qual estavam faltando algumas páginas, sendo que só havia
uma cópia na Secretaria de Educação. Algumas Coordenadoras também relataram que este
documento era desconhecido pela comunidade. Também tivemos registros de escolas que atribuíam
ao processo de elaboração do PPP, em 2008, importantes conquistas da escola, que foram desde o
estabelecimento e mudanças de horários de entrada e saída dos alunos, como a realização da
Semana Temática dedicada à valorização da Cultura Afro-Brasileira, avaliação integrada,
reorganização dos horários de alimentação escolar e atividades da família na escola, entre outras.
No plano de trabalho estabelecido foi feito um cronograma de atividades que estabeleceu
reuniões, encontros de formação, prazos e orientações para elaboração do documento. Essa proposta
foi apresentada em um encontro com a Equipe Diretiva, no início de 2016, e estiveram presentes a
Direção, Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional. A proposta dos encontros era discutir
a metodologia de trabalho para apresentação de cada etapa de reformulação/elaboração do
documento. Cada encontro foi realizado em uma unidade escolar com o propósito de que os
membros conhecessem as Escolas da Rede Municipal, bem como as diferentes realidades e desafios
que a equipe que recebia o grupo apresentava em seu cotidiano.
O primeiro momento na escola foi realizado em um sábado letivo que contou com a
participação de toda comunidade escolar. A equipe pode apresentar para o grupo a proposta de
reformulação do PPP através de diversas estratégias, como a apresentação do antigo documento,
painel com as conquistas que tiveram a partir da elaboração do mesmo, depoimentos dos
funcionários que participaram do primeiro PPP. A cada encontro realizava-se uma etapa do PPP,
com prazo para realização da discussão do tema na escola, elaboração do texto preliminar,
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apresentação do texto para a comunidade e os devidos ajustes e correção e envio para a equipe de
acompanhamento na Secretaria de Educação.
Inicialmente foram propostos 7 encontros formativos da NAED/SEME com as Equipes
Diretivas para organizar e orientar a realização do processo na escola. A equipe do NAED, além
dos encontros de formação, também era responsável pela leitura dos textos produzidos e
devolutivas para as equipes. Com três membros, estes dividiram as escolas da Rede, ficando cada
coordenador com 7 unidades escolares para acompanhar.
O referencial teórico contava com autores como Roberto Padilha (2002), Danilo Gandin
(1994) e principalmente Celso Vasconcellos (2000; 2006), bem como o texto “O Projeto PolíticoPedagógico na perspectiva do planejamento participativo”, pertencente ao Programa Nacional
Escola de Gestores da Educação Básica Pública, promovido pelo Governo Federal dentro das ações
do Plano de Desenvolvimento da Educação.
Considerando as várias situações que perpassam o cotidiano da escola e da Secretaria de
Educação, a maioria das escolas, no final de 2017, ainda estavam concluindo seus processos de
reformulação. É possível perceber que as escolas estiveram envolvidas em muitas atividades e
projetos que dificultaram a conclusão do trabalho, percebe-se também que não ter definido
momentos específicos no calendário escolar para a discussão do PPP contribuiu para que este
processo perdesse sua força mobilizadora na comunidade escolar na medida em que o mesmo ficou
restrito à reunião Pedagógica. As escolas foram buscando outras formas de mobilização, como
questionários e grupos de discussão, o que esvaziou, em algumas realidades, a participação da
comunidade como um todo e privilegiou a participação dos professores na medida em que esse
grupo possui o espaço da Reunião Pedagógica.
Outro aspecto que se deve registrar é que na medida em que a discussão coletiva do
documento perdeu força em algumas unidades escolares podem ter se comprometido partes
fundamentais, como o Diagnóstico e a Programação, momento crucial de olhar a realidade vivida e
se debruçar sobre as propostas de ação para dar conta de suas realidades.
ESCRITOS E VIVIDOS DE UM PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO: O QUE AS
PESSOAS/PROFISSIONAIS DAS UNIDADES ESCOLARES TÊM A NOS DIZER...
Neste trabalho, deter-nos-emos nas respostas levantadas no questionário de avaliação da
formação continuada realizada pelo NAED, no final de 2016, quando realizamos uma pesquisa para
avaliar como as equipes tinham compreendido e se apropriado do processo, bem como haviam
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desenvolvido o Projeto em suas unidades, destacando suas dificuldades, quais condições para a
efetivação do mesmo.
Como resultado dessa avaliação, apareceu nas respostas que os encontros foram produtivos,
objetivos e importantes para organização e execução do trabalho, proporcionando o suporte
necessário para o desenvolvimento deste na escola. Registramos críticas relacionadas à falta de
formação específica para os Professores Especialistas em Coordenação Pedagógica e Orientação
Educacional, uma vez que optamos por realizar a formação em equipe para que todos pudessem
participar dos encontros e (re)planejá-los coletivamente na escola; pouco espaço para a discussão de
dificuldades, pois as pautas não eram exclusivas para a reformulação, dado que também entravam
nas mesmas assuntos de interesse e orientação da SEME para as escolas. Também foi pontuado que
foi pouco tempo dado para execução das ações depois de cada encontro. A Diretora de uma unidade
escolar destacou em sua fala:
Eu avalio como encontros enriquecedores, nos dando um grande suporte, na prática,
onde eram esclarecidas muitas questões e recebíamos orientações fundamentais para
realização do nosso trabalho. Percebi os prazos muito pequenos para a entrega dos
documentos solicitados, devido às demandas ocorridas no ano letivo.

Consideraram positivo, na reformulação, a integração com a comunidade, a possibilidade de
‘dar’ voz aos pares, a troca de experiências, a atualização de dados referentes à escola, a
possibilidade de atender novas demandas da comunidade escolar.
Sobre as maiores dificuldades enfrentadas citaram a participação de professores e,
principalmente, funcionários; o tempo para participar das discussões e organizar as ações frente às
demais atribuições na escola.
Sobre o próprio envolvimento na reelaboração do PPP na escola o que mais se destacou no
questionário foi a participação na organização e no planejamento das atividades que vão envolver a
discussão e escrita dos textos. Também houve quem colocasse dificuldades em conciliar as
atividades do cotidiano de sua função com as tarefas que envolviam o PPP.
Do processo pensado ao executado foram necessários muitos ajustes, sobretudo os
relacionados aos prazos, tempo e espaços. Percebemos que as condições objetivas para a execução
das propostas foram se transformando ao longo do período, o que de alguma forma dificultou o
trabalho de algumas equipes durante o processo. Essas condições objetivas para a execução,
também foram complexas de administrar do ponto de vista da SEME, pois se por um lado havia
uma necessidade de cumprir os prazos e avançar no planejamento das ações, também havia o
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entendimento de que a escola viveu muitas questões difíceis de enfrentar, como a chegada de
professores vindos de concurso e processo seletivo e mudanças de calendário, que foram alguns dos
desafios enfrentados. Neste sentido, era importante rever as ações e construir o entendimento, com
o grupo para que a reformulação do PPP, tal como Veiga (2002) nos evidencia, tenha centralidade
no planejamento da rede e não se constitua apenas como um documento para fins do cumprimento
de uma ação burocrática. Sendo assim, a proposta de reformulação era uma ação a ser acompanhada
pela Secretaria de Educação de forma que deveria garantir a vivência deste processo para e pela
comunidade escolar. O processo também buscou garantir que as escolas pudessem refletir e
descobrir, sua própria forma e necessidade de reformular o PPP, a partir da orientação geral, dado
que,
[...] é fundamental que ela assuma suas responsabilidades, sem esperar que as esferas
administrativas superiores tomem essa iniciativa, mas que lhe deem as condições
necessárias para levá-la adiante. Para tanto, é importante que se fortaleçam as relações
entre escola e sistema de ensino. (VEIGA, 2002, p. 01)

Objetivo este que não foi completamente atingido, tanto por parte das escolas quanto por
parte da Secretaria. Houve muitas dificuldades em expressar, registrar o resultado das discussões;
porém em diversas escolas vêm se descobrindo formas de ser Gestão Democrática, buscando
democratizar a participação na gestão da escola. Assim, podemos dizer que, apesar de todas as
dificuldades, em várias escolas há um projeto em curso, há um projeto pautado no que é ideal para a
educação pública daquela comunidade. Projeto este que não nasceu agora, mas que vem se
constituindo na ação de cada funcionário, professor, pai, educador que vive realmente a educação
daquelas crianças. Porém, vemos que o registro do contrato nasce da organização, de escolhas
pedagógicas, de uma ação direcionada para determinado fim.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível perceber que, à medida que a escola vai tendo clareza de seus objetivos, que vai
afinando seu discurso e suas práticas com sua comunidade, vai criando métodos para propor seu
planejamento e vai dando sentido a sua ação. Claro que, é preciso ter clareza de que é necessário
um conjunto de situações que permitam que esse planejamento se materialize em uma ação concreta
que tanto caminha para ser o documento, necessidade legal, como a efetivação das ações ali
descritas, urgência pedagógica. Uma dessas condições é a formação continuada dos gestores, que
foram se apropriando de conceitos e metodologias ao longo do processo, assim como demandando e
apontando os desafios e necessidades à equipe da gestão central.
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Assim, embora a formação da Secretaria tenha tido como objetivo o documento
reformulado, também considera que essa reformulação é feita pelos sujeitos e por esses sujeitos ela
deve ser pensada e vivida. À equipe SEME cabe orientar o planejamento através desse movimento
formativo, fortalecendo as relações entre as instâncias e acompanhando esse processo de revelar, de
se despir de suas relações autoritárias, de suas dificuldades de planejamento e principalmente sua
dificuldade ou falta da cultura de ouvir e de dialogar.
O ouvir e o dialogar com vistas a estabelecer novas relações de poder no interior da escola,
relações estas que fundem uma nova organização da escola. Ora, se ouvir, dialogar, participar são
pressupostos fundadores de uma gestão democrática da escola, precisamos garantir condições
efetivas para a participação que realmente democratize as relações, ações e planejamento das
escolas, que ampliem o direito e reconheçam o direito de todos os sujeitos que participam dessa luta
social. Se a democracia se exerce exercitando-a, é preciso discutir quais as formas, que canais, quais
instâncias estão sendo estabelecidas para a efetivação da mesma. Portanto, a elaboração de um PPP
verdadeiramente comprometido com o planejamento global da instituição (VASCONCELLOS,
2006), para organizar a escola estabelecendo uma direção “... política e pedagógica para o trabalho
escolar” (VEIGA, 2002), e o entendendo, a partir da literatura e da legislação, como uma das
instâncias para dar materialidade à gestão democrática conforme conceito de Souza, para quem,
A gestão democrática é compreendida então como um processo político através do
qual as pessoas que atuam na/sobre a escola identificam problemas, discutem,
deliberam e planejam, encaminham, acompanham, controlam e avaliam o conjunto
das ações voltadas ao desenvolvimento da própria escola na busca da solução daqueles
problemas. Esse processo, sustentado no diálogo, na alteridade e no reconhecimento
às especificidades técnicas das diversas funções presentes na escola, tem como base a
participação efetiva de todos os segmentos da comunidade escolar, o respeito às
normas coletivamente construídas para os processos de tomada de decisões e a
garantia de amplo acesso às informações aos sujeitos da escola. (SOUZA, 2006, p.
144).

Para Souza, as relações entre os sujeitos que estão na escola devem se pautar pelo diálogo e
pela alteridade, para que as ações coletivas sejam democráticas, o que as torna, em si mesmas,
eminentemente formativas. Entendendo que o PPP é um dos instrumentos para efetivação da gestão
democrática, consideramos que essa forma de gerir a escola pública, democraticamente, nele, o
PPP, podem identificar problemas, discutir, planejar e avaliar ações que buscam transformar a
realidade dada com a perspectiva de com os sujeitos encontrar as respostas, o caminho, as
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necessidade do Projeto que se tem para a Escola. A SEME/NAED buscou participar desse processo
democratizador, portanto, também profundamente formativo.
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Resumo
Este trabalho procura analisar como a formação oferecida pelo Núcleo de Apoio à Equipe Diretiva da
Secretaria Municipal de Educação de Tanguá (RJ) contribuiu para a reformulação do Projeto PolíticoPedagógico (PPP) das escolas dessa rede de ensino e em que medida os sujeitos envolvidos conseguiram se
apropriar e ressignificar o PPP de modo que este se torne, em texto, expressão e orientação do trabalho
realizado no interior da escola. Essa formação foi pautada para discutir o processo de reformulação dos
PPPs da rede com base em demandas do próprio sistema de ensino. Desta forma, analisamos quais são os
pressupostos desta política pública, considerando a necessidade de atendimento à legislação vigente e os
desafios e dificuldades apresentados durante o processo: a apropriação dos conceitos, as condições para a
realização das ações propostas, o processo de democratização do poder na escola, que ainda é um terreno
que está se desbravando e oferece diversas resistências. Apresentamos, também, as perspectivas dos
gestores escolares através das suas respostas ao questionário de avaliação final dessa formação. Entender o
PPP como um processo de planejamento que se insere em um movimento de planejamento mais amplo que
envolve diferentes planos que precisam se articular para que atinjam os objetivos propostos, exigiu um
esforço formativo com diversas nuances tanto para as equipes gestoras das escolas quanto para a equipe da
gestão central. Nesse sentido, embora a formação da gestão central tenha tido como objetivo o documento
reformulado, também considera que essa reformulação é feita pelos sujeitos e por esses sujeitos ela deve ser
pensada e vivida. À equipe da gestão central coube orientar o planejamento através desse movimento
formativo, fortalecendo as relações entre as instâncias e acompanhando esse processo de revelar e despir-se
de suas relações autoritárias, dificuldades de planejamento e falta da cultura de ouvir e de dialogar.
Palavras-chave: Formação Continuada; Gestores Escolares; Projeto Político-Pedagógico; Política Pública;
Participação.
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Resumo
A formação contínua está presente nos princípios e compromissos das políticas educacionais como
condição para a melhoria da qualidade do ensino e apresentar como tais propostas são
operacionalizadas, a partir da expressão de alguns sujeitos e dos parâmetros legais, é a intenção
do presente painel que se insere no eixo temático denominado Didática(s) entre diálogos, insurgências e
políticas: tensões e perspectivas na relação com Formação docente e focaliza a formação docente no
campo da gestão escolar. Para tanto, o primeiro artigo: Formação Docente: percepção e
posicionamento dos diretores de escola expõe a concepção e o posicionamento de diretores de escolas
da rede municipal de São Paulo sobre formação. O segundo artigo: Reflexões sobre uma ação
formativa com gestores escolares indígenas de Aracruz/ES divulga resultados de ação formativa com
gestores escolares do município sobre acompanhamento da aprendizagem. E, finalmente, o terceiro
artigo: Formação de formadores: implementação de uma política pública de formação de
coordenadores pedagógicos, que se propôs a analisar a implementação de política de formação de
coordenadores pedagógicos, nos encontros realizados pelo Núcleo Pedagógico de uma Diretoria de
Ensino da rede pública estadual de São Paulo, com o foco no processo desenvolvimento profissional
dos professores coordenadores pedagógicos, e quais impactos no desenvolvimento profissional dos
professores coordenadores pedagógicos tal proposta formativa possibilitará. Os textos que compõem o
presente painel se relacionam diretamente com a Didática, entendida em toda sua dimensão, posto que
a atuação do diretor/gestor ou coordenador pedagógico influencia diretamente o fazer pedagógico. Os
referidos estudos demonstram dilemas e desafios que precisam ser considerados para qualificação das
propostas de formação docente no sentido de estimular o desenvolvimento profissional e, assim,
possibilitar a melhoria da qualidade do ensino oferecido aos estudantes.
Palavras-chave: Formação; Diretores de Escola; Formação de Coordenadores Pedagógicos; Gestores
Indígenas; Política Educacional.
FORMAÇÃO DOCENTE: PERCEPÇÃO E POSICIONAMENTO DOS DIRETORES DE
ESCOLAS
Sandra Maria Sanches – PMSP/SME

INTRODUÇÃO
Analisar processos formativos na área educacional prescinde entender as circunstâncias da
produção deste conhecimento e a função da educação nos referidos espaços e tempos sociais, tendo
em vista a modificação do ideal de educação ao longo da história humana diante dos
condicionamentos sociais, históricos e econômicos que foi alterando substancialmente os fins da
ação educativa e, consequentemente, o fazer pedagógico.
Salinas (1995) ao se reportar às dificuldades de distinguir os limites conceituais do objeto do
discurso, referindo-se, especificamente, à didática oferece chaves de análise muito importantes para
contextualização 1) do desenvolvimento também da Pedagogia que, no Brasil, foi o berço da
didática e 2) da posição da educação no campo das ciências.
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O autor aponta certo relativismo epistemológico envolvendo o ensino a partir da diversidade
de temáticas na produção do conhecimento da área, com a eclosão de perspectivas que escondem o
perigo com a diluição dos limites conceituais do campo. Acrescenta que esse relativismo
epistemológico, situação compartilhada nas ciências sociais, é acompanhado do abandono da teoria
para compreensão dos processos de escolarização. Aponta, também, o paradoxo entre os discursos
atuais: por um lado, o discurso de mudança por meio do desenvolvimento profissional a partir da
reflexão e investigação e, por outro, o discurso radical das forças sociais, econômicas e políticas
que conferem à escola a função de aparelho de reprodução cultural.
O mesmo autor identifica que, a partir da década de 1970, a educação passou a contar com
as contribuições da nova sociologia do currículo, como a reconceituação de currículo - em oposição
ao paradigma dominante da época - enquanto construção social do conhecimento e, portanto, o
desencadeamento de outras lógicas na análise do valor social das práticas de ensino, mas que esse
mesmo movimento produziu, no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, um fenômeno
significativo de maior regulação administrativa sobre aspectos do trabalho docente e dos centros de
ensino que desencadearam debates epistemológicos das ciências da educação, no que tange à sua
caracterização enquanto ciência, técnica, tecnologia, tecnologia científica e outros.
O caráter ideológico da educação consolidou a disputa entre os discursos de mudança e os
discursos de manutenção da ordem do poder. A manutenção da ordem se expressa nas reformas
educacionais implementadas com base prescritiva, já que nelas são determinados objetivos, critérios
de avaliação, conteúdos e métodos estipulados por juntas escolares, que ocultam os verdadeiros fins
a que são propostos, fato que coloca a educação a serviço da política.
Marin (2012), a partir de dados de pesquisas sobre a escola e seus profissionais, defende a
necessidade de avanço em princípios teóricos que reverbere em mudanças na prática educativa. Sua
pesquisa evidencia a relação indissociável entre teoria e práxis e considera que se a prática
educativa é prática social, estará sujeita às influências sociais, históricas e econômicas.
A autora detecta procedimentos e referenciais diversos nos estudos sobre a realidade escolar
com fragilidades que resultam problemas no processo de produção do conhecimento e conclui que
as relações entre pesquisa e docência foram guiadas por “uma epistemologia pouco crítica e nada
dialética, [...] sem compreensão das possibilidades de reais mediações e reféns das condições
objetivas que interditam as relações entre teoria e práxis, seja na docência, seja na investigação”
(MARIN, 2012, s/p.).
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A mesma imprecisão na relação sujeito e objeto de conhecimento é presente na
administração ou gestão escolar – outra faceta da atividade docente - que, segundo Oliveira (2008),
se consolidou como campo de investigação na década de 1960, marcado pela influência tecnicista
educacional da época, resultando na introdução dos princípios da administração científica do
trabalho no sistema escolar. Em consonância às necessidades do mercado de trabalho, advindas do
processo crescente de industrialização, a administração escolar ocupa lugar estratégico na tarefa de
organizar os sistemas educativos para o atendimento destas mudanças e não de mudanças
necessárias à qualificação do processo educativo.
Essa área de conhecimento ainda enfrenta o grande desafio de dedicar-se ao estudo das
práticas como fonte de informação e análise, pois a produção de conhecimentos específicos da área
mantém a abordagem teórica proveniente de outras áreas, ainda que seja considerada a relação
indissociável da técnica e a macropolítica (MARIN e SANCHES, 2018).
O acirramento dos princípios neoliberais como resposta às novas necessidades do
capitalismo, com vistas à formação de novo trabalhador e de nova escola, operou mudanças
administrativas na Educação, como a reorientação dos objetivos, processos de trabalho e finalidades
das escolas públicas, a partir da década de 1990, que creditou papel de destaque à gestão escolar no
sucesso ou fracasso das ações empreendidas pelo Estado.
Essas mudanças, influenciadas por deliberações de órgãos internacionais e por tendências
internacionais que são reelaboradas e adaptadas ao contexto brasileiro, fundamentadas na nova
governança ou Nova Gestão Pública (NGP), imprimem os princípios da lógica privada nas
instituições públicas, orientadas por nova forma de regulação, criando bases políticas que
reestruturam as relações sociais com interferência brutal na gestão escolar (MELO e TORRES,
2017) e, por extensão, na prática instituída dentro da sala de aula ou nas formas pelas quais se
concretizam o processo de ensino.
A tendência dessas mudanças apresentou-se como a necessidade da profissionalização
docente com base em capacitação técnica, ou seja, essa formação incorporou caráter normatizador e
prescritivo, fundada na matriz das competências que fora assumida, no Brasil, como ideal na
formação dos trabalhadores e dos indivíduos (OLIVEIRA, 2008).
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ALGUNS ASPECTOS BRASILEIROS DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
A pesquisa desenvolvida contemplou mapeamento acerca da produção acadêmica sobre
processos formativos dos diretores/gestores escolares, o qual permitiu identificar ou confirmar que a
educação, no contexto brasileiro, não se constitui enquanto política de Estado, mas como políticas
de governos com tendências específicas e, portanto, submetida à concepções e propostas temporais,
implementadas ante amplos embates de interesses e nem sempre em torno da qualificação
profissional com vista à qualificação do ensino oferecido aos estudantes. Muito menos se constituiu
como direito ao quadro destes profissionais.
Nessas circunstâncias, um dado que se mantém é a centralidade da função de gestão ou
direção escolar na implementação da política educacional vigente. Tanto a formação inicial - o
curso de Pedagogia, quanto a formação contínua desse quadro profissional, quando oferecida,
seguem tendências governamentais específicas, fato que contribui para o ofuscamento de definição
tanto teórico-metodológica quanto prática da referida função.
A racionalidade presente nas propostas educacionais e no senso comum acerca dos limites
de atuação da administração ou gestão escolar mantém como pressuposto o postulado por
Tragtenberg (1979), quando define administração como “exercício do poder por intermédio de um
quadro administrativo, que atua como elemento mediador entre os que detém o poder de decisão e a
sociedade civil” (TRAGTENBERG, 1979, p. 55). A Administração Escolar não superou o modelo
no qual foi forjada, ou seja, sua base estrutural mantém fundamentos da área da administração geral
dos americanos Taylor e Fayol, isso afeta diretamente o trabalho desenvolvido em sala de aula e a
organização dos tempos e espaços escolares, corroborando a ideia de cisão dessa área de
conhecimento enquanto atividade docente.
Os parâmetros de atuação para a gestão escolar, na qual o núcleo é representado pelo diretor
de escola, são definidos e delineados pela Administração da Educação, competência dos órgãos
centrais, moldados pelas tecnologias educacionais que garantem sua inculcação de maneira
dissimulada, ao traçar os resultados impostos para cada escola em condições objetivas mínimas,
subtraindo os espaços de reflexão. O trabalho destes profissionais vai se automatizando e se
distanciando de um dos aspectos centrais da ação docente: a operacionalização do conhecimento.
Diante do exposto, decorre a questão que norteou a presente reflexão, qual seja como a
formação reverbera na prática dos diretores de escola.
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EMBASAMENTO TEÓRICO
Segundo Bourdieu (2013), a prática dos indivíduos se estrutura a partir do acionamento de
sistemas de classificação (taxinomias) nas operações de conhecimento prático que organizam a
percepção e a apreciação. O habitus (sistema de percepção e apreensão) incorporado está na origem
do comportamento e revela princípios de julgamentos expressos em suas condutas; é fonte de
leitura pela qual percebemos e julgamos a realidade, ao mesmo tempo que é fonte de produção de
nossas práticas. As escolhas dos indivíduos são orientadas pelo habitus.
Embora o habitus incorporado na socialização primária e secundária sejam determinantes do
ethos (conjunto de valores morais) e hexis corporal (disposições do corpo interiorizadas) dos
indivíduos, é possível que as experiências ulteriores possibilitem o desenvolvimento de novas
disposições ou ajustamento das disposições adquiridas no enfrentamento às situações práticas do
exercício profissional.
O senso prático define e orienta as ações dos agentes. O resultado das incorporações e
aprendizagens permite ao indivíduo realizar as condutas necessárias ou deixar de realizar aquelas
proibidas. Trata-se de ações que os indivíduos realizam, de maneira adequada, sem precisar refletir
sobre elas. O senso prático é a disposição do habitus, responsável por determinar aquilo que é ou
não urgente; o que deve ser feito de imediato.
As ações políticas educacionais funcionam como estrutura estruturante do habitus
profissional, já que o senso prático (o jeito de fazer as coisas como fazem) é ação que se efetua e se
localiza entre o habitus incorporado e a realidade objetiva. Dessa forma, a lógica da administração
da educação é inculcada por meio das políticas educacionais. Significa dizer que, na medida em que
define e reorganiza as relações do cotidiano escolar, forja certo jeito de desenvolver as atividades
rotineiras e priorizar algumas atividades em detrimento de outras.
É na característica de potencialidade que se deduz a importância dos processos formativos
na atuação profissional dos diretores escolares, sobretudo por meio das formações contínuas,
enquanto mecanismo que possibilita o desenvolvimento de estratégias ajustadas ao contexto de
exercício profissional. Porém, as propostas de formação precisam considerar alguns aspectos na
elaboração e implementação, principalmente quando são oferecidas às pessoas que já possuem
certos saberes práticos.
Correia (1997) adverte para a necessidade de que todo e qualquer processo formativo
recoloque o formando em uma posição diferente daquela que o concebe em situação de determinada
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carência a ser sanada, e que o espaço social da prática escolar seja considerado enquanto um
sistema de comportamentos e organização, dotado de características próprias e como um filtro de
decisões que são tomadas no poder central. Considera, ainda, que a formação é a possibilidade de
desenvolver uma consciência crítica tanto profissional quanto pessoal, condição indispensável para
o desenvolvimento da autonomia e da criatividade dos indivíduos. Para o autor, uma ação educativa
só é formadora na medida em que proporcione aos adultos, condições para operar a síntese do
conjunto das influências exteriores, apropriando-se enquanto agentes do seu processo de formação.
Na mesma direção de crítica aos processos formativos oferecidos em formação contínua,
Amiguinho (1992) sugere uma formação na inovação, ou seja, uma formação que impulsione
mudanças, transformação com vistas ao atendimento de necessidade social, quando esta toma como
objetivo alcançar o processo educativo de adultos, jovens e crianças, bem como ao atendimento de
necessidades também individuais e de classe ao visar o resgate do profissionalismo. Para o autor, a
“formação na inovação toma a experiência e a prática simultaneamente como ponto de partida, de
passagem e de chegada” (AMIGUINHO, 1992, p. 71). Nesses termos, viabiliza-se a transformação
de dada realidade operada pelos próprios sujeitos.
Ao definir formação, o autor tece críticas sobre o mercado de formação ou os pressupostos

que colaboram para transformar a formação em algo diferente do que se define ou definia como tal.
Para esse autor, valorizar a prática no processo de formação, associada à produção de
inovação num percurso cooperativo entre formadores, investigadores e práticos, abre possibilidades
substantivas, como por exemplo de redefinição da divisão social do trabalho pedagógico, definida
por princípios embasados numa racionalidade técnica; de devolver os saberes profissionais aos
professores de maneira que permita-lhes recuperar o controle das situações de trabalho, propiciando
uma atuação não tutelada.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Com objetivo de responder as questões centrais desse texto de identificar: 1) a concepção
dos diretores sobre formação e 2) o posicionamento deles frente a formação para qualificar o
processo educativo, a opção foi pela utilização de entrevistas semiestruturadas com diretores de
duas escolas da rede municipal de São Paulo e observação da rotina de atuação desses diretores, em
perspectiva etnográfica, nas escolas em que atuam. Os diretores de escola participantes foram
selecionados pelas seguintes características profissionais: ampla experiência na função diretiva,
legitimados pelo grupo de trabalho, órgãos intermediários e comunidade local; ocupantes de outras
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2464

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

funções na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação; atuação em outros
espaços coletivos de discussão, como organizações de bairro e sindicatos.
Para análise das informações e construção dos instrumentos de coleta de dados, foram
mobilizados os conceitos centrais habitus e senso prático de Pierre Bourdieu, para o entendimento
da atuação dos diretores diante das necessidades enfrentadas no desempenho de sua função. Estudos
de autores que se debruçaram sobre formação, como Amiguinho (1992) e Correia (1997), também
foram utilizados para compreensão de elementos qualificadores de propostas de formação. Em
consonância ao referencial teórico citado, as trajetórias individual e profissional dos sujeitos em
questão se caracterizaram como dados primordiais.
PERCEPÇÃO E POSICIONAMENTO DOS DIRETORES SOBRE FORMAÇÃO
A partir da exploração das trajetórias individual e profissional dos diretores observados,
conforme relatos e observações, nos termos de Bourdieu (2001), foi possível detectar enquanto
similaridades na trajetória individual: a origem social, visto que ambos são pertencentes às famílias
com pequenos capitais cultural e econômico, com ethos de grande valorização e investimento nas
relações escolares. Em relação à trajetória profissional, revelaram que a experiência em coletivos
sociais, como sindicatos e associação de bairro, foi determinante no desenvolvimento de estratégias
profícuas para o exercício da política – as relações pessoais no espaço escolar, garantindo-lhes
legitimidade na atuação diretiva.
O cruzamento das trajetórias individuais e profissionais desses diretores de escola revelou o
ajustamento de disposição de virtudes embasadas na moral da honra, que se expressa no
compromisso e no enfrentamento das adversidades, capazes de engendrar, conforme Bourdieu
(2013), estratégias muito eficientes por meio da economia de bens simbólicos, o que os auxilia tanto
no entendimento prático da realidade quanto na operacionalização de conhecimentos práticos que
garantam às escolas funcionamento considerado adequado, pela burocracia e pelos agentes
envolvidos. Todavia, não conseguem promover ou sustentar análises aprofundadas e sistematizadas
sobre as práticas instituídas nas salas de aula e outros espaços escolares, mas insistem em
potencializar os espaços individual e coletivo de atuação docente.
Nos depoimentos desses diretores das escolas observadas, pode-se constatar a percepção
deles na contradição existente entre o discurso sobre educação e as ações efetivas, que amparam as
propostas de mudança em relação às condições de trabalho e de ensino. Os depoimentos
corroboram as considerações de Amiguinho (1992) e Correia (1997), no sentido de que os
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profissionais possuem saberes importantes no tocante à análise dos desencadeamentos das propostas
formativas para gestão. Isso pode ser comprovado na narrativa de um dos diretores entrevistados:
[...] você só operacionaliza. O tempo de hoje é só para operacionalizar uma rotina.
Nos últimos meses e anos está sendo mais precarizado o tempo para reflexão, de
formação intelectual. Estou falando em termos de gestão, a formação para os gestores
precarizou. Encontros com Diretoria Regional de Educação quase não existe mais,
então vai mais para operacionalizar verbas, para reclamar, pedir para desentupir
privadas, para pintar o prédio, esse é o nível com que está sendo tratado hoje o
potencial teórico da gestão.
[...] agora o nosso trabalho é abrir portão, fechar portão; na hora do intervalo tem que
trancar portas porque não tem inspetor... (Diretor da escola Hexis).

Outra expressão importante de um dos entrevistados confirma a percepção de contradição
entre as propostas formativas e as ações implementadas que se concretizam contrariamente ao que
Amiguinho (1992) e Correia (1997) propõem como qualificadores das propostas de formação em
contexto de atuação, tendo em vista que desconsideram a experiência, os saberes e as necessidades
desses sujeitos:
Eles [órgão intermediário] têm medo de reunião. Uma boa formação contínua deve ter
várias coisas. Uma é direitos humanos, acho que a formação em direitos humanos é
imprescindível. A gente ver no outro, a gente enxergar, a gente conseguir ter uma
visão diferente da comunidade onde a gente está inserido. Eu não vejo formações
técnicas, mas uma formação para entendermos o lugar onde a gente está, o lugar onde
a gente está inserido, as relações interpessoais, as relações de conflitos. Então, você ter
uma formação para saber minimizar estas questões. É óbvio que os conflitos não vão
deixar de existir. Também formação pedagógica das teorias pedagógicas isto é
imprescindível e é algo que pouco se vê nas formações oferecidas” (Diretor da Escola
Ethos).

Um elemento desconsiderado das propostas de formação contínua diz respeito às trajetórias
desses profissionais, que influenciou fortemente o habitus profissional, tendo em vista que,
conforme Bourdieu (2013) os indivíduos acionam e reajustam disposições incorporadas no
desenvolvimento de estratégias, para o enfrentamento das situações concretas da prática. Tal
afirmação pode ser demonstrada com o depoimento dos diretores entrevistados, quando narram a
base do modelo que os orientou no início de atuação na função diretiva:
[...] o desejo de mostrar que dá para fazer ou ser diferente [dos diretores que teve em
sua trajetória docente]. Conforme seu relato, era muito chato como professor.
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Defendia os alunos e, também, que a escola não podia ser autoritária; se falar uma
coisa tem que fazer. Cobrava a questão moral e legal; a presença do diretor; a
participação da comunidade e dos alunos nas decisões (Diretor da Escola Ethos).
[...] os “companheiros de militância”. Segundo ele, de sua participação no movimento
estudantil, no tempo da graduação; na APEOESP (sindicato) com vários cargos e
atuação como simpatizante do Partido dos Trabalhadores. Relata que essa atuação
política foi muito importante em seu percurso profissional, como diretor de escola
(Diretor da escola Hexis).

Os diretores das escolas observadas, como pode ser detectado durante o período de
observação das escolas, ocupam posição de liderança nas relações sociais de atuação profissional,
demonstram desenvoltura na coordenação de reuniões com os vários segmentos representativos da
escola. Não se remetem à área de conhecimento específica – Administração Escolar, como fonte de
modelo para atuação. Ao contrário, explicitaram, como deficiência das formações inicial e contínua,
falta de aprofundamento ou conhecimento, coincidindo com as observações de Marin (2012) e
Salinas (1995), para análise de propostas variadas e, ainda, salientam que essa deficiência
compromete tanto a tomada de decisões, fazendo com que alguns discursos sejam acatados sob a
inspiração de mudanças ou inovações pedagógicas, quando na verdade não são; quanto o
desvelamento de elementos que se opõem ao que se propõe nas prescrições das políticas
educacionais e, também, nas práticas escolares instituídas.
Na intenção de minimizar essa carência de aprofundamento, que ambos os diretores
admitem faltar na formação deles, e dos professores, e que não é adequadamente operacionalizado
nas formações contínuas, criam alguns espaços formativos na escola, apesar de todas as
dificuldades concretas. São momentos cavados, porque entendem como necessários e que muitas
vezes se opõem ao conjunto de normas e prescrições advindas dos órgãos centrais e, também, em
conflito no espaço de atuação. Tal posicionamento desses diretores só é possível dada a
legitimidade que ambos detêm no espaço de atuação. Nesse sentido, é possível invocar, novamente,
Bourdieu (2001), quando afirma que o agente não é só produto dessa estrutura e nem totalmente
sujeito nesse processo: existem possibilidades entre a adesão à ordem das coisas e certa autonomia,
capazes de acionar disposições de reestruturação do habitus já incorporado.
Esses momentos cavados pelos diretores são mediados por especialistas ou profissionais da
rede que possam auxiliar os profissionais dessas escolas na reflexão sobre dificuldades, detectadas
pelos diretores, que dizem respeito ao processo educativo em suas múltiplas abordagens.
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Como ilustração, é possível citar o diretor da escola Ethos. Ele acompanha o aprendizado
com foco mais apurado no ciclo de alfabetização, e organiza encontros quinzenais com especialistas
em formação de professores e alfabetização. São pessoas pertencentes ao seu círculo de relações
pessoais, fato gerador de críticas de alguns professores, como pode ser constatado em seu relato:
Dentro da escola, o diretor é um coordenador pedagógico, tudo passa por aí. Por
exemplo, eu trago a Maria Helena a cada quinze dias para acompanhar a questão da
alfabetização, mas aí eu vejo umas caras feias porque eles comentam ‘ah, é mulher do
diretor’. Outro dia eu falei para um professor, porque ele estava criticando que trazia
essas pessoas para falarem: depois você entra no Currículo Lattes, aí você vê a
formação dessas pessoas... (Relato do Diretor da escola Ethos).

Corroborando as análises de Correia (1997) e Amiguinho (1992), os diretores participantes
deste estudo são capazes de identificar elementos importantes na qualificação do processo
educativo; entendem a formação como primordial no desenvolvimento de processos inovadores
para o enfrentamento das dificuldades encontradas no processo escolar e tentam, dentro dos limites
objetivos, viabilizar algumas ações, que entendem como respaldo teórico para compreensão e
intervenção nos processos de escolarização fundamentadas no senso prático desses indivíduos.
No desenvolvimento da inovação é preciso que tanto a execução quanto a concepção de
projetos coletivos, sejam realizados para além dos modelos prescritivos, sem abrir mão da reflexão
sobre as práticas, uma reflexão que valoriza a prática, porém é realizada por meio de teorias
conceituais. Tal processo não pode ocultar ou esconder os conflitos, ou as contradições, por ser um
processo necessário para a sustentação de verdadeira inovação pedagógica e profissional.
A importância do desenvolvimento profissional, ou a formação, estão presentes no discurso
e na prática dos diretores observados, enquanto possibilidade de reestruturação dos esquemas de
visão, ação e percepção por meio da incorporação de conhecimentos científicos, capazes de
mobilizar saberes práticos que permitam o estabelecimento de relações entre bases epistemológicas
e bases práticas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atuação desses diretores de escola se constituiu na ausência de um corpus específico de
conhecimentos, procedimentos e condutas, difundido pelo campo epistemológico do qual emergiu a
estrutura estruturante da atuação profissional: a administração escolar. Como já afirmado, sua base
epistemológica resulta da administração científica, campo de conhecimento desenvolvido para
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atender a necessidade do processo de industrialização, com vistas à eficiência e produtividade e
trabalhadores ajustados à ideologia decorrente dessas mudanças estruturais, marcada pela fraca
fundamentação teórica e influenciada pela literatura reproduzida do senso comum da experiência
prática.
Na condição de direito negado, a formação contínua, nos moldes em que é oferecida, encerra
a possibilidade de prática contextualizada de entendimento e enfrentamento dessa realidade.
Inviabiliza a superação da doxa ou a problematização das crenças a partir do trabalho pedagógico
desenvolvido nas escolas. As formações, quando oferecidas, privilegiam o saber-fazer pragmático,
sem reflexão sobre a finalidade da educação e intencionam moldar a identidade desses
profissionais, determinando a forma de definir seus problemas práticos e como resolvê-los.
Os saberes desenvolvidos nas trajetórias profissionais são desconsiderados pelos órgãos
centrais na análise da implementação das políticas, mas são a fonte de atuação dos diretores
observados para enfrentar a realidade objetiva. Uma realidade que exige investimentos intensivos
físico e emocional para fazer frente às interdições provocadas pelas políticas e as muitas
dificuldades individuais e coletivas que estas geram e, ainda, para responder às necessidades postas
pelas famílias e às responsabilidades impostas pelos órgãos intermediário e central.
Espera-se que a presente reflexão possa influenciar discussões na compreensão dos
processos escolares, bem como na elucidação de conhecimentos necessários para a prática diretiva
enquanto prática pedagógica, tendo em vista que, apesar de ser uma faceta do trabalho docente, tem
suas especificidades e um espectro de atuação que influencia diretamente as relações
aluno/professor/conhecimento.
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Resumo
O texto em questão decorre de pesquisa de doutorado concluída e se propõe a explicitar a concepção e
o posicionamento de diretores de escola pública acerca do que seja formação; como eles concebem o
que seja formação docente e como operacionalizam espaços formativos, com vista à qualificação da
ação docente. O referencial teórico de apoio às análises mobilizou os conceitos de Pierre Bourdieu:
habitus e senso prático e, também, estudos dos autores portugueses Amiguinho e Correia sobre
formação na perspectiva de mudança. O conjunto de informações do campo empírico foi extraído de
entrevistas realizadas com dois diretores de escola da rede municipal de São Paulo e observação das
escolas nas quais atuam. Conclui-se, a partir da presente discussão, que, diante da necessidade formativa
que os diretores constatam em seus espaços de atuação profissional, encaminham algumas ações de
iniciativa individual, fundamentadas principalmente em experiências de trajetórias individuais, com a
intenção de fazer frente à tal necessidade que é tanto deles quanto do quadro de professores. Esses
sujeitos reiteram a necessidade da formação contínua para exercício da função diretiva enquanto
elemento imprescindível na qualificação da prática educativa, mas criticam como esta é oferecida, dada
a ausência de conhecimentos necessários para que possam encaminhar discussões junto aos docentes,
na perspectiva de avaliação e análise de práticas e tradições instituídas na escola e a relação destas com
as necessidades dos estudantes na apropriação dos conhecimentos. Espera-se que a presente reflexão
possa influenciar discussões na compreensão dos processos escolares, bem como a elucidação de
conhecimentos necessários para a prática diretiva.
Palavras-chave: Formação; Diretores de Escola; Senso Prático.
REFLEXÕES SOBRE AÇÃO FORMATIVA COM GESTORES ESCOLARES INDÍGENAS DE
ARACRUZ/ES
Marcio Antonio M. Bezerra – Coletivo de Educadores Perus/Pirituba
Maria Helena Bertolini Bezerra – CENPEC

CONTEXTO FORMATIVO
O programa formativo Parceria Pela Valorização da Educação (PVE), gerido pelo Instituto
Votorantin, em parceria com consultorias especializadas, - no presente estudo a consultoria é a do
Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC) - e as
Secretarias de Educação, atua em municípios brasileiros onde as empresas do Grupo Votorantin tem
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empreendimentos, constituindo um meio de se fazer presente nos territórios por meio de projetos
sociais.
Nesta parceria, as secretarias de educação dos municípios de pequeno e médio porte são
convidadas a fazerem parte do programa, podendo aceitar ou não a participação. Em caso
afirmativo, a rede de ensino passa a receber formação voltada para gestores educacionais e à
comunidade de modo geral.
Sugere-se a importância de estudos que possam apreender a influência de parcerias desse
tipo com sistema público de ensino para se saber, dentre inúmeros aspectos, qual o grau de
ingerência do setor privado no setor público.
Vale informar que a formação do PVE nos municípios consiste em 4 momentos presenciais
(4 ciclos), em que a formadora ou formador vai ao município e promove a formação presencial com
três frentes: a gestão educacional (secretaria de educação); gestão escolar (pedagogos e diretores);
grupos organizados da sociedade civil (mobilização social).
Durante o ano são executados os interciclos, - os relatos ou resultados do estudo referem-se
aos anos de 2018 e 2019 - momentos nos quais a secretaria de educação, por intermédio de seus
técnicos, continua o processo formativo – orientação aos gestores da secretaria de educação junto
aos gestores escolares e mobilizadores sociais para execução de tarefas – com todas as frentes em
constante interlocução com a formadora/formador.
O objetivo central da formação é que os gestores escolares (diretores e coordenadores
pedagógicos/pedagogos) possam acompanhar a aprendizagem dos estudantes por meio dos
processos contínuos de avaliação que ocorrem cotidianamente na escola (avaliação processual,
formativa, etc.) ou cotejando e acompanhando resultados relacionados às avaliações externas,
cabendo aos gestores escolares a disseminação do conteúdo das formações em toda a escola,
especialmente os professores.
A iniciativa da parceria em envolver a sociedade visa instaurar a percepção de que a
educação é um bem comum, portanto necessita do controle social.
Os procedimentos de coleta de dados que gerou este artigo foram os seguintes: todos os
encontros foram devidamente registrados pela formadora com o objetivo de apreender a
problemática em torno da formação dos gestores indígenas. Além das anotações, a observação
participante e pesquisa focal, permitiram chegar aos aspectos centrais das vivências nas escolas
indígenas quantos aos aspectos da gestão educacional.
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A articulação entre a observação participante e a coleta de dados por meio da pesquisa focal
permitiram apreender aspectos relacionados à gestão das escolas indígenas de Aracruz dentro do
contexto cultural.
A IDEIA DE FORMAÇÃO PARA GESTORES INDÍGENAS
Aracruz é o único município brasileiro onde existem aldeias indígenas da etnia Tupiniquim,
além de aldeias Guarani, também presentes em outros estados ou municípios brasileiros. Ao todo
são quatro aldeias Guarani e cinco Tupiniquim. Os Guarani se estabeleceram em Aracruz por volta
da década de 1960, enquanto os primeiros são remanescentes da própria região. Com uma
população de aproximadamente 3.000 indígenas, o município de Aracruz mantém 6 escolas para
indígenas na educação infantil e no ensino fundamental: CMEI Indígena Caeira Velha, EMEF
Indígena Caieiras Velha, EMEF Indígena Dorvelina Coutinho, EMP Indígena Três Palmeiras, EMP
Indígena Irajá, EMP Indígena Pau Brasil. Trabalham nestas escolas, cinco diretores com uma
equipe pedagógica de cerca de 53 pessoas entre pedagogos, professores e diretores. Mais 50
profissionais são responsáveis pela infraestrutura das escolas. O número de estudantes totaliza 855.
Todos os gestores das escolas indígenas participam da formação promovida pela referida
parceria, entretanto, chamou atenção da formadora no início da formação, em 2018, a tímida
participação destes gestores nos encontros presenciais. Via de regra, sentavam-se ao fundo da sala e
não manifestavam qualquer opinião sobre os temas.
Notou-se também a sensível inadequação dos temas tratados nos encontros frente ao
contexto das escolas das aldeias. Como exemplo, pode-se citar a alfabetização dos estudantes
guarani durante o ciclo de alfabetização, - dois anos como regra para todo o país - sem se considerar
que a criança desta etnia, até os sete anos aproximadamente, se comunica com os membros de sua
comunidade apenas em tupi guarani. Ou seja, além de ser necessário, nesta fase da infância
aprender a falar em português, a criança guarani precisa, como as crianças não indígenas, aprender
a se comunicar oralmente e por meio da escrita em Língua Portuguesa.
De acordo com a legislação vigente no país, a educação escolar indígena precisa ser
institucionalizada com base nas atividades interculturais e no bilinguismo. A Constituição de1988,
parágrafo 2º, do artigo 210, assegura às comunidades indígenas a utilização da língua materna e
processo próprio de aprendizagem. Na contramão, a alfabetização das crianças indígenas em
Aracruz e muito provavelmente em outros municípios brasileiros, espera-se das crianças indígenas a
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mesma aprendizagem e no mesmo tempo que as crianças não indígenas, sem considerar as
especificidades apontadas.
A avaliação ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização), hoje extinta pelo Ministério da
educação, no ano de 2017, foi aplicada às crianças indígenas das aldeias guarani de Aracruz e,
segundo os gestores, os resultados foram muito ruins. Sem considerar o mérito da avaliação em
foco, em contradição com a legislação, não foram consideradas as complexas questões que
envolvem o bilinguismo, nem tampouco a aprendizagem dentro do processo próprio das crianças
indígenas.
No último ciclo de formação do ano de 2018, houve a oportunidade de ouvir o grupo de
gestores indígenas separadamente em um processo de pesquisa focal, o que possibilitou saber de
suas angústias em relação ao desempenho acadêmico dos estudantes. As reclamações giravam em
torno do fato de que os estudantes indígenas eram avaliados da mesma maneira que os estudantes
não indígenas. Muito interessante foi apreender, nesse diálogo, que para esses gestores os
conhecimentos adquiridos pelos estudantes indígenas não os capacitam para “competir” em
igualdade com os demais estudantes do município.
Um gestor de uma escola frequentada por estudantes da etnia guarani afirmou que a situação
é bem difícil, pois além do idioma, na sua tradição cultural, as crianças indígenas possuem maior
dificuldade de se adaptar às vivências escolares, pois a oralidade é a grande marca comunicacional.
Para Vincent, Lahire e Thin (2001), uma das principais características da forma escolar, oriunda da
modernidade, é ter o que chamam de gramática escritural, em contraposição às vivências das
comunidades indígenas predominantemente assentadas na oralidade.
Terminada a formação de 2018, alguns questionamentos ficaram latentes. Embora a
população indígena de Aracruz seja grande e consequentemente o número de escolas indígenas
também, os estudantes têm um baixo desempenho nas avaliações externas, incluindo as avaliações
realizadas pela Secretaria de Educação. Salienta-se a grande importância dada aos índices
resultantes destas avaliações no município. Por ter sido possível dialogar com os técnicos da
secretaria de educação, apreendeu-se a competição entre os municípios da região para saber qual
deles se destaca.
Em apenas uma das escolas indígenas os estudantes são submetidos às avaliações do SAEB
(Sistema de Avaliação da Escola Básica), fato explicado pela insuficiência do número mínimo de
estudantes estabelecido pelo sistema avaliativo institucional. Nas avaliações promovidas pela
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Secretaria Municipal de Educação (SEMED) do município, é exigido que todos os estudantes
indígenas participem do processo avaliativo.
Apreendeu-se, durante a ação formativa, certo incômodo por parte dos gestores indígenas
para com o programa formativo, não porque fossem contrários ao conteúdo trabalhado, mas, como a
abordagem da formação trata do acompanhamento da aprendizagem, o tema das avaliações externas
invariavelmente se faz presente. Muitos comentários apontam a existência da ideia por parte de
gestores não indígenas e possivelmente por parte da SEMED, de que o desempenho acadêmico dos
estudantes indígenas “puxam os resultados para baixo”.
Uma representante da SEMED de Aracruz, já no final do ano de 2018, se aproximou dos
gestores indígenas dizendo-se espantada por haver comparação entre o aprendizado dos estudantes
guarani e os estudantes não indígenas em fase de alfabetização, - para ela uma grande injustiça pelos motivos relacionados ao idioma e já relatados neste texto.
Com a constatação de que os gestores indígenas precisavam ser ouvidos com mais atenção,
pensou-se, ainda em 2018, na possibilidade de organizar encontros apenas com esse grupo, sem
excluí-los de um encontro geral com os demais gestores do município. Passou-se a considerar em
cada ciclo formativo horários e dias específicos para tais encontros.
CENÁRIO DE 2019: A QUESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ESCOLAS INDÍGENAS
Em reunião com os gestores das escolas municipais indígenas de Aracruz, realizada durante
o ciclo II do PVE de 2019, a representante da SEMED de Aracruz, responsável pelos assuntos
étnico raciais e outro representante indígena da etnia Tupiniquin, professor de Tupi da rede
municipal e alocado na Secretaria de Educação, reiteraram a necessidade de formação específica
para gestores dessas escolas. Para os representantes indígenas da SEMED, assim como para os
gestores escolares indígenas, o ensino da tradição cultural indígena deve se manter, pois consideram
a necessidade de constante reiteração da identidade cultural, mas nesse diálogo, houve
manifestações para que o ensino nas escolas indígenas se equipare às escolas não indígenas de
Aracruz, com a alegação de que muitos estudantes querem sair das escolas da aldeia por consideralas fracas. Young (2007) quando trata do tema relacionado à função da escola, afirma que à escola
cabe transmitir o conhecimento que a maioria dos estudantes obtém na comunidade ou em casa. O
autor chama os conhecimentos escolares de conhecimentos poderosos, pois farão toda a diferença
principalmente na vida dos jovens ou adultos.
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As reflexões de Young permitem que se pense que os estudantes das escolas indígenas têm a
percepção de que precisam aprender algo além dos conhecimentos culturais também vivenciados
nas escolas que frequentam, ou seja, querem igualdade em se tratando de conhecimento acadêmico.
Ressalta-se a complexidade da discussão sobre o conhecimento escolar, principalmente em
se tratando das escolas indígenas. Embora no diálogo do encontro tenha sido reiterado pelos
gestores a necessidade de os conhecimentos das comunidades indígenas não serem menosprezados
dentro do currículo, admitiu-se que muito do que se ensina nas escolas indígenas se parece muito
com o que se ensina nas escolas não indígenas. Uma das gestoras falou “já fizemos trabalhos em
que os indígenas apareciam como nos trabalhos escolares das demais escolas, com peninha na
cabeça” (Diretora de uma das escolas). Ainda tomando por referência Vincent, Lahire e Thin
(2001), destaca-se que a escola indígena também se constitui no mesmo processo da tradição
escolar, o que não significa afirmar que é preciso ressignificar constantemente o que se faz na
escola e buscar mudanças para que ela cumpra a sua função de ensinar aquilo que a família e a
comunidade não puderam fazê-lo em termos de conhecimento sistematizado.
Vale ressaltar a forte permanência da cultura indígena nas escolas de Aracruz. Mesmo
havendo gestores para tratar das questões disciplinares, em muitas ocasiões o cacique da aldeia é
chamado para resolver o problema diretamente com o estudante ou seus familiares. Quando a
indisciplina acontece, os caciques têm mais autoridade que os gestores.
Destaca-se, desse modo, a preocupação da representante da SEMED para questões étnico
raciais em manter os traços culturais das comunidades indígenas, mas nota-se que o conhecimento
escolar trabalhado nas escolas não indígenas não chega às escolas das aldeias por inúmeros
motivos, dentre eles destaca a formação precária dos professores indígenas. As mudanças da
legislação no Brasil quanto a educação indígena, presentes na Constituição Brasileira de 1988, ao
que parece, não foram suficientes para mudar o cenário em relação ao ensino para os estudantes
indígenas. Vale buscar evidências no:
Título VIII: da ordem social, Capítulo III: da educação, da cultura e do desporto,
Seção I: da educação, Artigo 210 - Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino
fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores
culturais e artísticos, nacionais e regionais. 2. O ensino fundamental regular será
ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a
utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem (BRASIL,
1988).
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Será preciso à educação indígena a produção de material didático específico para as escolas
indígenas. Isso também é incorporado à legislação.
A agência Brasil, em 2016, informou que apenas 50,5% das escolas tinham material didático
destinado especificamente aos povos indígenas, chegando a 56,7% em 2013. Em 2014, essa
porcentagem caiu para 50,6%.
A explicação do grande número de escolas indígenas sem material específico é dada pelo
MEC, de acordo com o Censo escolar daquele ano. O fato ocorre pelo aumento das escolas
indígenas, 2954 em 2012, 3.059 em 2013; em 2014, 3.056; e em 2015, 3.085.
A produção de material didático para os estudantes indígenas tem sua elaboração no
contexto de formação de professores indígenas. Atualmente, os referidos materiais são destinados
majoritariamente aos anos iniciais e produzidos durante a formação das licenciaturas interculturais
no magistério intercultural de nível médio. É necessário destacar que os números oficiais incluem
informar que no país apenas 20 instituições de nível superior são responsáveis pelos cursos de
licenciatura, formando até 2015, 1961 profissionais.
Há grande contradição entre investir no aumento da escolarização de indígenas da escola
básica – o mesmo periódico citado traz esta informação – e, ao mesmo tempo, não promover o
aumento do número de professores indígenas.
Uma informação relevante em relação aos estudantes indígenas de Aracruz e que se
relaciona com os dados apresentados há pouco é o fato de haver muitos pedidos de transferência
feitos pelos pais dos estudantes destas escolas para as não indígenas, na busca de conhecimentos
considerados importantes socialmente.
Os encontros com gestores indígenas durante as formações evidenciaram a necessidade de
se pensar em quais conhecimentos são necessários para os estudantes. Quais conhecimentos as
escolas indígenas devem trabalhar para contribuir com o fortalecimento da cultura e ao mesmo
tempo valorizar e trabalhar com um tipo de conhecimento que outros estudantes de escolas não
indígenas possuem? Ou, na definição de Michael Young, os conhecimentos poderosos.
PROPOSTAS PARA AS ESCOLAS INDÍGENAS DE ARACRUZ: A FORMAÇÃO DOS
GESTORES E SEU CARÁTER PROPOSITIVO
Ainda no ano de 2018, um dos representantes da equipe da SEMED, apresentou uma versão
preliminar de um documento intitulado “Plano Nacional de Educação Escolar Indígena”, em que
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são estabelecidas metas a serem cumpridas em relação ao currículo das escolas indígenas – o
documento em elaboração com a participação de várias entidades ligadas à educação, atualmente
encontra-se “parado”. Ressalta-se o pequeno número de documentos curriculares que tratam dos
temas relacionados ao ensino para a população indígena.
Na referida ação formativa, considerou-se a possibilidade de elaboração de um currículo
para as escolas indígenas com a participação de vários segmentos participantes da escolarização
desta modalidade, juntamente com a SEMED. A ideia é a elaboração de um documento curricular
que atenda às necessidades da comunidade estudantil indígena, incluindo repensar as avalições
feitas em nível municipal, ou seja, pensar em meios avaliativos que atendam o aprendizado dos
estudantes indígenas.
Uma exploração feita pela formadora sobre os currículos para escolas indígenas mostrou
haver um documento intitulado “Diretrizes para Educação Escolar Indígena”, editado pelo MEC,
em 1998, em que são apresentados elementos importantes para a modalidade, levando em conta os
conhecimentos indígenas e os conhecimentos das disciplinas escolares, em uma articulação bastante
interessante porque reitera os conhecimentos indígenas e apresenta os conhecimentos escolares
dentro do contexto das comunidades. Tal documento foi apresentado como parâmetro de estudo
para elaboração de um currículo próprio para as escolas de Aracruz.
Constatou-se junto aos gestores, a inexistência na atual BNCC (Base Nacional Curricular
Comum) de itens, concepções ou princípios que tratem do tema do ensino escolar para as
comunidades indígenas.
Diante do debate instaurado nos encontros formativos, foram identificados alguns itens os
quais a SEMED de Aracruz deverá se ater quanto às escolas indígenas:
a) Pensar em um modo de avaliar os estudantes de maneira específica;
b) Elaborar de um currículo indígena para as escolas de Aracruz;
c) Pensar e elaborar materiais didáticos específicos, a SEMED;
d) Estudar as Diretrizes Curriculares de 1998;
e) Pensar nas especificidades da formação para os professores indígenas (existem
professores indígenas com a formação de ensino médio.
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Como resultado das reflexões produzidas durante a ação formativa em tela, algumas ações
foram selecionadas por terem potencial para serem colocadas em prática pelas escolas indígenas e
pela SEMED de Aracruz, no ano de 2020:
1 – Agendar reunião com a coordenação do PAES (Pacto pela alfabetização no Espírito
Santo) sobre a utilização do material com os professores de alfabetização, focalizando a
alfabetização das crianças indígenas, especial as da etnia Guarani;
2 – Pensar em momentos formativos para os profissionais da educação, indígenas e não
indígenas, por etapa de ensino, sobre a história indígena no município, no sentido de mobilizar
esforços para acabar com estigmas detectados por gestores indígenas a respeito da população
indígena do município;
3 – Manter os encontros formativos previstos no cronograma sobre o Currículo Indígena;
4 – Produzir material didático específico para as escolas indígenas;
5 – Formação específica para os professores das escolas indígenas;
6 – Estudar o calendário escolar de forma a contemplar as formações das escolas indígenas;
7 – Organizar diagnóstico específico para as escolas indígenas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As reflexões presentes neste estudo/ação formativa mostram que mesmo um município
como o de Aracruz, em que o número de estudantes indígenas e de escolas sejam significativos, as
definições de políticas educacionais voltadas para a aprendizagem e para ensino são insuficientes.
Muitos aspectos/soluções de problemas se relacionam diretamente à SEMED e outros a nível
nacional e precisam ser considerados para promover uma educação de qualidade para os estudantes
indígenas.
Para os gestores participantes da ação formativa, segundo suas percepções, a baixa
qualidade do ensino oferecido pelas unidades escolares indígenas se relaciona a motivos que vão
desde a identificação dos estudantes indígenas com a escola, - muitos abandonam a escola por
motivos culturais como casamentos precoces - até a formação de professores, considerada por eles
como bastante deficiente.
O trabalho pedagógico com temas culturais da tradição indígena vem se intensificando nas
escolas, o que é considerado positivamente pelos gestores, pois reforça o pertencimento dos
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estudantes e de toda comunidade ao seu grupo étnico. Entretanto, como ressaltam os gestores, é
necessário que os conhecimentos escolares aos quais os estudantes não indígenas têm acesso, passe
a fazer parte do cotidiano das escolas indígenas.
A ação formativa com os gestores indígenas promovida pela SEMED em parceria com o
Instituto Votorantin e com a consultoria do CENPEC, possibilitou a identificação de muitos
aspectos palpáveis da educação escolar indígena de Aracruz, permitindo aos gestores da secretaria e
das escolas a elaboração de políticas públicas para serem executadas.
Detectou-se que ações formativas que não se pretendem prescritivas, surtem bons resultados,
pois os principais sujeitos do contexto podem refletir sobre suas dificuldades, localizar os motivos e
identificar as possibilidades de mudanças, como é o caso das propostas feitas pelos gestores para o
ano de 2020.
O tema curricular é central em toda esta discussão, pois na oferta da escolarização se detecta
a necessidade de que além dos conhecimentos locais/identitários, é muito importante para toda
comunidade que sejam agregados os conhecimentos escolares – o desejo não é o de desvinculação
entre os dois tipos de conhecimento.
Nesse sentido, a conceituação que Young (2007) faz sobre o conhecimento escolar é
bastante adequada, pois para o autor a função da escola é primordialmente possibilitar que os
estudantes, especialmente os das camadas populares, - estende-se que o conceito seja adequado para
as minorias -

possam acessar os conhecimentos designados pelo autor como conhecimentos

poderosos.
Sem que se desconsidere toda a riqueza da cultura indígena, estará em pauta para o ano de
2020, em Aracruz, tanto para a secretaria da educação quanto para os gestores escolares e para toda
a comunidade, propostas a serem colocadas em prática vislumbrando a melhoria da qualidade da
educação escolar das escolas indígenas.
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Resumo
Este estudo resultou de ação formativa desenvolvida junto aos gestores do ensino infantil e
fundamental das escolas públicas de Aracruz/ES, promovida pela Secretaria Municipal de Educação de
Aracruz, em parceria com o Instituto Votorantin e com o CENPEC (Centro de Estudos e Pesquisa em
Educação, Cultura e Ação Comunitária). A ação formativa tinha o objetivo de inserir os gestores no
processo de acompanhamento da aprendizagem. O programa formativo tem por característica o
desenvolvimento em três frentes: gestão educacional (Secretaria de Educação); gestão escolar (diretores
e coordenadores pedagógicos/diretores); mobilizadores sociais. No município existem seis unidades
escolares indígenas, onde atuam dez gestores escolares e dois técnicos da secretaria de educação para
assuntos étnico-raciais. O questionamento que gerou este estudo resulta da observação da formadora
quanto a tímida participação dos gestores indígenas nos encontros formativos. Geralmente sentavam-se
ao fundo da sala e raramente tomavam a palavra. Questionou-se: o tipo de formação oferecida atendia
às especificidades das escolas indígenas? Quais eram os motivos para a baixa participação destes
gestores? Qual seria a opinião deles a respeito da referida formação? Havia conexão entre o que era
trabalhado nas formações e o desenvolvimento do trabalho na escola? O estudo do tipo
etnográfico/observação participativa e elementos da pesquisa focal, incluiu visitas às unidades escolares
indígenas. A base teórica está vinculada aos teóricos Guy Vincent, Lahire e Thin, no tangente ao
conceito de forma escolar; e Michel Young quanto ao conhecimento escolar. Concluiu-se com o estudo
a necessidade de espaços formativos para os profissionais das escolas indígenas, tendo em vista a
complexidade e especificidade desta modalidade de ensino. A participação ativa dos gestores na ação
formativa possibilitou o surgimento de propostas concretas, potencializando o acompanhamento da
aprendizagem e a elaboração de políticas públicas para as escolas indígenas.
Palavras chave: Educação indígena; Gestores indígenas; Gestão; Currículo; Política Educacional.
FORMAÇÃO DE FORMADORES: IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA DE
FORMAÇÃO DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS
Adriano Borba Correa – PUC/SP – PEPG: EHPS

INTRODUÇÃO
Este artigo pretende discorrer sobre pesquisa em andamento que tem como objeto de
pesquisa o estudo do processo formativo construído pelo Núcleo Pedagógico de uma Diretoria de
Ensino, pertencente a rede pública estadual paulista, com o intuito de analisar como ocorrem os
processos de construção das pautas e de condução da formação de professores coordenadores nas
reuniões de trabalho ofertadas pela diretoria de ensino, trata-se de pôr em destaque o processo de
formação de formadores, proposto pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP).
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Trata-se, ainda de buscar fundamentos para a construção de propostas de formação que
tornem esse espaço mais crítico, reflexivo e colaborativo, centralizado na formação de sujeitos
emancipados e autônomos, conscientes de seu papel no processo formativo.
Pode-se supor que o cerne da formação de professores consiste em pôr em evidência como
ocorre o processo formativo do grupo, tendo como foco a formação em serviço.
À luz da perspectiva crítica de formação de formadores (IMBERNÓN, 2009) é possível
supor que, em um processo formativo reflexivo e colaborativo, se faz necessário promover uma
formação dos formadores de professores, no caso desta pesquisa, os Professores Coordenadores
Pedagógicos do Núcleo Pedagógico (PCNPs), com o intuito de fomentar a reflexão crítica dos
sujeitos no decorrer do processo de formação continuada na diretoria de ensino e durante as Aulas
de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPCs) nas escolas.
Busca-se com esta pesquisa pôr à vista o processo de construção da proposta de formação
dos PCNPs do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino, e quais impactos tal proposta formativa
terá no desenvolvimento profissional dos professores coordenadores pedagógicos.
BASES PARA A PESQUISA
Com o objetivo de subsidiar esta pesquisa, são apresentados a seguir:
a) o cenário acadêmico, incluindo a apresentação dos teóricos que servirão de suporte à
pesquisa e o levantamento bibliográfico inicial realizado, reunindo pesquisas sobre a
temática em estudo e a leitura de alguns estudos correlatos;
b) esboço do cenário legal orientador da formação continuada de profissionais para o
ensino básico em São Paulo, reunindo os documentos norteadores das ações de
formação continuada sob estudo.
APOIOS TEÓRICOS: LEITURAS INICIAIS
Segundo Vygotsky (1934), em estudo sobre a construção do pensamento e da linguagem e a
respeito do processo de aprendizagem, em suas práticas sociais, os sujeitos se engajam em
atividades distintas e são essas atividades que propiciam oportunidades de desenvolvimento de si,
dos outros e da sociedade.
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Pretende-se utilizar nesta pesquisa a contribuição de Engeström (1999) que modifica o
conceito triangular da atividade proposto por Vygotsky, propondo o conceito de rede de sistemas de
atividades, que é um processo de intercomunicação entre sujeito e objeto, mediado por artefatos
culturais orientadores do sujeito no mundo.
Trata-se de compreender, a atividade a ser analisada (ações de formação continuada dos
professores coordenadores pedagógicos das unidades escolares) como um conjunto de ações, que
possibilita a transformação não apenas do sujeito, mas da realidade na qual ele está inserido.
Nessa perspectiva, a atividade humana não é percebida como um sistema de atividades
isoladas, mas como uma rede de relações culturais que, por meio do diálogo e da colaboração,
adquire função transformadora do real.
Para tanto, a atividade supõe ação consciente e deliberada do ser humano.
Assim, este conceito de atividade, pressupõe as relações entre o sujeito historicamente
construído, dotado de consciência de sua existência humana, o mundo externo, sua realidade
interna, as realidades dos outros, fomentando a transformação dos sujeitos envolvidos na atividade.
Imbernón (2011) considera o desenvolvimento profissional docente de forma articulada e
concomitante ao conceito do desenvolvimento cognitivo e teórico e atrelados aos âmbitos de
trabalho, que irão fomentar ou delimitar o desenvolvimento da carreira docente.
Segundo esse autor, o cerne de uma formação permanente legítima parece ser o óbvio:
atender às demandas, às especificidades e necessidades profissionais docentes atrelados aos seus
contextos educativos e sociais. Entretanto, para que isso ocorra de fato, faz-se necessário não
apenas considerarmos tais aspectos de maneira reflexiva, mas que efetivamente possamos pensar na
formação além da formação, ou seja, romper com a dicotomia teoria- prática.
Trata-se de construir modelos formativos que dialoguem com os outros aspectos do
desenvolvimento profissional, como por exemplo: considerar o contexto no qual o docente se
encontra inserido, ou seja, o sistema, a rede, a estrutura educacional.
Carlos Marcelo (2009) também define desenvolvimento profissional docente enquadrandoo, no entanto, na procura da identidade profissional e na forma como os professores definem a si
mesmos e aos outros. Para o autor, a denominação desenvolvimento profissional, por sua conotação
de evolução e continuidade, supera a visão tradicional e linear, ou de mera justaposição entre
formação inicial e formação contínua dos professores. Nas suas palavras, trata-se de um processo
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que pode ser individual ou coletivo, “(...), mas que se deve contextualizar no local de trabalho do
docente — a escola” (MARCELO, 2009, p. 10).
Daí a ideia de formação centrada na escola (também defendida por BARROSO, 1997), que
pressupõe a formação centrada nas necessidades e prioridades dos sujeitos submetidos à formação
no exercício da profissão, o que inclui a realidade da unidade escolar à qual pertence, as condições
específicas de trabalho, o momento em que se encontra na evolução da carreira docente ou ciclo de
vida profissional.
Conforme Marcelo (2009), a profissão docente é uma “profissão do conhecimento” e, sendo
assim, o conhecimento é o “elemento legitimador da profissão docente e a justificação do trabalho
do professor” – este sim voltado essencialmente para “o compromisso em transformar esse
conhecimento em aprendizagens relevantes para o aluno (MARCELO, 2009, p. 8). Com isso, o
autor põe em destaque a “importância do papel dos professores nas possibilidades de aprendizagem
dos alunos” (p. 8).
Com o intuito de ampliar o aporte teórico desta pesquisa, busco em Viñao Frago, conceitos
que possam contribuir para a compreensão do processo de implementação de uma política de
formação, a saber: culturas escolares, reformas, cultura dos reformadores e gestores.
Viñao Frago destaca que não se considera a história no processo de discussão e
implementação de políticas públicas educacionais, as reformas assumem um caráter “a-histórico”,
desconsiderando a cultura e a história das escolas, produzindo rupturas e descarte do processo já
existente, propondo a ressignificação da escola, gerando descontinuidades e adaptações dos
programas de políticas de educação inseridos no sistema de ensino. Considera ainda, que há um
processo de distanciamento entre a cultura dos reformadores e gestores e a cultura escolar, gerando
oposição e tensão entre ambos, um jogo de poder com perspectivas diferentes:
Outro conceito relevante para considerarmos nesta pesquisa, é o que o autor denomina de
“tutela e controle das instituições e dos docentes” (VIÑAO FRAGO, 1996), o que se configura
como “cultura escolar administrativa”, fundamentada em normas, instruções, propostas, diretrizes,
orientações prescritivas, e utilizando-se dos meios para difusão e legitimação dos conceitos que
prescrevem ao sistema de ensino, que implica numa percepção de “culturas escolares” no plural,
segundo o autor, pois existe também a cultura escolar administrativa, pertinente aos reformadores e
supervisores de educação, que a tendo sob sua responsabilidade e controle, implica uma concepção
diferente de ver a escola e suas demandas.
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Segundo Viñao Frago (1996) o fracasso ou o sucesso das reformas educativas é resultado do
antagonismo, entre a cultura da escola, dos professores e dos alunos e a cultura dos
reformadores/gestores. Aponta que, ao ignorar as práticas escolares, os reformadores ignoram o
caráter histórico e processual que perpassa toda a realidade da educação da cultura escolar.
OUTRAS LEITURAS JÁ REALIZADAS
É nessa perspectiva que Souza (2007), Silva (2006) e Liberali (2014) contribuem para o
estudo, assim como André (2010) que analisa pesquisas brasileiras para comprovar que a formação
de professores constitui um campo de estudos no Brasil com 05 indicadores (propostos por C.
Marcelo): existência de objeto próprio; metodologia específica; uma comunidade de cientistas com
um código de comunicação próprio; integração dos participantes no desenvolvimento da pesquisa e
reconhecimento da formação de professores como fundamental na qualidade da ação educativa, por
administradores, políticos e pesquisadores.
CENÁRIO LEGAL ORIENTADOR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES
COORDENADORES EM SÃO PAULO
Para o esboço desse cenário legal orientador da formação continuada de profissionais para o
ensino básico em São Paulo, realizou-se levantamento dos documentos norteadores das ações de
formação continuada sob estudo o qual reuniu os seguintes documentos norteadores dessa formação
(2007 a 2019):
•

Resolução SE - 91, de 19-12-2007 – sobre Oficinas Pedagógicas;

•

Resolução SE nº 21, de 17-2-2010 – sobre exercício docente em Oficinas
Pedagógicas e posto de trabalho de Professor Coordenador;

•

Resolução SE nº 29, de 19-3-2010 – sobre atuação de docentes em outras funções;

•

Resolução SE nº 59, de 4-6-2012 – sobre atribuições dos Professores Coordenadores
do Núcleo Pedagógico das Diretorias de Ensino;

•

Resolução SE nº 68, de 19-06-2012 – sobre ações de acompanhamento pelos PCNPs
nas escolas;

•

Resoluções SE nº 75, de 30-12-2014; nº 03, de 12-01-2015 e nº 6, de 20-1-2017 –
sobre função de Professor Coordenador.
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Resolução SE 1, de 17-01-2-19 - sobre a Prioridade de Atendimento aos Alunos, por
docentes designados e atuando em programas/projetos da pasta, nas unidades
escolares da rede estadual de ensino e dá providências correlatas.

Vale destacar no levantamento realizado a Resolução SE 1, de 17-01-2-19, que prescreve em
seu Artigo 2º que o Professor Coordenador deverá reger classe ou ministrar aulas em substituição e
ou caráter eventual, podemos supor que tal atribuição descaracteriza a função primordial do
Professor Coordenador como formador de professores na unidade escolar, pois prioriza o
atendimento ao aluno através desta nova atribuição especificada nesta legislação.
As resoluções corroboram com as teorias apresentadas nesta pesquisa, pois sinalizam a
intencionalidade para a construção de uma formação crítica e reflexiva dos professores centrada na
escola, construída pelo coletivo, fundamentadas em critérios e procedimentos, com o intuito de
garantir a concretização do prescrito no âmbito escolar.
Pode-se observar tais concepções de formação crítica e reflexiva centrada na escola,
considerando os seguintes descritores extraídos das resoluções e dos documentos oficiais e
considerando as atribuições dos Professores Coordenadores integrantes dos Núcleos Pedagógicos PCNPs das Diretorias de Ensino:
•

identificar e valorizar os saberes do Professor Coordenador - PC da unidade escolar;

•

fortalecer o papel do PC como formador de professores;

•

realizar

intervenções

pedagógicas,

oferecendo

contribuições

teóricas

e/ou

metodológicas que visem à construção do espaço dialógico de formação.
Outrossim, quando se consideram as atribuições do docente designado para o exercício da
função gratificada de Professor Coordenador (PC), é possível destacar os seguintes descritores:
•

práticas de gestão democrática e participativa,

•

coordenar a elaboração e o desenvolvimento das ações de coordenação pedagógica
um espaço dialógico e colaborativo de práticas gestoras e docentes, que assegurem: a
participação proativa de todos os professores, nas horas de trabalho pedagógico
coletivo.

Entretanto, pode-se verificar nos documentos oficiais orientadores da formação uma ênfase
e tendência nos mecanismos de controle e monitoramento, com o foco especificamente na
implementação do Currículo Oficial e nas metas de aprendizagem de acordo com os seguintes
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descritores extraídos dos documentos oficiais: análise e monitoramento de ações de formação; a
centralidade do currículo; articulação entre currículo e avaliação; construção de estratégias que
possam contribuir para a melhoria dos indicadores e fortalecimento do Currículo Oficial.
PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DOS DADOS
Trata-se de pesquisa de natureza qualitativa (conforme BOGDAN e BIKLEN, 1994),
realizada por meio de: análise de documentos; observação dos encontros para formação de
coordenadores e das ATPCs para formação de professores; entrevistas semiestruturadas (gravadas
em áudio) com os dois PCNPs e os dois PCs (com construção e teste de roteiros para: observação,
entrevistas e análise documental).
As entrevistas realizadas com os dois sujeitos centrais da pesquisa, os PCNPs do Núcleo
Pedagógico da Diretoria Regional de Ensino, com a intencionalidade de identificar as concepções
sobre o processo de formação, com o foco nas seguintes categorias: papel do formador, qualidade
da formação, mudanças necessárias, relação da formação com: conteúdos/currículo e
demandas/necessidades dos professores coordenadores, tipo de formação oferecida, relação entre a
teoria nos cursos com a prática nas escolas: conteúdos trabalhados nos cursos/formações versus
ATPC.
Pode-se destacar nos trechos extraídos das entrevistas com os dois PCNPs, sujeitos centrais
desta pesquisa, alguns descritores que serão posteriormente tomados como eixos para análise, à luz
do arcabouço teórico desta pesquisa, como por exemplo:
•

acompanhamento da prática no monitoramento efetivo,

•

a proposta é sempre olhando para a aprendizagem dos alunos, para o currículo oficial
do estado de São Paulo e as diretrizes da secretaria de estado da educação,

•

reaplicabilidade da formação na escola,

•

formação = propor ações que possam elevar a melhoria da qualidade da educação,

•

indicadores (IDESP, IDEB) como base de toda formação.

Trata-se de demonstrar, nessa análise parcial dos resultados, as características do processo
de formação na ATPC, para responder alguns questionamentos desta pesquisa, buscando
caracterizar esses encontros em relação ao tipo de formação realizada, aos conteúdos trabalhados, às
formas de condução, às relações com a prática, bem como buscando identificar como os
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coordenadores pedagógicos participantes dos encontros de formação compõem a pauta de formação
para o espaço formativo das ATPCs, desenvolvido em duas escolas, da mesma Diretoria de Ensino.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos considerar que, por meio dos encontros de formação, será possível investigar o
processo de desenvolvimento profissional e construção da identidade docente, privilegiando os
espaços de formação em serviço como possibilidades formativas dos sujeitos.
Assim, este artigo apresentou que para esta pesquisa, ressaltam-se os aspectos de
organização e construção de sentido da ação profissional no momento dos encontros formativos,
como espaços coletivos e colaborativos de construção de conhecimentos.
Para encerrar, cabe ainda ressaltar que as análises dos dados precisam ser ampliadas e
confrontadas com novas coletas de dados de observação e realizadas à luz dos referenciais teóricos
e resultados de outros estudos, ou seja, há que se realizar a releitura intensiva dos dados,
considerando as questões, objetivos e hipótese da pesquisa, os apoios teóricos norteadores e o
levantamento bibliográfico realizado.
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Resumo
O objetivo deste artigo é apresentar os resultados parciais de pesquisa que se propôs a analisar a
implementação de uma política de formação de coordenadores pedagógicos, nos encontros realizados
pelo Núcleo Pedagógico de uma Diretoria de Ensino da rede pública estadual de São Paulo, com o
foco no processo de desenvolvimento profissional dos professores coordenadores pedagógicos, e quais
impactos no desenvolvimento profissional tal proposta formativa possibilitará. A pesquisa é realizada
no âmbito dos estudos da sociologia educacional, com a intenção de analisar o processo da formação
centrada na escola constituída pelos sujeitos participantes desse processo formativo, os Professores
Coordenadores do Núcleo Pedagógico e os Professores Coordenadores, à luz do conceito de atividade
proposto por Vygotsky e Engeström, bem como à luz da perspectiva crítica de formação,
desenvolvimento e construção de identidade profissional de professores e de formadores de
professores, segundo Imbernón, Marcelo e Barroso, considerando o contexto das políticas públicas
propostas através dos documentos orientadores e suas legislações implementadas pela Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo, na perspectiva de Viñao Frago. A hipótese que norteia a pesquisa
está ligada à ideia de que tal iniciativa de formação continuada realizada pelo núcleo pedagógico nos
encontros com os professores coordenadores tem como cerne alinhar as diretrizes pedagógicas
propostas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, da diretoria de ensino e das unidades
escolares, com o foco na formação dos Professores Coordenadores (formadores de professores). Os
resultados parciais obtidos por meio de análise das entrevistas e dos documentos oficiais, para
formação de professores já trazem algumas evidências que configuram um processo de formatação e
replicabilidade do processo formativo proposto pela diretoria de ensino, em contradição às legislações
vigentes que trazem uma perspectiva de formação reflexiva e crítica.
Palavras-Chave: Formação de Coordenadores Pedagógicos; Professor Coordenador de Núcleo
Pedagógico de Diretoria de Ensino em São Paulo; Formação Centrada na Escola; Desenvolvimento
Profissional Docente.
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INTRODUÇÃO
Este texto se propõe a demonstrar parte de uma pesquisa de doutorado que está em fase de
desenvolvimento no Programa de Doutorado em Educação da UFBA, o tema trata do papel que os
sindicatos do setor educacional exercem na formação dos professores, pois entendemos que estas
instituições também podem ser consideradas como espaços de formação continuada dos docentes.
As instituições escolhidas para a pesquisa foram o Sindicato Nacional dos Docentes das
Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN), a Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Estabelecimento de Ensino (CONTEE) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
(CNTE).
Ao tratarmos do tema relacionado aos sindicatos na área educacional devemos considerar a
complexidade e especificidades que envolvem estas organizações, desde o perfil da categoria
profissional que compõe os sindicatos, até as demandas que os representantes sindicais recebem,
seja por parte da categoria, ou do empregador, se são profissionais que atuam no setor público ou
privado, tudo isso são características que precisam ser levadas em consideração no momento em
que pesquisamos este tipo de instituição.
Quanto à relação com a dimensão da formação de professores Tardif argumenta que “a
temática da profissionalização não pode estar dissociada da problemática do trabalho escolar
docente e dos modelos que regem a educação”. (TARDIF, 2009, p.28)
Com relação às atividades desenvolvidas por estas organizações sindicais, podemos destacar
as mobilizações, os grupos de trabalhos, os congressos, as publicações como os cadernos e
cartilhas, entre outras atividades realizadas nestes espaços de mobilização.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A pesquisa tem natureza qualitativa, a análise tem como um dos fundamentos a dialética.
Consideramos, de acordo com o método dialético, que a realidade se encontra em constante
movimento, ou seja, a realidade não permanece fixa, estagnada, por trás de uma aparente
estabilidade há um processo de constantes mudanças, resultante das relações e dos acontecimentos
que se alteram com o passar do tempo. Com isso, a realidade está sempre em processo de
transformação.
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É preciso considerar, também, que não é possível analisar nenhum elemento da realidade de
forma isolada, ou seja, as partes estão inter-relacionadas ao todo. A análise do objeto pesquisado só
pode ser compreendida quando associada ao contexto que o circunda. Na obra de Lucien
Goldmann, Dialética e cultura, em uma passagem o autor afirma que para ao pensamento dialético:
Nunca há pontos de partida absolutamente certos, nem problemas definitivamente
resolvidos; afirma que o pensamento nunca avança em linha reta, pois toda verdade
parcial só assume sua verdadeira significação por seu lugar no conjunto, da mesma
forma que o conjunto só pode ser conhecido pelo progresso do conhecimento das
verdades parciais. À marcha do conhecimento aparece assim como uma perpétua
oscilação entre as partes e o todo, que devem esclarecer mutuamente. (GOLDMANN,
1967, p. 5, 6)

Analisar o objeto de estudo levando em consideração a relação entre as partes e o todo nos
permite compreender as diferenças e contastes que se estabelecem entre as três organizações
sindicais aqui pesquisadas, bem como as peculiaridades que se desenvolvem em cada uma delas,
no que diz respeito às relações estabelecidas dentro destas instituições no processo de formação
docente.
Por formação de professores, entendemos que seu papel vai além dos conteúdos ensinados
em sala de aula, de acordo com Imbernón:
O conhecimento do professor não pode ser desvinculado da relação entre teoria e
prática, nem de sua função de analista de problemas morais, éticos, sociais e políticos
da educação, nem tampouco de um contexto concreto. (IMBERNÓN, 2011, p. 119)

Quanto à definição do que é o sindicalismo, é difícil de estabelecer enquanto uma unidade,
devido à complexidade que envolve os diferentes perfis de trabalhadores, ou seja, cada categoria
profissional vai desenvolver um sindicalismo com características e especificidades próprias, que se
relacionam não apenas às demandas e reivindicações dos trabalhadores, como também à sua
formação. O que podemos afirmar, de acordo com Boito, é que esse tipo de organização dos
trabalhadores foi construído a partir dos moldes do modo de produção capitalista. Contudo, para
que haja um movimento de trabalhadores mobilizados numa determinada causa, é necessário que
eles se organizem em torno de seus objetivos:
A existência de um movimento reivindicatório estável, organizado e socialmente
legítimo dos produtores diretos no modo de produção capitalista é uma possibilidade
virtualmente contida na macroestrutura desse modo de produção, na qual se articulam
uma infra-estrutura econômica dotada de produção socializada operada pelo
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trabalhador coletivo e uma superestrutura jurídico- política produtora de ilusão de um
coletivo nacional de indivíduos livres e iguais (BOITO, 2007, p. 177).

Desse modo, para que haja um crescimento do movimento sindical, é preciso ter condições
estruturais, além da consciência e capacidade de organização dos trabalhadores. No caso dos
sindicatos, como mencionado, o desenvolvimento ocorreu de forma heterogênea, os trabalhadores
enfrentaram dificuldades em diferentes momentos, ampliaram seu campo de atuação e passaram a
atender diversas categorias de trabalhadores. A ampliação da atuação sindical fez com que eles
tomassem características mais complexas como temos atualmente. Além disso, os objetivos dos
sindicatos foram se alterando de acordo com as mudanças históricas vivenciadas pelos
trabalhadores e também com as peculiaridades específicas de cada período histórico de existência
dessas organizações.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Entre os procedimentos metodológicos utilizados estão as entrevistas semiestruturadas, o
objetivo é que seja possível dialogar de modo que estas se constituam em constructos teóricos, que
permitam compreender melhor como os processos de internacionalização se constituem nestas
organizações aqui pesquisadas. Na definição de Leiro: “Mais do que entrevistas, os diálogos se
constituíram em breves e importantes constructos teóricos” (LEIRO, 2004, p.75). No texto em
questão o recorte apresentado foi bibliográfico documental, análise foi realizada a partir dos
documentos que constam nas páginas oficiais do ANDES–SN, da CNTE e da CONTEE produzidos
pelas organizações sindicais, de modo que permitam revelar como as atividades desenvolvidas por
estas organizações podem contribuir com o processo de formação dos professores.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Até o momento a pesquisa revelou que as organizações sindicais pesquisadas têm
demonstrado preocupação no sentido de ampliar sua atuação para além das tradicionais atividades
de mobilização e reunião que os sindicatos costumam realizar, para dedicar atenção à construção de
Grupos de Trabalhos (GTS)com diferentes assuntos, além de seminários de formação com
temáticas atuais, existem também publicações de revistas.
Entre as três organizações pesquisadas, o ANDES-SN se destaca pela formação dos Grupos
de Trabalhos temáticos, no total são doze, visam atender a diferentes assuntos que fazem parte do
universo de interesse da classe trabalhadora, como, por exemplo, GTPE - Politica Educacional,
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GTSSA - Seguridade Social / Assuntos de Aposentadoria, GT Carreira, GT CeT - Ciência e
Tecnologia, GTPAUA - Política Agrária, Urbana e Ambiental, GTPFS - Política de Formação
Sindical, GTPCEGDS - Políticas de Classe para as Questões Etnicorraciais, de Gênero e
Diversidade Sexual, GTHMD - História do Movimento Docente, entre outros. Os temas são amplos
e variados, mas são pautas atuais e transversais, ou seja, perpassam o universo de interesse da classe
trabalhadora. Atende atualmente 121 seções sindicais, com cerca de setenta mil associados.
Quanto à CNTE, esta é a segunda maior Confederação ligada à CUT, é composta por
professores do ensino básico público e trata de diversas questões que fazem parte do contexto
político e social do país, como questão de gênero e racismo, saúde do trabalhador, emprego,
exploração do trabalho infantil, entre outros.
A outra organização sindical pesquisada, a CNTE no quesito formação docente, conta com
um canal, com publicações como a revista Conteúdo, um canal de TV CONTEE, que discute temas
de interesse dos professores e da classe trabalhadora no geral, esta confederação agrega docentes da
rede privada de ensino, tem também como associados alguns técnicos, mas em menor proporção.
CONCLUSÕES
Pelo levantamento documental ficou evidente neste primeiro momento que o papel
formativo destas organizações junto aos docentes acontece principalmente devido às atividades
como as campanhas e as mobilizações, como é possível destacar, por exemplo, as mobilizações em
torno da reforma da previdência, que entre outras questões que são de interesse dos trabalhadores.
Contudo, cada entidade pesquisada realiza suas ações em diferentes ritmos, foi constatado
também que as três organizações sindicais trabalham com a formação dos professores numa
dimensão política, no sentido de formar a classe trabalhadora para uma compreensão política da
realidade que cerca os trabalhadores e não apenas a categoria dos docentes, até o momento os
indícios são de que entre as três entidades pesquisas, o ANDES-SN é o que mais tem promovido
ações no sentido de proporcionar uma formação aos seus associados. O material das entrevistas
ainda está em processo de análise, de modo que neste texto foi possível, apresentar algumas
conclusões sobre a análise de documentos.
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Resumo
No presente texto apresentaremos parte de uma discussão de pesquisa em andamento, realizada no
Programa de Doutorado em Educação da UFBA. A pesquisa trata do papel das organizações sindicais
na área educacional, sua relação como processo de formação docente, ou seja, apresenta uma reflexão
acerca das ações desenvolvidas pelos sindicatos como elementos formativos, tais como as mobilizações,
grupos de trabalhos, congressos e publicações como os cadernos e cartilhas, dentre outras atividades
que são desenvolvidas nos sindicatos pesquisados. Problematizamos a atuação e mobilização destas
organizações, de modo a entendermos como espaços-tempo de formação docente. As organizações
sindicais pesquisadas são o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior
(ANDES-SN), a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino
(CONTEE) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). Com relação à
metodologia utilizada, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, com fundamento dialético,
embora tenham como um dos instrumentos entrevistas semiestruturadas com professores sindicalistas,
no texto em questão o procedimento foi um recorte bibliográfico documental no qual consta nos sites
oficiais dos sindicatos em questão. Por se tratar de sindicatos, as atividades realizadas contribuem com
o processo formativo docente, mas sempre com caráter político. Quanto aos resultados encontrados
até o momento foi possível perceber que as três organizações sindicais analisadas trabalham com a
formação docente, seja através das publicações e materiais que produzem, seja por meio das atividades
que desenvolvem junto aos associados, como os dados de entrevistas e documentos ainda estão em
processo de análise não é possível definirmos ainda em que nível esta formação política oferecida por
estas entidades contribuem efetivamente com a formação docente, embora consideramos que a
formação política, que é realizada, é também parte da formação docente, uma vez que a categoria
profissional aqui estudada faz parte da classe trabalhadora.
Palavras-chave: Palavra-chave 1 Sindicalismo; Palavra-chave 2 Formação de Professores; Palavrachave 3 Educação.
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Resumo
O trabalho de coordenação pedagógica é fundamental na organização das atividades desenvolvidas nas
escolas. Assim, questiona-se: como se caracteriza a formação do coordenador pedagógico? Visando
problematizar esta questão, o painel tem como objetivo discutir a formação do coordenador
pedagógico, tanto inicial como continuada e analisar os reflexos da formação no trabalho realizado em
escolas públicas. Neste sentido, são analisados aspectos específicos da formação para o trabalho em
diferentes contextos. As pesquisas concluídas que compõem o painel pautam-se por estudos
bibliográfico-documentais e investigações empíricas, trazendo à tona elementos importantes para a
interpretação e (re) significação da formação pedagógica dos coordenadores. De maneira mais ampla, o
painel se propõe a: analisar a formação do professor da escola básica a partir do curso de Pedagogia,
centrando sua análise nas normativas legais que embasam a elaboração do currículo deste curso,
principalmente o eixo gestão educacional; discutir a necessidade da produção histórica de
conhecimentos voltados ao coordenador pedagógico como instrumento de trabalho, num processo
dialético de ressignificações das ações no contexto escolar; caracterizar as ações de formação
continuada destinadas aos Professores Coordenadores (PC) no estado de São Paulo, a partir de
indicadores das resoluções e do conteúdo de cursos relativos aos programas e projetos recentes que
tiveram o PC como público alvo; investigar como a formação continuada específica para a função,
pode ser fator interveniente na atuação profissional, especialmente no acompanhamento e orientação
ao trabalho docente. Os três artigos apontam de maneira convergente que a especificidade da função
não é considerada nas ações formativas destinadas ao coordenador pedagógico, havendo ausência de
políticas públicas formativas específicas a este grupo profissional que irá compor a gestão educacional.
Os trabalhos ressaltam ainda a necessidade apropriações e reflexões que possam contribuir com o
desenvolvimento da atividade profissional, numa dimensão política e técnica, produzindo sentidos e
significados na relação com o trabalho docente.
Palavras-chave: Coordenação Pedagógica; Curso de Pedagogia; Formação Inicial; Formação
Continuada; Atuação Profissional.
O CURSO DE PEDAGOGIA E A FORMAÇÃO PARA A GESTÃO EDUCACIONAL: EMBATES
E PERSPECTIVAS
Noeli Prestes Padilha Rivas – USP

INTRODUÇÃO
A formação de profissionais para a Educação Básica tem se constituído em campo de
disputas de concepções, políticas, currículos, dentre outros. Nesse processo formativo, destaca-se o
curso de Pedagogia, que tem como pressuposto a formação de professores para a docência na
Educação Infantil, Ensino Fundamental – anos iniciais e gestão educacional. Os principais
referentes legais do Conselho Nacional de Educação (CNE) que norteiam os cursos de Pedagogia
são: Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Pedagogia (DCNP Resolução CNE/CP nº 1/2006)(BRASIL, 2006) e Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e Base Nacional Comum para a Formação

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2496

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação) (Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de
dezembro de 2019, recentemente aprovada. (BRASIL, 2019).
A Resolução CNE/CP nº 2/2015, discutida no âmbito das universidades e associações
científicas, entre os anos 2012 a 2015, possuía aportes e concepções fundamentais para a melhoria
das dinâmicas formativas, garantia de concepção de formação pautada no desenvolvimento de
sólida formação teórica e interdisciplinar e buscava organicidade nas políticas e programas. Pode-se
afirmar, que tal normativa incorporou teses e princípios da formação de professores, historicamente
construídos, porém, foi revogada em 2019.
O atual Parecer (CNE/CP nº 22, de 7 de novembro de 2019, homologado pela Portaria MEC
nº 2.167, de 2019) e a decorrente Resolução CNE/CP 2/2019 trazem em seu bojo um processo de
desmonte da universidade pública e dos atuais cursos de licenciaturas no que concerne à autonomia
universitária, uma vez que o documento apresenta e reduz a formação inicial à competências gerais
e específicas atreladas à BNCC. A reflexão em torno dos atos normativos atuais parte do
questionamento acerca da identidade do curso de Pedagogia e da atual realidade desses cursos, os
quais ocorrem – em sua maioria – na modalidade à distância e a formação docente acontece,
predominantemente, em instituições privadas – o que aponta para o crescimento de um mercado
educacional (INEP, 2017), regido por intenso processo de mercantilização e regulação
(MANCEBO; VALE; MARTINS, 2015). Se, por um lado, a expansão engendrada nas últimas
décadas pode ser percebida como positiva por ampliar o acesso da população ao ensino superior,
deve-se atentar para alguns efeitos perversos desse mesmo processo, particularmente, no que tange
ao perfil dos cursos e carreiras criadas pelas instituições privadas, cuja expansão ocorre sob a
influência direta de demandas mercadológicas, com alto valor agregado decorrente da venda de
serviços educacionais.
O Parecer CNE/CP 22/2019 recorre a modelos importados de outros países, apresenta
diagnóstico limitado da problemática educativa, desconsidera a produção e o pensamento
educacional brasileiro, proporciona visão restrita e instrumental de docência retrocedendo nos
avanços que a área alcançou nas últimas décadas. No que concerne à nomenclatura a Resolução
CNE/CP nº 2/2019 denomina “ (...) Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de
Professores para a Educação Básica e Base Nacional Comum para a Formação Inicial de
Professores da Educação Básica (BNC-Formação”. Tal denominação enseja a vinculação da
formação de professores tendo como horizonte o cumprimento da BNCC, fundamentando-se em
competências gerais e específicas, explícitas nos artigos 1º ao 4º:
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Art. 1º A presente Resolução define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação Inicial em Nível Superior de Professores para a Educação Básica e institui a
Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica
(BNC-Formação), constante do Anexo, Parágrafo Único.
Parágrafo único. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em
Nível Superior de Professores para a Educação Básica e a BNC-Formação têm como
referência a implantação da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica
(BNCC), instituída pelas Resoluções CNE/CP nº 2/2017 e CNE/CP nº 4/2018.
Art. 2º A formação docente pressupõe o desenvolvimento, pelo licenciando, das
competências gerais previstas na BNCC-Educação Básica, bem como das
aprendizagens essenciais a serem garantidas aos estudantes, quanto aos aspectos
intelectual, físico, cultural, social e emocional de sua formação, tendo como
perspectiva o desenvolvimento pleno das pessoas, visando à Educação Integral.
Art. 3º Com base nos mesmos princípios das competências gerais estabelecidas pela
BNCC, é requerido do licenciando o desenvolvimento das correspondentes
competências gerais docentes.
Parágrafo único. As competências gerais docentes, bem como as competências
específicas e as habilidades correspondentes a elas, indicadas no Anexo que integra
esta Resolução, compõem a BNC-Formação.
Art. 4º As competências específicas se referem a três dimensões fundamentais, as
quais, de modo interdependente e sem hierarquia, se integram e se complementam na
ação docente. São elas: I - conhecimento profissional; II - prática profissional; e III engajamento profissional. (BRASIL, 2019).

O alinhamento da formação de professores à BNCC, representa retrocesso na concepção de
formação tendo em vista o rebaixamento da formação teórica e a recusa do conceito de base comum
nacional, dentre outros. A concepção de base comum nacional, defendida pela Associação Nacional
pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) desde a década de 1970, se constitui em
um conjunto de eixos norteadores da organização curricular, entendidos como princípios
orientadores da organização dos percursos formativos em todas as licenciaturas - com concepção
sócio-histórica da formação, que deve estar presente nos processos formativos. Portanto, a base
comum referida nos documentos da ANFOPE não se confunde com a base nacional comum da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), e nem mesmo com a atual proposta de BNC da
Formação. Nesse sentido, o objetivo central do documento do CNE (2019) é situar a atual BNCC da
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Educação Básica como horizonte único da formação de professores, aumentando o controle sobre
os processos formativo. (BRZEZINSKI, 2011).
Constata-se, também, no documento em pauta, a ausência do Curso de Pedagogia, enquanto
nomenclatura e identidade, como espaço de formação do Professor da Educação Infantil e Anos
Iniciais. Em seu lugar aparece a terminologia

“Curso de Formação de professores

multidisciplinares da Educação Infantil” e Curso de Formação de professores multidisciplinares dos
anos iniciais do Ensino” (artigo 13, itens I e II). (BRASIL, 2019). Estes “apagamentos”,
relacionados ao Curso de Pedagogia, configuram esvaziamento da formação crítica e científica,
dicotomia entre teoria e prática de ensino, dissociação entre pesquisa e ensino, reducionismo da
formação teórica à prática pela prática, dentre outras determinações - haja vista que propõem a
aplicação de saberes técnicos nas salas de aula, em uma perspectiva instrumental.
É nesse espaço de contradição que se torna possível a resistência acerca dos discursos
velados nas normativas do Conselho Nacional de Educação (CNE). De acordo com Arroyo (2013,
p.30), as políticas curriculares “têm agido como um marco conformador e controlador do trabalho e
das identidades profissionais”. As políticas curriculares e até as reorientações curriculares tendem a
seguir um servilismo ao movimento do mercado (ARROYO, 2013), o qual possui uma visão
reducionista de formação. Segundo o autor, o currículo é o núcleo e o espaço central que estrutura o
conhecimento, por isso é o território normatizado (e disputado). Considerando os aparatos legais,
verifica-se o que os referenciais teóricos apontam discursos meramente técnicos com abordagem
instrumental, apesar da falaciosa preocupação com a formação inicial docente, acerca do ensino
mediante uma legislação camuflada com conceitos capitalistas (NETO; ALMEIDA, 2017), uma vez
que os documentos formulam orientações gerais relacionadas às diretrizes curriculares que
representam posições consensuais dos meios legais.
Nesse sentido, o meio legal parece transgredir a autonomia das universidades públicas, as
quais têm que subsumir às adequações propostas pela normativa para a organização do currículo de
seus cursos de Licenciatura à luz desses documentos oficiais, que têm legitimado e valorizado a
divisão técnica do trabalho pedagógico, implicando em sua precarização. Com o propósito de
ressaltar a natureza profundamente política do debate educacional bem como a natureza política do
currículo, concebe-se o trabalho docente impregnado de intencionalidade, pois visa à formação
humana por meio de conteúdos e habilidades de pensamento e ação, implicando escolhas, valores,
compromissos éticos (PIMENTA; LIMA, 2012). A profissão professor adquire caráter dinâmico
justamente por ser concebida enquanto prática social, na qual a construção dessa identidade docente
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está pautada pela experiência, pelo conhecimento oriundo da formação profissional e pelos saberes
pedagógicos perante sua atuação repleta de intencionalidade. (NÓVOA, 2017).
Segundo Franco (2011, p.101), pensar um currículo para o curso de Pedagogia implica
considerá-lo numa perspectiva dialética, ou seja, “[...] um configurador de práticas sociais e
culturais, ao mesmo tempo que funcione como articulador e inovador dessas práticas [...]”. Não
cabe pretender ao currículo uma perspectiva redutora, técnica, tendo em vista sua dinamicidade,
caráter político e dimensão sócio histórica. O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de
conhecimentos, que de algum modo aparece nos textos, nas normativas e nas salas de aula. “Ele é
sempre parte de uma tradição seletiva (...), produto das tensões, conflitos e concessões culturais,
políticas e econômicas, (...) da mão invisível do livre mercado guiando todos os aspectos de
interações sociais”. (APPLE, 2011, p. 71, destaque do autor), sob o manto do neoliberalismo que
defende um Estado fraco – para poder se apropriar das políticas públicas. O esclarecimento
conceitual não é apenas uma questão semântica, pois são documentos norteadores que abordam a
formação profissional e seus impactos na sociedade. Assim, discutir a formação do pedagogo
pressupõe articulá-la com questões mais amplas da sociedade bem como entender os meandros das
normativas que são perpassadas por concepções políticas e ideológicas.
Neste artigo em questão enfatiza-se a formação do pedagogo no que concerne à gestão
educacional. Este recorte é deveras importante considerando-se que desde a criação do Curso de
Pedagogia (final dos anos de 1930) “perdura o dilema de como a formação dos gestores escolares
seria organizada”. (FRANCO, 2017, p.101), tendo em vista sua finalidade, organização curricular,
ênfases e atuação desses profissionais.
O LUGAR DA GESTÃO EDUCACIONAL NO CURSO DE PEDAGOGIA A PARTIR DAS
NORMATIVAS
O movimento histórico da gestão educacional nos Cursos de Pedagogia é perpassado por
várias denominações: a) “Técnicos em Educação” (Decreto-Lei nº 1190 de 4/4/1939, artigo 51, item
C: “Para preenchimento dos cargos técnicos de educação do Ministério da Educação, o diploma de
bacharel em pedagogia)”; b) “Especialistas de Ensino” (Parecer CFE n. 252/1969 e a Resolução
CFE n. 2/1969: Inicialmente foram criadas cinco habilitações, mas que poderiam ser desdobradas,
em oito: Magistério do Ensino Normal; Orientação Educacional; Administração Escolar Administração de Escola de 1º e 2º Graus e Administração de Escola de 1º Grau; Supervisão de
Ensino - Supervisão de Escola de 1º e 2º Graus e Supervisão de Escola de 1º Grau; Inspeção
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Escolar - Inspeção de Escola de 1º e 2º Graus e Inspeção de Escola de 1º Grau). O Parecer 252/1969
extinguiu a diferenciação entre bacharelado e licenciatura, na medida em que tinha como objetivo
formar professores para o Ensino Normal e especialistas na área da educação. Como decorrência
desta reformulação, a estrutura curricular do curso de Pedagogia contempla várias “habilitações
para a formação de profissionais específicos para cada conjunto dessas atividades, fragmentando a
formação do pedagogo" (BISSOLI, 2003, p. 45). c) “Gestores Escolares”: A partir dos anos 1980
intensos debates ocorrem entre pesquisadores da área de formação dos profissionais de ensino e
responsáveis por esta formação nas Instituições Educacionais e Sistemas de Ensino. Os embates se
consubstanciam na Lei 9494/96, notadamente, o artigo 64 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais
do Curso de Graduação em Pedagogia. Segundo o artigo em pauta,
(...) A formação de profissionais de educação para administração, planejamento,
inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em
cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da
instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional. (BRASIL,
1996).

Por outro lado, as Diretrizes Curriculares da Pedagogia, Resolução CNE/CP nº 1/2006,
artigo 3º, Parágrafo único, apontam para a formação do licenciado em Pedagogia:
I - o conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de
promover a educação para e na cidadania;
II - (...)
III - a participação na gestão de processos educativos e na organização e
funcionamento de sistemas e instituições de ensino. (BRASIL, 2006).

Além disso, o disposto no inciso I do artigo 8º da Resolução CNE/CP Nº 1/2006 aponta que
os conhecimentos afins à Gestão Escolar deverão integralizar os estudos do curso de licenciatura
em Pedagogia:
Art. 8º: Nos termos do projeto pedagógico da instituição, a integralização de estudos
será efetivada por meio de: I - disciplinas, seminários e atividades de natureza
predominantemente teórica que farão a introdução e o aprofundamento de estudos,
entre outros, sobre teorias educacionais, situando processos de aprender e ensinar
historicamente e em diferentes realidades socioculturais e institucionais que
proporcionem fundamentos para a prática pedagógica, a orientação e apoio a
estudantes, gestão e avaliação de projetos educacionais, de instituições e de políticas
públicas de Educação (BRASIL, 2006, p. 4).
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Ressalta-se que o artigo 64 da Lei 9394/96 e os artigos das DCNS expressam o movimento
que tem ocorrido no âmbito do Curso de Pedagogia seja pela sua imprecisão, identidade e
necessidade de romper com a concepção tecnicista da profissão. Entidades científicas (ANFOPE,
FORUNDIR e ANPAE) bem como as instituições formadoras, nos anos de 1980 e 1990 entendiam
que a gestão educacional deveria ter outro sentido, porque estava em jogo a organização do trabalho
pedagógico na escola. Porém, outro embate estava posto: o local de formação seria o Curso de
Pedagogia ou em nível de pós-graduação? Não houve consenso a este respeito, preponderando os
dois espaços formativos. Este resultado trouxe repetidamente as críticas que se efetivavam em
“décadas anteriores para os anos de 1990 e os anos que a sucederiam, como apontado por Saviani,
quando se referia à organização curricular dos cursos e aligeiramento desta área, pela via das
Diretrizes Curriculares Nacionais”. (FRANCO, 2017, p.103).
Muitos pesquisadores tem se debruçado sobre esta temática, no exercício da crítica a
respeito das DCNs, dentre os quais se destacam Bissolli (2003), Libâneo (2006), dentre outros.
Sobre a questão da identidade do pedagogo, sua formação para atuar em todas as áreas previstas
pelas normativas destacam-se as contribuições de Libâneo (2017), Pimenta et al.,(2017a,b,2019),
Pinto (2011, 2017), Cruz (2011), Gatti e Barreto (2009) evidenciando a lógica reprodutivista do
mercado de trabalho, as políticas públicas, a organização curricular, a dicotomia pedagogo e
docente.
No contexto deste artigo destaca-se a contribuição do estudo de Pimenta et al., (2017a,b,
2019) que trata da formação de professor para atuar na Educação Básica, especialmente a formação
dos gestores educacionais e da formação de educadores para com atuação em espaços não escolares.
A pesquisa sobre “A formação de professores para a Educação Infantil e para os nos iniciais do
Ensino Fundamental: análise do Currículo dos Cursos de Pedagogia de instituições públicas e
privadas do Estado de São Paulo” (PIMENTA et al., 2017a; (PIMENTA et al., 2017b; PIMENTA et
al., 2019 ) trouxe contribuições importantes para o campo da Pedagogia, na medida em que analisou
o currículo, por meio de matrizes curriculares, de 144 cursos oferecidos por instituições públicas e
privadas no Estado de São Paulo. Foram construídas nove categorias e suas subcategorias
abrangendo, dentre outros, conhecimentos relativos aos fundamentos teóricos da educação, aos
sistemas educacionais, aos anos iniciais, educação infantil e conhecimento relativos à gestão
educacional. (PIMENTA et al., 2017a).
A categoria 4 “Conhecimento relativos à gestão educacional” foi analisada a partir de duas
subcategorias: “Relativos à Escola e Relativos aos Espaços não escolares”. Contempla disciplinas
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relacionadas diretamente à formação do pedagogo para atuar na área de Gestão Educacional
(coordenação do trabalho pedagógico, supervisão escolar etc.), tanto em espaços escolares, como
não escolares. Segundo os autores, os dados encontrados para “a formação do gestor, tanto para os
contextos escolares como para os não-escolares se encontra bastante comprometida nos cursos
investigados”. (PIMENTA et al, 2017b, p.33). A pesquisa revelou pluralidade de disciplinas cujas
denominações indicam aspectos generalistas da ação dos gestores ou aspectos mais específicos.
Observou-se que nas matrizes curriculares analisadas esta categoria representa apenas 6,73% da
carga horária total (402.440 h) e 6,35 % no que se refere ao número de disciplinas de um total de
7203 disciplinas. Portanto, foi possível verificar que a maioria das instituições, ou seja, 110 (77%)
das 144 investigadas, oferecia menos de 8% de disciplinas atinentes aos conhecimentos relativos à
gestão educacional. (PIMENTA et al, 2017a).
Para além destas questões, a pesquisa aponta encaminhamentos possíveis que tratam da
formação do pedagogo, como por exemplo: professor polivalente e enfoque interdisciplinar,
diversidade de disciplinas ou ausência de foco; pedagogo docente ou pedagogo generalista; formar
o professor para os Anos Iniciais ou para a Educação Infantil; a Didática na formação de pedagogos
e docentes; formar pedagogos para participar da gestão; a heterogeneidade das nomenclaturas das
disciplinas ofertadas e os estágios supervisionados.
No que concerne ao quesito “formar pedagogos para participar da gestão” o grupo levanta
uma hipótese de que as orientações normativas ao dividir a formação de gestores em várias
disciplinas como por exemplo, Direção Escolar, Coordenação Pedagógica, Supervisão Escolar e
Orientação Escolar “caracteriza uma fragmentação entre as diferentes atribuições de cada gestor,
mas com tendência a tocar na especificidade de cada função.” (PIMENTA et al, 2017a, p.41).
Nesse sentido, mesmo reconhecendo os limites desta pesquisa e ainda a indefinição do
campo pedagógico e a dispersão do objeto da pedagogia é possível identificar que as normativas
que permeiam os Cursos de Pedagogia tem se mostrado insuficientes para formar um pedagogo
stricto sensu.
CONCLUSÕES
Ressalta-se que as normativas e políticas caminham na contramão do movimento histórico
defendido pela ANFOPE e outras entidades educacionais, bem como evidenciam o retorno a uma
formação inicial de caráter técnico-instrumental, estreitamento do currículo, transformando os
futuros professores em meros gestores/práticos da BNCC, desprovidos de sólida formação teórica
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no campo dos fundamentos da educação e das áreas científicas. Os dados apontam, também que há
falta de clareza das Instituições formadoras quando às atividades de gestão, bem como pressupõe a
necessidade de se refletir e investigar acerca da formação de gestores nos Cursos de Pedagogia.
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Resumo
Este texto discute a formação do professor da escola básica a partir do curso de Pedagogia, centrando
sua análise nas normativas legais que embasam a elaboração do currículo deste curso, principalmente o
eixo gestão educacional, no qual são contempladas as disciplinas voltadas à formação do coordenador
pedagógico. Reflete decorrências dos instrumentos legais relacionados à área, no âmbito das Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCNs) para a formação inicial em nível superior e Curso de Pedagogia, tendo
em vista que o cenário atual das políticas educacionais e curriculares pertinente à projetos formativos
expressam tensões, disputas e interesses em jogo para sua implementação. Trata-se de estudo
qualitativo, cujo corpus é constituído pelas Normativas Legais (DCNs) bem como pela revisão da
literatura relacionada à formação profissional docente e políticas curriculares. A tradição que o
pedagogo é alguém que ensina algo teria se firmado no início da década de 1930, com a influência tácita
dos chamados “pioneiros da educação nova”, assumindo o entendimento de que o curso de Pedagogia
seria um curso de formação de professores para as séries iniciais da escolarização obrigatória. O modelo
atual do curso de Pedagogia é delineado a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº
9.394/96) das Diretrizes Curriculares (Resoluções CNE/CP nº 1/06, nº 2/2015 e nº 2/2019, recém
implantada). As atuais reformulações no campo da Pedagogia ocorrem de modo verticalizado por meio
das normativas que tendem ao alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular da Educação
Básica (BNCC), bem como se distanciam da discussão sobre o pedagogo, inclusive no âmbito da gestão
escolar. Nesse sentido, é fundamental que haja resistência dos educadores ao modus operandi de tais
propostas, seja na elaboração de Projetos Pedagógicos de Curso, práticas pedagógicas e ou ações
coletivas que rompam com a instrumentalidade docente.
Palavras-chave: Curso de Pedagogia; Dispositivos legais; Formação de pedagogos; Gestão
educacional; Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia.
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FORMAÇÃO DE COORDENADORES/AS PEDAGÓGICOS/AS: UMA DISCUSSÃO SOBRE
A DIMENSÃO PRÁTICA E POLÍTICA
Ana Paula Souza Brito – Prefeitura Municipal de Sorocaba/ UNIP/Sorocaba

PROBLEMATIZANDO A FORMAÇÃO INICIAL PARA A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
No intuito de refletir sobre a formação inicial para atuação na Coordenação Pedagógica,
apresentarei algumas considerações sobre a formação docente.
Como primeiras iniciativas na perspectiva de formação inicial de professores no Brasil,
podemos citar as escolas de ensino mútuo (instaladas a partir de 1820), nas quais havia ênfase no
domínio de métodos, em detrimento à base teórica. Porém, sobre a temática específica desse painel,
é importante destacar que somente na década de 20 perceberemos a efetivação do surgimento de
técnicos (especialistas da educação) que se constituíram como uma nova categoria profissional.
Com a Reforma Pernambucana de 1928, encontramos a tendência de uma reorganização que
separava a parte técnica da parte administrativa. Esse contexto favoreceu o surgimento da
supervisão de ensino como responsável pela parte técnica, deixando a administrativa a cargo da
direção (TANURI, 2000).
No contexto do Manifesto dos Pioneiros e de reconstrução educacional do país os técnicos
em educação ganharam relevância. A formação desses profissionais estava prevista no Decreto nº
19851, de 11 de abril de 1931 que considerava essa categoria no sentido genérico – pedagogo
generalista (SAVIANI, 2006). Mas, é com a criação do curso de Pedagogia (1939) que encontramos
referência legal sobre a formação desses especialistas em educação (PINTO, 2011).
No período da Ditadura Militar, algumas mudanças foram organizadas no campo
educacional. O Parecer n. 252 de 1969 é aprovado pelo Conselho Federal de Educação,
reformulando os cursos de Pedagogia e organizando-os em habilitações, após uma formação de
núcleo comum baseada em fundamentos da educação, com objetivo de especializar o/a pedagogo/a
numa função específica. Tínhamos, então, quatro habilitações: administração, inspeção, supervisão
e orientação.
Inúmeras críticas foram elaboradas sobre essa reformulação, com o argumento de que as
habilitações não atendiam as especificidades teóricas e práticas e oportunizavam a divisão de tarefas
no âmbito escolar. Desse modo, defendiam que era necessária uma formação qualificada de um/a
profissional que pudesse exercer qualquer uma das funções.
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Segundo Saviani (2006), essa reformulação do curso de Pedagogia, que constituía-se na
'taylorização' do fazer, ocorreu no âmbito de uma concepção tecnicista, de garantia de eficiência e
produtividade do processo educativo, separando o planejamento (que seria realizado por técnicos
habilitados) da execução (desenvolvida por professores/as).
Pinto (2011) corrobora apresentando algumas características dessa reorganização: contexto
tecnicista, divisão social do trabalho, perspectiva empresarial, estrutura vertical de gestão
hierarquizada e separação entre pensamento e ação.
Assim, a partir das críticas, na década de 1980, presenciou-se a proposta de um/a
pedagogo/a generalista, na perspectiva do debate sobre a função da escola, das relações entre
mundo do trabalho e educação e da análise da realidade, a fim de planejar e organizar articulações.
Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, estabeleceu-se a formação em
nível superior para atuar na educação básica. A organização dos Cursos de Pedagogia por
habilitações foi reformulada pela aprovação da Resolução CNE/CP nº 1 de 2006, a partir das
Diretrizes Curriculares Nacionais específicas.
Libâneo (2006) elaborou críticas a essa nova reformulação, defendendo a argumentação de
uma formação específica para os/as trabalhadores/as que assumem os cargos de gestão e
coordenação pedagógica. Se de um lado, a formação por habilitações específicas do magistério
oportunizava um caráter de fragmentação do trabalho, de outro lado, garantir essa formação integral
e completa ao/a profissional docente parece apresentar-se como grande desafio, em face às
condições estruturais, curriculares e teórico-metodológicas dos cursos de Pedagogia.
No caso específico da temática desta produção acadêmica, Domingues (2014) colabora
apontando ser viável que a formação do/a Coordenador/a Pedagógico/a se dê no âmbito do curso de
Pedagogia, considerando os estudos das teorias educacionais, das metodologias, da didática e de
outros conhecimentos relacionados às ciências da educação. Contudo, em estudo desenvolvido pela
autora, há indícios de que os cursos de Pedagogia não oferecem condições de preparação adequada
ao exercício da Coordenação Pedagógica, uma vez que, atendendo às determinações legais, visam
formar o/a pedagogo/a para multiplicidade de funções do contexto escolar. Nesse sentido, pode não
contribuir para especificidades das atuações dos diferentes cargos e das diferentes funções,
especialmente da Coordenação Pedagógica que transita entre outras habilitações e ainda encontra-se
em processo de configuração de identidade profissional.
Apesar de encontrarmos bases curriculares de Cursos de Pedagogia que trazem no seu
escopo disciplinas específicas de Coordenação Pedagógica, ainda assim são genéricas e de curta
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duração, devido à necessidade de trabalhar outras questões também importantes no processo de
formação inicial do/a pedagogo/a. Não estamos, assim, defendendo a fragmentação na formação,
mas é urgente a necessidade de repensar os cursos de Pedagogia, no sentido de oportunizar
reflexões outras capazes de contribuir com o desenvolvimento específico desse trabalho no contexto
escolar.
No desenvolvimento da pesquisa de Doutorado (BRITO, 2017), as participantes apontaram
dificuldades no início da carreira de Coordenação Pedagógica relacionadas, em linhas gerais, ao
fazer cotidiano na escola, sobre desenvolver as atribuições, conciliar as relações no âmbito da
Equipe Gestora e organizar processos formativos/ de intervenção com os/as professores/as. A partir
dessas considerações, esses sujeitos nos ofereceram indícios que convergem com o já
problematizado sobre a formação inicial nos cursos de Pedagogia.
É possível, assim, identificar que o trabalho de Coordenação Pedagógica está marcado por
processos de formação continuada, muitas vezes não institucionalizados e de busca pessoal dos/as
próprios/as trabalhadores/as (Clementi, 2005). Reconhecemos que o contexto escolar pode, sim,
significar condição de formação, mas não podemos ficar a mercê de processos não planejados e não
sistematizados no que se refere ao desenvolvimento de um trabalho de tamanha importância como o
de Coordenação Pedagógica. Necessitamos de investimento público na formação desses/as
profissionais, de uma política que seja, de fato, contínua e sistemática, no sentido de problematizar
os conhecimentos já produzidos e as condições objetivas de trabalho.
O trabalho de mestrado de Vera (2017) elucida essa necessidade de políticas públicas de
formação continuada para a Coordenação Pedagógica. A partir da análise de proposições da
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a pesquisadora problematizou, por meio de
documentos oficiais e da percepção de alguns ocupantes da função, as atividades de formação
continuada destinadas aos/as professores/as coordenadores/as. Foi possível perceber a ausência de
política de formação e o oferecimento de cursos a distância e fora do horário de trabalho, em geral
sobre assuntos relativos à docência e não ao trabalho específico destes/as professores/as
coordenadores/as. Enfatiza, assim, a necessidade de investimento público nesse sentido.
Como defende Garrido (2005), precisamos pensar em espaços formadores coletivos para
estes/as profissionais, na perspectiva de análise distanciada da realidade e proposição de
encaminhamentos às questões relevantes do trabalho.
Importante destacar, aqui, a ênfase que atribuo ao trabalho de Coordenação Pedagógica, no
viés da dimensão política, de planejamento e desenvolvimento de ações coletivas que
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problematizem as condições objetivas e que oportunizem uma atuação na perspectiva do estudo, da
reflexão e da transformação das relações. Para esse trabalho, necessitamos de uma política de
formação inicial e continuada que tenha como eixo a formação política deste/a profissional. Sem
essa formação, como assinalou Fernandes (2008), são cobradas ações dos/as diretores/as e
coordenadores/as pedagógicos/as, responsabilizando-os/as no que tange à articulação de coletivo, à
elaboração de PPP, à resolução de problemas cotidianos e, principalmente, à formação de
professores/as nos contextos escolares. A pesquisadora nos alerta que o contexto neoliberal, bem
como as reformas educacionais, “minimizaram a importância da formação inicial/básica docente em
detrimento de uma maior valorização das 'experiências' de trabalho e de uma concepção
individualizante de sucesso nas escolas” (p. 42).
Todavia, as experiências, apesar de importantes, não são suficientes para a constituição do
trabalho. Nesse sentido, há, também, pesquisas que ressaltam a necessidade de uma formação
específica para a Coordenação Pedagógica, destacando-se, assim, os trabalhos de Libâneo (2006),
Pontes (2012) e Placco e Souza (2012).
Tendo em vista que esta demanda ainda não se materializou em ações presentes na formação
inicial e que essa formação, bem como a experiência docente não dão conta das especificidades de
atuação do/a Coordenador/a Pedagógico/a, elencamos a necessidade de políticas públicas para o
ensino superior, em especial aos cursos de Pedagogia. Paralelamente, há necessidade de condições
adequadas de formação continuada para todos/as os/as profissionais que atuam no magistério,
inclusive aqueles/as que desenvolvem o trabalho de Coordenação Pedagógica. Defendemos essa
premissa, principalmente por ser esse/a profissional o/a responsável pelos processos formativos no
contexto escolar, algo a ser problematizado a seguir.
CONDIÇÕES FORMATIVAS NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
A formação continuada surgiu a partir das demandas da sociedade, dos desafios enfrentados
no cotidiano escolar e da ideia de atualização constante, pela necessidade de considerar os
professores como práticos reflexivos (NADAL, 2000), o que problematiza a formação inicial e
destaca a necessidade de se pensar uma formação que valorize a prática, o conhecimento e as
pesquisas realizadas nas universidades.
Há, também, diversas críticas pautadas às políticas públicas de formação continuada dos/as
professores/as, pela importância dada em detrimento à formação inicial, pela modalidade à distância
(online), pela descontinuidade (organizadas por palestras esparsas e fragmentadas) e pelos aspectos
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teórico-metodológicos. Freitas (2003) problematiza formações dessa perspectiva, quando nos
aponta que algumas políticas de formação consideram o professor como multiplicador das novas
demandas elaboradas a partir do desenvolvimento do capitalismo.
Outras ressalvas referentes às políticas públicas de formação continuada foram destacadas.
Partindo dos apontamentos de Placco e Silva (2005), concordo que muitos programas, cursos e
conferências são planejados e desenvolvidos sem envolver os/as trabalhadores/as, sem, de fato,
analisar as necessidades efetivas dos/as mesmos/as. Placco; Souza; Almeida (2015) também
retomam essa discussão, salientando que a definição da organização dos processos formativos é
realizada pelas Secretarias de Educação. Dessa maneira, Almeida (2005) nos chama a atenção sobre
os 'pacotes de formação', que podem ter sentido e lógica para os organizadores, porém nem sempre
aos/as trabalhadores/as. Por isso, a necessidade de elaborarmos coletivamente um projeto formativo
a partir das vivências. Outro cuidado a ser considerado está relacionado ao “efeito cascata”, assim
denominado por Christov (2012) e Gouveia; Placco (2015) para se referirem aos processos
formativos, nos quais um grupo participa de uma atividade de formação, repassa aos/as
Coordenadores/as Pedagógicos/as que, posteriormente, trabalham com os/as professores/as. Essa
ação tem um cunho especificamente mercadológico, com viés de economia de recursos financeiros,
uma vez que “forma” um determinado grupo para ser multiplicador aos demais.
Alguns pesquisadores trazem considerações importantes sobre essa discussão: Almeida
(2012) aponta que a formação continuada não é apenas uma etapa de atualização da formação
inicial, mas um processo de constituição que se desenvolve no percurso cotidiano da profissão.
Todavia, há necessidade de se destacar que a formação centrada na escola foi uma proposta que
surgiu na década de 1970 na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos
(OCDE), como nos ressalta Almeida (2015). A autora faz uma ressalva pertinente: “não se trata de
uma formação 'sentada na escola', pois há necessidade de buscarmos interlocutores externos. Essa
ideia dialoga com as considerações de Souza e Placco (2015), quando mencionam que a formação
centrada na escola precisa partir de suas demandas, mas não acontecer necessariamente só em seu
interior.
Canário (1995) também enfatiza o contexto da escola como espaço formativo, salientando
que as experiências vividas no cotidiano podem ser transformadas em processos de aprendizagem.
Segundo o autor, há necessidade de articularmos a proposta de formação do profissional ao
processo de formação da própria instituição. Porém, o autor nos alerta que esse processo formativo
centrado na escola necessita das contribuições de outros sujeitos, sem subestimar a teoria.
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A reflexão sobre a formação continuada no contexto escolar está relacionada diretamente ao
trabalho de Coordenação Pedagógica. Isso porque, diferentes pesquisas e diferentes propostas de
Secretarias de Educação e Diretorias de Ensino circunscrevem o/a Coordenador/a Pedagógico/a
como responsável pela organização dos momentos formativos nas escolas. Santos e Placco (2016)
destacam que há um consenso na Coleção organizada por Placco e Almeida referente ao trabalho
do/a Coordenador/a Pedagógico/a, ressaltando que este/a tem como uma das principais atribuições a
formação de professores/as no contexto da escola.
Ainda sobre Formação Continuada, precisamos refletir sobre os modos de organizar os
encontros de HTPC nas escolas. Alguns/as Coordenadores/as Pedagógicos/as preferem tratar de
questões cotidianas, a partir das discussões dos/as professores/as. Outros/as, apresentam textos e
propõem algumas reflexões sobre temas pedagógicos. Há os/as que optam por desenvolver as
determinações da Secretaria de Educação, trabalhando com as orientações e textos enviados às
escolas. Defendo as ações formativas relacionadas às atividades de Coordenação Pedagógica como
situações de mediação, considerando os elos entre o/a Coordenador/a Pedagógico/a e o/a
trabalhador/a

docente,

entre

os/as

próprios/as

trabalhadores/as,

entre

os

objetos

de

análises/discussões das reuniões coletivas e os sujeitos participantes.
Responder pela formação continuada no contexto escolar envolve inúmeras ações. Cabe a
cada Coordenador/a Pedagógico/a configurá-las em sua unidade escolar, considerando suas
concepções e a organização do trabalho deste contexto. Todavia, há necessidade de refletirmos
sobre as condições de realização dessas atividades: que tempo e espaço há na escola para orientação
e formação? Quem colabora com essas atribuições? Quais as condições formativas do/a próprio/a
Coordenador/a Pedagógico/a?
Concordo, nesse sentido, com Fusari (2005) ao enfatizar a necessidade de se investir na
formação deste/a profissional, que deveria ter um contexto coletivo e formador “análogo ao HTPC”
para refletir sobre o trabalho, as dificuldades e as possibilidades de atuação.
Há outros contextos, para além das reuniões de HTPC, que também são formativos, não
somente aos/às docentes, como à Coordenação Pedagógica. São eles: o acompanhamento do
planejamento docente, os diálogos individuais/coletivos com professores/as, as reuniões de
Conselho de Classe e a elaboração do Projeto Pedagógico da escola. No entanto, os procedimentos
metodológicos e esses demais contextos precisam estar articulados a um projeto de formação.
Precisamos pensar nos objetivos que nos movem e organizam esses processos: porque defendemos
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essa formação continuada? Para que insistimos na formação docente? O que almejamos com essas
ações formativas? O que pretendemos constituir?
Penso que essas questões nos remetam à dimensão política do trabalho desenvolvido na
escola. Os objetivos, os temas, a seleção do que será discutido, os procedimentos e os modos de
desenvolver as ações formativas nos possibilitam condições de refletir sobre os princípios
ideológicos presentes no projeto da escola, no trabalho da Equipe Gestora e dos/as professores/as e
nos processos de desenvolvimento dos sujeitos.
FORMAÇÃO: COM QUEM E PARA QUÊ?
Ao propor uma breve discussão sobre o curso de Pedagogia tive por objetivo problematizar
os processos de formação inicial para destacar que os mesmos não dão conta da complexidade do
trabalho de Coordenação Pedagógica. Dessa forma, como já apresentado, os/as trabalhadores/as
demandam por processos de formação continuada. Entretanto, há indícios de que tais processos não
são institucionalizados e estão marcados pela busca pessoal dos/as próprios/as trabalhadores/as.
Reconheço que o contexto escolar pode significar condição de formação e valorizo os
processos de busca pessoal dos/as trabalhadores/as, mas não podemos ficar sujeitos a processos não
planejados e não sistematizados: é necessário investimento público na formação desses/as
profissionais. Uma política de formação que seja, de fato, contínua e sistemática.
Sobre a formação no contexto escolar, defendo que a Coordenação Pedagógica pode
organizar junto aos docentes situações formativas, de coletivo de trabalho, de corresponsabilidades
e de problematização sobre as questões cristalizadas na cultura escolar. Contudo, é importante
considerar que este não é um processo tranquilo, nem neutro: envolve contradições, escolha,
decisões, embates, jogo de forças/poder, disputa ideológica de projeto político da sociedade.
Isso nos possibilita pensar na responsabilidade conjunta da formação continuada. Não há
condições de responsabilizar apenas um/uma profissional da educação pela formação dos
professores, nem minimizar o papel do Estado. Essa função está circunscrita no âmbito de políticas
públicas, ou seja, precisa ser articulada como projeto político de uma rede de ensino.
Apoiamos, assim, o movimento na/com a escola para a (trans)formação, algo que envolve
processos de desenvolvimento dos sujeitos e da própria instituição. As duas instâncias apresentadas
(a formação inicial/ continuada do/a Coordenador/a Pedagógico/a e as ações no desenvolvimento do
trabalho deste/a profissional que se constituem formativas no espaço escolar) podem, dessa forma,
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contribuir com as organizações coletivas e potencializar os processos de análise e configuração de
ações, numa perspectiva de luta contra situações que oprimem, segregam e excluem os sujeitos.
Sobretudo, mobilizar trabalhadores/as para reivindicar melhores condições de trabalho,
principalmente no que se refere à políticas públicas de formação continuada.
Na configuração do coletivo de trabalho na escola, tendo como base o PPP construído
coletivamente, é imprescindível a apropriação do conhecimento, de pesquisas já elaboradas sobre
educação, de conceitos sistematizados sobre aprendizagem, desenvolvimento, princípios
metodológicos, constituição do sujeito e mediação. Uma apropriação que permita ressignificações
dos conhecimentos já produzidos historicamente e, dialeticamente, das concepções dos sujeitos que
trabalham e que fazem parte da escola. Demanda diálogo, relação com o outro, processo de
intersubjetividade, marcado pelas tensões, (não) compreensões e contradições.
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Resumo
Neste texto, pretendo retomar algumas reflexões pontuadas na produção da pesquisa de doutorado
(XXXXXXX, 2017), a qual teve por objetivo investigar o cargo de Coordenação Pedagógica, em
relação ao contexto histórico, às atribuições vigentes, à constituição dos sujeitos como profissionais da
educação e às condições efetivas de trabalho. Dentre os diferentes pontos problematizados nessa
pesquisa, a formação inicial e continuada dos/as Coordenadores/as Pedagógicos/as se destacaram. Na
perspectiva de discussão sobre os diferentes modos de desenvolver o trabalho na Coordenação
Pedagógica, foi possível identificar potencialidades nos processos formativos, vistos aqui como
possibilidades de reorganizar concepções. Dessa forma, apontei a necessidade de pensarmos na
produção histórica de conhecimentos como instrumento de trabalho, num processo dialético de
ressignificações das ações no contexto escolar. Todavia, algumas pesquisas indicam que a formação
inicial em Pedagogia não tem oferecido condições de preparação adequada ao exercício da
Coordenação Pedagógica, uma vez que visa formar o/a pedagogo/a para multiplicidade de funções do
contexto escolar, não aprofundando questões específicas. As propostas de formação continuada
surgem, então, com o intuito de atualização constante, a fim de atender as demandas do cotidiano e da
atualidade. Nesse sentido, de acordo com algumas prescrições legais, a Coordenação Pedagógica
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2514

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

assume a dimensão de ser responsável pela formação permanente que acontece no contexto escolar,
oferecendo condições de reflexão sobre a prática. Porém, para essa ação, notamos a ausência de
políticas públicas formativas aos/as Coordenadores/as Pedagógicos/as, bem como problemas
significativos no que tange às condições de trabalho. Ressalto, então, a necessidade de
problematizarmos a formação inicial e continuada do/a Coordenador/a Pedagógico/a, no sentido de
apropriações e reflexões que possam contribuir com o desenvolvimento da atividade profissional, numa
dimensão política, produzindo sentidos e significados na relação com o trabalho docente.
Palavras-chave: Coordenação Pedagógica, Formação, Prática escolar.
APONTAMENTOS SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA E A ATUAÇÃO DO
COORDENADOR PEDAGÓGICO: O CASO DA REDE ESTADUAL PAULISTA DE ENSINO
Maria José da Silva Fernandes – UNESP
Rebeca Franciele Vera de Andrade – Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Aline Diniz de Amorim – UNESP

INTRODUÇÃO
Na organização do trabalho escolar, a coordenação pedagógica desempenha importante
papel. Realizando atividades genericamente denominadas de gestão, que no plano ideal devem ser
compartilhadas com a direção, a coordenação pedagógica é função estruturante na articulação do
trabalho coletivo em função de objetivos comuns voltados ao processo de ensino e aprendizagem.
Neste sentido, deve atuar no planejamento, elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto
Pedagógico da escola, acompanhamento do trabalho docente e nas ações de desenvolvimento
profissional docente (especialmente nos momentos de formação continuada e em serviço).
O trabalho de coordenação pedagógica é bastante específico no âmbito da organização
escolar. Ser coordenador pedagógico é distinto de ser professor. Não é mais ou menos importante,
não é hierarquicamente superior, mas é trabalho que desempenha atividades diferentes daquelas
realizadas em sala de aula e que, portanto, requer formação também específica. Ao coordenador
pedagógico, independentemente da denominação que receba nas redes e sistemas de ensino do país,
são necessários conhecimentos relativos à Didática (tanto geral como específica), à prática de
ensino e gestão de sala de aula, mas também sobre legislação e política educacional, assim como
conhecimentos amplos sobre a relação escola e sociedade, tratada normalmente sob o rótulo de
fundamentos gerais de educação. São necessários a compreensão da escola e do trabalho docente
em sua dimensão política e técnica. Trata-se de função de natureza pedagógica e democrática já
que, além de se responsabilizar por complexas atribuições relacionadas à articulação do trabalho
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coletivo e à organização pedagógica da escola, também é destinada ao coordenador a formação
continuada do grupo de professores (PINTO, 2011).
No estado de São Paulo, quando da expansão da função de coordenação pedagógica, em
meados dos anos 1990, houve por parte do sindicato docente, a defesa de que aos ocupantes da
função fosse oferecida ampla formação profissional. Naquele momento, o próprio sindicato
ofereceu aos professores um curso específico para atuação nas escolas, tendo como epicentro o
projeto e a prática pedagógica, buscando expandir o domínio do conhecimento para além de uma
área específica sem deixar de valorizar a experiência profissional anterior:
Se o fato de “conhecer o terreno” onde atuará permite ao professor-coordenador uma
inserção mais orgânica na vida da escola, é preciso lembrar que, agora, sua ação
ocorrerá numa perspectiva diferente daquela de professor. Até então cabia-lhe, como
bom profissional, o domínio de sua área específica; o desenvolvimento competente
das atividades docentes; a busca de articulações do seu trabalho com o de outras áreas
afins; o bom relacionamento com os alunos; preocupando-se com as soluções de suas
dificuldades e, ainda, contribuir com o bom andamento do coletivo escolar no sentido
de garantir a realização de um bom ensino. Sem dúvida, essas atribuições constituem a
base de formação de identidade do professor que, ano após ano, vai sendo constituída
no processo de vivência profissional. E é nesse processo, que é pessoal e único, que
ele estabelece seus compromissos sociais e profissionais e forma seu “olhar de
professor”. Isso caracterizou até o momento a vivência do professor-coordenador.
Na nova função, ter presente o olhar de professor sobre as necessidades da escola será
uma referência fundamental para sua atuação, mas um passo além precisa ser dado.
Agora será necessária uma compreensão da totalidade dessa realidade escolar, capaz
de apreender os locais e os momentos onde uma precisa intervenção pode desatar os
nós e agilizar o trabalho. Em suma, estamos dizendo que ser professor-coordenador é
diferente de ser professor. (SÃO PAULO, 1996, p. 8)

Pinto (2011) também contribui para a discussão sobre a importância da formação
pedagógica sólida para aqueles que irão atuar nos processos educativos escolares a partir das
atividades de coordenação pedagógica:
“o pedagogo escolar como profissional da Educação que atua nas escolas, fora da sala
de aula, tem de pautar sua ação a partir de uma sólida formação pedagógica. Porém, se
a Pedagogia se desenvolve historicamente a partir dos estudos sobre os processos de
ensino e aprendizagem que ocorrem na sala de aula, pode parecer desnecessário exigir
do profissional que atuará fora da sala de aula sólida formação pedagógica. Porém, o
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entendimento e que a Pedagogia se desenvolve a partir do exercício da docência não
implica em reduzi-la a essa esfera do pedagógico” (PINTO, 2011, p.75-76).

Apesar da reconhecida importância da formação dos coordenadores pedagógicos na atuação
profissional, muitos professores (cargo de origem para acesso ao trabalho) apresentam fragilidades
formativas que dificultam o exercício efetivo e satisfatório do trabalho, incluindo a formação do
grupo de professores sob sua responsabilidade. Pesquisas já relacionaram dificuldades relativas ao
desconhecimento da importância do trabalho a ser exercido (FERNANDES, 2018), à amplitude e
heterogeneidade das atribuições previstas na legislação (FERNANDES, BARBOSA E CUNHA,
2018), à identidade profissional ainda não constituída (PLACCO ET AL, 2011) e à ausência de
processos formativos específicos, tanto na graduação que não contempla a problematização dessa
possível função que o magistério lhe proporciona, como na formação continuada (VERA, 2017).
Partindo do pressuposto de que a formação inicial não é capaz de preparar os docentes para
o exercício e especificidades da coordenação pedagógica, cabe a problematização sobre a
constituição dos processos de formação continuada após o ingresso no cargo e/ou função. Tendo em
vista a heterogeneidade da coordenação pedagógica nas distintas redes e sistemas de ensino
brasileiro, aspecto discutido por Placco et al (2011), fizemos um recorte neste painel para análise da
função na rede estadual paulista de ensino.
No estado de São Paulo, a coordenação pedagógica é função (possibilidade legal de
designação de professores para realização de atividades por tempo determinado) exercida por
professores da rede - Professores Coordenadores (PC) - que atendam a três requisitos: vinculação à
Secretaria Estadual de Educação, formação inicial com licenciatura plena em uma das áreas do
currículo e experiência docente mínima de três anos no magistério público estadual. Os requisitos
mínimos não remetem a uma formação específica para a função a ser exercida, cobrando-se apenas
a licenciatura numa determinada área do conhecimento. Neste sentido, parece haver um
deslocamento para a formação continuada, inferindo-se que esta será a principal fonte de formação
dos PCs na rede paulista.
A formação dos PCs é preocupação que acompanha a função já há alguns anos. Em 2009,
em artigo sobre os fatores que intervêm na atuação do coordenador pedagógico, Fusari questionava:
“Quem forma o formador?”. Na mesma direção, Christov (2001) também abordou a formação:
Para o exercício desta função, não é exigida a formação em Pedagogia: muitos
coordenadores são professores de matemática ou educação física, sem acúmulo de
reflexão sobre questões educacionais mais gerais ou de didática em particular. Se, por
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um lado, é interessante que todos os professores possam vivenciar esta experiência de
coordenação, mesmo sem a formação pedagógica, por outro, muitos coordenadores
queixaram-se da ausência de um projeto da Secretaria da Educação voltado
especificamente para o preparo dos coordenadores pedagógicos quanto aos temas do
âmbito da Pedagogia. (CHRISTOV, 2001, p. 120-121)

Tomando como ponto de partida os estudos já existentes sobre a formação dos Professores
Coordenadores, nos propomos a analisar especificamente a formação continuada destes
profissionais na atualidade, buscando identificar como ela se constitui e se organiza na rede estadual
paulista. Esta discussão, apresentada na primeira parte deste artigo, será acompanhada, num
segundo momento, de problematização sobre as implicações da fragilidade formativa na atuação
profissional dos PCs nas escolas.
A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES COORDENADORES NA REDE
ESTADUAL PAULISTA
A busca sobre as possibilidades de formação oferecidas aos Professores Coordenadores foi
realizada no site oficial da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC). O
levantamento voltou-se tanto às resoluções que estabelecessem ações de formação continuada como
também aos projetos e programas desencadeados pela rede estadual. Quanto à legislação,
identificaram-se apenas duas Resoluções voltadas à formação continuada do Professor
Coordenador, incluindo-se nas mesmas todos os demais servidores relacionados à Secretaria. Não
foi identificada nenhuma resolução específica à formação dos PCs. Entretanto, a análise das
resoluções, apontou os dois meios pelos quais se realizam as ações de formação continuada nessa
rede de ensino: via Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores (EFAP), responsável
por oferecer programas, projetos e cursos aos profissionais docentes, e via Orientações Técnicas
(OT) realizadas nas Diretorias Regionais de Ensino.
De acordo com a Resolução SE nº 61/2012 em seu artigo 8º, as orientações técnicas
destinam-se à formação específica, objetivando a melhoria na implementação de novas atividades e
conceitos (SÃO PAULO, 2012). As OT’s são, portanto, consideradas pela legislação como
momentos formativos para os PCs e demais funcionários da SEDUC, mesmo sendo atividades de
curta duração, com um dia ou parte de um dia de trabalho. Conforme Marin (1995), a formação
continuada tem como significado fundamental a atividade conscientemente proposta e direcionada
para a mudança. Sendo assim, entende-se formação continuada como um conjunto de ações
elaboradas com a finalidade de contribuir para a mudança dos sujeitos envolvidos, levando em
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consideração as especificidades e as necessidades do grupo. Tendo essa estrutura, identificamos que
as OT’s não têm propiciado um momento de fato formativo, sendo meramente momentos pontuais
nos quais são reproduzidas ações (e intenções) da Secretaria da Educação.
Ao analisar os cursos oferecidos pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos
Professores (EFAP), outra via legalmente possível de formação continuada, em que os professores
coordenadores eram sujeitos alvos, observou-se que nenhum dos 41 cursos selecionados era
exclusivo para eles. Professores, diretores, vice-diretores, Professores Coordenadores dos Núcleos
Pedagógicos (PCNPs) poderiam realizar os mesmos cursos que os PCs, porém cada qual deveria
‘adaptá-lo’ individualmente à suas funções mesmo sem ter ao certo conhecimento dela. O
levantamento dos dados também nos permitiu identificar que os cursos eram oferecidos de maneira
semipresencial ou a distância, apresentando, na maioria das vezes uma curta carga horária (até 32
horas) e sem qualquer tutoria. A partir da análise dos temas e dos conteúdos dos cursos, observouse que tratavam de temáticas pontuais e esparsas. Os cursos não tinham uma continuidade,
contrariando a própria legislação que determina que sejam “integrantes de um conjunto previamente
definido e estruturado” (São Paulo, 2012). No documento intitulado Regulamento, do qual os dados
foram extraídos, não havia também indicação do referencial bibliográfico dos diferentes cursos
oferecidos.
Para Christov (2004) programas de formação continuada são necessários para atualização e
aprofundamento de conhecimentos, já que eles estão em constantes mudanças. Cursos como os
oferecidos pela EFAP que apresentam cargas horárias reduzidas, sem especificidade de sujeito e,
portanto, com um conteúdo abrangente demais, não contribui de fato para o aprofundamento dos
conhecimentos pedagógicos, além é claro de não contemplar temas de interesse do grupo de
professores coordenadores.
Conforme apresentado por Vera (2017), apesar da EFAP oferecer um alto número de cursos,
nenhum deles era exclusivo ao PC e não promoviam reflexões a cerca de suas atribuições no
exercício da função. Sobre isso, Miziara, Ribeiro e Bezerra (2014, p. 617), ao ressaltarem a
inadequação dos cursos de formação continuada dos coordenadores pedagógicos em geral,
salientam que “em consequência da superficialidade destes estudos, não há avanços na proposição
de um debate acerca da relação entre teoria e prática”, o que leva esses profissionais a reproduzirem
junto ao seu coletivo docente discussões esvaziadas de reflexão teórico-crítica.
Vale salientar, também, segundo Nóvoa (1997), que a formação não se constrói por
acumulação de cursos, conhecimentos ou técnicas, mas sim por meio de um trabalho de
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reflexividade crítica sobre as práticas e a (re)construção permanente de uma identidade pessoal. A
partir do levantamento realizado, é possível inferir que a SEDUC precisa rever as práticas de
formação continuada oferecidas aos profissionais da coordenação pedagógica. Como foi indicado,
não existe legislação que respalde uma política de formação para os profissionais da educação,
inclusive aos professores coordenadores.

Os cursos e reuniões formativas devem levar em

consideração as especificidades de cada função, respeitando e valorizando-as de acordo com suas
atribuições e condições de trabalho.
Segundo Nóvoa (2002), é necessário que o professor tenha voz ativa em todo processo
formativo, no qual seus saberes sejam partilhados e suas iniciativas sejam investidas, e não
substituídas drasticamente por ideias inovadoras. Tal princípio não parece possível na atual
estrutura formativa oferecida pela rede estadual paulista.
Ressalta-se, assim, a necessidade de reformular a organização das formações continuadas
oferecidas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, já que atualmente os sujeitos não
tem voz ativa durante a elaboração, execução e avaliação dos cursos. As temáticas também
precisam partir do campo de interesse e necessidade do grupo, assim como ser oferecida dentro da
jornada de trabalho, ser presencial e contínua. Ou seja, a estrutura dos cursos oferecidos precisa ser
reformulada para que a formação continuada contribua de fato para as mudanças no contexto da
escola.
Neste sentido, discutimos na sequência os elementos intervenientes na realização do
trabalho na coordenação pedagógica, especialmente no que se refere ao acompanhamento e apoio
ao trabalho docente.
ATUAÇÃO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA PERSPECTIVA DOCENTE
Uma das funções primordiais das atividades do coordenador pedagógico é articular o grupo
de docentes, acompanhando seu exercício em sala de aula, bem como fornecer suporte pedagógico
a sua prática, o que configura, por sua vez, a formação continuada e em serviço. Contudo, muitos
são os percalços na jornada do coordenador, como o despreparo para o exercício da função,
conforme já explicitado na primeira parte deste artigo, e a confusão sobre suas atribuições, além de
aspectos referentes à sua relação direta com os docentes, como a resistência a mudanças e
orientações e a desarticulação do grupo.
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A faceta de agente formador do coordenador pedagógico perde espaço na rotina profissional
quando este se vê, em determinados momentos, forçado a realizar tarefas que, apesar de fazerem
parte do cotidiano escolar, não correspondem a sua função (GEGLIO, 2004). Nesse sentido, as
diversas demandas podem prejudicar a atuação do coordenador enquanto liderança do grupo de
professores, sendo que, como ressaltado por Souza (2001), a existência de um grupo não garante
por si só o trabalho coletivo.
Conforme Domingues (2014, p. 116), quando se há investimento no coletivo escolar a partir
da valorização dos saberes e das experiências dos educadores, é possibilitada uma reflexão sobre e a
partir da prática, na qual é possível se estabelecer um diálogo entre ela e o conhecimento
pedagógico já existente.
Diante de todo o exposto, tendo como base os panoramas ideal e real do exercício da função
do coordenador pedagógico descritos acima, recorremos ao trabalho de Amorim (2016) para
resgatar o ponto de vista de professores iniciantes sobre as contribuições e tensões do
acompanhamento pedagógico realizado pela equipe gestora.
Aspectos advindos do suporte fornecido pela direção e coordenação foram citados por
professores iniciantes entrevistados na pesquisa supracitada. Esse suporte, quando existente, forja
um sentimento de segurança primordial para a adaptação no ambiente de trabalho, bem como para
transmitir confiança ao grupo, sendo que “a percepção de valorização do trabalho docente é, sem
dúvida, um dos principais fatores positivos da relação gestão e corpo docente”, pois demonstra que
seu trabalho e esforço estão sendo reconhecidos pelos superiores.
Essa confiança, segurança e reconhecimento favorecem “um ambiente propício às trocas de
conhecimento e, por conseguinte, ao aprendizado de todos os atores envolvidos no processo
educativo”, assim como a consolidação de um verdadeiro coletivo de trabalho (AMORIM, 2016, p.
93-94), sendo que “o coordenador e todos os demais profissionais da educação pensam e
transformam suas práticas, construindo percursos de formação no bojo de projetos coletivos”
(BATISTA, 2001, p. 116),
Um ponto positivo levantado sobre o acompanhamento específico do coordenador
pedagógico junto aos docentes iniciantes referiu-se à possibilidade de com eles aprender. Nessa
perspectiva, o aspecto da formação continuada e em serviço é endossada pelos próprios professores,
que vêm na figura do coordenador pedagógico uma autoridade de formação em potencial, que, por
meio de sua experiência de trabalho pode contribuir para sua entrada e consolidação na profissão.
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É necessário reconhecer o quão privilegiado pode ser o papel do profissional da coordenação
pedagógica enquanto articulador da formação de formadores, sendo que:
Os momentos de atuação do coordenador pedagógico como agente da formação
continuada do professor em serviço são aqueles em que ele se reúne com o conjunto
dos docentes da instituição escolar para discutir questões e problemas pedagógicos,
isto é, pertinentes à sala de aula, ao conteúdo de ensino, ao desempenho dos
educandos e ao relacionamento com os alunos. Nessa condição, ele assume o papel de
mediador, de interlocutor, de orientador, de propositor, de investigador do grupo e
com o grupo (GEGLIO, 2004, p. 117).

Contudo, relembrando a quantidade excessiva de atividades cotidianas e a fragilidade da
formação desse profissional para o exercício da função, há que se considerar que nem sempre – ou
mesmo, dificilmente –, ele consegue se responsabilizar tanto pela formação em serviço dos
professores como pelo acompanhamento do trabalho realizado.
O problema se avoluma quando há, também, a falta de atualização didática e teórica da
equipe gestora, sendo que esse foi mais um aspecto alarmante ressaltado pelos professores
(AMORIM, 2016). Para estes, ideias e concepções ultrapassadas por parte da gestão combinadas
com a falta de autonomia concedida ao professor para exercer sua atividade prática, ocasionam uma
problemática a mais a ser superada durante o exercício da docência.
Somado a isso, está o desalinhamento de concepções de educação entre gestão e docentes.
Quando ideias sobre ensino-aprendizagem e/ou a dinâmica da escola e do processo educativo
divergem, provavelmente haverá uma disputa ideológica ou mesmo filosófica entre os atores do
processo educativo. Neste sentido, o planejamento e a participação coletiva são aspectos
fundamentais para a realização de um bom trabalho. Adicionado a isso, há, muitas vezes, a
inexistência de espaços (físicos ou temporais) efetivos de diálogo para promover as reflexões
necessárias. Todas essas situações geram mais obstáculos que devem ser superados pelo
professorado, independente da etapa profissional em que se encontram, tanto os experientes quanto
os iniciantes.
Assim, conforme salientam Miziara, Ribeiro e Bezerra (2014, p. 614), é necessário requerer
“dos coordenadores um trabalho de maior organicidade, com espaço e tempo para reflexões
coletivas afim de superarem a restrita função de executar projetos e campanhas pontuais” e chegar a
alinhamentos necessários sobre a prática escolar e docente.
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Outro ponto comum ressaltado pelos professores entrevistados por Amorim (2016), referiuse à inexistência de devolutivas por parte dos coordenadores pedagógicos sobre o trabalho realizado
em sala de aula e a frustração causada por isso. Essa falta de feedback pode demonstrar ao professor
a falta de conhecimento e de reconhecimento sobre como exerce sua função. Sendo que, de acordo
com Almeida (2001, p. 74), uma parte significativa da “formação passa pelo texto e pela
comunicação oral”, pois “o professor tem muita expectativa em relação à fala do coordenador”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de todo o exposto, encerrando esse texto, mas longe de concluir a discussão, cabe
salientar que:
Se o cotidiano escolar é relevante para a formação do professor porque a escola é o
futuro local de trabalho do professor e de socialização profissional, o compromisso da
formação reside em estudar seriamente essa instituição se quiser melhorar a qualidade
da formação inicial dos professores (GIOVANNI; GUARNIERI, 2014, p. 39).

Dessa forma, a atuação do coordenador pedagógico dentro da escola é tema rico para ser
investigado, assim como é urgente que se questione o papel que este profissional exerce e/ou
deveria exercer junto aos professores. Entretanto, a responsabilidade pela realização de um bom
trabalho de formação continuada e acompanhamento das ações docentes não pode ser unicamente
do coordenador pedagógico, normalmente um professor que não recebeu durante a graduação
conhecimentos específicos para esta função. Neste sentido, pensar na melhoria do trabalho
realizado pela coordenação pedagógica significa estruturar uma rede de formação continuada que
lhe condições de se formar contínua e amplamente para atuar na formação e articulação docente,
papel importante a ser desenvolvido pelos sistemas de ensino a que os professores coordenadores
estão vinculados.
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Resumo
O trabalho de coordenação pedagógica é de extrema importância na organização das escolas. A atuação
nas ações de articulação pedagógica e formação continuada dos professores está entre as atribuições
destinadas à função. Neste sentido, é fundamental caracterizar e analisar as ações de formação
continuada destinadas aos Professores Coordenadores (PC), denominação dada aos ocupantes da
função de Coordenação Pedagógica no estado de São Paulo. Tendo em vista este objetivo, foram
analisadas as resoluções da Secretaria de Educação (atual SEDUC) e o conteúdo de cursos relativos aos
programas e projetos que tivessem o PC como público alvo. Além da análise dos cursos, buscou-se
ainda identificar fragilidades que a formação continuada do PC poderia trazer à sua atuação
profissional, especificamente a partir da perspectiva de professores iniciantes na docência. Quanto à
formação do PC, identificou-se que não há, na maior rede de ensino do país, uma política específica de
formação continuada para atuação na organização pedagógica das escolas. Aos PCs, professores
designados para atuação temporária na função, são oferecidos os mesmos cursos destinados a outros
públicos, tais como professores, diretores e supervisores. A especificidade da função não é considerada
quando são realizadas ações formativas na rede estadual. Além disso, os cursos oferecidos são pontuais,
descontínuos, curtos e realizados na modalidade EaD, portanto, insuficientes para ampliar a formação
pedagógica que a função de coordenação exige. A ausência de identidade profissional dos
coordenadores pedagógicos, bem como a falta de solidez nas ações de formação continuada específica
para a função, podem ser fatores intervenientes na atuação frágil em relação ao acompanhamento e
orientação ao trabalho docente, o que ficou evidente nos dados obtidos junto a professores da
educação básica.
Palavras-chave: Coordenação pedagógica; Formação Inicial; Formação continuada; Atuação
profissional.
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INTRODUÇÃO
A política gerencial adotada pelo Brasil, desde meados da década de 1990, reflete a
insatisfação do mundo empresarial globalizado com o modelo de Estado demasiadamente
intervencionista, burocrático e com altos gastos sociais. Por intermédio das medidas adotadas por
Bresser Pereira, naquele período, direcionamentos neoliberais passaram a orientar as políticas
públicas do país, inclusive as educacionais.
Ao realizarmos o debate teórico no campo da gestão educacional brasileira, podemos
identificar a influência dos preceitos gerenciais, nas suas orientações. Mas, cabe ressaltar que, na
década de 1980, com a Constituição Federal, os discursos educacionais assumem um cunho social e
democrático, onde ações de descentralização e autonomia ganham espaço. No entanto, os discursos
atuais contradizem essa regulamentação e se encaminham, com mais ênfase, para uma gestão
educacional cada vez mais estabelecida a partir de uma lógica do novo gerencialismo e da
governamentalidade neoliberal.
Como os dados revelam, o estado de Pernambuco não está fora desse contexto e por
intermédio do Programa de Modernização da Gestão Pública – Metas para Educação (PMGE/ME),
implantou, em 2007, um novo modelo de gestão orientado por resultados, que teve início no
primeiro mandato do governo Eduardo Campos e que permanece até o momento atual.
O PMGE/ME chega com um forte discurso de “modernização”, como sinônimo de
“melhoria da qualidade”, esta política de gestão adotada pelo Estado está alinhado ao princípio da
gestão gerencial e ao neoliberalismo, onde a escola precisa ser vista como uma empresa que deve
prover resultados eficazes para o mercado, logo, os problemas educacionais resumem-se a
problemas de gestão, e os/as gestores/as passam a assumir um papel de destaque para o
cumprimento das metas que são estabelecidas no planejamento estratégico do governo. Para Ball
(2002, p. 6), as reformas alinhadas ao novo gerencialismo trazem à tona o gestor/a como uma figura
de destaque, ou seja, como “A figura central, o herói, no meio disto tudo, e o principal beneficiário
da reforma, é um actor relativamente novo no palco das organizações do sector público – o gestor”.
A GESTÃO EDUCACIONAL EM PERNAMBUCO
No Brasil, em meados da década de 90, os ajustes estruturais provocados pela globalização
tornaram central a reforma do Estado, principalmente no que se referia à sua esfera administrativa.
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Essas mudanças tiveram início com o governo Fernando Henrique Cardoso e designou o então
presidente, ao Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE a tarefa de
executar a reforma. O ministro Bresser Pereira assumiu o MARE e iniciou as alterações no texto
constitucional. O Estado vinha sendo apontado como o responsável pela crise fiscal dos anos de
1980, pela intervenção estatal e por seu modelo burocrático-administrativo. A reforma gerencial
caracteriza-se pelo controle gerencial, pela competitividade administrativa e pela participação da
sociedade no controle das organizações e políticas do Estado (BRESSER, 2005).
Para Peters, Marshall e Fitzsimons (2004, p. 81), a nova gestão pública, sob a nova
forma do gerencialismo, apresenta como principais aspectos: “o uso extensivo de
contratos escritos e acordos de desempenho; contratos de trabalho de curto prazo;
sacões

e

recompensas

econômicas;

redução,

em

múltiplas

formas,

de

responsabilidades; separação institucional entre o órgão financiador e provedor [...]”.
Ainda para os autores, o gerencialismo neoliberal se legitima porque “o
neoliberalismo representa um substancial de governança, precisamente por causa de
sua capacidade de combinar a economia, o social e a política em nome da escolha
racional como princípio de legitimidade” (p.83).

Em apoio à reforma gerencial, no ano de 2006, o Governo Federal lançou o Programa
Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados Brasileiros e Distrito
Federal (PNAGE). O PNAGE baseia-se nos pressupostos da administração pública gerencial, com
vista para os resultados. Corroborando com a política de modernização dos Estados brasileiros e do
Distrito Federal e considerando a participação do Estado de Pernambuco no PNAGE, o decreto nº
29.289, de 07 de Junho de 2006, regulamenta e institui o Programa de Modernização da Gestão e do
Planejamento do Estado de Pernambuco – PNAGE-PE.
Em Pernambuco, o Programa prevê uma modernização da gestão pública amparada no
planejamento, orçamento, controle e gestão. O PNAGE-PE é lançado no ano de 2007 e passa a
atuar na área da educação, através do Programa de Modernização da Gestão – Metas para Educação
(PMGE/ME), lançado em 2008 no bojo do PNAGE-PE na gestão Eduardo Campos.
O PMGE/ME é considerado a maior mudança na gestão educacional em Pernambuco
nas últimas décadas. Com a implantação do PMGE/ME a organização e o
funcionamento das escolas estaduais passaram por processos de monitoramento do
cotidiano escolar. O PMGE/ME visa planejar, monitorar, estimular a política de
responsabilização e descentralização e por fim avaliar as ações relativas à promoção
da gestão por resultados. Essa tendência gerencialista de gestão em Pernambuco “[...]
difere do controle tradicional e burocrático, centralizado na regulamentação, e
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caminha para uma forma mais flexível em relação ao processo educacional com
visível centralização do interesse do sistema na melhoria dos resultados escolares
(AUGUSTO, 2011, p. 175).

Elevar os indicadores educacionais do Estado, sobretudo do Sistema de Avaliação da
Educação de Pernambuco (SAEPE) e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
são os objetivos primordiais do programa, uma vez que o Estado apresentou no em um período
anterior ao lançamento do PMGE/ME, o pior desempenho do Brasil no IDEB. Para tanto, o governo
definiu metas a serem cumpridas, ano a ano, pelos gestores das unidades e gerências regionais. De
acordo com Ferreira (2013, p. 66), recai sobre os gestores escolares, novas formas de controle do
seu trabalho e um novo perfil para lidar com as demandas competitivas passa a ser exigido.
Os/as gestores/as escolares estaduais, vem sendo submetidos a uma política de gestão por
resultado, onde cada unidade de ensino precisa estabelecer quantitativamente um percentual de
melhorias das metas pactuadas através do Termo de Compromisso e Responsabilidade e
monitoradas bimestralmente através do Pacto pela Educação, programa que estimula a
competividade entre escolas, gestores e Gerências Regionais de Ensino (GRE). Para Souza (2013,
p. 266) “Cabe lembrar que tal iniciativa se insere em uma tendência internacional de intensificação
e fortalecimento de mecanismos de controle da qualidade da educação por meio de avaliação de
desempenho”.
A meta de cada escola é utilizada para o cálculo do Bônus de Desempenho Educacional
(BDE), instituído pelo governo estadual, como um incentivo financeiro destinado aos profissionais
de todas as escolas que atingirem as metas propostas. O BDE é concedido anualmente para os
profissionais da educação, lotados há mais de 6 (seis) meses nas escolas que atingirem no mínimo
50% (cinquenta por cento) das metas estabelecidas no início do ano entre o/a gestor/a e a Secretaria
de Educação.
O BDE é utilizado, como um mecanismo de controle dentro dos moldes neoliberais, criando
um evidente aspecto competitivo entre as escolas, docentes, gestores. É uma forma tipicamente
empresarial, inserida na educação pública, que passa a considerar o resultado, independentemente
da heterogeneidade das escolas estaduais, baseada em premiações e disputas como forma de
alavancar os resultados esperados. Para Ferreira (2013, 2013), novas subjetividades passam a ser
criadas para viabilizar o processo de internalização do controle, o estabelecimento do controle
interpares e a apropriação dos conhecimentos que são necessários para que esta participação seja
mais ativa.
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O PROGEPE: IMPLICAÇÕES DA FORMAÇÃO PARA O SUJEITO GESTOR
De acordo com as estratégias de elevação da qualidade e melhoria do desempenho do
sistema educacional em Pernambuco, o Estado vem dirigindo aos gestores escolares uma política de
formação. Trata-se do PROGEPE, lançado em 2012 e traduz uma política de formação continuada
voltada para os gestores escolares no estado. O Programa de Formação de Gestor Escolar –
PROGEPE tem como abrangência o processo seletivo e o processo formativo, respectivamente
compreendem o curso de aperfeiçoamento/certificação e o curso de especialização/mestrado
profissional:
a) o processo seletivo que compreende o Curso de Aperfeiçoamento e a certificação
em conhecimentos em gestão escolar, e tem como finalidade identificar um conjunto
de competências profissionais relacionadas à gestão escolar; e b) o processo formativo
que compreende o curso de especialização e mestrado profissional, e tem como
objetivo promover atualização, aprofundamento, complementação e ampliação de
conhecimentos indispensáveis ao exercício da função de diretor escolar e diretor
adjunto, necessários ao desenvolvimento de novas competências em gestão,
monitoramento e avaliação educacional. (PORTAL SIEPE, 2014)

Nesse sentido, o PROGEPE surge como uma possibilidade de atualização para os gestores
em exercício e para os docentes que desejam ocupar uma vaga na gestão escolar nas escolas
estaduais em Pernambuco, ressaltando que o processo seletivo inclui as seguintes etapas: a)
inscrição; b) conclusão do curso de aperfeiçoamento; c) aprovação na avaliação de certificação em
gestão escolar; d) processo consultivo e) designação do governador. Escolas que passaram pelo
processo consultivo, a indicação do governador aconteceu através da composição de uma lista
tríplice, com candidatos que obtiveram a maior pontuação dos votos válidos na comunidade
escolar.
Com aproximadamente 6 (seis) mil inscritos, o PROGEPE teve uma adesão significativa
entre os gestores/as e professores/as da rede. O curso de aperfeiçoamento do PROGEPE foi
desenvolvido em parceria com a Universidade de Pernambuco e foi dividido em três etapas: curso
de aperfeiçoamento, de especialização e de mestrado, as duas últimas etapas estão em andamento. A
primeira etapa foi concluída entre os meses de julho e setembro de 2012, como forma determinante
para a participação dos candidatos na seleção de gestores/as escolares da rede estadual de educação.
O currículo do curso de aperfeiçoamento do PROGEPE foi desenvolvido em 12 módulos,
contabilizando uma carga horária de 180 h/a, sendo 96 horas presenciais obrigatoriamente aos
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sábados e 84 horas à distância. As atividades virtuais foram desenvolvidas no Sistema de
Informações da educação de Pernambuco (SIEPE), a partir de um login e senha gerado por cada
aluno cadastrado no sistema. As inscrições para o processo seletivo foram realizadas
exclusivamente pela internet no endereço eletrônico da secretaria de educação do estado.
Os 12 (doze) módulos presenciais foram aplicados por docentes do quadro efetivo da
Universidade de Pernambuco (UPE) e por docentes contratados a partir de uma seleção simplificada
realizada pela instituição. O material didático do PROGEPE não foi desenvolvido de forma
colaborativa com a universidade de Pernambuco, a sua elaboração foi realizada por técnicos e
consultores da Secretaria de Educação, apresentados nos módulos como “conteudistas”, que em sua
maioria são consultores de renome na área da administração. A organização e gestão dos contéudos
do PROGEPE foi coordenado por Regina de Fátima Migliori, consultora da UNESCO.
Como requisito obrigatório para ocupar o cargo de gestor escolar ou adjunto nas escolas da
rede estadual, os candidatos que concluíram o curso de aperfeiçoamento foram submetidos a uma
avaliação de desempenho, como está normatizado em orientações oficiais publicada em diário
oficial:
Após a conclusão do curso de aperfeiçoamento o (a) candidato (a) submeter-se-á a
avaliação em conhecimento em gestão escolar, de caráter obrigatório e classificatório,
que

tem

por

conhecimentos,

finalidade
habilidades

aferir
e

competências
competências

profissionais
nas

relacionadas

dimensões

à

pedagógicas,

administrativa, financeira e valores humanos (PERNAMBUCO, 2012a)

A avaliação para a certificação de conhecimentos em gestão escolar constituiu uma etapa
obrigatória para o exercício de função de gestor no estado, pois “somente poderão participar da
Avaliação em Conhecimentos em Gestão Escolar professores efetivos que tenham participado do
Curso de Aperfeiçoamento ofertado pela Secretaria de Educação de Pernambuco no âmbito do
PROGEPE [...]”. (PERNAMBUCO, 2012b). De acordo com os critérios para certificação, “Será
certificado o candidato que obtiver desempenho igual ou superior a 70% (setenta por cento),
correspondente à nota 7,0 (sete) na escala de zero a dez, na Avaliação em Conhecimentos em
Gestão Escolar”. (PERNAMBUCO, 2012b).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde 2012, as exigências para concorrer à função de gestor/a passam por mudanças e a
participação e certificação dos candidatos no Programa de Formação de Gestor Escolar
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(PROGEPE) torna-se obrigatória. Para a gestão gerencial implantada em Pernambuco, as
habilidades e competências dos/as gestores/as são decisivas para o sucesso da gestão por resultados.
O curso do PROGEPE desenvolveu nos seus 12 módulos um currículo voltado para atender as
metas do PMGE/ME de elevação do desempenho do Estado nas avaliações em larga escala em
nível estadual e nacional. É especialmente por meio do currículo que a governamentalidade
neoliberal procura conduzir a conduta dos sujeitos gestores/a da Educação.
Com a implantação do PMGE/ME, o gestor escolar passa a ganhar centralidade para o êxito
do programa. Embora o referido documento não mencione diretamente a criação de formação
continuada para gestores, procura disseminar/sugerir uma nova cultura de gestão, um novo perfil
para o/a gestor/a escolar orientado pelo alcance de resultados.
Neste cenário, o/a gestor/a escolar, em Pernambuco, é apontado como o líder privilegiado
para conduzir esse processo, visando maximizar os resultados educacionais da rede estadual, sendo
capaz de conduzir as orientações estratégicas do PMGE/ME, afim de atingir uma gestão com
maiores e melhores resultados. O/a gestor/a é estimulado a ser competitivo, a ser responsável e a
“prestar contas” (accountability) do seu trabalho, nas avaliações externas, por meio da elevação do
desempenho (performance) dos estudantes causando uma boa impressão para a comunidade escolar
e governo.
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Resumo
Este artigo problematiza a gestão educacional por resultados implantada no Estado de Pernambuco,
como também as suas implicações para o sujeito gestor. Para tanto, toma como referência a formação
continuada direcionada para os gestores, através do Programa de Formação Continuada para Gestores
Escolares em Pernambuco (PROGEPE). Os/as gestores/as escolares estaduais vêm sendo submetidos
a uma política de gestão por resultado, em que cada unidade de ensino precisa estabelecer
quantitativamente um percentual de melhorias das metas pactuadas através do Termo de Compromisso
e Responsabilidade e monitoradas bimestralmente através do Pacto pela Educação, programa que
estimula a competividade entre escolas, gestores e Gerências Regionais de Ensino (GRE). Neste
cenário, o/a gestor/a escolar, em Pernambuco, é apontado como o líder privilegiado para conduzir esse
processo, visando maximizar os resultados educacionais da rede estadual, sendo capaz de conduzir as
orientações estratégicas do Programa de Modernização da Gestão Educacional em Pernambuco –
Metas para Educação (PMGE/ME). Trata-se de uma discussão complexa por ser uma proposta que
atinge diretamente os sujeitos gestores, uma vez que se pretende “formar”, “avaliar” e “certificar” os
mesmos com um perfil desejado para atuarem com base em uma política de governo. Com base no
conceito de governamentalidade de Michel Foucault (2008) analisa-se a forma como se instaura um
governo dos gestores, produzindo condutas necessárias a competitividade exigida pelo modelo. Cabe
lembrar que tal iniciativa se insere em uma tendência internacional de intensificação e fortalecimento de
mecanismos de controle da qualidade por meio de desempenho. Nesse contexto, faz-se necessário
contextualizar a definição das intenções de formação para o/a gestor/a escolar, em Pernambuco,
sobretudo, a experiência formativa, considerada como parte de uma política voltada para Educação,
que comunga de currículos por competência voltados para o atendimento das novas exigências,
detalhadas no modelo de gestão por resultados.
Palavras-chave: Gestão; PROGEPE; formação.
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Resumo
Este painel aborda três trabalhos diferentes, mas que se articulam entre si ao analisar o trabalho da
coordenação pedagógica na formação continuada de professores em serviço. O primeiro trabalho
apresenta o perfil de coordenadores pedagógicos que atuam no Ensino Fundamental da Rede
Municipal de Ensino de Blumenau. Como resultados destaca que este profissional tem formação
adequada e possui experiência na docência, é jovem na profissão e exige uma formação continuada
mais específica e contínua. Destaca ainda que muitos coordenadores estão cientes do seu papel, mas se
encontram diante de um labirinto de escolhas no cotidiano escolar e não conseguem se impor e
conquistar um tempo/espaço para a sua realização. O segundo trabalho aborda o trabalho formativo
do pedagogo na Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Discute as contradições e desafios políticopedagógicos, deste trabalho, para a efetivação da gestão democrática e construção do Projeto PolíticoPedagógico da escola. Como resultados menciona os problemas na efetividade do processo de
formação continuada desenvolvido nas escolas. O terceiro trabalho aborda a prática do coordenador
pedagógico numa perspectiva crítica e analisa como a prática pedagógica do coordenador pedagógico
subsidia os professores iniciantes na escola. O campo de investigação foi a Rede Municipal de Ensino
de Ponta Grossa. Como resultados destaca as dificuldades de a coordenação pedagógica acompanhar o
trabalho e a formação dos professores iniciantes, bem como as suas próprias dificuldades para atender
as demandas dos professores. Destaca ainda forte influência da iniciativa privada, através de parceria
com a Fundação Lemann, na rede municipal e a falta de formação específica para os coordenadores
pedagógicos subsidiarem os professores. Em suma, este painel destacará a importância do trabalho da
coordenação pedagógica na Educação Básica e fortalecerá seu papel fundamental: formação, articulação
e transformação do ambiente escolar.
Palavras-chave: Coordenação Pedagógica; Educação Básica; Formação de Professores.
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NA CONTEMPORANEIDADE: PERFIL DE
PROFISSIONAIS QUE ATUAM ENSINO FUNDAMENTAL
Rita Buzzi Rausch – FURB/UNIVILLE
Isabela Cristina Daeuble Girardi – FURB e SME de Blumenau

INTRODUÇÃO
Ao longo da história da educação, a figura do Coordenador Pedagógico sofreu
transformações, tanto em sua denominação, quanto em suas atribuições de trabalho no ambiente
escolar. Tais transformações, advindas dos acontecimentos históricos e do estabelecimento de novas
leis e decretos, tem gerado conflito no que se refere ao real papel do Coordenador Pedagógico na
contemporaneidade.
Deste modo, este trabalho foi construído a partir da experiência vivenciada pelas
pesquisadoras em um processo de formação continuada com coordenadores pedagógicos do Ensino
Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Blumenau-SC, no qual observou-se certa tensão
entre as atribuições do coordenador pedagógico e o que esse profissional, de fato, realiza no
cotidiano de sua profissão. Diante do contexto de formação, questionou-se: qual o perfil
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profissional do Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de
Blumenau e sua relação com o papel da coordenação pedagógica na contemporaneidade? O
objetivo geral foi traçar o perfil profissional do coordenador pedagógico do Ensino Fundamental da
Rede Municipal de Ensino de Blumenau e sua relação com o papel da coordenação pedagógica na
contemporaneidade. Elenca-se como objetivos específicos: analisar a formação dos coordenadores
pedagógicos da Rede Municipal de Ensino de Blumenau; analisar o seu tempo de experiência na
docência e na coordenação pedagógica na Educação Básica; e identificar as atribuições que eles
realizam no dia-a-dia de sua profissão, relacionando-as ao seu papel na contemporaneidade.
Este trabalho tem como suporte teórico, principalmente as ideias de Placco, Almeida e
Souza

(2015),

cujas

autoras

caracterizam

o

papel

do

Coordenador

Pedagógico

na

contemporaneidade em três dimensões: articulador das ações pedagógicas, formador do professor e
transformador da realidade escolar. Entrelaça-se, também, com ideias de Saviani (2003) e Corrêa e
Ferri (2016) no que diz respeito aos aspectos históricos da profissão do coordenador pedagógico.
Neste sentido, a presente pesquisa é de abordagem qualitativa, do tipo “de levantamento”, cuja
amostra é composta por 47 coordenadores que participaram da formação continuada organizada
pela primeira pesquisadora. Os dados foram gerados por meio do preenchimento de um formulário
contendo informações sobre tempo de serviço na docência e na coordenação e relatório com o
registro das atividades desenvolvidas pelo coordenador na escola.
O artigo está organizado da seguinte forma: na primeira parte, indicada como “Introdução”,
encontram-se a contextualização da pesquisa, bem como a questão problema, o objetivo geral, os
objetivos específicos e a organização do artigo. A segunda parte, intitulada “Coordenação
pedagógica: aspectos históricos”, conta com a descrição da história da coordenação pedagógica no
Brasil e seu papel na contemporaneidade. Na terceira parte está a descrição do percurso
metodológico e da justificativa de cada passo da pesquisa. Na quarta parte encontram-se as análises
dos dados gerados e, por fim, na última parte deste artigo, encontram-se as considerações finais da
pesquisa, bem como possíveis recomendações para novas pesquisas.
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: ASPECTOS HISTÓRICOS
A figura do que hoje podemos chamar de Coordenador Pedagógico (CP) surgiu no Brasil
com a vinda dos Jesuítas no século XVI, quando, no desenrolar das atividades civilizatórias e
religiosas dos nativos durante o período colonial, necessitou-se de um profissional que controlasse o
sistema educativo jesuíta de modo a garantir fidelidade à doutrina da igreja. Esse profissional ficou
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conhecido como Prefeito Geral dos Estudos e sua responsabilidade era supervisionar e inspecionar
a ação docente (SAVIANI, 2003).
Com a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, no século XVIII, houve um
rompimento com toda organização educacional existente no país, inclusive a descaracterização da
figura do Prefeito Geral dos Estudos. Foi pela reforma pombalina que se criou as Aulas Régias,
cujos professores eram, geralmente, mal preparados, em consequência de o cargo ser provisório e o
trabalho mal remunerado, bem como as aulas acontecerem de forma autônoma e isolada.
Com a vinda da Família Real para o Brasil, algumas mudanças aconteceram na educação.
No entanto, a ideia da supervisão escolar continuava existindo, agora sob responsabilidade do
diretor geral e dos comissários de estudos. Após a independência do Brasil, a educação brasileira
passou a adotar o Método de Ensino Mútuo, cujos professores acumulavam responsabilidades,
sendo elas a docência e a ação supervisora (CORRÊA; FERRI, 2016). Com o passar do tempo, e o
início do regime político do Estado Novo, surgiu à figura profissional do inspetor escolar. Com o
objetivo de eliminar qualquer resistência contra o governo de Getúlio Vargas, o inspetor escolar
controlava a qualidade da educação que se pretendia na época instituindo a ideologia política de
Vargas sobre a educação. Esse profissional acompanhava as escolas visitando-as regularmente e
informando as instâncias superiores sobre seu funcionamento e sobre as práticas dos docentes por
meio de relatórios.
É possível perceber que, ao longo da história, o domínio do inspetor escolar sobre a prática
docente sempre esteve presente na educação brasileira. No entanto, Corrêa e Ferri (2016, p. 46)
destacam que “o caráter conservador desta função passou a contribuir não somente para a
organização do ambiente escolar, como também de todo o sistema educacional”.
A figura do Coordenador Pedagógico surgiu em meio à implementação da ditadura militar
no país. Junto com as transformações políticas, econômicas e sociais, neste período se implementou
a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n. 5.692/ 71, de perspectiva tecnicista, onde os cursos de
Pedagogia passaram a enfatizar a formação de um corpo técnico escolar, dividido em
administradores, supervisores e orientadores escolares. Tal fragmentação foi consequência do
acordo entre o MEC (Ministério da Educação e Cultura) e USAID (United States Agency for
International Development) (CORRÊA; FERRI, 2016), no qual se buscou, a partir da perspectiva
de melhorar a educação do país, implementar o modelo norte americano, cuja lógica seguia a
racionalidade da produção capitalista que realizava uma prática fragmentada.
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Assim, os administradores escolares tinham como responsabilidade administrar a escola,
auxiliando a direção. Já os orientadores eram responsáveis pela aplicação de testes vocacionais que
visavam à descoberta de aptidões profissionais para um possível mercado de trabalho, uma vez que
a educação estava à disposição do sistema capitalista. Por fim, os supervisores tinham como
responsabilidade acompanhar o trabalho dos professores, analisando seus planos de aula e os
acompanhando em suas aulas.
Ao fim da Ditadura Militar, com os movimentos de democratização da educação dos anos
1980 e, principalmente, com a sanção da LDB nº 9.394/96, é que essa atuação fragmentada do
Coordenador Pedagógico entrou em declínio, uma vez que a legislação atribuía aos profissionais
que atuavam na gestão a responsabilidade de trabalhar de maneira integral, sem a fragmentação dos
papéis. O que cessa a ação fragmentada do coordenador são os Pareceres CNE/CP de nº 05/2005 e
CNE/CP de nº 03/2006 (BRASIL, 2005; 2006), que encerram o currículo dividido do curso de
Pedagogia, culminando em uma nova proposta de formação para a atuação do pedagogo.
Corrêa e Ferri (2016), ao analisar os escritos sobre o trabalho do CP, apontam que não
verificaram a existência de dados que comprovem o surgimento de sua função no Brasil. No
entanto, mesmo surgindo com a intenção de democratização da educação, tal função está
estritamente ligada à supervisão escolar. Vasconcellos (2006) defende a ideia de um movimento de
redefinição da função, onde a hierarquia, o controle e a vigilância dão lugar à mediação e ao
trabalho coletivo.
A LDB nº 9.394/96, em seu artigo 12, determina as incumbências que os estabelecimentos
de ensino devem cumprir. Já em seu artigo 13 determina as incumbências dos docentes, que são
diferentes das incumbências dos estabelecimentos de ensino. Assim, entende-se que as atividades
de responsabilidade dos estabelecimentos de ensino serão cumpridas por diretores, coordenadores
pedagógicos e administradores, mesmo estes não sendo nomeados nem detalhado suas respectivas
funções. No entanto, os artigos 10 e 11 determinam que é responsabilidade do Estado e do
município “organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de
ensino” (BRASIL, 1996).
Neste sentido, Blumenau, ao implementar a Lei Complementar nº 662, em 28 de novembro
de 2007, instituiu o Estatuto e o Plano de Carreira para os servidores do Magistério Público
Municipal. Por conseguinte, na Rede Municipal de Ensino de Blumenau, são atribuições e
responsabilidades do coordenador pedagógico: articular e elaborar o Projeto Político Pedagógico;
assegurar o acesso, a permanência e o êxito no percurso escolar do aluno; elaborar, executar,
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acompanhar e avaliar o Projeto Político Pedagógico; assegurar a aplicação das Diretrizes
Curriculares Nacionais e dos Parâmetros Curriculares Nacionais; orientar o trabalho do professor
para a elaboração de um currículo escolar contextualizado; acompanhar e avaliar o plano de
trabalho do professor; analisar o desempenho da escola e propor novas oportunidades de
aprendizagem aos alunos que apresentam dificuldades; planejar e coordenar em conjunto com a
direção as atividades escolares; planejar e coordenar reuniões pedagógicas, de Conselho de Classe e
com a comunidade escolar; mediar conflitos disciplinares entre professores e alunos; acompanhar o
rendimento e a frequência dos alunos; acompanhar e registrar as decisões referentes ao atendimento
feito ao aluno; coordenar atividades de recuperação de aprendizagem; estimular e orientar
professores a realizarem autoavaliação e avaliações bilaterais; ministrar curso, palestra ou aula de
aperfeiçoamento e atualização do corpo docente; atualizar e cumprir a legislação em vigor;
articular, facilitar, mediar e motivar o processo de autodesenvolvimento da equipe docente; levantar
dados acerca da contextualização histórica da escola; pesquisas avanços científico, artístico,
filosófico e tecnológico e modo a organizar grupos de estudos e desenvolver a formação continuada
dos educadores; propor à Direção a infraestrutura necessária a escola, bem como sugerir a compra
de materiais e equipamentos; elaborar, manter atualizado e analisar registros estatísticos da escola;
incentivar o aperfeiçoamento e atualização do corpo docente; além de representar a Direção,
quando necessário, e zelar pelo cumprimento dos princípio da ética profissional. (BLUMENAU,
2007)
Na contemporaneidade, tem-se considerado como papel central do Coordenador Pedagógico
a formação continuada de professores, ou seja, a formação em serviço, tendo a própria escola como
principal lócus de formação. É certo que a formação continuada fora do ambiente escolar se faz
necessária e importante, no entanto, Christov (1998) aponta que cursos de atualização e
aperfeiçoamento aprofundam os conteúdos propostos para a formação, contribuindo para o
crescimento intelectual de muitos professores, mas não garante a efetiva transformação na prática
docente. É por isso que as autoras Placco, Almeida e Souza (2015) caracterizam o trabalho do
coordenador pedagógico em três dimensões: articulação dos processos educativos; formação dos
professores, que muitas vezes são mal preparados para o trabalho coletivo e pedagógico com os
alunos; e transformação do ambiente escolar, articulando mediações pedagógicas e interacionais,
possibilitando melhor ensino, melhor aprendizagem dos estudantes, melhorando a qualidade da
educação. Contudo, é importante destacar as diferentes funções que o Coordenador Pedagógico
exerce no seu cotidiano escolar, que ora lhe são atribuídas por outros, ora o próprio coordenador as
adere com o sentimento de pertença. A identidade desse profissional é construída em um
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movimento de tensão entre esses atos de atribuição, que corresponde ao que os outros dizem que é
sua função, e atos de pertença, que corresponde à identificação do sujeito com o que lhe é atribuído,
passando a fazer parte de sua identidade.
Essa tensão pode ser resultado do não consenso entre professores e diretores sobre a real
função do Coordenador Pedagógico, que é chamado a resolver questões administrativas e
burocráticas, deixando de lado, muitas vezes, a função formativa de professores. Inclusive, segundo
Placco, Almeida e Souza (2015), muitos diretores não atribuem a formação de professores ao
coordenador pelo excesso de atividades burocráticas que ele exerce. Assim, no seu cotidiano
prevalece o eixo de articulação dos processos educativos em detrimento da formação continuada
dos professores, fazendo com que o eixo da transformação do ambiente escolar não se realize.
Pode-se perceber que a história de constituição da figura do CP não apresenta uma
linearidade, sendo construída diante dos desafios e das possibilidades enfrentadas no cotidiano. Na
contemporaneidade, a constituição de sua identidade tem acontecido em meio à tensão entre a
identificação do CP com inúmeras tarefas administrativas e burocráticas que lhe são atribuídas e o
entender que sua função também é a de formação de professores. Seu reconhecimento como
solucionador de problemas do ambiente escolar tem dificultado seu posicionamento de afirmação
de suas prioridades e a realização de ações necessárias à escola, priorizando ações articuladoras em
detrimento de ações formadoras.
PERCURSO METODOLÓGICO
De modo a atingir os objetivos estabelecidos, esta pesquisa é de abordagem quantitativa, do
tipo de levantamento. A população da pesquisa foram 61 coordenadores do Ensino Fundamental da
Rede que participaram dos encontros de formação continuada coordenados por uma das
pesquisadoras. No entanto, 47 coordenadores compuseram a amostra da pesquisa, uma vez que
somente estes trouxeram a atividade de geração de dados solicitada pela coordenadora da formação.
Os dados foram coletados por meio do preenchimento de um formulário, solicitado aos
coordenadores pedagógicos como tarefa um mês antes do primeiro encontro da formação
continuada, de modo a ser entregue no dia da formação. O formulário postulava informações acerca
da formação dos sujeitos, tempo de serviço na docência e o tempo de serviço na coordenação.
Solicitou-se, também, que os coordenadores realizassem o registro das atividades por eles
desenvolvidas na escola, em forma de relatório, no período de uma semana, de modo a identificar as
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atividades que realizam no dia-a-dia de sua profissão, para, então, poder relacioná-las ao seu papel
na contemporaneidade.
De modo a respeitar os objetivos específicos deste artigo, os dados foram organizados em
três categorias de análise: formação dos coordenadores pedagógicos; tempo de experiência na
Educação Básica e na Coordenação Pedagógica; e as atribuições realizadas pelos coordenadores
pedagógicos no cotidiano de sua profissão. A análise dos dados pautou-se na técnica de análise de
conteúdo (BARDIN, 2011) na qual, a partir da regra de representatividade, organizou-se o corpus
desta pesquisa. Tendo os objetivos específicos como categorias a serem analisadas, os dois
primeiros objetivos específicos foram codificados a partir da unidade de registro da palavra. Já o
terceiro objetivo específico seguiu a codificação da unidade de registro do tema. Em seguida, os
dados foram organizados em gráficos e tabelas, conforme a análise a seguir.
ANÁLISE DOS DADOS
Com relação ao primeiro objetivo, percebeu-se que a formação inicial predominante é a
formação em Pedagogia, com 30 coordenadores formados. Seguido do curso de Pedagogia,
encontram-se os cursos de História, com cinco coordenadores formados, de Letras, com quatro
coordenadores formados, e de Ciências Biológicas com dois coordenadores formados. Os cursos de
Educação Física, Artes Visuais, Normal Superior, Ciências da Religião e Ciências Sociais
apresentaram um coordenador formado, sendo que um coordenador não respondeu essa questão.
Diante das informações, é possível observar que 64% dos coordenadores têm formação em
Pedagogia e 34% têm formação em outras licenciaturas. É preciso salientar, ainda, que três
coordenadores responderam ter mais de uma graduação.
De acordo com o Plano de Carreira (BLUMENAU, 2007), a formação exigida para atuar no
cargo é Formação Superior Completa em Pedagogia, Normal Superior ou outra Licenciatura Plena.
Os dados nos possibilitam verificar que os coordenadores têm a formação mínima exigida, tendo a
maioria graduação em Pedagogia, cujo currículo, geralmente, contempla estudos relacionados à
coordenação pedagógica.
Já no que se refere à formação em nível de pós-graduação, a maioria dos coordenadores
frequentaram cursos de lato sensu, com especializações voltadas para administração, gestão e
coordenação pedagógica. Dos 47 coordenadores participantes, 18 têm especialização na área de
Administração/Gestão, Orientação e Supervisão Escolar, outros 18 coordenadores têm
especialização somente na área de Gestão Escolar e três coordenadores têm especialização em
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Coordenação Pedagógica, representando 83% dos coordenadores. Os outros 17% têm
especialização em outras áreas, como Psicopedagogia, com cinco coordenadores, Ludopedagogia,
com três coordenadores, e Alfabetização e Letramento e Docência no Ensino Superior, com dois
coordenadores cada. Os demais cursos de especialização foram apontados por um coordenador
cada.
Ainda é preciso destacar que um coordenador está cursando especialização em Docência na
Educação Superior, 12 coordenadores têm mais de uma especialização e quatro coordenadores têm
pós-graduação a nível stricto sensu, sendo três com Mestrado em Educação e um com Mestrado em
Desenvolvimento Regional.
De acordo com o Plano de Carreira para os Servidores do Magistério Público de Blumenau
(2007), para o exercício do papel de Coordenador Pedagógico se faz obrigatória a graduação em
Pedagogia, ou graduação em Licenciatura Plena, com especialização em nível de pós-graduação na
área de Gestão Escolar. Neste sentido, a maioria dos coordenadores pedagógicos da Rede Municipal
de Ensino de Blumenau possui pós-graduação a nível lato sensu com especialização voltada para a
área de gestão escolar, estando de acordo com a obrigatoriedade com o plano de carreira do
município (BLUMENAU, 2007).
A formação dos coordenadores da Rede Municipal de Ensino de Blumenau atende às
exigências do Plano de Carreira do município (BLUMENAU, 2007), que exige formação inicial em
Pedagogia ou Licenciatura Plena e pós-graduação na área de Gestão Escolar. Essa formação
possibilita “[...] desenvolver a ação de coordenar, que, como o próprio nome diz, implica articular
vários pontos de vista ou atividades em direção a um objetivo comum, que, neste caso, equivale a
práticas mais efetivas e melhor qualidade do ensino e aprendizagem” (PLACCO; SOUZA, 2010, p.
48).
No que se refere ao segundo objetivo, de analisar o tempo de experiência dos coordenadores
na docência e na coordenação pedagógica, a maioria dos coordenadores pedagógicos tem mais de
cinco anos de experiência na docência. Apenas 11 coordenadores têm até cinco anos de experiência
em sala de aula, sendo três coordenadores com dois anos de docência, quatro coordenadores com 3
anos de docência, dois coordenadores com quatro anos de docência e dois coordenadores com cinco
anos de docência. No entanto, um número expressivo de coordenadores tem até 10 anos de
experiência na docência. Isso nos permite inferir que a maioria dos coordenadores, quando
assumiram suas funções na coordenação pedagógica, encontravam-se no início de suas carreiras
profissionais, sendo que 11 se encontravam no início de carreira, que, segundo Huberman (2000),
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contempla os primeiros cinco anos de exercício da profissão e é caracterizado pelo choque com a
realidade; e 13 coordenadores se encontravam na fase de estabilização da carreira, que corresponde
ao período de oito a 10 anos e se caracteriza pela escolha de uma identidade profissional.
Percebe-se que nenhum coordenador tem até um ano ou apenas um ano de docência. No
entanto, existem cinco coordenadores que não têm nenhuma experiência com a docência. A
legitimidade deste dado se dá pelo fato destes cinco profissionais terem ingressado na profissão
antes do ano de 2007, quando passou a ser exigido para o exercício do papel da coordenação o
mínimo de dois anos de experiência na docência.
Os dados ainda nos permitem analisar que cinco coordenadores têm mais de 20 anos de
exercício da docência, sendo um coordenador com 21 anos de experiência, um coordenador com 23,
dois coordenadores com 25 e um coordenador com 26. Tais profissionais, segundo Huberman
(2000), se encontram na fase da vida profissional em que fazem um balanço da vida profissional,
questionando a continuidade do percurso, o que pode ter influenciado na decisão de seguir o
caminho da coordenação pedagógica.
Com relação ao tempo de atuação na coordenação pedagógica, pode-se verificar que a
maioria dos coordenadores pedagógicos tem até 10 anos de exercício da profissão. A partir dos
dados, é possível verificar que o perfil do coordenador pedagógico da Rede Municipal de Ensino de
Blumenau é jovem, tendo um coordenador com apenas um mês de experiência no papel de
coordenador, um coordenador com três meses de experiência, um coordenador com cinco meses,
três coordenadores com seis meses e um coordenador com sete. Poucos são os coordenadores com
mais de 15 anos de experiência na coordenação. Sendo que, no que se refere aos coordenadores
com mais de 25 anos, um coordenador tem 26 anos de exercício do papel da coordenação, um
coordenador tem 28 anos de experiência e um coordenador tem 34 anos de experiência na
coordenação pedagógica.
Diante de um perfil onde a maioria dos coordenadores é principiante, é primordial reforçar a
necessidade de uma formação continuada específica ao ciclo de vida profissional (HUBERMAN,
2000) desses coordenadores, ainda mais diante de um número expressivos de coordenadores que, ao
assumirem suas funções na coordenação pedagógica, se encontravam em fase inicial e de
estabilização da carreira docente. Bem como é primordial a necessidade de auxílio dos mais
experientes com os mais jovens.
Com relação ao objetivo de identificar as atribuições que os coordenadores realizam no diaa-dia de sua profissão, os dados apontam que a maioria das atividades elencadas pelos
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coordenadores como realizadas com mais frequência foram atividades burocráticas. Cada
coordenador participante registrou, em um relatório, as diferentes atividades por ele realizadas no
período de uma semana. A categoria mais mencionada foi o preenchimento do ENSINABLU,
sistema utilizado pela Rede Municipal de Ensino de Blumenau para preencher as notas e a
frequência dos estudantes. Depois do ENSINABLU, a atividade mais mencionada pelos
coordenadores foi o atendimento aos pais, seguida de atividades relacionadas do programa APOIA,
programa de combate à evasão escolar criado pelo Ministério Público de Santa Catarina, em 2001,
com o objetivo de, juntamente com as escolas, conselhos tutelares e sociedade, trazer os estudantes
de volta a escola.
Mesmo as atividades burocráticas predominando o dia-a-dia do coordenador, as ações de
cunho formativo, como a atenção dada à formação oferecida pela SEMED, o atendimento e a
orientação aos professores, a reunião com a equipe gestora e o acompanhamento das aulas,
principal papel do coordenador pedagógico na contemporaneidade, se fizeram presentes, no entanto
apareceram poucas vezes. Isso nos possibilita sinalizar que as ações burocráticas tomam muito
tempo do trabalho do coordenador, comprometendo seu envolvimento com ações formativas,
articuladoras e transformadoras da realidade escolar.
Os dados aqui apresentados reforçam a pesquisa de Placco, Almeida e Souza (2015),
afirmando que a construção da identidade do coordenador pedagógico é marcada pela tensão entre o
ato de atribuição ao coordenador pedagógico de suas funções e o ato de pertença do coordenador,
onde ele se identifica com o que lhe é atribuído. Ou seja, o coordenador pedagógico passa a exercer
um papel de salvador da pátria, apagador de incêndios dentro da escola, resolvendo todos os
problemas e negligenciando seu principal papel na contemporaneidade. Dentre suas principais
atribuições reforçamos a necessidade de ele se tornar, conforme orienta Almeida (2018),
articulador: oferecendo aos professores condições de trabalharem coletivamente as propostas
curriculares considerando a realidade escolar em que atuam; formador: contribuindo com o
desenvolvimento profissional docente e transformador: auxiliando o professor a ser crítico e
reflexivo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa, com o objetivo traçar o perfil profissional do coordenador pedagógico
do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Blumenau e fazer sua relação com o papel
do coordenador pedagógico na contemporaneidade, buscou analisar a formação dos coordenadores;
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buscou analisar o tempo de experiência desses coordenadores na docência e na coordenação
pedagógica; e buscou identificar as atribuições que eles realizam no dia-a-dia da sua profissão.
No que se refere à formação do coordenador pedagógico, a maioria dos coordenadores são
formados em Pedagogia e 34% dos coordenadores são formados em outros cursos de licenciatura.
No entanto, todos os coordenadores têm a formação mínima exigida para o exercício do papel de
coordenador. A maioria dos coordenadores possui lato sensu na área de gestão escolar, o que está
de acordo com a obrigatoriedade, uma vez que a formação exigida para o coordenador pedagógico é
a formação inicial em Pedagogia ou Licenciatura Plena e a pós-graduação na área da gestão escolar.
Com relação ao tempo de experiência dos coordenadores com a docência e com a
coordenação pedagógica, a maioria dos professores tem mais de cinco anos de experiência na
docência e cinco coordenadores não têm experiência alguma. Já a experiência com a coordenação
pedagógica, a maioria dos coordenadores é principiante, exigindo uma atenção maior quanto a
formação continuada deste profissional.
Por fim, no que tange às atribuições que o coordenador realiza no seu dia-a-dia, a atividade
mais mencionada foi o preenchimento do ENSINABLU, sistema de registro de notas e frequência
dos estudantes, caracterizando-se como uma atividade burocrática. Já as atividades formativas
apareceram com menor frequência, possibilitando compreender que as atividades burocráticas
recebem maior atenção em detrimento de atividades formativas.
Neste sentido, pode-se concluir que o perfil do coordenador pedagógico da Rede Municipal
de Ensino de Blumenau tem formação adequada e possui experiência na docência. Entretanto, é
jovem na profissão e exige uma formação continuada mais específica, que respeite sua fase de vida
profissional. Os coordenadores pedagógicos estão cientes do seu papel na contemporaneidade, mas
se encontram no cotidiano escolar diante de um labirinto de escolhas e não conseguem se impor e
conquistar um tempo/espaço para a realização de seu verdadeiro papel: formação, articulação e
transformação do ambiente escolar.
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Resumo
Esta pesquisa buscou respostas para a seguinte indagação: qual o perfil profissional do Coordenador
Pedagógico do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Blumenau e sua relação com o
papel da coordenação pedagógica na contemporaneidade? O objetivo geral da pesquisa visou traçar o
perfil do coordenador pedagógico do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Blumenau
no que se refere à formação; ao tempo de experiência e às atribuições que realizam no cotidiano de sua
profissão. Os objetivos específicos foram: analisar a formação dos coordenadores pedagógicos da Rede
Municipal de Ensino de Blumenau; analisar o seu tempo de experiência na docência e na coordenação
pedagógica na Educação Básica; e identificar as atribuições que eles realizam no dia-a-dia de sua
profissão, relacionando-as ao seu papel na contemporaneidade. De abordagem qualitativa, do tipo “de
levantamento”, participaram da pesquisa 47 coordenadores que atuam no Ensino Fundamental. Os
dados foram gerados por meio do preenchimento de um formulário, e a elaboração de um relatório
com o registro das atividades desenvolvidas pelo coordenador na escola. A pesquisa fundamenta-se em
Placco, Almeida e Souza (2015). Concluiu-se que este profissional tem formação adequada e possui
experiência na docência, é jovem na profissão e exige uma formação continuada mais específica e
contínua. Os coordenadores pedagógicos participantes da pesquisa estão cientes do seu papel na
contemporaneidade, mas se encontram no cotidiano escolar diante de um labirinto de escolhas e não
conseguem se impor e conquistar um tempo/espaço para a realização de seu verdadeiro papel:
formação, articulação e transformação do ambiente escolar.
Palavras-chave: Coordenação Pedagógica; Ensino Fundamental; Formação Continuada; Perfil
Profissional.
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O TRABALHO DO PEDAGOGO NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A CONSTRUÇÃO
DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO
Maria Iolanda Fontana – UTP
Andresa Cristina Pisa Costa – SME/Curitiba

INTRODUÇÃO
Este artigo intenciona discutir as contradições e desafios político-pedagógicos do trabalho
do pedagogo, que integra a equipe pedagógica administrativa na escola pública do município de
Curitiba, para construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) na perspectiva da gestão
democrática. A elaboração e efetivação do PPP se constituem espaços de formação e de reflexãoação coletiva sobre a prática educativa na escola e consolidação de suas intencionalidades, em
consonância com as finalidades da educação brasileira, exaradas na LDBN/1996. É o trabalho
direcionado a construção de um instrumento da gestão democrática para o planejamento e
concretização do processo de formação do ser humano para a vida, cidadania e trabalho. No
entanto, a escola está organicamente ligada à totalidade social e de seus condicionantes históricos,
isto é, caracteriza-se como espaço contraditório de reprodução do sistema capitalista, e a sua
contestação se constitui em desafio político-pedagógico para os seus profissionais.
Entende-se que a superação das contradições, decorrentes de ideologias de classes que
defendem distintos projetos de educação e de sociedade, demanda aos profissionais da escola
consolidar processos de gestão democrática, de participação coletiva e de formação continuada para
engendrar ações de natureza política, administrativa e pedagógica que promovam a efetivação de
ensino-aprendizagens emancipatórios. Para tanto, é fundamental a reflexão crítica e resistência dos
profissionais da escola às imposições tecnicistas, burocráticas e autoritárias definidas por meio das
políticas públicas em diferentes instâncias de governo e de sistemas de ensino, corroboradas e por
vezes concebidas no cotidiano escolar.
No entanto, a construção do PPP como a expressão da reflexão coletiva na escola e sobre a
escola demanda ações conjuntas entre a instituição e sua mantenedora para a organização do
trabalho pedagógico, prevalecendo fundamentos e ações em consonância com diretrizes
educacionais da escola pública democrática e de qualidade social. Nesse âmbito, o trabalho do
pedagogo escolar, como é denominado na (RMEC), ou coordenador pedagógico como é
denominado em outros sistemas de ensino, assume sua relevância político-pedagógica, pois,
promover a articulação, formação e transformação são as suas principais atribuições e caracterizam
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sua identidade profissional. São objetivos e desafios do trabalho do pedagogo construir
coletivamente as condições de ensino e aprendizagem dos conhecimentos científicos e culturais e a
efetivação da democratização do ensino na escola de educação básica. Tal empreitada demanda a
este profissional, assumir como princípio e ação, a gestão democrática na perspectiva do trabalho
escolar defendido na literatura e na legislação educacional, tendo em vista a efetivação do PPP.
Para discutir a relação entre a gestão democrática e a função formadora do pedagogo na
construção do PPP apresenta-se a análise dos dados da pesquisa de mestrado realizada, pela
segunda autora deste artigo, no ano de 2018. A questão da referida pesquisa foi investigar se o
processo de elaboração do PPP articulado a um processo de formação continuada, que envolveu
todos os profissionais da RME de Curitiba, revelou o compromisso com a gestão democrática da
educação. O instrumento utilizado foi um questionário eletrônico direcionado a todos os pedagogos
que atuaram na função de pedagogo escolar, no período de 2013 a 2016, na RMEC. Foram enviados
182 questionários e participaram da pesquisa 33 pedagogos. Neste período a SME de Curitiba,
desenvolveu uma proposta para revisão dos PPPs das escolas com o objetivo de ser um movimento
de formação continuada e de discussão coletiva, entendido como instrumentalizador dos saberes
pedagógicos para concretização dos objetivos da educação pública municipal. A proposta integrou
as instâncias da estrutura da Secretaria Municipal da Educação de Curitiba (SME): Departamento
de Ensino Fundamental (DEF), Núcleos Regionais da Educação (NRE) e as Escolas (direção, vicedireção, coordenação administrativa, pedagogo escolar, articulador da educação integral, articulador
da educação de jovens e adultos, professores, funcionários, estudantes e responsáveis). O pedagogo
escolar, que integra a equipe pedagógica administrativa da escola na RMEC na função de
coordenação pedagógica, atuou como o articulador, formador e coordenador do processo no interior
das escolas.
Neste artigo, faz-se um recorte da análise qualitativa apresentada na mencionada dissertação
de mestrado, com foco na relação dialética entre os determinantes externos e internos a escola,
encontrados em documentos oficiais, legislações e suas conexões com a realidade do trabalho
formativo desenvolvido pelos pedagogos na revisão do PPP. A fundamentação teórica que
subsidiou as análises pautou-se principalmente em Saviani (2007, 2012) e Veiga (2009) e Placco,
Souza e Almeida (2012).
A estrutura do artigo discute inicialmente o trabalho do pedagogo na escola pública como
articulador do PPP e formador de professores na perspectiva da gestão democrática. Posteriormente,
é apresentada a proposta de formação continuada para a construção do PPP na RMEC. Neste
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processo problematizam-se as atribuições do pedagogo escolar, as contradições e desafios para
realizar no interior das escolas a centralidade do seu papel de articulador, formador e coordenador
do processo educativo
RELAÇÕES ENTRE O TRABALHO DO PEDAGOGO, FORMAÇÃO CONTINUADA E
CONSTRUÇÃO DO PPP NA PERSPECTIVA DA GESTÃO DEMOCRÁTICA
Pesquisas têm apontado com recorrência a necessidade de processos de formação continuada
com e na escola e, neste espaço, o trabalho do pedagogo como coordenador pedagógico assume sua
relevância e centralidade. A efetivação de processos formativos na escola, em consonância com a
legislação e diretrizes da profissão do pedagogo, demanda a este profissional conhecer os
fundamentos epistemológicos da educação e sua relação com a prática pedagógica de perspectiva
crítica. Adotar uma concepção pedagógica crítica, significa assumir o compromisso com a
promoção do ser humano para construção de uma sociedade democrática e mais igualitária. De
acordo com Saviani (2012, p.52) promover o homem significa “torná-lo cada vez mais capaz de
conhecer os elementos de sua situação a fim de poder intervir nela transformando-a no sentido da
ampliação da liberdade, comunicação e colaboração entre os homens”. A construção do PPP da
escola é o espaço possível para expressão do compromisso coletivo com a educação e promoção
humana.
Conceber e concretizar o PPP coletivamente na escola representa objetivo da gestão
democrática e nesta dimensão o trabalho formativo do pedagogo pode promover relevante
contribuição. Planejar e realizar uma formação fundamentada na teoria que explica e orienta a
prática pedagógica se constitui desafio ao trabalho do pedagogo na construção e efetivação do PPP.
Investigações revelam que a indissociabilidade entre teoria e prática, não é realidade no trabalho do
coordenador pedagógico. A pesquisa realizada por Placco, Almeida e Souza (2012, p.17) constatou
que os coordenadores pedagógicos, professores e diretores consideram que a formação de conteúdo
prático que se relaciona com as necessidades cotidianas do ensino-aprendizagem é o que mais
interessa e funciona na escola, o que significa o risco da fragmentação entre o saber prático e o
teórico nos processos de formação em serviço e no trabalho pedagógico.
O papel da teoria na ação do pedagogo escolar é resolver e esclarecer os problemas postos
pela prática, portanto, há uma interdependência mútua entre a teoria e a prática. Como afirma
Saviani (2007) cabe à teoria esclarecer e dar consistência a prática, tornando-a coerente,
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consistente, consequente e eficaz, pois “sem a teoria a prática resulta cega, tateante, perdendo sua
característica específica de atividade humana” (SAVIANI, 2007, p.108).
A mudança de perspectiva é questão basilar a ser garantida tanto, na formação inicial como
continuada deste profissional, pois o conhecimento teórico embasa a prática e assegura consistência
nas argumentações e ações do coordenador pedagógico. A teoria e prática são aspectos
dialeticamente distintos, mas complementares e fundamentais a experiência humana. Conforme
explica Saviani (2007, p.108) “a prática é a razão de ser da teoria, o que significa que a teoria só se
constituiu e se desenvolveu em função da prática que opera, ao mesmo tempo, como seu
fundamento, finalidade e critério de verdade”.
A teoria como fundamento de uma prática consistente e sólida, isto é, de uma práxis
consciente e coerente com valores e princípios democráticos, ainda se constitui em desafio para
definição de políticas públicas direcionadas a formação inicial e continuada do pedagogo. A
pesquisa de Gatti, Barretto e André (2011) em diversas secretarias de educação do Brasil, revelou o
pequeno espaço que o PPP ocupa nos processos de formação continuada, o que justifica a
dificuldade do pedagogo para conduzir o coletivo de profissionais e representantes da comunidade
escolar para elaboração e execução deste relevante instrumento da gestão democrática.
Outro obstáculo que enfrenta o pedagogo na coordenação pedagógica se refere às condições
de trabalho nas escolas, conforme revelam as pesquisas de Rosa (2017) Haddad (2016), Placco,
Souza e Almeida (2012), entre outras, os coordenadores pedagógicos relatam a dificuldade de
organização de tempo, as condições precárias, falta de material e de profissionais nas escolas, a
burocratização do trabalho e o excesso de atribuições que não são relativas ao trabalho do
coordenador pedagógico.
A análise das contradições e desafios do trabalho coletivo na escola em relação ao processo
de formação continuada conduzida pelo coordenador pedagógico, ou pedagogo escolar, como é
denominado na RMEC, para a construção e reflexão sobre o PPP, será apresentada, considerando os
dados levantados, no período de 2013 a 2016. O destaque será para as possibilidades que esta
proposta trouxe para efetivação do processo formativo na construção do PPP na perspectiva da
gestão democrática.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DADOS DA PESQUISA: O PAPEL DO PEDAGOGO NA
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSTRUÇÃO DO PPP
O processo formativo para a construção do PPP na Secretaria Municipal da Educação de
Curitiba (SMEC) compreendeu vários momentos e espaços de formação continuada que foram
planejados e coordenados pela equipe da Gerência Pedagógica do Departamento de Ensino
Fundamental (DEF), no período de 2013 a 2016. A formação continuada ocorreu em momentos de
grupos de estudos e semanas de estudos pedagógicos com a finalidade de instrumentalizar os
saberes pedagógicos das equipes escolares. A proposta de formação continuada promoveu a
participação das equipes escolares, em estudos e elaboração de materiais, para fundamentar a
construção do PPP nas unidades escolares. A organização do processo formativo teve o propósito
de superar a lógica de um roteiro padrão que apenas determinasse o que deveria conter no PPP com
delimitação de um prazo para a entrega do documento.
O início da proposta, no ano de 2013, envolveu a formação de pedagogos escolares e
compreendeu o debate sobre os princípios balizadores para o trabalho na RME: gestão democrática,
equidade, trabalho coletivo, autonomia e interesse público, os quais fundamentaram a reflexão e
construção de um documento sobre o que se considera “Boa Escola” pelas equipes escolares. Outro
momento de formação ocorreu nas Semanas de Estudos Pedagógicos (SEPs), ofertadas no início e
meio do semestre letivo, para todos os profissionais da RMEC. Nas SEPs foram tratadas as
temáticas: Hora permanência, o profissional da educação e seu trabalho na escola pública, o
currículo e o direito à aprendizagem, tempos e espaços de aprendizagem.
Os Grupos de Estudos aconteceram, uma vez por mês, durante dois anos, nos Núcleos
Regionais de Educação, participaram dos grupos as equipes gestoras das escolas e, entre seus
membros o pedagogo escolar. Estes profissionais tinham o compromisso de repassar as reflexões e
promover discussões no interior das escolas com todos os professores. Durante esses encontros
foram construídos os elementos constitutivos do PPP, que foi publicado como o caderno
“Elementos Constitutivos do PPP”, em 2016. As equipes gestoras partindo do PPP de cada unidade,
indicaram o que era fundamental que fosse contemplado em cada documento, indicaram também as
orientações das legislações pertinentes como itens a compor o PPP. Esse material, de cada um dos
dez NREs da SMEC, foi sistematizado e organizado por uma equipe do DEF, na equipe da
Gerência Pedagógica, que foi editado e publicado em forma de caderno, com a finalidade de
orientar o trabalho das equipes escolares na reescrita do seu documento. Antes da publicação do
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caderno, os elementos constitutivos foram organizados em blocos, objetivando favorecer as escolas
a consulta aos elementos de estudo construídos ao longo do processo formativo.
O primeiro bloco tratou da contextualização da comunidade escolar, território, histórico da
escola, profissionais e outras informações que as equipes consideraram pertinentes para
compreender e situar a escola. No segundo bloco foram abordados os estudos sobre a filosofia e
princípios didático-pedagógicos. No terceiro bloco constam as discussões sobre a avaliação (da
aprendizagem, a institucional e as de larga escala). O quarto bloco tratou dos projetos e programas,
parcerias institucionalizadas, órgãos colegiados e gestão financeira da instituição. No quinto e
último bloco abordou o currículo escolar.
A SME ao planejar a reescrita do PPP articulado a um amplo processo de formação
continuada, e não se utilizar de um roteiro preestabelecido e rígido, construiu em conjunto com as
equipes escolares, o entendimento de que o PPP não se limita a um documento escrito e formal, por
mais que também o seja.
A organização dos elementos constitutivos do PPP em blocos teve por objetivo
subsidiar o processo de reescrita desse documento de forma mais processual e
reflexiva, superando a lógica linear de um roteiro pronto e prévio de atendimento às
formalidades burocráticas. (CURITIBA, 2016, p.10).

Todo este movimento teórico-prático foi desenvolvido sob a responsabilidade do pedagogo
escolarvisto que este tem entre as suas atribuições a coordenação da organização do trabalho
pedagógico e o PPP é um processo que exige a participação da comunidade escolar no processo das
tomadas de decisões para sua elaboração. Assim a gestão democrática além de ser compreendida
como um princípio, também é um objetivo a ser atingido, para configurar-se como uma prática
educativa inserida no contexto da escola. Conforme explica Veiga:
Pensar hoje a escola no bojo da gestão democrática significa, sobretudo, um esforço
tanto de compreender e ousar fazer, bem como de propor alternativas viáveis, capazes
de concretizar o projeto político-pedagógico, coletivamente concebido dentro de uma
perspectiva mais ampla. Nessas reflexões, não podem ser esquecidas as
especificidades do contexto local, em que está inserida a escola, ante às determinações
do global. (VEIGA, 2009, p.169).

Os 33 pedagogos que participaram da pesquisa possuem graduação em Pedagogia e
especialização, um terço deles tem formação em nível stricto sensu, dado que evidencia a
valorização a formação continuada. Sobre a experiência profissional, 81,8% tem mais de 11 anos de
trabalho no magistério e quase metade tem até 10 anos de atuação na função de pedagoga escolar,
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84% trabalham 40 horas semanais como profissionais da educação, e somente 9% trabalham apenas
20 horas na área da educação, portanto, um grupo de profissionais com experiência na função e com
dedicação exclusiva ao trabalho escolar.
Quanto ao processo de formação continuada para construção do PPP todas as pedagogas
participaram das formações ofertadas, entre 2013 e 2016, com diferentes frequências. Faz-se um
destaque que nesse momento histórico o plano de carreira dos professores tinha progressão
automática, sem a condição de um mínimo de carga horária para o crescimento, desse modo
compreende-se a importância e valorização da formação continuada pelos e para os pedagogos.
Quando questionados sobre a relevância dos materiais de estudo produzidos e indicados pelas
equipes da SME, consideraram que expandiram os conhecimentos sobre o PPP.
Os temas de estudo mais citados referem-se a documentos produzidos pela SME, o que
explica a valorização dos documentos mais normativos em relação aos de cunho mais conceitual,
apesar desses documentos abordarem também a epistemologia dos temas discutidos. O caderno
“Elementos Constitutivos do PPP” foi apontado como relevante e um bom material orientador para
o trabalho do pedagogo.
Segundo as respostas dos pedagogos, na construção do PPP evidenciou-se fragilidades em
relação a pouca participação dos estudantes, Conselho Escolar e responsáveis. Destaca-se a
importância das reuniões do Conselho Escolar, que são momentos privilegiados para fortalecer e
discutir as intervenções pedagógicas necessárias às dificuldades identificadas na realidade escolar.
Embora a pouca participação do Conselho Escolar como órgão máximo decisório da escola na
elaboração do PPP, foi garantida a sua participação na análise e aprovação do documento, para o
posterior encaminhamento a SMEC. A estratégia 19.6 do PNE 2014-2024 estabelece a consulta e a
participação dos estudantes e familiares na formulação do PPP, mas os dados da pesquisa revelaram
que a atuação do pedagogo escolar juntamente com a direção, não garantiu a articulação entre os
segmentos, ou seja, mostrou a dificuldade em efetivar a gestão democrática como princípio do
trabalho pedagógico nas escolas. A gestão democrática na prática escolar “examina coerências e
discrepâncias entre o previsto e o concreto, percebe reais necessidades e novas formas de produção
do trabalho que se constituirão em valiosos elementos de reivindicações para novas decisões e
encaminhamentos de novas políticas educacionais” (FERREIRA, 2004, p. 297).
Sobre as dificuldades encontradas pelos pedagogos no processo de construção do PPP,
quase a totalidade destacou a falta de tempo para reunir o coletivo e realizar a formação com os
profissionais da escola, somado a toda a demanda de trabalho já existente para o pedagogo escolar.
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Este dado é corroborado com outras pesquisas, já citadas neste artigo, que apontam o excesso de
atribuições do pedagogo e a dificuldade de realizar a coordenação pedagógica e ação formativa na
escola. A mantenedora em acordo com a legislação municipal sobre o calendário escolar
estabeleceu o número de reuniões e sábados trabalhados, momentos que não atenderam as
especificidades das escolas para executar o processo formativo para a construção do PPP. Melhorar
as condições de tempo e espaço dedicado a esse trabalho demandaria investimentos em horas
adicionais para as equipes escolares envolvidas neste processo, o que contraria políticas recorrentes
de redução de recursos públicos para a educação.
A exigência de trabalho do pedagogo, por vezes burocrática, pode afastá-lo do engajamento
necessário para o trabalho de formação e coordenação do processo pedagógico. Salienta-se a
preocupação com o já identificado na pesquisa de Haddad (2016, p.192):
O pedagogo na escola, ao deixar de realizar o seu trabalho no acompanhamento do
processo do ensino-aprendizagem e ao dedicar grande parte desse trabalho às questões
burocráticas, se insere na perspectiva da perpetuação das relações de dominação e de
continuidade das condições que estão postas. Por isso o trabalho burocratizado não
serve para um projeto emancipador do trabalho da escola e dos pedagogos e
professores.

Cabe destacar que, durante o processo de construção dos PPPs, a SMEC implantou algumas
políticas que favoreceram as condições de trabalho na escola, tais como: aumento da permanência
para 33%, docência compartilhada com o trio de regentes, contratação de professores, revisão do
decreto das atribuições das pedagogas, revisão da portaria dos critérios de substituição em caso de
falta do professor, criação de portaria específica sobre os procedimentos para o planejamento da
pedagogia escolar nas escolas da RME. No entanto, essas ações implementadas no decorrer da
proposta de construção dos PPPs, não se consolidaram no interior das escolas. As novas atribuições
trouxeram ainda mais trabalho para os pedagogos, que além das questões relativas ao trabalho
pedagógico, assumiram também demandas burocráticas que poderiam ser realizadas por outros
profissionais na escola, inspetoras, secretária ou direção.
Quando os pedagogos foram questionados sobre o que é essencial para que o PPP se efetive
na prática cotidiana da escola, eles pontuaram fortemente a necessidade do PPP ser compreendido,
discutido e utilizado, sendo citado como um instrumento vivo e dinâmico. Com base nesta
consideração dos pedagogos, infere-se que o conteúdo do PPP, ainda é pouco conhecido e utilizado
como orientador do trabalho pedagógico no cotidiano da escola. Revela assim a necessidade de
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compreensão do PPP como um processo de construção coletiva que se materializa em um
documento que expressa a concepção e finalidades da prática educativa, porém não se encerra nele.
CONCLUSÕES
A análise da proposta de formação continuada desenvolvida pela SME de Curitiba, no
período de 2013 a 2016, revelou ser inovadora, pois promoveu a necessária preparação do
pedagogo para a formação, coordenação e articulação da comunidade escolar para a construção do
PPP na perspectiva da gestão democrática. Dessa forma, a proposta superou modelos de formação
tecnicistas, aligeirados comumente utilizados pelos sistemas de ensino, que orientam a elaboração
do PPP, utilizando roteiros ou modelos prontos.
A proposta desenvolvida durante três anos, por meio de reuniões de estudos, diálogos nas
escolas e produção de materiais de apoio, sobre conteúdos conexos ao PPP forneceram subsídios
teóricos e práticos fundamentais ao trabalho do pedagogo escolar na coordenação e articulação do
processo educativo.
Faz-se a crítica a descontinuidade de políticas públicas educacionais que marcam um
governo ou uma gestão educacional em sistemas de ensino, pois

inviabilizam avanços e

aperfeiçoamentos de projetos, programas e ações para a qualidade social da educação pública. A
proposta apresentada neste artigo, de formação continuada para a construção do PPP na perspectiva
da gestão democrática, coordenada pelo pedagogo escolar nas escolas, assim como outras
conquistas relacionadas às condições de trabalho e valorização dos profissionais da RMEC,
suspensas pelo atual governo, demanda a constante mobilização e organização político-pedagógica
dos profissionais da educação da RMEC para reivindicar avanços conquistados.
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Resumo
O presente artigo aborda o trabalho formativo do pedagogo na Rede Municipal de Ensino de Curitiba
(RMEC) e tem o objetivo de discutir as contradições e desafios político-pedagógicos, deste trabalho,
para a efetivação da gestão democrática e construção do Projeto Político-Pedagógico (PPP) na escola
pública municipal de Curitiba. Problematizam-se as condições de trabalho e as atribuições do pedagogo
definidas pela SME, que enfatizam ações burocráticas e fragmentam relações, dificultando à práxis da
gestão democrática e o papel formativo deste profissional no cotidiano escolar para atender objetivos
educativos emancipadores. A pesquisa apresenta a análise qualitativa de dados resultantes de uma
pesquisa de mestrado realizada com 33 pedagogos que atuaram na função de pedagogo escolar na
RMEC e, no período compreendido entre 2013 a 2016 conduziram o processo de formação continuada
para a construção do PPP. Nesta proposta, o pedagogo escolar atuou como o articulador, formador e
coordenador da elaboração do PPP no interior das escolas. Valoriza-se o caráter inovador da proposta,
no âmbito da formação continuada do pedagogo escolar e a sua articulação com a comunidade para a
construção do PPP, considerando que comumente as secretarias de educação optam por de roteiros
padronizados de PPP para os seus sistemas de ensino. Os dados revelaram problemas na efetividade do
processo de formação continuada desenvolvido nas escolas, pois as condições de trabalho e demais
atribuições, sendo a maioria de cunho burocrático, dificultaram a organização de tempos e espaços para
reuniões e estudos. Destaca-se que o excesso de atribuições aliena o pedagogo do processo educativo
em sua totalidade e fragiliza a reflexão sobre o PPP e a sua materialização.
Palavras-chave: Formação Continuada; Trabalho do Pedagogo; Projeto Político-Pedagógico; Gestão
democrática.
COORDENADOR PEDAGÓGICO: PRÁTICA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES
INICIANTES
Franciele Stefanelo – SME de Ponta Grossa/UEPG
Susana Soares Tozetto – UEPG

INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem como campo as Escolas da Rede Municipal de Ensino (RME) de
Ponta Grossa-PR, o município conta com 85 escolas de Ensino Fundamental e 65 Centros
Municipais de Educação Infantil. As participantes da pesquisa foram 20 coordenadoras pedagógicas
das escolas de anos iniciais do ensino fundamental. A investigação se justifica por entender que o
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coordenador pedagógico desempenha um importante papel para o desenvolvimento profissional dos
professores iniciantes, através de formação contínua em serviço. Os docentes que iniciam na
carreira podem ter suas dificuldades amenizadas ao encontrar na figura do coordenador pedagógico
um parceiro, com quem podem contar para enfrentar os percalços do cotidiano da sala de aula.
Dessa forma, o professor constrói seus saberes estando respaldado pela coordenação pedagógica,
que tende a contribuir para uma prática mais segura e bem-sucedida dos professores iniciantes.
Nesse sentido, o objetivo do estudo foi analisar como a prática pedagógica do coordenador
pedagógico subsidia os professores iniciantes nas Escolas Municipais de Ponta Grossa-PR, para isso
se fez necessário a compreensão de como o cargo está regularizado e regulamentado no município.
A Lei nº 10.375 (PONTA GROSSA, 2010), contemplou o plano de emprego, carreira e
remuneração, e o pedagogo passou a ser denominado coordenador pedagógico, e desenvolve a
gestão do trabalho pedagógico na escola. A nomenclatura para o cargo ocorreu para gerar uma
diferenciação com relação as professoras da RME que são formadas em pedagogia e atuam em sala
de aula como professoras. Considera-se que a nomenclatura foi válida para que haja realmente uma
distinção entre as pedagogas que atuam como professoras e aquelas que desempenham a
coordenação dos processos pedagógicos nas instituições.
Em 2013, houve o início de uma nova gestão da SME, nesse sentido existiu reformulações
dos trabalhos desenvolvidos na RME. Foi elaborada a Lei nº 12.269 (PONTA GROSSA, 2015), e
acordo com a nova legislação, ficou instituído que para a atuação na coordenação pedagógica, o
profissional deve receber uma gratificação de quinze por cento do seu salário inicial da carreira na
RME. Foi implementado ainda, que o coordenador pedagógico é escolhido para tal função de
acordo com seu desempenho como professor em sala de aula, não havendo concurso para a função.
Na Lei nº 12.269 (PONTA GROSSA, 2015) consta ainda, que para assumir a coordenação
pedagógica é necessário que o docente esteja atuando na RME a no mínimo 5 anos, deve ter
cursado Licenciatura em Pedagogia e não ter recebido penalidades ao longo dos anos trabalhando
na RME. Porém, ao analisar os dados coletados na pesquisa por meio dos questionários, percebe-se
que algumas coordenadoras, atuaram como docente por menos tempo do que 5 anos, antes de
assumir a função. Tal aspecto é contraditório em relação a legislação.
Sobre as atribuições do coordenador pedagógico da RME de Ponta Grossa-PR, consta na Lei
nº 12.269 (PONTA GROSSA, 2015), cinquenta e seis aspectos a serem contemplados pelo
profissional que vem a exercer a coordenação pedagógica nas unidades escolares. O grande número
de atribuições imputadas ao coordenador pedagógico demonstra uma sobrecarga de trabalho sobre
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este profissional. Isso condiz com o que é colocado por Placco, et al. (2012), quando citam que as
principais dificuldades enfrentadas pelo coordenador pedagógico envolvem “a remuneração, a
grande quantidade de tarefas, o pouco tempo para realizá-las e a falta de formação específica”
(PLACCO, et al., 2012, p. 766). Esse contexto nos remete a pensar sobre as condições de trabalho
nas unidades escolares.
Flach (2012), em pesquisa sobre a desvalorização da profissão docente no munícipio de
Ponta Grossa-PR, relata que a Reforma implementada pela Lei nº 10.375/2010

(PONTA

GROSSA, 2010), foi:
[...] realizada com base nos pressupostos do novo gerencialismo tornou a carreira
docente pouco atrativa aos professores ingressantes, criou situações desiguais em
relação ao avanço salarial ao longo da carreira e evidenciou a fragilidade do
compromisso para uma educação de qualidade. (FLACH, 2013, p. 75)

Assim, entende-se que as condições de trabalho no Município de Ponta Grossa, convergem
com a realidade nacional, conforme apontado pela literatura da área, que esboça constantemente a
falta de atratividade e precarização do trabalho docente. Para além dos baixos salários, o grande
número de atribuições do coordenador pedagógico na escola, certamente é um fator que o
condiciona a uma situação precária de trabalho.
Destaca-se aqui algumas atribuições do coordenador, inferidas por serem referentes
especificamente ao trabalho do coordenador pedagógico como formador de professores na escola:
3. Participa da promoção e coordenação de reuniões com o corpo docente e discente
da unidade escolar; 5. Estimula o uso de recursos tecnológicos e o aperfeiçoamento
dos recursos humanos;10. Coordena e participa das atividades de planejamento global
da escola; 11. Participa da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de
políticas de ensino; 16. Incentiva professores e alunos a participarem de concursos,
feiras de cultura, grêmios estudantis e outros; 20. Acompanha e orienta o corpo
docente e discente da unidade escolar; 30. Planeja, executa e avalia atividades de
capacitação e aperfeiçoamento de pessoal da área da educação; 31. Apresenta
propostas que visem a melhoria da qualidade do ensino;33. Sistematiza os processos
de coleta de dados relativos ao educando através de assessoramento aos professores,
favorecendo a construção coletiva do conhecimento sobre a realidade do aluno; 34.
Acompanha e orienta pedagogicamente a utilização de recursos tecnológicos nas
unidades escolares; 39. Busca a atualização dos métodos e técnicas utilizados pelo
pessoal docente, sugerindo sua participação em programas de capacitação e demais
eventos; 40. Assessora o trabalho docente na busca de soluções para os problemas de
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reprovação e evasão escolar; 41. Contribui para o aperfeiçoamento do ensino e da
aprendizagem desenvolvida pelo professor em sala de aula, na elaboração e
implementação do projeto educativo da escola, consubstanciado numa educação
transformadora; 44. Acompanha e orienta estagiários; 48. Coordena a elaboração,
execução e avaliação de projetos pedagógicos e administrativos da escola; 51. Orienta
os professores na identificação de comportamentos divergentes dos alunos, levantando
e selecionando, em conjunto, alternativas de soluções a serem adotadas; 53. Promove
e coordena reuniões com o corpo docente, discente e equipes administrativa e
pedagógica da unidade escolar; 54. Acompanha estabelecimento escolar de sua
lotação, avaliando o desempenho de seus componentes e verificando o cumprimento
de normas e diretrizes para garantir a eficácia do processo educativo. (PONTA
GROSSA, 2015, s/p).

Dezoito atribuições dos coordenadores pedagógicos foram destacadas por contemplarem
especificamente os processos formativos dos professores no ambiente escolar. Mas é importante
frisar que muitos outros tópicos dentre os cinquenta e seis, perpassam indiretamente a atuação do
coordenador pedagógico no sentido da formação docente dentro das instituições. Destaca-se que “a
formação voltada para o coordenador formador é uma constante, porém, nem sempre a forma como
tem sido realizada atende às expectativas e necessidades das coordenadoras” (GAIO, 2018, p. 77).
Esse fato reforça a necessidade “constante de estudos e formação para que o coordenador possa
contribuir na formação dos professores” (GAIO, 2018, p. 77).
No que tange aos processos formativos do próprio coordenador pedagógico organizados
pela SME, no ano de 2016 foi estabelecida uma parceria com a Fundamentação Lemann. A
Fundação Lemann é uma organização privada, sem fins lucrativos, que possui parceria com
Governos e entidades da sociedade civil. Apresenta como missão colaborar com as instituições a
fim de garantir aprendizagem de todos os alunos. (LEMANN, 2019). Marins e Brito (2018),
salientam que para alcançar os seus objetivos, a Fundação Lemann responsabiliza diretamente os
indivíduos sobre a educação. Nesse sentido, “independentemente dos processos políticos e
econômicos, e da base material de suporte da educação, se os agentes envolvidos com a educação
forem bem treinados, teremos uma educação com mais qualidade” (MARINS; BRITO, 2018, p. 4).
Para atingir os seus objetivos, a Fundação Lemann busca a formação de líderes, na busca pela
formação de excelência deixando evidente a visão empresarial.
A formação dos líderes e ações avaliadas de maneira positiva pelo BM mostra-nos a
busca por uma padronização na educação, requerida pelos organismos internacionais
que corroboram na submissão das políticas públicas internas aos mandos e desmandos
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do capital internacional. Assim, os consensos formativos sobre educação, por meio da
gestão, afetam inclusive o currículo da escola pública. (MARINS; BRITO, 2018, p. 4)

Concorda-se com Marins e Brito (2018), quando esboçam que a Fundação Lemann assinala
a necessidade de progressos na educação, sendo que o grande problema disso, está na
culpabilização individual dos sujeitos envolvidos, já que “em nenhum momento encontramos uma
visão ampliada sobre educação e Estado, por exemplo.” (MARINS; BRITO, 2018, p. 4).
Sobre a Parceria da SME/PG com a Fundação Lemann, a Revista Pura Educação (2019),
registra que é a partir do Programa Formar, que a Fundação Lemann vem atuando como parceira
técnica para o desenvolvimento do trabalho pedagógico desenvolvido na SME. Realizou-se uma
busca no site da Fundação Lemann, a fim de coletar informações sobre o Programa Formar, na
página consta que o objetivo do Programa consiste em promover e alinhar esforços entre as
secretarias de educação e escolas, reduzindo as distâncias, prestando apoio aos educadores no que
se refere ao desenvolvimento profissional, aperfeiçoar práticas de gestão e processos pedagógicos.
[...] os dados mais recentes indicam que o programa Formar está em parceria com 24
redes públicas de norte a sul do país. Em parceria com mais de 2.000 profissionais da
educação, entre equipes das secretarias, gestores escolares e professores, influenciando
a aprendizagem de mais de 850 mil alunos. (SAKATA; LIMA, 2019, p. 534)

De acordo com a Fundação Lemann (2019), o Programa Formar tem duração de três anos e
abrange três aspectos: As políticas educacionais, refere-se a auxílios em relação ao currículo,
avaliações padronizadas, formação de professores e acompanhamento pedagógico. Também
auxiliam no planejamento e na organização do sistema de ensino para que as escolas tenham
suporte relacionado as suas necessidades. A formação continuada em serviço, que ocorrem tanto
com os profissionais atuantes nas secretarias de ensino como com a equipe de gestão e os
professores na escola, buscam gerar melhorias na qualidade da aprendizagem dos alunos. Por fim, a
parceria engloba aspectos sobre conectividade e inovação, nesse sentido o Programa Formar indica
aos sistemas de ensino as tecnologias adequadas para cada situação, realizam formações e
acompanham a implementação e o uso das tecnologias.
[...]por meio destas experiências de parcerias, a FL passa a conhecer a máquina
pública, desde seu funcionamento, propostas de formação, planos de carreira, estrutura
das redes, processos pedagógicos, curriculares, avaliativos etc. Portanto, por
intermédio das parcerias, há um movimento em dois sentidos, de fomentar a finalidade
educacional voltada à ideologia empresarial neoliberal, e de conhecimento dos
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processos educativos que são desenvolvidos nas escolas públicas. (SAKATA; LIMA,
2019, p. 534)

Considera-se o fato de a Fundação Lemann ter tamanha interferência sobre os destinos da
educação em diversas redes públicas de ensino, algo bastante preocupante, já que nessa coerência
de formação são embutidas nas escolas as lógicas de mercado, sem que sejam considerados todos os
aspectos sociais que envolvem a prática pedagógica. Por meio de avaliações e processos de medição
constantes da aprendizagem, critica-se a escola pública, culpabilizando os profissionais que nela
atuam pelos problemas decorrentes de aspectos, que em sua maioria tem relação com condições
sociais mais complexas. Retira-se assim a responsabilidade do Estado.
Ainda ressaltamos, que o coordenador pedagógico na RME de Ponta Grossa, tem assumido
um papel de tarefeiro, visto que muitas de suas atribuições têm sido estabelecidas através da
parceira SME/FUNDAÇÃO LEMANN, sua prática está pautada num fazer burocratizado, seguindo
os moldes do sistema capitalista. D’Ávila (2013), associa a participação da iniciativa privada nos
processos formativos nas escolas ao fato de a educação ser considerada um fator responsável para o
desenvolvimento econômico brasileiro, sendo este “um pensamento cadente entre os capitalistas do
mundo e do Brasil” (D’AVILA, 2013, p. 11.560).
[...]tal elevação intelectual assinalada por Lemann é necessária para que o trabalhador
acompanhe as transformações que o mundo do trabalho vem sofrendo nas últimas
décadas, isto é, um modelo produtivo que incorpora cada vez mais rápido, os avanços
da ciência e da tecnologia à produção. (D’AVILA, 2013, p. 11.560).

De acordo com D’Avila (2013), para que o objetivo de elevar intelectualmente os
trabalhadores da educação, gerando um modelo mais produtivo de mercado, se faz a necessário
inserção de um método gerencial na educação, sendo fundamental a fiscalização e a eficiência das
atuações, imputando à escola o modelo empresarial de avaliação desenvolvendo múltiplas tarefas.
Sendo assim, instituições como a Fundação Lemann investem na educação pública com o objetivo
de “formar professores pautados na teoria do capital humano de forma que, os futuros trabalhadores
devem ser formados para garantir o processo de mundialização e acumulação de capital”
(D’ÁVILA, 2013, p. 11566).
Peroni (2018) relata que na situação da influência da Fundação Lemann sobre os sistemas de
ensino:
[...] podemos dizer que o Estado permanece na execução, no entanto, a direção e o
conteúdo da proposta são determinados pela Fundação, por meio dos programas e
cursos de formação para gestores e professores, onde o currículo é totalmente
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modificado, estratégias de ensino direcionadas, de modo a intervir na prática
pedagógica e de gestão escolar. (PERONI, 2019, p. 50)

Para Peroni (2019), as parcerias com a iniciativa privada, tal como a que ocorre na RME/PG
com a Fundação Lemann, acabam por determinar o conteúdo da educação, por isso “significam um
retrocesso em relação à luta pela democratização da educação” (PERONI, 2019, p. 54)
Além das formações realizadas pela Fundação Lemann, existe na SME os Assessores
Pedagógicos (AP’s), estes profissionais “vão até as escolas acompanhar os coordenadores
pedagógicos e trazem as questões para serem discutidas na secretaria, e, assim, organizar as
formações. Considera-se tal aspecto bastante positivo da maneira como é apresentada a proposta,
visto que, um profissional que realiza uma ponte entre a SME e a Escola, pode contribuir
significativamente para a prática dos coordenadores pedagógicos e da gestão como um todo.
Na Lei nº 12.269 (PONTA GROSSA, 2015), no Art. 31 consta que assim como a
coordenação pedagógica, o assessoramento pedagógico é uma função gratificada. O Art. 60
demonstra que a gratificação pelo exercício de função de AP, para uma jornada de 40 horas
semanais, corresponde a 64% sobre o salário inicial do professor na RME. Isso nos leva a perceber
a grande diferença de valores da gratificação do Assessor pedagógico com relação a gratificação
para a função de coordenador pedagógico (15%). O Art. 33 infere que a função de AP deve ser
exercida na sede da SME, realizando planejamento educacional, apoio e orientação aos
coordenadores pedagógicos e acompanhamento do projeto político-pedagógico das escolas.
Os questionários que foram destinados às coordenadoras pedagógicas participantes da
pesquisa, levou-nos a conhecer como elas vêm articulando os processos de recepção aos docentes
iniciantes e, deixou evidente o esforço das CP, para realizar uma boa inserção das professoras
iniciantes na escola. Algumas apontaram aspectos específicos que realizam durante o processo
receptivo, como no exemplo:
Temos uma conversa inicial para nos conhecermos, em seguida apresento aos
professores e funcionários. Mostro a escola. Apresento as turmas. (CP1)

Algumas coordenadoras pedagógicas demonstraram em termos mais amplos o processo de
recepção, demonstrando boa acolhida aos coordenadores por haver uma compreensão de que se
trata de um momento difícil do ciclo de vida dos docentes,
[...] recepciono com entusiasmo e sempre colocando os pontos positivos da escola e da
profissão. (CP6)
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São acolhidas com muito carinho. Procuro passar confiança. Explico como é o sistema
da escola, como deve trabalhar. Mostro toda a escola, onde ficam os materiais,
biblioteca... (CP8).

Quando questionadas sobre a formação continuada para os coordenadores pedagógicos da
RME, e se há encaminhamentos específicos para subsidiar os professores iniciantes, a maioria das
coordenadoras relatou que as formações não tratam de tal aspecto com especificidade. Contam que
há uma formação da Secretaria Municipal de Educação realizada diretamente com os professores
iniciantes.
Buscou-se conhecer como as coordenadoras pedagógicas percebem o seu papel no processo
de acompanhamento aos professores iniciantes. Quase todas demonstraram compreender os
desafios presentes no início da vida docente, como na fala:
O papel de articulador, apoiar, incentivar, orientar, propor estratégias, oferecer
subsídios para facilitar o processo de ensino, para que tenham confiança! (CP10)

Somente uma coordenadora pedagógica apontou que o papel é o mesmo com relação as
professoras experientes, não demonstrando entendimento das fragilidades e necessidades especiais
de atendimento aos docentes iniciantes, conforme é possível notar:
O mesmo papel que para os professores mais antigos. Orientar o planejamento,
observar as aulas e realizar o feedback das ações positivas e as que precisam melhorar
e ser adaptadas. (CP6)

Sobre as dificuldades dos Professores iniciantes identificadas pelas Coordenadoras
Pedagógicas, é recorrente entre as respostas das coordenadoras pedagógicas, o fato de os
professores iniciantes demonstrarem problemas relacionados ao domínio de turma, de manter a
disciplina em sala de aula. Tais fatores foram apontados por quinze das vinte coordenadoras
pedagógicas participantes da pesquisa:
Domínio de turma; organização dos conteúdos. (CP9)
Domínio de turma, dificuldade de realizar o planejamento atendendo as necessidades
da prática (CP11)

Os obstáculos atrelados ao planejamento das aulas, estiveram presentes em dez respostas das
coordenadoras pedagógicas.
Planejamento: definir o que é conteúdo e quais objetivos o professor espera para a
aula. Trabalhar de maneira diversificada com os alunos (CP12)
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Estando as maiores dificuldades dos professores iniciantes pautadas nos aspectos
disciplinares dos alunos e aqueles referentes ao planejamento das aulas, as ações formativas
realizadas pelas coordenadoras para os professores iniciantes, estão ajustadas, principalmente,
nestes aspectos.
Tento sanar as dificuldades acompanhando planejamento, entrar junto em sala de aula,
mostrar ao professor que ele não está sozinho [...] (CP1)
Acompanhar o trabalho mais de perto (Planejamento, observação em sala) (CP2)
Como observo as aulas constantemente, durante o planejamento, na hora atividade,
dou o feedback, oferecendo sugestões e colocando-me a disposição para tudo o que
ela precisar. Caso as dificuldades sejam mais sérias passo a atuar com a docente até
ela se sentir segura. (CP7)

Quando as coordenadoras pedagógicas foram questionadas sobre suas proposições para
atender as demandas dos professores iniciantes, dentre as dificuldades elencadas destaca-se as
relacionadas as várias demandas das coordenadoras pedagógicas no espaço escolar.
Muitas turmas na escola, muitos professores, muitas avaliações externas que acaba
tomando boa parte do tempo de trabalho da coordenação pedagógica. (Prova Brasil,
Prova mais alfabetização, Avalia PG-SME) (CP4)
É possível orientá-lo, mas não em tempo integral, pois há outras demandas na escola.
(CP2)
Há a necessidade de organizar o tempo para maior acompanhamento desse professor,
uma vez que apresenta muitas fragilidades iniciais, porém, devido à outras demandas
da escola, se torna difícil (CP3)
Em alguns momentos devido ao acúmulo de trabalhos a serem realizados, se torna um
pouco difícil. Também a localização da sala de aula, as vezes impossibilita o
acompanhamento. Mas procuro sempre estar apoiando. (CP18)

Os relatos acima, levam a retomar Sacristán (1999), quando aponta o fato de a evolução da
sociedade influenciar a escola, conferindo a esta muitas funções. Para esse autor, essas exigências
sociais imputadas a escola geram uma “indefinição de funções” (SACRISTÁN, 1999, p. 67). O
autor defende que o comportamento profissional pode se dar através da adaptação às condições
impostas por contextos predeterminados, mas também da adoção de um olhar crítico, incitando a
reflexão e a disposição para tomar decisões pensadas para interceder nas diversas situações do
contexto. Esse aspecto recai também sobre o profissional coordenador pedagógico, que de acordo
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com a pesquisa de Gaio (2018), tem assumido na RME, um papel de tarefeiro, priorizando aspectos
burocráticos da função.
Vale destacar que iniciativas de formação de professores iniciantes centrada na escola
devem ser a preocupação de todos. O acompanhamento e a indução dos iniciantes na carreira
docente são fundamentais para a qualidade do trabalho docente. A necessidade de apoio do
professor iniciante deve ser percebida pelo coordenador pedagógico, o qual necessita planejar
estratégias para que o professor iniciante se sinta acolhido para atuar de maneira segura e bemsucedida. Tal aspecto é dificultado quando não há dentro da Rede Municipal de Ensino uma
preocupação em formar os coordenadores pedagógicos para subsidiarem os professores iniciantes
em suas dificuldades. Dificuldades estas que ocorrem diariamente dentro do contexto escolar e por
isso demandam de um atendimento direto, papel a ser desempenhado pelos coordenadores
pedagógicos, mas que envolvidos em uma imensidão de afazeres descontextualizados não
conseguem suprir.
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Resumo
A pesquisa tem como objeto de estudo a prática do coordenador pedagógico numa perspectiva crítica.
Com o objetivo de analisar como a prática pedagógica do coordenador pedagógico subsidia os
professores iniciantes na escola. Realizou-se um estudo envolvendo vinte coordenadoras pedagógicas
atuantes nas escolas de anos iniciais da Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa. Elas relatam como
realizam a recepção aos professores iniciantes, como percebem o seu papel no processo de
acompanhamento aos professores. Comentam as dificuldades dos professores iniciantes e suas próprias
dificuldades para atender as demandas dos professores. Por fim, nota-se que há nessa Rede Municipal
de Ensino uma forte influência da iniciativa privada, através de parceria com a Fundação Lemann, ao
mesmo tempo, não ocorre formação específica para os coordenadores pedagógicos subsidiarem os
professores iniciantes. Dessa maneira, não há consenso nas práticas realizadas e são muitos os
problemas para atender as diversas demandas imputadas ao cargo.
Palavras-chave: Coordenador pedagógico; Prática Pedagógica; Professores iniciantes.
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INTRODUÇÃO
Muitos professores sentem-se despreparados para lidar com o fenômeno das drogas ilícitas
no espaço escolar (CENTRO BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES SOBRE DROGAS
PSICOTRÓPICAS, 2010; PASUCH; OLIVEIRA, 2014; D’ORAZIO et al., 2013; SILVA et al.,
2019), especialmente quando descobrem que dão aula a algum aluno usuário e/ou quando percebem
que seus estudantes mantêm alguma relação, mesmo que indireta, com as drogas, como em ocasiões
em que esses sujeitos possuem familiares e/ou amigos usuários, ou simplesmente quando residem
em um bairro que apresenta o tráfico de drogas em seu cotidiano.
Apesar de o Ministério da Educação recomendar a adoção de determinadas posturas
pedagógicas para com os alunos envolvidos, em alguma medida, em drogas, “[...] não são
explicitadas orientações práticas para a relação educadores-aluno, escola-família, frente às situações
que envolvam o uso, o porte e a venda dessas substâncias no meio escolar” (FIGUEIREDO et al.,
2014, p. 164). O que ocorre é que muitos docentes recorrem a conceitos de ordem moral e ao senso
comum nas escolas, em vez de adotarem ações preventivas balizadas pelo conhecimento científico
disponível, como constatado por Loureiro e Queiroz (2019) e Figueiredo et al. (2014).
Por conta desse sentimento de despreparo, autores, como Henández Reyes (2016), Moreno,
Romero e Dávila (2012), propõem que sejam feitas mudanças na formação de professores, para que
eles se tornem capazes de contribuir na promoção da saúde de seus alunos. Isso não acontece por
acaso, uma vez que é quase que consensual entre os pesquisadores do campo da prevenção que “[...]
os professores são potencializadores de fatores de proteção para o desenvolvimento de comunicação
de intervenção e detecção precoce no combate ao uso e abuso de álcool e outras drogas” (SILVA,
2016, p. 36).
Assim, diante desse contexto, optamos por realizar uma pesquisa que incidisse sobre a
formação continuada dos professores da Rede Municipal de Educação de Cariacica, especialmente
por conta da experiência do autor principal deste texto, que vislumbrou in loco a situação de pânico
vivida por alguns professores da rede que se depararam com alunos usuários de drogas em suas
escolas e/ou trabalharam em unidades de ensino situadas em bairros afetados, em alguma medida,
pelo tráfico de drogas.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A escola tem sido apontada por diversos pesquisadores como importante na prevenção ao
uso de drogas, por se tratar de um ambiente que pode fortalecer social e intelectualmente os
estudantes (DE JESUS et al., 2016; ELICKER et al., 2015; FREIRE et al., 2014; SILVA, 2016;
SILVA et al., 2019). A primazia dessa instituição deve-se ao fato de a escola ser um dos principais
agentes de socialização; atuar sobre os alunos em um período, quando o contato desses sujeitos com
adultos exerce uma grande importância; contribuir na formação da personalidade dos alunos que
obrigatoriamente devem frequentar esse espaço no período da infância e da adolescência; ser o
espaço adequado para a identificação de fatores de risco e de proteção (COSTOYA;
VILLANUEVA BLASCO; VIDAL-INFER, 2018). Para Figueiredo (2014, p. 164), a escola é um
local estratégico na orientação de condutas preventivas e de autonomia e autocuidado que podem
ser adotadas nos contextos e momentos de socialização nos quais as drogas podem ser
experimentadas. Tais orientações poderão dar bons resultados se os adultos (professores)
conseguirem estabelecer ações com conectividade com os jovens (alunos) (MARTINI;
FUREGATO, 2008).
Entretanto, existem alguns problemas que as instituições escolares devem enfrentar, um dos
quais é apontado por Martini e Furegato (2008) e está relacionado à falta de continuidade das ações
preventivas, principalmente quando as instituições preferem trabalhar a prevenção com palestras
pontuais em vez de assumirem um processo permanente que envolva todas as ações adotadas no
ambiente escolar. Outro, apontado por De Jesus et al. (2016), refere-se a este fato: “O próprio
ambiente escolar pode ser considerado um local de vulnerabilidade, devido a fácil circulação dessas
substâncias, pressão dos grupos para o uso e a convivência com adolescentes envolvidos em
tráfico” (DE JESUS et al., 2016, p. 2). Além dessa questão, Costoya, Villanueva Blasco e VidalInfer (2018) criticam que a maioria das escolas que têm levado a sério a prevenção são aquelas nas
quais aparece algum caso de aluno usuário de drogas em seu espaço, quando o recomendável seria
introduzir essa temática antes que os alunos pudessem experimentar drogas. O fato é que, apesar de
existir a compreensão de que o papel da escola é educar, prevenir e contribuir com orientações e
informações sobre os riscos que o uso de drogas envolve (FIGUEIREDO, 2014), muitos professores
relutam em discutir assuntos relacionados ao uso de álcool e outras drogas, não apenas por não se
sentirem preparados, mas também por não possuírem interesse em lidar com esse tipo de discussão
(SILVA et al., 2019), pois consideram que a prevenção ao uso de drogas é papel exclusivo da
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família. Aqui reside nosso principal desafio: conscientizar os professores de que a escola é um
importante agente transformador na adoção da prevenção.
ITINERÁRIO METODOLÓGICO
A pesquisa em questão está sendo realizada no município de Cariacica, situado no estado do
Espírito Santo. Ela foi previamente autorizada pela Secretaria Municipal de Educação de Cariacica
e submetida ao comitê de ética em pesquisa de nossa instituição, que aprovou sua realização.
Cariacica é dividida pela administração municipal em quatro grandes regiões administrativas.
Selecionamos quatro escolas para participar do estudo por meio de uma amostra intencional. Como
nosso interesse era compreender melhor a situação de pânico vivida por professores da rede que
depararam o fenômeno das drogas em suas escolas, selecionamos uma escola em cada uma das
quatro grandes regiões administrativas. Todas as unidades escolares apresentam alunos usuários de
drogas em seus quadros, e as instituições A e D convivem com todo um contexto de violência e de
comércio de drogas próximo à instituição, enquanto as escolas B e C não possuem tráfico nem
crimes relacionados a ele nas proximidades.
Atualmente nos encontramos na segunda etapa da fase diagnóstica de nosso estudo, por
meio da qual buscamos – por meio da realização de rodas de conversas – verificar com os docentes
das escolas investigadas: Até que ponto o conhecimento científico e a sabedoria popular têm se
aproximado e se distanciado do campo da prevenção ao uso de drogas dentro do espaço escolar;
como as unidades de ensino têm estruturado suas ações em prol da prevenção dentro de seus muros;
e o que precisa ser feito para que a prevenção ao uso de drogas se torne uma prática comum entre os
professores da Rede Municipal de Cariacica?
Na primeira etapa da fase diagnóstica, investigamos, por meio de entrevistas
semiestruturadas: a compreensão dos gestores (diretores) das escolas acerca do que seriam drogas;
os motivos por que eles acreditam que podem levar uma pessoa a usá-las; os efeitos (físicos e
psicológicos) na saúde e na interação social de usuários de drogas e de pessoas próximas a eles; a
maneira como os diretores das unidades escolares têm organizado suas instituições na prevenção ao
uso de drogas, tanto na criação de momentos para a formação continuada de seus professores,
quanto na adoção de ações práticas de enfrentamento ao problema. A seguir, apresentamos alguns
dos resultados preliminares dessa etapa.
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os gestores das escolas investigadas têm mais dúvidas do que certezas quanto aos motivos
que podem levar uma pessoa a usar drogas, seus efeitos e consequências na vida de usuários e das
pessoas próximas a eles. Apesar de alegarem que faltam informações confiáveis quanto ao
fenômeno das drogas e à prevenção, de maneira similar ao encontrado por Figueiredo et al. (2014),
os diretores fazem o uso regular de informações divulgadas pelos meios de comunicação e adotam
posturas balizadas pelo senso comum, quando decidem enfrentar o problema das drogas no espaço
escolar. A respeito do uso da mídia como fonte de informações para a prevenção, Hart (2014) nos
alerta que os meios de comunicação são uma importante fonte de desinformação sobre drogas, pois
tendem a insuflar histeria e a ignorância sobre as drogas, ao invés de informarem assertivamente
sobre elas.
Muitos diretores atrelam o uso de drogas à delinquência juvenil, ponto de vista que é
criticado por Cerqueira et al. (2011, p. 22), que nos lembram que o consumo de substâncias legais,
como o álcool, é realizado em “[...] momentos de diversão, como festas e comemorações [...]”,
geralmente em eventos sociais em que amigos e até familiares compartem seu uso. O desafio aqui é
conscientizar diretores, professores, alunos e demais membros da comunidade escolar de que o uso
de drogas é multifatorial e combina elementos psicológicos, sociais e biológicos, o que nos leva a
entender uso e dependência de drogas “[...] como fenômenos de alta complexidade, que não podem
ser reduzidos a uma ou outra de suas dimensões [...]” (MARTINI; FUREGATO, 2008, p. 4).
Outro ponto digno de destaque neste texto é a prática comum adotada pelos gestores das
escolas de convidar pessoas externas, como médicos, policiais, autoridades religiosas, e pessoas que
tiveram problemas com o uso de drogas, para palestrar com os alunos sobre a prevenção. Isso
corresponde a uma situação análoga à encontrada por Araldi et al. (2012), que perceberam que as
escolas e seus professores atuam e se envolvem pouco na prevenção ao uso de drogas no espaço
escolar, preferindo delegar essa tarefa a policiais, médicos, enfermeiros, psicólogos, entre outros
profissionais que até são especializados na temática, mas estão alheios à escola. Trata-se de um
grande equívoco valer-se apenas desse tipo de ação: primeiro, porque a realização de eventos
pontuais não garante que a prevenção ocorra de fato (MOREIRA; SILVEIRA; ANDREOLI, 2006);
segundo, porque, sendo os docentes as figuras de referência para os alunos na escola, e devido à
proximidade deles com seus alunos, os professores, quando bem preparados, podem obter mais
sucesso nas ações de prevenção que precisam acontecer cotidianamente, isto é, durante todo o ano
letivo (LOUREIRO; QUEIROZ, 2018).
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CONCLUSÕES
O estudo em questão ainda está em fase de desenvolvimento, mas podemos assinalar alguns
dos desafios apresentados aos educadores que desejam trabalhar com a prevenção ao uso de drogas
pela perspectiva da redução de danos no espaço escolar, a saber: submeter as informações
veiculadas pelos meios de comunicação acerca das drogas a um exame crítico por parte dos
professores das escolas; para tanto, estes devem tomar como referência o saber acumulado sobre
drogas veiculado em revistas especializadas dos campos de conhecimento da educação e da saúde; a
associação que muitos educadores (assim como os demais indivíduos da população em geral) fazem
do uso de drogas com a delinquência juvenil reduz o problema, desqualifica e estigmatiza o aluno
usuário de drogas e impossibilita a criação de um canal de diálogo aberto e franco que poderá
aumentar a conscientização quanto ao uso de drogas e, consequentemente, promover a saúde desses
sujeitos; os programas de prevenção desenvolvidos pelas escolas e por seus professores até podem
envolver outros profissionais da saúde, policiais, pessoas que usaram drogas, entre outros, mas é
função da escola e de seus professores construir um programa de prevenção que aumente os
conhecimentos desses sujeitos acerca das drogas e seus efeitos e acolha a todos os alunos – usuários
ou não de drogas.
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Resumo
O texto trata de uma pesquisa de doutoramento, em fase de elaboração, que tem por objetivo
compreender sentimentos, anseios, desejos e ações tomadas por gestores e professores do ensino
fundamental da Rede Municipal de Educação de Cariacica – município localizado no estado do Espírito
Santo – no âmbito da prevenção ao uso de drogas no espaço escolar. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa que se valeu de entrevistas semiestruturadas com gestores de quatro escolas, escolhidas por
meio de uma amostragem intencional. Como resultados preliminares, são dignas de nota as seguintes
questões: é comum ver a direção escolar valer-se de informações divulgadas pelos meios de
comunicação, bem como adotar posturas alicerçadas pelo senso comum, ao construir estratégias de
prevenção ao uso de drogas no espaço escolar; os gestores costumam fazer uma ligação direta entre o
uso de drogas e a delinquência juvenil, e esse tipo de relação favorece a desqualificação e a
estigmatização desses sujeitos, impedindo a construção de um canal de diálogo que conscientize e
promova melhoria na saúde desses sujeitos; a escola costuma convidar pessoas alheias à escola, como
médicos, policiais, entre outros, para realizar ações pontuais de prevenção. Conclui pela necessidade de
a escola e seus professores: analisarem criticamente as informações veiculadas pelos meios de
comunicação acerca das drogas, tomando por base o saber acumulado especializado sobre drogas;
construírem um canal de diálogo aberto e franco entre professores e alunos que contribua na
conscientização dos educandos quanto ao uso de drogas e à promoção da saúde deles; desenvolverem
programas de prevenção a serem assumidos por professores capazes de aumentar os conhecimentos de
seus alunos acerca das drogas e seus efeitos, além de acolher a todos os alunos, usuários ou não de
drogas.
Palavras-chave: Drogas; Prevenção; Redução de danos; Formação continuada; Alunos.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
De acordo com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), nas últimas
décadas foram constatados avanços consideráveis em relação ao acesso à educação básica no
estado. Nesse sentido, a expansão de matrículas no Ensino Fundamental fez com que o número de
alunos ingressantes no Ensino Médio crescesse expressivamente. Contudo, apesar do crescimento
no número de matrículas, não houve melhoria efetiva na qualidade de ensino. Diante desse cenário
preocupante e da necessidade de repensar o modelo de escola existente, a SEE-SP, através da Lei
Complementar nº 1.164, de 4 de janeiro de 2012, iniciou a implantação do Programa Ensino
Integral, sobre o qual versaremos neste artigo.
Inicialmente direcionado apenas para as Escolas Estaduais de Ensino Médio, a adesão ao
programa foi ofertada em 2011 a 21 escolas, das quais 16 – em um universo de 3.978 escolas de
Ensino Médio regular - aderiram para início das atividades escolares em 2012. Ao final de 2012, a
Lei Complementar nº 1.191, de 28 de dezembro trouxe alterações possibilitando o ingresso no
programa também de escolas de Ensino Fundamental. Atualmente, no ano de 2019, 308 unidades
escolares oferecem o modelo de ensino atendendo mais de 104 mil estudantes do Ensino
Fundamental e Ensino Médio.1
O Programa Ensino Integral teve como modelo as experiências do Ginásio Pernambucano,
idealizado pelo Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE). O ICE é uma entidade sem
fins econômicos, criado em 2003 por um grupo de empresários motivados a conceber um novo
modelo de escola e resgatar o padrão de excelência do então decadente e secular Ginásio
Pernambucano, localizado em Recife.2
ESTRUTURA DO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL (PEI) NO ESTADO DE SÃO PAULO
A organização curricular das escolas partícipes do programa compreende disciplinas da Base
Nacional Comum Curricular, parte diversificada e atividades complementares. Esta organização
aparece preliminarmente em um documento orientador intitulado Informações Gerais - Programa
Ensino Integral3, de circulação interna na SEE-SP. De acordo com o documento, compõem a parte
diversificada as disciplinas de Língua Estrangeira Moderna, Eletivas e Práticas Experimentais. As
1

Disponível em: https://www.educacao.sp.gov.br/escola-tempo-integral. Acesso em: 13 de fev. 2020.

2

Disponível em: http://icebrasil.org.br/sobre-o-ice/. Acesso em: 13 de fev. 2020.

3

Disponível em: https://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/344.pdf. Acesso em: 14 de fev. 2020.
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atividades complementares são compostas pelas disciplinas de Orientação de Estudos,
Protagonismo Juvenil e Projeto de Vida. Turmas do Ensino Médio contam ainda com as disciplinas
Preparação Acadêmica e Mundo do Trabalho. O programa introduz também metodologias como
tutoria, liderança de turma e clubes juvenis.
A disciplina Projeto de Vida é um meio de motivar os alunos a fazerem bom uso das
oportunidades educativas. É o foco para o qual devem convergir todas as ações educativas do
projeto escolar, sendo construído a partir do provimento da excelência acadêmica, da formação para
valores e da formação para o mundo do trabalho. Cabe destacar que a partir do ano de 2020, o
componente curricular Projeto de Vida passou a estar presente também nas escolas regulares da na
rede de ensino estadual paulista.
As práticas e vivências em Protagonismo Juvenil tratam-se de um processo pedagógico no
qual o aluno é estimulado a atuar criativa, construtiva e solidariamente na solução de problemas
reais na escola, na comunidade e na vida social. A introdução do componente Orientação de
Estudos intenciona trabalhar procedimentos tais como a elaboração de resumos, fichamentos,
resenhas e esquemas, além de oferecer espaço para o processo intitulado “Nivelamento”, que é uma
estratégia de recuperação de defasagens de aprendizagem nas disciplinas de Língua Portuguesa e
Matemática. Esta estratégia é orientada através do documento Avaliação da Aprendizagem e
Nivelamento4, também de circulação interna, que compõe a série Caderno do Gestor.
As disciplinas Eletivas, de organização semestral, são propostas e elaboradas por grupos de
ao menos dois professores de disciplinas distintas. Os professores têm liberdade para escolher os
temas desde que se trate de um assunto relevante e que seja abordado de modo a aprofundar os
conteúdos da Base Nacional Comum Curricular. Assim como o componente curricular Projeto de
Vida, as disciplinas eletivas também passaram a estar presentes nas escolas regulares do sistema de
ensino do estado de São Paulo a partir de 2020.
A tutoria é caracterizada pela orientação e acompanhamento dos alunos em suas
necessidades de formação, visando ao seu desenvolvimento pleno nas atividades promovidas pela
escola. O aluno indica um dos profissionais do quadro do magistério para ser o seu tutor e
acompanhá-lo ao longo do ano letivo. Líder de turma é o estudante que, indicado e eleito pelos
colegas, desempenha o papel de representá-los perante a equipe escolar, especialmente junto à

4

Disponível em: https://bit.ly/2SxE3L7. Acesso em 16 de fev. 2020.
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direção da escola. Os Clubes Juvenis são grupos temáticos, criados e organizados pelos alunos, com
apoio dos professores e da direção da escola.
PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM O PEI
No estado de São Paulo, a Lei Complementar nº 1.164/2012 instituiu o Regime de
Dedicação Plena e Integral – RDPI, com jornada de 40 horas semanais de trabalho em uma mesma
unidade escolar. Foi criada a carga horária multidisciplinar, exercida pelo servidor do quadro
magistério exclusivamente em Escola Estadual do Programa Ensino Integral. Para sustentar essa
nova organização do trabalho no magistério público paulista, foi instituída ainda a Gratificação de
Dedicação Plena e Integral – GDPI, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da faixa e
nível da Estrutura da Escala de Vencimentos para os gestores e docentes, integrantes do Programa
Ensino Integral. A Lei Complementar nº 1.191, de dezembro de 2012 aumentou o percentual de
gratificação para 75% (setenta e cinco por cento) da Escala de Vencimentos.
De acordo com a Lei Complementar nº 1.164/2012, compõem a estrutura das escolas
estaduais do Programa Ensino Integral com integrantes do Quadro do Magistério os seguintes
profissionais: diretor de escola, vice-diretor de escola, professor coordenador geral (PCG),
professor coordenador por área de conhecimento (PCA), professor de sala de leitura e professores
de educação básica. Ainda neste documento ficam definidas as atribuições de diretores, vicediretores, professores coordenadores gerais e professores. Posteriormente, em 14 de fevereiro de
2012, foi publicada a Resolução SE 22 que especifica as atribuições dos PCA. Em seguida, a Lei
Complementar nº 1.191 de 28 de dezembro de 2012 retoma as atribuições dos PCA e especifica as
atribuições dos professores responsáveis por salas de leitura.
No ano de 2014, é publicado um documento orientador de circulação interna da SEE-SP
intitulado Tutorial de Recursos Humanos. Neste documento, encontramos um quadro, que define o
alinhamento entre as funções dos profissionais do programa.
A Resolução SE 60, de 30 de agosto de 2013 traz alterações nas normas e procedimentos
para a atuação dos professores de sala de leitura. A partir desta resolução apenas professores
readaptados5 ou adidos6 são aptos a assumir esta função.

Readaptado é aquele que, por razões sérias de saúde, fica impossibilitado de exercer as suas funções para as quais foi
selecionado e, afastado pelo poder público dessas funções, passa a exercer outras atividades, a critério médico.
5
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PROFESSORES COORDENADORES NO PEI
Tendo a coordenação das escolas integrantes do Programa Ensino Integral composta por um
professor coordenador geral e três professores coordenadores de área do conhecimento (Linguagens
e Códigos, Ciências da Natureza e Matemática e Ciências Humanas) buscamos identificar os
documentos que especificam o trabalho destes profissionais no intuito de apreender as
características e atribuições de cada função.
A Lei Complementar nº 1.164/2012 estabelece as atribuições específicas dos professores
coordenadores gerais (PCG).

No entanto, não ficam definidas nesta lei as atribuições dos

professores coordenadores de área do conhecimento (PCA). As atribuições do PCG são assim
definidas no artigo 6º da referida lei:
I - executar o plano político-pedagógico de acordo com o currículo, os programas de
ação e os guias de aprendizagem;
II - orientar as atividades dos professores em horas de trabalho pedagógico coletivo e
individual;
III - orientar os professores na elaboração dos guias de aprendizagem; IV - organizar
as atividades de natureza interdisciplinar e multidisciplinar de acordo com o plano de
ação;
V - substituir, preferencialmente na própria área de conhecimento, sempre que
necessário, os professores do respectivo em suas ausências e nos impedimentos legais
de curta duração;
VI - participar da produção didático-pedagógica em conjunto com os professores da
respectiva Escola;
VII - avaliar e sistematizar a produção didático-pedagógica no âmbito da respectiva
Escola;
VIII - apoiar o Diretor nas atividades de difusão e multiplicação do modelo
pedagógico da respectiva Escola, em suas práticas educacionais e de gestão
pedagógica, conforme os parâmetros fixados pelos órgãos centrais da Secretaria da
Educação;

Quando o número de docentes titulares de cargos do quadro do magistério, classificados em unidade escolar ou
diretoria de ensino da Secretaria da Educação é maior que o estabelecido para a mesma pelas normas legais e
regulamentares, os excedentes serão declarados adidos.
6
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IX - responder pela direção da respectiva Escola, em caráter excepcional e somente
em termos operacionais, em ocasional ausência do Vice-Diretor, nos períodos em que
o Diretor estiver atuando como agente difusor e multiplicador do modelo pedagógico
da respectiva Escola. (SÃO PAULO, 2012)

Em 14 de fevereiro de 2012 é publicada a Resolução SE 22, na qual, em seu artigo 2º, ficam
definidas as atribuições dos professores coordenadores de área do conhecimento (PCA):
I - executar o projeto político-pedagógico de acordo com o currículo, os programas de
ação e os guias de aprendizagem;
II - orientar as atividades dos professores em horas de trabalho pedagógico coletivo e
individual; III - orientar os professores na elaboração dos guias de aprendizagem;
IV - organizar as atividades de natureza interdisciplinar e multidisciplinar de acordo
com o plano de ação;
V - participar da produção didático-pedagógica em conjunto com os professores;
VI - avaliar e sistematizar a produção didático-pedagógica;
VII - elaborar, anualmente, o Programa de Ação, com os objetivos, metas e resultados
a serem atingidos;
VIII – orientar e monitorar as atividades desenvolvidas pelos Professores
Coordenadores de cada uma das três áreas específicas de conhecimento, de que trata o
inciso II do artigo anterior;
IX - responder pela direção da unidade escolar, em caráter excepcional e somente em
termos operacionais, em ocasional ausência do Vice-Diretor, nos períodos em que o
Diretor estiver atuando como agente difusor e multiplicador do modelo pedagógico da
respectiva Escola. (SÃO PAULO, 2012).

Observamos que tanto a lei complementar como a resolução definem o PCG como
responsável pela orientação e monitoramento das atividades desenvolvidas pelos professores
coordenadores de cada uma das três áreas específicas de conhecimento. Contudo, uma provável
falha na redação da resolução, dá a entender que seria o PCA responsável pela orientação e
monitoramento das atividades dele mesmo.
Posteriormente, a Lei Complementar 1.191/2012 traz em seu artigo quarto um melhor
detalhamento das atribuições específicas à função do PCA. Porém, entre os documentos
consultados, aquele que oferece melhor clareza sobre a diferenciação entre as atribuições do PCG e
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do PCA é o documento intitulado Tutorial de Recursos Humanos7, de circulação interna da SEESP.
Observa-se nestas e em outras legislações consultadas que as regras do Regime de
Dedicação Plena e Integral são as mesmas para todos os profissionais do quadro do magistério que
ingressam no programa. Porém, enquanto o PCG dedica a totalidade de sua jornada semanal, 40
horas, às atividades de coordenação, o PCA divide sua jornada dedicando 20 horas às atividades de
docência e 20 horas às atividades de coordenador de área do conhecimento. Em nenhum documento
é especificado como será feita essa divisão da jornada e, consequentemente, nos inquieta como se
dá a construção da identidade profissional deste servidor que parte de sua jornada é professor e
outra parte é coordenador, ou seja, formador de professores. Em caso de ausência de professores, os
PCA devem ser chamados para substituição após impossibilidade de docentes e antes do PCG, que
deve substituir professores em casos excepcionais.
Quanto à forma de ingresso no PEI, os documentos apontam que todos os profissionais que
desejam atuar no programa, seja como docente ou como integrante da equipe gestora, deverão
passar pelo processo de credenciamento. Todos devem ter experiência mínima de 3 anos na rede
estadual. Esse processo conta com avaliação do perfil dos candidatos em relação às competências
esperadas para o Regime de Dedicação Plena e Integral. É conduzido pelas respectivas diretorias de
ensino das escolas participantes envolvendo: inscrição prévia, análise de assiduidade e entrevista
para avaliação por competência. Os profissionais que já atuam nas escolas que aderiram ao
programa têm preferência para atuar na respectiva unidade.
A função de PCG é preenchida por indicação do diretor da respectiva unidade, desde que o
candidato atenda aos requisitos e esteja entre os 3 (três) primeiros colocados no processo de
credenciamento. Já o PCA deverá ser escolhido entre os pares no início do ano letivo. Os
documentos tratam também das especificidades da formação do módulo de professores, do processo
de credenciamento e avaliação de competências, todavia, estes temas não serão abordados neste
artigo.
CONCLUSÕES
O Programa Ensino Integral tem se expandido ano a ano passando a fazer parte de um
número cada vez maior de escolas em todo o estado de São Paulo. Com isso, inúmeros profissionais
7

Disponível em: https://bit.ly/2P0doo7. Acesso em 16 de fev. 2020.
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passam a exercer as funções de PCG e PCA necessitando assim de clareza quanto às suas
atribuições e o seu papel enquanto formador de professores das/nas unidades escolares nas quais
atuam.
Nesse sentido, os documentos analisados nos mostram a importância das funções de
professor coordenador geral e professor coordenador de área do conhecimento na estrutura
organizacional do Programa Ensino Integral. Contudo, apenas os documentos de fontes primárias
(leis, resoluções e decretos) não dão conta de esclarecer as particularidades de cada uma dessas
funções, sendo necessária a consulta também de publicações de carácter interno de SEE-SP que não
possuem força de lei.
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Resumo
Este artigo tem como objetivo analisar as principais características das funções de professor
coordenador geral e professor coordenador de área do conhecimento no Programa Ensino Integral da
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. É parte integrante de uma pesquisa de mestrado e as
reflexões aqui construídas associam-se à pesquisa documental em fontes primárias, a saber: leis,
decretos e resoluções, além de publicações oficiais internas da Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo. Contudo, apenas as fontes primárias não dão conta de esclarecer as particularidades de cada uma
dessas funções, sendo necessária a consulta também às publicações de carácter interno da Secretaria
que não possuem força de lei.
Palavras-chave: Programa Ensino Integral; Professor coordenador geral; professor coordenador de
área do conhecimento.
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Resumo
Este painel, formado por três pesquisas de doutorado com objetos distintos, tem como pontos em
comum o compromisso com a importância da formação docente e os desafios vividos por professores
e coordenadores pedagógicos para sobreviverem na carreira e para enfrentarem os desafios impostos
pelo trabalho, no contexto de uma sociedade neoliberal e fortemente ancorada em resultados. Sendo
assim, o primeiro texto problematiza as mudanças na organização do trabalho de professores
alfabetizadores em exercício na rede estadual de São Paulo. O segundo investiga os elementos
facilitadores e dificultadores do desenvolvimento profissional de professores iniciantes nos anos iniciais
do Ensino Fundamental, em uma rede de ensino municipal paulista. Finalmente, o terceiro texto referese a uma pesquisa, do tipo pesquisa-formação, realizada com coordenadoras pedagógicas iniciantes em
outra rede de ensino municipal paulista. Analisadas em conjunto, as investigações apontam para a
importância de considerarmos, nos processos de formação docente: a importância do trabalho coletivo,
o desenvolvimento de processos formativos que acolham, entre outros aspectos, a fase do ciclo de vida
profissional docente bem como os conhecimentos prévios e necessidades formativas dos educadores
envolvidos. Em contraponto, alguns elementos dificultam o trabalho pedagógico desenvolvido
sobretudo pelos professores: instrumentos de organização do trabalho pedagógico instituídos
verticalmente, desconsideração das necessidades e desafios concretos vividos pelos docentes, bem
como de seus contextos de trabalho e condições precárias de trabalho e carreira. Esses elementos
indicam que o contexto no qual o trabalho de professores e formadores acontece, suas condições
objetivas de trabalho e suas necessidades formativas precisam estar na base dos processos de formação
docente, visto que se tratam de elementos que se constituem mutuamente.
Palavras-chave: Formação de professores; Professor iniciante; Professores alfabetizadores;
Coordenador Pedagógico.
MUDANÇAS NA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DE PROFESSORES
ALFABETIZADORES: RENOVAÇÃO OU NOVA FORMA DE CONTROLE?
Walkiria de Oliveira Rigolon – SEDUC/SP

INTRODUÇÃO
O objetivo deste texto é apresentar parte dos resultados de uma tese, defendida na
UNICAMP, que investigou as mudanças pelas quais o trabalho docente de professores
alfabetizadores passou entre os anos 2000 e 2010.
O trabalho docente, ao longo do tempo, tem sofrido modificações, submetendo-se a uma
nova organização em função das mudanças sociais, políticas e econômicas ocorridas nas últimas
décadas. Na atualidade, as alterações nas atividades cotidianas que envolvem o exercício da
docência assumiram diferentes graus de complexidade e não se circunscrevem tão somente ao ato
de ministrar aulas, mas aportam um alto grau de demandas, pressões e tensões expressas e
intensificadas a partir dos anos 1990.
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Analisamos como dois instrumentos, a saber, mapas de classe e controle de rotinas
organizadas por professores alfabetizadores, por coordenadores pedagógicos e supervisores, alterou
o trabalho de professores alfabetizadores, repercutindo sobre suas formas de pensar e se organizar,
pedagogicamente.
POR QUE PROFESSORES ALFABETIZADORES?
A alfabetização é um conteúdo central e relevante no trabalho dos professores e das
professoras investigados neste estudo. O ensino da leitura e da escrita na modernidade, a que hoje
se denomina alfabetização, resulta em uma aprendizagem essencial para a ascensão ao mundo
letrado, como afirma Mortatti (2006, p.19):
Os processos de ensinar e de aprender a leitura e a escrita na fase inicial de
escolarização de crianças se apresentam como um momento de passagem para um
mundo novo — para o Estado e para o cidadão —: o mundo público da cultura letrada,
que instaura novas formas de relação dos sujeitos entre si, com a natureza, com a
história e com o próprio Estado; um mundo novo que instaura, enfim, novos modos e
conteúdos de pensar, sentir, querer e agir.

Esse processo de acesso ao mundo letrado está sob a responsabilidade dos docentes que
atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental – doravante denominados, nesta pesquisa,
“professores alfabetizadores” –, pois, na modernidade, a alfabetização passou a ser associada
diretamente aos processos de escolarização (MORTATTI, 2006). E os professores são os principais
responsáveis pela organização desse processo de aprendizagem, a fim de iniciar os estudantes na
escrita que, durante um longo período na história, esteve acessível apenas às classes dominantes.
O surgimento da escrita na história da humanidade, segundo Colello (2007), desenvolveu-se
inicialmente em função da necessidade do registro de propriedade e ou do fluxo comercial. Nessa
perspectiva, ela “surge com e para o poder. Surge para garantir a propriedade, a posse, o
conhecimento, o controle da mercadoria, o estabelecimento de normas e procedimentos”
(COLELLO, 2007, p. 11).
A relação entre o poder e a escrita ainda hoje pode ser observada, se nos ativermos à forma
como esta é produzida, difundida e conduzida, principalmente pelos segmentos detentores do poder,
pois a alfabetização é compreendida na sociedade como um importante pilar da cultura
contemporânea, já que o valor atribuído, tanto à escrita quanto à leitura, adquiriu centralidade no
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modo de vida das sociedades urbano-industriais imersas no desenvolvimento científico e
tecnológico (GALVÃO; DI PIERRO, 2007).
Nessa perspectiva, não saber ler e escrever, com o tempo, passou a ser entendido como um
atributo depreciativo que expressava uma marca distintiva incompatível com a categoria
socialmente prevista, forjando o estigma GOFFMAN (1988) do analfabetismo.
REFERENCIAL TEÓRICO
O referencial desta pesquisa ancora-se no sociólogo alemão Norbert Elias (1897-1990), que
nos oferece um manancial teórico pautado na sociologia dos processos, apoiado em estudos sobre
os de longa duração, o qual contribuiu para a análise da questão central desta pesquisa, qual seja: o
trabalho docente de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
O modelo de interpretação sociológica desenvolvido por Elias é sustentado pelo conceito de
processos sociais. Tal conceito se refere às transformações amplas e contínuas em períodos de longa
duração, permitindo-nos diferenciar as complexas teias e os laços que, por meio do conceito de
interdependências entre os indivíduos, unem os sujeitos de uma figuração e formam o que o autor
denomina “configuração” ou “figuração” (ELIAS, 1994).
As teias de dependência entre os professores que formam uma figuração se apresentam
como um importante mote de análise para o presente estudo. Elias coloca em primeiro plano a
questão da relação entre as ações individuais e os processos sociais, que, para ele, são
indissociáveis: “dessa interdependência contínua resultam permanentemente transformações de
longa duração na convivência social, que nem um ser humano planejou e que decerto também
ninguém antes previu” (ELIAS, 2006, p. 31) e toma o tempo como uma dimensão essencial para a
análise sociológica. Elias a considera sob três aspectos: como experiência de duração, como
elemento de referência e também como consciência de mudança, tornando-se, na compreensão de
Heinich (1997) uma contribuição original à sociologia.
Elias superou as polarizações comuns nas interpretações de cunho sociológico, ao instituir a
articulação entre o desenvolvimento processual e o figuracional, que se tornam importantes
ferramentas para análise tanto das estruturas individuais quanto das ações sociais, apreendendo o
que une os indivíduos uns aos outros e evidenciando que possíveis singularidades se originam nas
figurações sociais e vice-versa.
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Elias salienta que todas as profissões ou ocupações se constituem, de certa forma,
independentes dos indivíduos que a praticam num determinado tempo, ou seja, as mudanças
ocorridas na atividade docente não se devem exclusivamente às ações ou aos pensamentos de um
professor, em particular, mas ao coletivo dessa categoria, uma vez que um professor solitariamente
não teria a força necessária para determinar o curso do desenvolvimento de sua categoria
profissional. Para ele, a evolução da atividade profissional supera a simples somatória das ações
individuais, dado que o coletivo delineia seu próprio modelo (ELIAS, 2006).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesta pesquisa de caráter qualitativo, buscamos apreender as permanências e as rupturas na
organização do trabalho docente de alfabetizadores.
Foram realizadas 9 entrevistas com docentes alfabetizadores, 2 coordenadores pedagógicos e
1 supervisora de ensino que atuaram e atuam entre a década de 1930 e 2010, no interior e na capital
paulista. A seleção dos nove professores entrevistados seguiu os seguintes critérios: terem atuado
como professores alfabetizadores, serem efetivos, estáveis e/ou temporários. Optamos por realizar
entrevistas tanto no interior como na capital paulista, a fim de identificar possíveis diferenciações
na organização do trabalho. Dos nove professores entrevistados, sete eram titulares de cargo efetivo
e duas professoras admitidas em caráter temporário.
Este conjunto de entrevistas buscou garantir uma diversificação quanto à

forma de

contratação e quanto às décadas em que esses professores trabalharam, garantindo uma diversidade
que aporta elementos relevantes para a análise das alterações na organização do trabalho docente.
Para o presente texto, optamos por fazer um recorte sobre a concepção das professoras
alfabetizadoras acerca dos processos de sondagem e elaboração de mapas de classe dos estudantes
de classes de alfabetização, pois tais atividades compunham a base do trabalho didático nas classes
de alfabetização, entre 2000 e 2010, a partir do desenvolvimento de programas de formação de
professores alfabetizadores: O Programa Letra e Vida e o Programa Ler e Escrever.
DISCUSSÃO
Quando o Programa Letra e Vida foi instituído pela Secretaria Estadual de Educação de São
Paulo (SEDUC/SP), em 2002, como um Programa de

Formação de Professores Alfabetizadores,

pautado na Psicogênese da Língua Escrita, cujo referencial teórico se apoiava no estudo de Emília
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Ferreiro, um dos seus objetivos centrais era de favorecer que os professores se apropriassem das
hipóteses de escritas construídas pelas crianças durante o processo de alfabetização.
Para tal levantamento, era necessário elaborar o que se convencionou chamar de sondagem
das hipóteses de escritas. Esta sondagem era realizada a fim de identificar em que momento da
aquisição da escrita as crianças se encontravam. Para tanto, faz-se necessário a realização de um
ditado que deve ser dado aos alunos individualmente, seguindo uma série de critérios, tais como: as
palavras ditadas devem pertencer a um mesmo campo semântico; o professor não deverá ditar as
palavras escandindo-as e, sim, dizê-las da forma como são pronunciadas, sem a separação silábica.
Esses, entre outros critérios, devem ser seguidos à risca para identificar a hipótese de escrita em que
se encontra cada aluno.
O professor alfabetizador realiza esta sondagem das hipóteses de escrita pelo menos cinco
vezes ao ano, ou seja, logo nos primeiros dias de aula e depois ao final de cada um dos quatro
bimestres que constituem o ano letivo. Após a realização de cada uma dessas sondagens, o
professor organiza, a partir dessas informações, um mapa de classe; ou seja, reúne, em um
documento único, o resultado da sondagem de cada um de seus alunos.
Ao realizar a sondagem das hipóteses de escrita, os professores devem registrar o resultado
e, para tanto, organizar um mapa que serve como registro da identificação das hipóteses de escrita
de cada um dos alunos da classe, a cada bimestre. É comum, segundo relatos dos entrevistados, que,
a fim de evitar pressões e situações constrangedoras, alguns professores “mascarem” os mapas, ou
seja, incluam informações de modo a não gerar cobranças futuras ou para não serem alvos de mais
pressões. Constatamos, porém, que, se há desconfiança dos dados por parte de um dos integrantes
do trio gestor, ele chega, comumente, a refazer o ditado para constatar o resultado:
A gente começa o ano fazendo a sondagem. Existe ainda, por parte de alguns
professores, resistências a respeito da sondagem, mas tem de fazer e pronto. Antes de
enviar para Diretoria de Ensino, eu olho cada mapa, se desconfiar faço a sondagem de
novo, elas já sabem. (coordenadora entrevistada).

A situação apresentada se intensifica quando os mapas são expostos para todos da escola. O
momento do trabalho coletivo, que poderia propiciar soluções mais amplas para o segmento ou,
mesmo, para a escola, se transforma em situação de pressões, agora pelos próprios pares. Os
professores entrevistados informam como esses mapas de classe se transformaram em uma
ferramenta extra de controle do trabalho:
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Os mapas eram mandados para diretoria de ensino, mas também ficavam lá na sala
dos professores, expostos, e todo mundo ficava comparando, e isso era muito ruim,
porque esqueciam que cada classe era diferente e isso só aumentava a cobrança, até os
professores das 3ª e 4º séries diziam: “Olha lá, hein, vê se alfabetiza logo esses
meninos...” .Isso era ruim. (professora entrevistada)

O processo de constrangimentos relatado pelos entrevistados coaduna-se à perspectiva
apresentada por Linhart (2012), e aqui o compreendemos como um elemento importante para a
ampliação das "penosidades" nas novas configurações do trabalho docente. Para Linhart, as
“penosidades” representam:
[...] as dificuldades que eles não podem, ou não podem mais, dominar, aquelas que
aparecem como alheias a seu ofício, que encontram sua origem em outras lógicas
profissionais que aquelas que os motivam, que se inscrevem em outro registro de valor
que o deles, que não lhes parecem equitativamente distribuídas, e às quais não
conseguem dar um sentido. São penosidades porque eles devem encarar essas
dificuldades em meio a uma verdadeira solidão, sem o apoio de coletivos trabalhistas,
e porque elas os ferem na sua identidade profissional e pessoal, na imagem que eles
têm de si mesmo. (LINHART, 2012, p. 2)

Alguns professores, nas entrevistas, queixavam-se da forma como as críticas a esse processo
eram compreendidas:
[...] o problema é que, quando reclamamos dos mapas, as pessoas entendem essa
resistência como se a gente não quisesse que os outros soubessem de como andam os
alunos, e não é isso... o problema é que o tempo que perdemos com isso poderia ser
aplicado em outras práticas que talvez ajudassem os alunos, do que o próprio mapa.
Porque nós já estamos cansadas de saber o que nossos alunos não sabem, mas temos
de divulgar isso todo bimestre, para todo mundo ver. (professora entrevistada).

Estes professores eram cobrados, por vezes nominalmente, e acabavam ficando, de certa
forma, estigmatizados, portando uma marca distintiva negativa que, conforme nos afirmaram
diretoras de escolas entrevistadas, passaria a ter repercussões inclusive nas atribuições de classes do
ano seguinte, quando se evitava conceder turmas aos professores resistentes à coleta dos mapas de
classe e à entrega de rotinas.
Do ponto de vista pedagógico, esse levantamento das hipóteses é uma estratégia que
contribui para que o professor organize ações capazes de promover os avanços dos alunos na
aquisição do sistema de escrita. Contudo, a forma como tem sido praticado assume um caráter de
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controle do trabalho, a fim de mapear quais as escolas e as classes que estão distantes de alcançar as
“Expectativas de aprendizagem” estipuladas para aquele ano.
Reiteramos que esta sondagem precisa ser aplicada individualmente aos alunos, pois é
preciso solicitar que eles leiam a seu modo cada uma das palavras ditadas, assim que estas são
escritas; e, só então, o professor registra essa leitura, para a organização do mapa. Esse processo,
em uma sala com 30 alunos, leva, segundo os entrevistados, cerca de uma semana, dado que o
professor conseguirá realizar diariamente não mais do que 6 sondagens, para, só depois, organizar o
mapa geral da classe. Conforme uma das professoras entrevistadas: “Leva praticamente uma
semana só fazer a sondagem com todos os alunos e depois organizar os mapas para entregar, toma
em torno de uns 8 dias. Os mapas mesmo eu organizo em casa, porque na sala de aula não dá.”
(professora entrevistada).
A realização sistemática das sondagens, da forma como foi implementada pelo programa,
acabou repercutindo na organização do trabalho em sala de aula, uma vez que a coleta desse
material tomava cerca de uma semana do trabalho docente, por bimestre, até que se completassem e
consolidassem os dados dos mapas, que precisavam ser submetidos ao professor coordenador, ao
diretor da escola e, na DE, aos supervisores responsáveis, para, depois disso, ser enviados ao órgão
central na SEE. Muitas vezes, em caso de dúvidas acerca dos mapas coletados, a sondagem
precisava ser refeita, como nos informa uma supervisora de ensino:
Tanto a elaboração quanto o envio e análise dos mapas é uma coisa assim, que está
praticamente sacramentada na diretoria. Na correria do professor coordenador de
muitas tarefas, quando ele recebe os mapas que o professor fez da sua classe, passam
despercebidas algumas incoerências, de professores insistirem em avaliar o aluno em
uma hipótese abaixo daquela que ele se encontra. Quando chega aqui [na Diretoria de
Ensino], que nós analisamos para fazer o geral da diretoria, a gente se atém a isso e
depois explicita para ele. Se for preciso, o próprio professor coordenador refaz a
sondagem. (Supervisora entrevistada).

Assim que o mapa era concluído pelo professor, era encaminhado ao professor coordenador,
que se corresponsabilizava pela fidedignidade dos dados e o encaminhava à Diretoria de Ensino,
que, por sua vez, registrava os resultados obtidos no site da Fundação de Desenvolvimento da
Educação (FDE). Os dados consolidados passavam, então, a identificar quais os alunos e,
respectivamente, os professores que se distanciavam das Expectativas de Aprendizagens
propugnadas pela SEDUC/SP
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Figura 1. Fluxo do percurso do mapa de classe - da unidade escolar até a SEDUC/SP.

Fonte: Elaboração própria com base no percurso do mapa de classe da escola para a SEDUC/SP

Observa-se que as setas indicativas do percurso dos mapas de classes da escola até a
SEDUC/SP, encontram-se apenas em uma única direção, denotando assim que tal análise não
retorna às escolas numa perspectiva formativa e/ou reflexiva, a não ser na forma de novas ações de
controle.
O mapa de classe instituiu-se, portanto, como uma ferramenta que possibilita aos
denominados gestores educacionais identificar as classes ou, mesmo, os estudantes em dissonância
com as metas estabelecidas, podendo, assim, em cada uma das 91 Diretorias de Ensino, identificar
também os docentes distantes dos resultados esperados.
Neste sentido, a formação continuada que deveria ser entendida coo um direito, que
fomentasse novas práticas pedagógicas que pudessem ser construídas coletivamente, ganha uma
dimensão de mero controle, ou seja, a formação passa a ser pensada exclusivamente como
estratégia para refinamento do controle do trabalho, e não como estratégia para melhoria da práticas
pedagógicas empreendidas junto aos estudantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No estudo desenvolvido observou-se que os mapas de classe e o controle de rotinas criavam
um clima de competitividade entre as professoras alfabetizadoras, bem como dificultavam o
trabalho coletivo e o desenvolvimento de práticas pedagógicas autorais, já que as professoras eram
obrigadas a utilizar instrumentos e procedimentos que não haviam sido criados por elas.
Observou-se, ainda, que esses instrumentos, utilizados desta maneira, repercutem nas
figurações tecidas no interior das escolas e passam a aportar novas questões, cuja compreensão
exige considerar que a opção adotada por uma política de formação de alfabetizadores foi o
estabelecimento e a aplicação, ao ensino público, de uma lógica produtivista que promove os
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processos de individualização e competitividade entre os professores e demais profissionais das
escolas, de forma a esfacelar o trabalho coletivo, gerando um sentimento de solidão no exercício do
fazer docente.
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Resumo
Essa pesquisa teve como objetivo compreender as alterações na organização do trabalho de professores
alfabetizadores vinculados à Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEDUC/SP), cuja
hipótese centrou-se na perspectiva de que a nova política implementada a partir dos anos 2000
repercutiu diretamente no trabalho docente. Nesse sentido, analisa-se como os professores (em grande
maioria mulheres) interagem com a reorganização de sua atividade e com a inserção de novas formas de
gerenciamento da educação, aqui compreendidas como efetivas forma de controle, instauradas
especialmente pela introdução de novos instrumentos que pautavam a organização do seu trabalho, a
saber: mapas de classe contendo sondagens de hipóteses de escrita de alunos e rotinas. A opção por
investigar professores alfabetizadores deu-se porque a escrita alfabética tem grande importância e
porque o combate ao analfabetismo ainda é um desafio a ser enfrentado no Brasil. Foram realizadas
entrevistas em profundidade com professores que se encontram em atividade e com docentes já
aposentados, no interior e na capital paulista, contemplando, também, outros profissionais, como
coordenadores pedagógicos e uma supervisora de ensino. O referencial teórico amparou-se na teoria
elisiana, que nos oferece um manancial teórico pautado na sociologia dos processos, apoiado em
estudos sobre os de longa duração, o qual contribuiu para a análise da questão central desta pesquisa,
qual seja: o trabalho docente de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. A pesquisa
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indicou que o trabalho docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental tem se deparado com novas
demandas e formas de controle que têm aportado crescente precariedade nas relações de trabalho, que
produzem competitividade e afastam os professores do seu trabalho didático.
Palavras-chave: Professoras alfabetizadoras; Organização do Trabalho Pedagógico; Mapas de classe;
Sondagens; Rotinas.
A INSERÇÃO DE PROFESSORES INICIANTES EM UMA REDE MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO: O QUE DIFICULTA E O QUE FACILITA O DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL?
Lisandra Príncepe – UNIP

INTRODUÇÃO
O presente artigo discute alguns dados de uma tese de doutorado defendida na PUC SP que
teve como objetivo geral investigar as implicações das condições de trabalho para o
desenvolvimento profissional de professores iniciantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental, de
uma Rede Municipal de Educação (RME).
Ser professor é uma tarefa carregada de muita complexidade principalmente nos tempos
atuais com as transformações sociais, as mudanças que ocorrem constantemente nos sistemas
educativos, as precárias condições de trabalho docente de grande parte das redes de ensino
brasileiras, e também, pela própria desvalorização social do magistério. Além da tarefa de ensinar,
que é o elemento caracterizador da ação docente, o professor se depara com muitas outras questões
que alteram o seu papel exigindo dele um esforço laboral que extrapola o domínio da condução do
processo ensino e aprendizagem.
Se lidar com tantas transformações e demandas é uma tarefa complicada para um professor
“experiente”, pode ser muito mais difícil e complexa para um professor que acaba de concluir uma
licenciatura. É o que aponta a literatura sobre o tema.
Giovanni e Guarnieri (2014, p.35) sintetizaram algumas das situações vividas pelos
iniciantes que dizem respeito: à escolha de turmas e horários que são condicionados às “sobras” de
tudo aquilo que os professores com mais tempo nas redes de ensino não quiseram assumir; que a
escola não se organiza para receber o professor iniciante e este precisa descobrir – muitas vezes
sozinho – todas as regras, normas, horários e rotinas.
Reali, Tancredi e Mizukami (2010, p.482) também complementam as ideias das autoras
anteriormente citadas afirmando que é muito raro que os contextos de atuação profissional
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disponham de recursos voltados a minimizar as dificuldades características da fase inicial da
carreira, pois entre outros fatores: “[...] não há no país tradição de a escola se constituir como um
ambiente de desenvolvimento profissional sistematizado e de acompanhamento da inserção de
professores iniciantes”.
Assim, a fim de contribuir com a discussão referente à inserção de professores nos anos
iniciais do Ensino Fundamental (EF), esse estudo buscou desvelar algumas condições de trabalho
experimentadas pelos professores iniciantes concursados em uma Rede Municipal de Educação
pertencente a um município da grande São Paulo.
O INÍCIO DA DOCÊNCIA, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E CONDIÇÕES DE
TRABALHO
Compreende-se o início na docência como a etapa que marca a entrada no campo
profissional (a escola), após a conclusão da formação inicial, abarcando os três primeiros anos de
exercício, de acordo com Huberman (2013). É uma das etapas do processo de desenvolvimento
profissional (DP), que comporta tanto a experiência acumulada durante a passagem pela educação
básica, enquanto estudante, quanto a formação específica para ser professor e, também, a formação
continuada.
Quando optamos pelo uso do termo Desenvolvimento Profissional (DP), estamos
reconhecendo a especificidade ou a função definidora do trabalho do professor, que é o ensino;
considerando o local onde sua ação é exercida, a escola, como todos os seus condicionantes
culturais, sociais, pedagógicos; e considerando, ainda, que o docente atua em uma sociedade em
mudança que impõe, necessariamente, novas exigências ao trabalho docente.
O caráter intencional dos processos de DP é destacado por García (1999). Tais processos
não acontecem espontaneamente e devem agregar alguma coisa aos professores auxiliando-os no
aprendizado da docência para que possam responder adequadamente às exigências e desafios com
os quais se deparam em seus contextos de trabalho.
No entanto, o DP não se limita aos processos formativos apenas. A formação e sua melhoria
é um fator importante, porém o DP do professor não se deve unicamente:
[...] ao desenvolvimento pedagógico, ao conhecimento e compreensão de si mesmo,
ao desenvolvimento cognitivo ou teórico. Ele é antes decorrência de tudo isso,
delimitado, porém, ou incrementado por uma situação profissional que permite ou
impede o desenvolvimento de uma carreira docente (Imbernón, 2006, p. 43).
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O referido autor destaca a relevância das condições concretas que atravessam o trabalho
docente e que podemos traduzir como: plano de carreira; salário; estabilidade; permanência numa
única escola; número de alunos por turma; jornada de trabalho; uso do tempo destinado ao trabalho
coletivo e qualidade de uso; a infraestrutura da escola; os materiais disponíveis para o trabalho,
todos eles igualmente importantes para o DP.
Não restam dúvidas sobre a importância do trabalho docente para assegurar uma educação
de qualidade a todos. O relatório da OCDE (2006), por exemplo, salienta o papel fundamental que
os docentes desempenham em relação às possibilidades de aprendizagem dos alunos. No entanto, a
“qualidade do trabalho

dos professores e os bons resultados de aprendizagem dos alunos”

dependem de uma série de fatores, como por exemplo: uma formação inicial comprometida com a
mudança, que se disponha a formar o professor para a mudança e a incerteza por meio do
desenvolvimento de capacidades reflexivas (IMBERNÓN, 2006), e um sistema de ensino que
agregue condições de trabalho adequadas e, essencialmente, um apoio diferenciado aos professores
que estão iniciando a profissão.
Assim, para a compreensão do trabalho docente é preciso examinar não apenas a formação
profissional, mas as condições objetivas nas quais a ação pedagógica se desenvolve. A ideia de
“condições” nos permite trazer a discussão da atividade do professor para o contexto no qual ela
ocorre, levando em conta as possibilidades, oportunidades e requisitos necessários à sua realização.
Como condições de trabalho entendemos, a partir de Oliveira e Assunção (2010, sem
paginação):
O conjunto de recursos que possibilitam a realização do trabalho, envolvendo as
instalações físicas, os materiais e insumos disponíveis, os equipamentos e meios de
realização de atividades e outros tipos de apoio necessários dependendo da natureza da
produção. [...]. As condições de trabalho se referem a um conjunto que inclui relações,
as quais dizem respeito ao processo de trabalho e às condições de emprego (formas de
contratação, remuneração, carreira e estabilidade).

As autoras qualificam “condições de trabalho”, por um lado, como uma dimensão mais
objetiva como a infraestrutura escolar e, também, as condições de emprego que estão relacionadas à
maneira como um determinado sistema de ensino organiza o trabalho docente, seja por meio de
“Planos de Carreira”, seja por meio de decretos, leis, portarias e outros. Por outro lado, também
abarcam um aspecto mais subjetivo e que não é possível quantificar, como o apoio “humano”
recebido nos locais de trabalho. Esses vários aspectos foram considerados na pesquisa aqui relatada.
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PERCURSO METODOLÓGICO
Visando investigar as implicações das condições de trabalho para o DP de professores
iniciantes nos anos iniciais do EF de uma Rede Municipal de Educação foi realizado um estudo do
tipo Survey, um dos métodos empregados com mais frequência na pesquisa social que “[...] visa
descrever ou explicar as características ou opiniões de uma população através da utilização de uma
amostra representativa” (MAY, 2004, p. 109).
Participaram da pesquisa os docentes polivalentes que ingressaram na RME por meio de
concurso público, no período de 2013 a 2015 e que, no primeiro semestre de 2016, estavam
atuando nos anos iniciais do EF.
Foi utilizado, para a coleta de dados, um questionário autoaplicável contendo 25 questões
fechadas do tipo de classificação [...] referidas como informações demográficas, incluindo dados
como idade, renda, [...] e assim por diante [...] (MAY, 2004, p.124); e também foram formuladas
perguntas de opinião para assinalar sim ou não, selecionar mais que uma alternativa, concordar
plenamente, parcialmente ou não concordar com determinadas afirmações.
Apesar de a pesquisa ter se debruçado sobre diversos indicadores das condições de trabalho
como: condições de carreira, condições materiais, condições de apoio ao desenvolvimento do
trabalho e fatores ligados ao objeto de trabalho, para efeitos desse texto será explorado dois
indicadores: atribuição de escolas e características das atividades formativas ofertadas pela rede de
ensino.
Os questionários, impressos e colocados em envelopes com aba adesiva, foram
encaminhados às escolas com a colaboração dos Professores Coordenadores Pedagógicos (PCPs).
Coube a eles identificar os professores iniciantes da sua escola, entregar os questionários, recolhêlos preenchidos e devolvê-los nos envelopes lacrados à pesquisadora.
Um total de 121 professores, dos 237 docentes-, servidores de 61 escolas, de 105 das que
atendiam ao EF, devolveram os questionários preenchidos totalizando 51,05%. Nesse grupo de
sujeitos respondentes, 60 eram iniciantes na carreira, pois tinham de 0 a 3 anos de exercício
profissional, de acordo com Huberman (2013) e os outros 61 tinham mais de três anos de docência.
Para efeitos desse texto, trabalharemos apenas com os dados dos 60 docentes iniciantes na carreira.
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ANÁLISE DE DADOS
O tratamento dos dados dos questionários foi realizado por meio do software de estatística
SPSS.
Entre os respondentes, 53 são mulheres e apenas 7 são homens.
No que diz respeito à formação acadêmica, todos os respondentes têm curso superior. A
grande maioria, 56 professores, cursou Pedagogia e 4 docentes cursaram o Normal Superior.
Quando questionados sobre a quantidade de escolas nas quais atuaram desde a admissão na
RME, apenas dois professores iniciantes declararam a opção “apenas uma escola”. A atuação em
duas UEs foi declarada por 11 sujeitos. Um total de 47 professores declarou ter atuado em três
escolas ou mais.
Ao se examinar os dados que apontam que apenas dois docentes permaneceram na mesma
escola por três anos, conclui-se que os demais professores passaram por uma situação profissional
bastante dificultadora do DP e da socialização profissional.
A alternância por diversas escolas vai exigir do professor um esforço muito grande para
compreensão e adaptação ao modo próprio de organização de cada unidade escolar.
A passagem por várias escolas vai exigir do docente, modos próprios de compreender e lidar
com os diferentes estilos de gestão, características próprias dos professores e dos alunos, bem como
da própria comunidade escolar. Além disso, os significados, comportamentos, modos de pensar e
agir que de certo modo, marcam as características da escola e seu funcionamento, também exigirão
do professor uma aprendizagem.
Essa condição de ter que começar muitas vezes, em escolas diferentes pode ser
extremamente nociva para o DP dos iniciantes. Primeiro porque as oportunidades de DP, para
serem eficazes, devem considerar a continuidade e a progressão (DAY, 2001), e isso só é possível
com um processo contínuo de trabalho. Se o professor permanece numa escola por pouco tempo,
essa possibilidade é anulada. Em segundo lugar, levando em conta que a avaliação das necessidades
de DP deveriam estar sintonizadas com as necessidades da escola (GARCÍA, 1999; IMBERNÓN,
2006; DAY, 2001), torna-se muito difícil atingir esse objetivo diante da condição de rotatividade
que fragmenta e fragiliza o trabalho docente.
A condição de rotatividade impossibilita a criação de vínculos com os alunos e equipe
escolar, provoca desgastes emocionais, desmotivando inclusive para a continuidade no trabalho, e
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confirma a situação do início da docência apontada pela literatura: algumas das piores e mais
difíceis situações são destinadas àquele que precisaria ser melhor assistido.
CARACTERÍSTICAS DAS AÇÕES FORMATIVAS OFERTADAS PELA RME
A formação permanente da RME está organizada em três dimensões: cursos, formação
continuada e eventos.
Os cursos visam o desenvolvimento de atividades temáticas de diferentes áreas do
conhecimento (trânsito, saúde, educação ambiental, letramento e outros) de línguas (inglês,
espanhol e italiano), Libras (Língua Brasileira de Sinais) e de artes (canto, dança, artes plásticas,
teatro e contação de histórias). Os professores podem participar voluntariamente, mediante
inscrição fora do horário de trabalho ou aos finais de semana.
A formação continuada, de acordo com os documentos oficiais, está ligada ao fazer na sala
de aula, é organizada e oferecida pela RME levando em consideração o tempo de vida dos
educandos (crianças, jovens e adultos). Nessa dimensão encontram-se: a formação dos
coordenadores pedagógicos (Programa Saberes em Rede); Encontro com gestoras (diretoras de
escolas); Encontro integrado de Educação Infantil; Formação de professores das salas de apoio
pedagógico, formação de professores da Educação Fundamental e formação de professores da EJA;
formação /acompanhamento de uma equipe da rede às escolas e à aprendizagem dos educandos e
Formação de Iniciantes (FI), que busca contemplar os educadores iniciantes na rede. A FI não tem
um formato fechado e acontece apenas em período de recesso ou férias escolares, portanto, a
depender do período que o professor é admitido na rede, ele pode não participar dessa ação.
Quando questionados sobre o nível de concordância em relação à participação nas ações
formativas ofertadas pela RME, foi bem pequeno o número de professores que declarou não ter
participado de nenhuma atividade de formação. Dentre os que ingressaram em 2013 e 2015, foram
apenas dois docentes. Entre os iniciantes no ano de 2014, todos declararam ter participado de
alguma ação formativa, o que pode revelar um fator muito importante para o DP. No entanto, dois
professores iniciantes não haviam participado de nenhuma ação, o que pode denunciar um fator
muito nocivo ao DP para profissionais que ainda estão em processo de aprender a profissão.
Em relação à participação na Formação para iniciantes (FI) antes de serem direcionados para
a primeira escola, apenas 13 professores declararam a participação. A participação na FI alguns
meses após o ingresso na rede foi a resposta de 41 professores iniciantes.
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Os dados revelaram que a grande maioria dos professores foi direcionada à escola sem
nenhum tipo de orientação/formação/acompanhamento por parte da RME. Ou seja, sem conhecer a
proposta pedagógica, o modo de funcionamento das escolas, e também as questões funcionais e de
carreira. Apesar de a rede de ensino contar com uma proposta de formação para os iniciantes,
contemplando questões de apresentação e contextualização da rede de ensino, com especial
destaque à discussão das concepções presentes na proposta curricular, a depender do período de
contratação do docente, ele só poderá participar da formação, meses depois. Assim, a grande
maioria dos docentes acessou a escola sem os conhecimentos necessários para o início do trabalho.
O ingresso à escola e o aprendizado das regras, normas, rotinas e principalmente do modo de
funcionamento das questões pedagógicas, ocorreu para a maior parte dos sujeitos participantes
desse estudo, de modo assistemático, cabendo ao docente, conforme escreveu García (1999), nadar
ou afundar ou aterrissar como puder. Essa constatação corrobora a literatura revista, que apontou
que a inserção à escola é marcada por ausência de apoio.
Os poucos professores que tiveram a oportunidade de participar da FI antes do ingresso à
escola, podem ter chegado à ela muito mais situados, menos perdidos, menos estrangeiros, e com
mais possibilidades de iniciar a docência com recursos mínimos para um razoável engajamento no
trabalho.
Não é uma prática da maioria das escolas brasileiras dispor de recursos voltados a diminuir
as principais dificuldades da fase de iniciação e essa negligência é muito perversa se considerarmos
que o professor atua com seres humanos e que os alunos serão “[...] os grandes afetados pelas
evidentes e inescapáveis dificuldades que caracterizam o início da docência” (LIMA et al, 2006, p.
99).
Quando questionados se as atividades de formação continuada oferecidas pela RME
levavam em conta as necessidades do professor iniciante, 33 sujeitos concordaram parcialmente e
16 não concordaram.
Apenas 11 docentes concordaram plenamente com a afirmação de que as atividades
formativas oferecidas pela rede levam em conta as necessidades do professor iniciante.
Quando indagados se “as formações os ajudavam a enfrentar os desafios da sala de aula” foi
alto o número de docentes que não concordaram ou concordaram parcialmente, somando 47
professores.
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A grande maioria dos respondentes concordou parcialmente ou não concordou que as
formações oferecidas pela RME levam em conta as necessidades dos iniciantes ou ajudam a
enfrentar os desafios da profissão. Apesar da rede contar com uma política de formação permanente
composta por várias frentes fica claro que, ainda, é preciso pensar em ações específicas para o
momento da iniciação Ou seja, a partir do conhecimento das características das fases da carreira,
identificar as carências e necessidades dos professores, para consolidar ações de aprimoramento e
superação de desafios. Ao que parece, na visão da maioria dos docentes iniciantes, os conteúdos de
formação oferecidos não levam ou levam parcialmente em conta esses aspectos, deixando uma
lacuna importante. Compartilhamos da ideia de Imbernón (2006) que afirma que a aquisição de
conhecimentos por parte do professor deve estar ligada à prática profissional e situada no local onde
esta é exercida.
Por isso é tão importante desenvolver uma formação na instituição educativa, uma
formação no interior da escola. Como a prática educativa é pessoal e contextual,
precisa de uma formação que parta de suas problemáticas. Na formação não há
problemas genéricos para todos nem, portanto, soluções para todos; há situações
problemáticas em um determinado contexto prático. Assim, o currículo de formação
deve consistir no estudo de situações práticas reais que sejam problemáticas
(IMBERNÓN, 2006, p.16-17).

Além disso, o autor defende que cada pessoa tem um estilo próprio de aprender e processar
a informação recebida e que aprender para colocar em prática uma inovação presume um processo
bastante complexo, que pode ser superado “quando a formação se adapta à realidade educativa da
pessoa que aprende” (IMBERNÓN, 2006, p. 17).
Assim, entendemos que a implicação do professor na atividade de formação, bem como um
exame minucioso de suas necessidades pode dotá-lo dos instrumentos necessários para superação
das dificuldades e desafios experimentados na fase de iniciação e assim facilitar o seu DP.
Um grupo menor de docentes (13), concordou plenamente que as atividades de formação
ofertadas pela RME levam em conta as necessidades do professor iniciante. Essa resposta pode
revelar momentos distintos de entrada na RME, características específicas das ações dos horários de
trabalho coletivo, da própria formação inicial do sujeito e das jornadas de trabalho, que
condicionam a participação contínua em atividades de formação. Também é preciso considerar a
disponibilidade dos sujeitos, a abertura para a inovação, a busca de alternativas e a implicação com
o próprio desenvolvimento profissional.
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CONCLUSÕES
Os dados discutidos evidenciaram que o início da docência na rede investigada foi marcado
por uma diversidade de fatores que ora podiam ser facilitadores, ora dificultadores do DP.
A rotatividade de escolas foi uma característica bastante complicada que apareceu com força
na inserção dos professores iniciantes. A não permanência por muito tempo em uma escola pode
trazer uma dose maior de complexidade ao trabalho, dificultando as tarefas referentes ao
planejamento escolar; ao conhecimento dos alunos e do próprio contexto de atuação; ao
estabelecimento de vínculos com os pares de trabalho, abalando as possibilidades da efetivação de
ações formativas, situadas na escola, que contribuam com a aprendizagem da docência. Além disso,
qualquer ação de apoio das equipes gestoras das escolas podem ficar comprometidas por
impossibilidade de serem continuadas.
A permanência em uma só escola está entre os fatores facilitadores do DP. Um grupo
pequeno de professores iniciantes declarou ter permanecido de 1 a 3 anos em uma mesma escola e,
por este motivo, podem ter experimentado uma condição de iniciação muito mais facilitadora do
DP, pois implicou continuidade do trabalho, menos instabilidade e a possibilidade, de fato, de
pertencer a um coletivo profissional, conhecer a cultura da escola e a comunidade escolar.
Apesar do cuidado da RME em incluir em sua política de atuação um componente de
formação dos iniciantes, revelando sua preocupação com a incorporação e socialização de seus
novos membros, essa ação além de ser bastante pontual, não conseguiu abranger todos os iniciantes
antes que fossem direcionados às escolas. Apenas 13 docentes participaram da “Formação de
Iniciantes” no momento de admissão. Um total de 47 sujeitos acessou a rede sem conhecer o seu
funcionamento administrativo e pedagógico.
Outro ponto que merece destaque nos dados aqui discutidos, é que um número pequeno de
docentes concordou plenamente com a afirmação de que as atividades formativas organizadas pela
rede levaram em conta as necessidades do professor iniciante. A grande maioria dos respondentes
concordou parcialmente ou não concordou. Esse dado confirma a necessidade de desenvolver um
processo formativo respeitando os ciclos de vida profissional, que contemple aspectos que possam
favorecer o trabalho docente, com foco principalmente nos desafios enfrentados na prática
profissional.
As ações formativas muito pouco podem contribuir para que o professor enfrente os desafios
típicos do início da carreira se não partir do levantamento de necessidades. Apenas 13 professores
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concordaram plenamente que a participação em ações formativas ofertadas pela rede os ajudaram a
enfrentar os desafios da docência. A grande maioria, não!
Na política de formação da RME, coloca-se um acento de que a formação é um eixo na
busca da qualidade da educação pública, porém entendemos que é necessário dar uma atenção
especial ao iniciante e levar a formação para dentro da escola. Nóvoa (2009); Imbernón (2006); Day
(2001); García (1999) asseveram que a escola é o local propício às experiências mais eficazes de
DP, pois uma vez que a prática educativa é contextual, a formação deve ter as suas problemáticas
como referência.
Contudo, para que a formação centrada na escola se consolide, a estruturação das condições
de trabalho dos professores iniciantes deve ser coerente com esses propósitos. A rotatividade de
escolas e o pouco tempo de permanência em uma escola, são fatores que comprometem qualquer
proposta que busque centrar a formação no contexto de trabalho.
Além da situação consideravelmente caótica colocar em risco o DP dos professores
iniciantes, coloca em risco também a consecução da proposta pedagógica da RME. Não é possível
operacionalizar um currículo sem levar em consideração que o professor precisa de tempo para se
apropriar de uma nova situação, organizar suas ideias e materiais, rever sua prática e adaptar seus
conhecimentos ao contexto.
Considera-se que destinar as situações mais complexas àqueles que mais precisam de
orientação, acompanhamento e apoio, além de comprometer o processo de socialização
profissional, também compromete sobremaneira a aprendizagem dos alunos que são colocados sob
a responsabilidade de professores sem a expertise necessária para o desenvolvimento adequado do
trabalho pedagógico.
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Resumo
O presente texto traz alguns resultados de uma tese de doutorado que teve como objetivo geral
investigar as implicações das condições de trabalho para o desenvolvimento profissional (DP) de
professores iniciantes em uma Rede Municipal de Educação (RME). Foram considerados iniciantes, os
docentes com até três anos de exercício profissional de acordo com Huberman (2013). Os dados foram
produzidos por meio de uma pesquisa do tipo survey, que contou com a participação de 121
professores que responderam a um questionário. Desse total apenas 60 docentes tinham até 3 anos de
exercício profissional. Nesse recorte foram utilizados os indicadores: atribuição de escolas e
características das ações formativas ofertadas pela RME. A análise indicou que o início da docência foi
marcado por uma diversidade de fatores que ora podiam facilitar, ora dificultar o desenvolvimento
profissional docente. Um ponto bastante nevrálgico das condições de trabalho foi a atribuição de
escolas. Os dados apontaram que apenas dois professores atuaram em apenas uma escola e 58 docentes
já haviam atuado em duas escolas ou mais de três escolas. Nesse caso, a permanência pode favorecer o
DP e aprendizagem da docência, enquanto a rotatividade pode dificultá-lo. Em relação à participação
em ações formativas, apenas 13 docentes declararam participação em uma formação para iniciantes
antes de serem direcionados para a primeira escola, a grande maioria teve que começar seu trabalho
sem os conhecimentos necessários e apropriados para exercer a profissão, o que revela um fator muito
dificultador do DP. Somente 11 professores concordaram plenamente que as atividades formativas
ofertadas pela rede levaram em conta as suas necessidades. Tais resultados indicam a necessidade de se
pensar num processo de inserção que considere as características do início da docência e que seja
fortalecido por ações de apoio, formação, permanência e consideração dos desafios enfrentados nessa
fase profissional da carreira.
Palavras-chave: Condições de trabalho; Início da Docência; Desenvolvimento Profissional; Anos
iniciais do Ensino Fundamental.
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IDENTIFICAR OS CONHECIMENTOS PRÉVIOS E AS NECESSIDADES FORMATIVAS DOS
PROFESSORES: UM DESAFIO DAS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS
Rodnei Pereira – USCS

INTRODUÇÃO
O presente texto é um recorte de uma pesquisa de doutorado, defendida em 2017, na PUCSP. Tratou-se de uma pesquisa-formação, cujo objetivo geral era provocar e ampliar o compromisso
de um grupo de coordenadoras pedagógicas – doravante denominadas CPs -, como formadoras, na
qual ficou patente que, quando as CPs organizam as atividades de formação com base no que os
professores já sabem e precisam, as chances de que tais atividades malogrem diminuem
consideravelmente.
Considerando que os desafios que os professores vivem, nos diferentes momentos de seu
ciclo de vida profissional, mas especialmente durante a fase de inserção na carreira, identificar o
que sabem e necessitam é essencial, ainda que isso não se limite a desenvolver projetos de formação
unicamente criados por meio do levantamento de necessidades. Embora não se encerrem nelas,
trata-se de uma atividade essencial.
Vale também acentuar que, no contexto no qual a pesquisa que deu origem a este texto
ocorreu, conhecer as necessidades dos professores auxiliou sobremaneira as formas de organização
do trabalho das CPs, evitando desvios de função, sobreposição e acúmulo de tarefas.
Naquela situação, foram empregados métodos e práticas definidas coletivamente e
contextualizadas nas necessidades formativas dos professores.
Cumpre elucidar que, quando fazemos alusão ao termo conhecimentos prévios, referimo-nos
ao que os professores já sabem, às suas representações, aos seus conhecimentos profissionais
advindos das mais diversas fontes (formação inicial, experiências, crenças etc.). Já a ideia de
necessidade, do ponto de vista semântico, costuma nos remeter à noção de falta, de privação,
levando-nos a pensar em necessidade como tudo aquilo que faltaria para que alguma coisa pudesse
se efetivar.
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DESAFIOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Em quase quatro décadas de produção de conhecimento sobre a coordenação pedagógica e
escolar, muitos foram os desafios identificados em torno do trabalho cotidiano das Coordenadoras
Pedagógicas em exercício em todo o país. E, na tentativa de contribuir com o enfrentamento desses
(inúmeros) desafios, discutimos neste texto como o trabalho de identificação dos conhecimentos
prévios dos professores e de suas necessidades formativas pode contribuir para delimitar as
especificidades das atividades das CPs, de modo a circunscrever seus conhecimentos profissionais,
para que possam cumprir sua função formadora, em seus contextos de trabalho.
Um princípio no qual as ideias aqui expostas se assentam é na tríplice função da
coordenação pedagógica: formadora (quando se pensa na ação da Coordenadora Pedagógica como
mediadora do desenvolvimento profissional das professoras e professores e no exame crítico das
suas práticas profissionais), articuladora do Projeto Político Pedagógico (quando se pensa que todo
o trabalho pedagógico, a maneira como ele é organizado e desenvolvido, deve ter como horizonte o
projeto educativo da escola e os resultados que intenta atingir) e transformadora (quando tomamos
como objeto a busca de novos jeitos de pensar e de fazer o trabalho pedagógico), com vistas à
qualidade do ensino e à melhoria da aprendizagem dos estudantes (ALMEIDA; PLACCO, 2016).
Quando pensamos, contudo, na concretização e na viabilidade desta tríplice função, não
podemos perder de vista as condições materiais e objetivas que impõem um conjunto de desafios
que fazem com que o trabalho na coordenação, dada a sua complexidade, exijam uma diversidade
de conhecimentos profissionais específicos. Consideramos que identificar conhecimentos prévios e
levantar necessidades formativas é um deles.
FORMAÇÃO NA ESCOLA, PARA QUÊ?
Formação é um termo polissêmico, cuja definição não é simples. Não raro, é utilizado como
sinônimo da educação que ocorre na universidade, em centros de formação ou institutos.
Ferry (2008) explica que, ao compreendermos dessa maneira o termo formação, referimonos, em verdade, a algumas condições da formação que são seus suportes, mas não dizem respeito à
formação, em si.
Outra possibilidade, segundo o autor, é considerar o termo como sinônimo de
implementação de programas e conteúdos de aprendizagem, ou do currículo. Segundo ele, embora o
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currículo seja indispensável para a formação, porque constitui os suportes e condições da formação,
isso também não é formação.
A formação seria, para ele, a aquisição de certas formas para agir, refletir e aperfeiçoar o
ensino, o que é diferente de ensinar e aprender, embora ambas as atividades sejam suportes da
formação. Assim, para Ferry (2008, p. 4), formação é uma “dinâmica de desenvolvimento pessoal
que consiste em encontrar formas para cumprir com certas tarefas para exercer um ofício, uma
profissão, um trabalho, por exemplo” (tradução nossa).
Para não incorrer no risco de atribuir ao conceito uma explicação mecanicista, ou mesmo de
conceber a noção de formação como sendo o ato de conformar, colocar algo ou alguém em “uma
forma”, ou mesmo de induzi-lo a agir ou pensar de determinada forma, o autor adverte que se deve
renunciar a certas maneiras de falar sobre o assunto. Em suas palavras:
Nada pode formar o outro. Não se pode falar de um formador e de um formado. Falar
de um formador e de um formado é afirmar que há um polo ativo, o formador, e um
polo passivo, aquele que é formado. E a maioria do tempo este é o léxico que se usa.
[...] Nada forma o outro. O indivíduo se forma, é quem encontra a sua forma, é ele
quem se desenvolve, pode-se dizer, de forma em forma. Então o que quero dizer é que
o sujeito se forma somente e por seus próprios meios (FERRY, 2008, p. 54, tradução
nossa).

Ao prosseguir em sua argumentação, Ferry afirma que o sujeito forma a si mesmo, mas essa
formação se dá por um conjunto de elementos mediadores. As mediações são múltiplas, variadas,
assim como os agentes formadores são mediadores humanos, como também o são as leituras, as
circunstâncias, os percursos biográficos, as relações com as outras pessoas.
Outro aspecto da teorização do pesquisador, com o qual concordamos, é que as condições de
desenvolvimento pessoal são atravessadas pelas condições de cada escola, de tempo e de relação
com uma dada realidade ou conjunto de circunstâncias.
Uma experiência de trabalho profissional pode, então, ser formativa quando o sujeito
consegue encontrar meios de mudar, de rever suas práticas, de fazer uma espécie de balanço
reflexivo. Segundo Ferry, refletir consiste em suspender a experiência da própria prática e tratar de
compreender o que se viveu. Isso só é possível quando há tempos que possibilitem a reflexão.
Nesse movimento é que se pode dizer que houve formação.
Por fim, convém lembrar que, quando se está em um espaço, em um tempo de formação, é
necessário pensar que a formação implica estabelecer certa distância com a realidade. Nos
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momentos em que paramos para refletir sobre as experiências, elas deixam de ser a realidade para
se tornarem representações, que operam no campo das imagens, dos símbolos, de uma realidade
mental (e não real, concreta).
IDENTIFICAR CONHECIMENTOS PRÉVIOS E LEVANTAR NECESSIDADES FORMATIVAS
DOS PROFESSORES: PARA QUÊS E PORQUÊS
Príncepe (2010) explica que toda necessidade é um produto social e histórico, que emerge de
um determinado contexto, e sua definição está intrinsecamente associada a valores ideológicos,
sociais, políticos e históricos de indivíduos e grupos.
Na mesma direção, a pesquisadora sublinha que a análise de necessidades não remete para a
identificação de algo que,
de forma determinista, faz falta ou é preciso, nem tampouco que o produto dessa
análise poderá indicar de forma rígida o caminho a seguir na prática de formação
(PRÍNCEPE, 2010, p. 63).

Advertimos que o emprego do termo necessidades formativas procura se afastar de uma
noção hermética ou excessivamente pragmática, o que significa que não consideramos que aquilo
que os professores declarem como necessário se transforme em uma “tábua de mandamentos da
formação”. Ao contrário, o que os professores declaram como sendo fundamental para as suas
práticas precisa ser analisado criticamente pela CPs. E essa análise precisa articular uma leitura a
respeito de como os professores fazem o seu trabalho e dos desafios que enfrentam. A razão de
tomar as necessidades como ponto de partida dos projetos formativos é sua construção coletiva e
colaborativa dos processos formativos, de modo que todos se sintam comprometidos com eles e
motivados para engajar-se neles.
Sendo assim, empregamos o termo necessidade como expressão daquilo que falta aos
professores, mas integrando também seus desejos e expectativas em relação à sua formação
pedagógica. As necessidades formativas, quando tomadas sob essa perspectiva, ocorrem de forma
individual e contextualizada, e referem-se muito mais a uma estratégia de potencialização da
formação centrada nos contextos de trabalho docente.
Isso posto, novamente, destacamos que aquilo que os professores declaram como sendo
necessário para desempenharem melhor o seu trabalho depende de uma análise crítica, da reflexão
entre CPs e professores, visto que a capacidade reflexiva dos docentes depende
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[...] da tomada de consciência, por parte do prático, de si nas situações de trabalho, dos
seus valores e crenças, das posições ideológicas, políticas, éticas, cientificas,
epistemológicas, pedagógicas [...] que norteiam a sua ação; das exigências
profissionais que pendem sobre si. [...]. Em suma, de si nas situações de trabalho e das
suas representações e ainda do papel e lugar que a formação pode ter na ultrapassagem
de dificuldades [...] (RODRIGUES, 2006, p. 116).

As necessidades formativas podem emergir, assim, na relação que os professores
estabelecem com os estudantes, com seus pares, com a gestão escolar, com o currículo, com os
espaços-lugares da escola, a partir das suas crenças e experiências, bem como das expectativas que
têm em relação aos processos de formação e em como poderiam subsidiar seu trabalho, como
profissional do ensino.
Tais necessidades se tornam, assim, promotoras de desafios e explicitadoras de dificuldades.
Por isso, a importância de ouvir os professores e de examinar criticamente o que declaram, como
condição para que as CPs possam contribuir para que os professores estabeleçam relações melhores
com as suas atividades profissionais.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa-formação aconteceu durante um ano letivo. Era quinzenal e previa estudo e
planejamento de ações formativas que eram definidas em conjunto e colocadas em prática nas
escolas. Nos encontros subsequentes, as experiências eram retomadas, revistas e ampliadas.
Participaram quinze Coordenadoras Pedagógicas iniciantes em escolas de Ensino Fundamental, de
uma rede municipal da Grande São Paulo.
Com base nessas ideias, apresentamos os instrumentos que foram criados e utilizados com o
grupo de CPs para identificar conhecimentos prévios e levantar necessidades formativas de
professores.
Instrumento 1 – Roteiro de Mapeamento de Conhecimentos Prévios dos Professores
a) Nome do Professor.
b) Trajetória de formação – incluir todos os cursos, tanto de nível superior como de
especialização, extensão e/ou aperfeiçoamento.
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c) Tempo de experiência docente – destacar, além do tempo de experiência em si, os
níveis e modalidades de ensino nos quais atuou, turmas nas quais já trabalhou e com
quais tem mais afinidades ou dificuldades.
d) O que pensa da escola, da comunidade do entorno, dos estudantes e de suas famílias?
e) Na medida do possível e do vínculo estabelecido, levantar os centros de interesse
(cultura, literatura, artes, hobbies etc.), bem como o que o professor considera como
seus pontos fortes, coisas que tem consciência de que gosta e sabe fazer bem.
Instrumento 2 – Roteiro de levantamento das necessidades formativas
a) 1 – Quais são os principais desafios que você enfrenta na sua prática cotidiana?
b) 2 – Como você responde a esses desafios?
c) 3 – Do que você sente falta para melhor os enfrentar?
No contexto no qual a pesquisa ocorreu, após trabalharmos a importância de mapear os
conhecimentos prévios dos professores, os instrumentos foram elaborados coletivamente e, depois,
utilizados pelas Coordenadoras Pedagógicas participantes, em suas unidades escolares.
Quanto ao instrumento 1, serviu para orientar sessões de conversa individuais das
participantes com os professores. O combinado pelo grupo é que todas procurariam explicar aos
professores que tais informações serviriam para que elas pudessem planejar ações que melhor as
atendessem e ajudassem a enfrentar seus desafios profissionais.
Quanto a essas sessões de conversa, as CPs registravam as informações relevantes em um
diário de bordo, no qual, depois, teciam considerações e impressões pessoais sobre a experiência
vivida. Para elas, as sessões foram importantes porque, além de estreitar vínculos com os
professores, o que contribuiu para o aprofundamento das relações interpessoais estabelecidas com
eles, permitiu que obtivessem informações que não conheciam ou que eram relevantes para a ação
profissional, mas que elas não haviam anteriormente percebido.
Por exemplo, alguns professores eram iniciantes tanto na carreira docente quanto em suas
escolas, o que trazia muitas dúvidas e inseguranças, que diziam respeito ao ciclo de inserção na
profissão. Já outros professores, mais experientes, e que eram vistos pelas CPs, muitas vezes, como
“desmotivados” ou “resistentes”, conseguiram expor, entre outros aspectos, que tinham dificuldades
com conteúdos específicos de suas áreas de atuação.
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O segundo instrumento foi utilizado pelas CPs em rodas de conversa com os professores,
que foram gravadas e depois transcritas. O conteúdo das rodas trouxe como temas as dificuldades
que os professores viviam no manejo das classes, nas relações com os estudantes, com seus pares e,
em muitos casos, nas dificuldades que estabeleciam com conteúdos específicos de suas áreas de
conhecimento, com o currículo, com as famílias e com as dificuldades na escolarização vividas
pelos estudantes, entre outros temas.
O conteúdo dos dois instrumentos foi analisado por cada uma delas e orientou a escolha dos
temas das reuniões desenvolvidas nos horários de trabalho pedagógico coletivo, bem como
percursos formativos individuais dos professores.
Os temas e percursos foram discutidos com os professores, de modo que os projetos
formativos foram negociados com eles.
RESULTADOS
Ao analisar a importância de tal processo e no que ele significou para a relação das
Coordenadoras Pedagógicas que participaram da pesquisa com os professores de suas escolas, elas
relataram seu valor, pois auxiliou-as na construção de vínculos de confiança com os professores.
Antes do desenvolvimento da atividade de levantamento das necessidades formativas dos
professores, uma participante havia relatado o seguinte:
Quando eu era professora no Estado, [...] a minha coordenadora vivia perguntando se
eu tinha feito sondagem, quantos pré-silábicos eu tinha; colocava cartaz na sala dos
professores, comparando quantidades de alunos, por hipótese de escrita. Eu ficava tão
nervosa! E me sentia culpada. Parecia que a coordenadora estava sempre vigiando a
gente. Aí, eu pensava assim: “se um dia eu for coordenadora, não quero ser assim”.
Coordenadora tem que ajudar a gente, não fazer a gente se sentir sem chão. Mas agora
que eu virei coordenadora, tem professora que já acha que eu quero vigiar, que eu
quero apontar erros. Deus sabe que não é isso. [...] (Coordenadora Pedagógica)

Algumas semanas após o desenvolvimento da atividade, a CP fez um depoimento que
indicou que o trabalho com as necessidades formativas havia tido reverberações:
Gente, sabe, a professora que disse que coordenador só serve pra vigiar e apontar erro.
Me procurou três vezes essa semana, pediu opinião sobre um projeto, quis trocar
ideias sobre uma criança “deficiente”, vem me cumprimentar todos os dias, achei até
que ela está mais solta comigo, sabe? E aí eu fiquei pensando que não é uma questão
só de nível pessoal, sabe? Porque às vezes as pessoas seguram a relação pelo pessoal.
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[...] E nessa situação, eu tô achando diferente. Acho que ela agiu diferente comigo por
causa da questão profissional. E parece bobo, mas eu fiquei contente com isso
(Coordenadora Pedagógica).

O depoimento da CP foi escolhido apenas a título de ilustração da relevância da atividade,
servindo também para inferirmos que contribuiu não apenas para a manutenção da sua ação
formadora, mas também para fortalecê-la profissionalmente, na função ocupada.
Além disso, a identificação das necessidades formativas também se mostrou como um
caminho para que os vínculos das coordenadoras com os professores se fortalecessem e para que
elas conseguissem pensar em novas formas de lidar com eventuais conflitos nas relações
interpessoais, conforme exemplifica uma participante:
Eu tive um problema uma vez, eu tive um professor que era assim: tudo o que o grupo
ia decidir, ele era contra; tudo o que vinha da secretaria era contra, e assim, mobilizava
o grupo para o lado dele pra ser contra. E você percebia que o objetivo ali era
claramente me testar, e eu, toda lady, né? Aí teve uma fala dele assim: “Eu não quero
que você pense que eu sou chato, mas eu tenho que falar”. Aí ele falou; o que ele
falou, eu achei que não tinha nada a ver, mas tudo bem. Deixei-o falar. No dia
seguinte, no horário de trabalho pedagógico individual, ele falou assim: “Olha, eu
preciso falar com você. Você ficou chateada quando eu falei que você não ouvia a
gente, você achou que eu estava tumultuando?”. Eu falei: “De jeito nenhum, eu acho
que ali é um espaço que a gente tem que colocar as nossas opiniões, porque eu não
posso chegar aqui, enquanto coordenadora, e expor o que eu acho e vocês falarem
amém. Você tem, sim, que colocar o seu ponto de vista, você tem, sim, que falar, isso
enriquece demais o HTPC [Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo]”. Pergunta se
mais uma vez ele ficou me testando? Parou. Agora ele fala, sim, coisas pertinentes, ele
expõe as dúvidas dentro do contexto, mas aquela atitude de ficar cutucando pra ver até
onde você ia... parou. Mas eu fiquei pensando, depois, junto com vocês, aqui, o que
significava aquilo que ele fazia antes e que eu achava que ele estava me testando. Um
pouco, acho que estava mesmo. Mas, eu também não tinha feito nada para ouvir os
professores, pra entender as dificuldades deles e como eu podia ajudar, de alguma
forma (Coordenadora Pedagógica).

O discurso da coordenadora ilustra seu movimento de reflexão sobre uma experiência
vivida, acerca da qual não havia pensado com mais profundidade. Depois de algum tempo,
relacionando essa experiência a um trabalho organizado e intencional, de identificar necessidades
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dos professores, percebeu que os ouvir e identificar seus conhecimentos ajudou-a a aprimorar o
próprio trabalho:
Então, depois que nós conversamos aqui, pensamos e eu fui ouvir o professor,
entender quem era ele ali na escola, na classe dele, fazendo o trabalho dele, o que ele
sabia, quais eram as dificuldades dele, eu entendi algumas coisas. Entendi que ele
tinha algumas dificuldades com a classe, no ensino de Matemática, porque ele é
professor de Matemática, que ele não queria mesmo que eu visse. Ele é um professor
novo, começando há pouco tempo, estudou numa boa universidade, mas tinha
dificuldade na hora de pensar o ensino. E, de repente, eu estava ali como alguém que
ia apontar as falhas dele. Com o tempo, com as coisas que eu fiz pra ouvir, pra
observar, pra dar devolutiva pra ele, fortalecendo o que ele sabia e mostrando que, se
eu não podia ajudar em Matemática, em si, eu podia ajudar a pensar no planejamento,
em outros jeitos de as aulas do assunto que ele estava com dificuldade, de ajudar com
um aluno que “dava trabalho”; ele foi confiando em mim. E aí eu pensei que a gente
começar a se organizar, tendo o cuidado de pensar no que o professor precisa, no que
ele diz que precisa, faz toda a diferença. E que parece uma coisa óbvia, mas não é
óbvio pra todo mundo. Pra mim, pelo menos, não era. E fica o desafio de juntar isso
com as coisas que os alunos precisam aprender, né? (Coordenadora Pedagógica).

Neste caso, o depoimento da coordenadora demonstra um importante e laborioso salto
reflexivo: pôde perceber que ouvir o professor, identificar seus conhecimentos prévios e
necessidades foi o ponto de partida para que ela pudesse compreender melhor o professor, sua
prática profissional, bem como para rever o juízo que fazia dele, o que também produziu efeitos
para a relação estabelecida entre ambos. Tal percepção foi fundamental para que seu exercício
reflexivo também se amplificasse, uma vez que ela depreendeu que a identificação de necessidades
formativas não esgotava, por si só, a organização e o desenvolvimento do seu trabalho, como
formadora. Ao afirmar que ficava o desafio de articular tais necessidades ao que os estudantes
precisavam aprender, ela demonstra ter compreendido que precisava articular essa ação à proposta
pedagógica da escola, por exemplo. Destaca-se, ainda, em seu depoimento, o quanto a construção
de uma relação de confiança teve um papel importante para a sua ação formadora.
Como ilustraram os depoimentos selecionados, o levantamento de necessidades formativas e
o mapeamento de conhecimentos prévios dos professores, aliados a outros aspectos – como a
consideração do currículo e do projeto político pedagógico das escolas –, puderam auxiliar a
organização e o planejamento das coordenadoras participantes do estudo, subsidiando a delimitação
do seu campo de atuação e fortalecendo seu compromisso como formadoras.
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CONCLUSÕES
No contexto no qual a investigação ocorreu, cumpre acentuar que o fortalecimento do papel
formador, articulador e transformador das participantes ocorreu ao mesmo tempo que estas
passaram a se autovalorizar e elevar o conceito que tinham acerca de si mesmas.
Por meio da análise crítica e da reflexão coletiva acerca de suas práticas, o grupo de
coordenadoras foi ampliando seu autoconceito, uma condição importante para que suas formas de
pensar e de agir pudessem permitir que se colocassem a elas novas oportunidades de autorregulação
profissional, que dizem respeito às formas pelas quais uma profissão é exercida e aos seus modos de
supervisão (MONTEIRO, 2015).
Podemos tomar essa experiência como referência para afirmar que, quando alguns
parâmetros de ação são definidos, coletivamente, pelas próprias Coordenadoras Pedagógicas, tanto
seu autoconceito pode se elevar quanto pode modificar o conceito dos outros sobre elas, e a
construção de planos e projetos de formação em contextos de trabalho, construídos com base na
identificação de conhecimentos prévios e no levantamento de necessidades formativas dos
professores têm papel crucial nesse processo.
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Resumo
O presente texto traz alguns resultados de uma tese de doutorado que teve como objetivo geral
provocar e ampliar o compromisso de um grupo de coordenadoras pedagógicas como formadoras de
professores. Tratou-se de uma pesquisa-formação, inspirada na pesquisa-ação, desenvolvida em um
município da Grande São Paulo. Foram desenvolvidos encontros formativos quinzenais, ao longo de
um ano letivo. A cada encontro, eram discutidas e planejadas ações que foram colocadas em prática
pelas participantes e que eram retomadas e submetidas à reflexão do grupo. O referencial teórico
adotado partiu dos estudos desenvolvidos por Almeida e Placco (2016), sobre coordenação pedagógica.
Uma das atividades consideradas importantes pelas participantes foi a construção de planos de
formação pautados na identificação de conhecimentos prévios e necessidades formativas de
professores, que por si é uma atividade desafiadora e que compõe um conhecimento profissional
específico da coordenação pedagógica. Para realizar esse intento, foram criados e testados dois
instrumentos. O primeiro foi um questionário contendo questões abertas e fechadas, com o objetivo de
identificar os conhecimentos prévios. O segundo foi um roteiro, contendo questões abertas, utilizadas
em rodas de conversas com professores. Tomou-se como conteúdo de análise, as reflexões do grupo
sobre a utilização desses instrumentos. Na leitura das participantes, a elaboração coletiva dos roteiros
ajudou tanto a elevar seu autoconceito como formadoras quanto modificou o conceito dos outros
sobre elas, e a construção de planos e projetos de formação em contextos de trabalho, construídos com
base na identificação de conhecimentos prévios e no levantamento de necessidades formativas dos
professores, tiveram papel crucial nesse processo.
Palavras-chave: Coordenador Pedagógico; Necessidades Formativas; Formação de Professores;
Pesquisa-formação.
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INTRODUÇÃO
O recorte realizado neste texto enfoca uma pesquisa-ação de cunho crítico-pedagógico em
desenvolvimento, desde o início de 2019, com previsão para um acompanhamento longitudinal de
dois anos, que destaca a Brinquedoteca Universitária como objeto de investigação. A pesquisa
envolveu, no ano passado, cinco professoras e cento e trinta estudantes do curso de Pedagogia,
dentre os quais cinquenta estudantes eram do Programa PARFOR.
A Brinquedoteca Universitária em foco pertence a um curso de Pedagogia de uma
universidade comunitária. Inaugurada em 23 de setembro de 2011, foi concebida como um
laboratório pedagógico, bem como um espaço aberto à comunidade. O trabalho pedagógico com e
na brinquedoteca tem se pautado por: a) conscientização sobre a importância do lúdico na Educação
Infantil; b) compreensão da brinquedoteca como espaço/tempo interdisciplinar propício para a
construção de conhecimento que envolve tanto os professores e estudantes do curso de Pedagogia
quanto as crianças que a frequentam.
Partimos da seguinte questão-problema: quais as contribuições da Brinquedoteca
Universitária para o desenvolvimento de práticas de ensino, pesquisa e extensão no curso de
Pedagogia? Em consonância, nosso objetivo é investigar a importância da Brinquedoteca
Universitária na formação docente, como uma possibilidade de superar o paradigma disciplinar, que
permeia a educação superior tradicional, em busca de uma construção interdisciplinar e dialógica de
conhecimento.
Procedemos, então, à apresentação de aspectos do trabalho que consideramos relevantes.
REFERENCIAL TEÓRICO
Autores sociointeracionistas subsidiam teoricamente o projeto de formação de professores
na nossa universidade, dentre os quais, Oliveira e Bazon (2009, p. 17) defendem que “a ação é a
característica da inteligência”, ou seja, o processo de transformação constante das ações em
operações internas é o que denominamos construção do conhecimento. Para Vigotski (2008), o
conhecimento não se localiza no sujeito, tampouco no objeto, mas é fruto da interação entre ambos,
determinado por um movimento dinâmico. Especialmente o brinquedo precisa ser entendido como
uma forma de atividade para a criança, pois “no brinquedo a criança cria uma situação imaginária”
(p. 109) e sempre haverá regras para essa situação. Regras que as próprias crianças criam,
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independentemente de se tratar de um jogo ou de uma brincadeira de faz de conta, em que
representam papéis.
Nessa perspectiva, a Brinquedoteca não se restringe a um simples espaço cheio de
brinquedos. Há uma filosofia que embasa esse espaço lúdico. Quando Gimenes e Teixeira (2011, p.
156) afirmam “[...] ao criarmos uma Brinquedoteca, empenhamos um esforço com o intuito de
preservar a infância, fortalecendo-a com recursos fundamentais ao crescimento da inteligência da
criança”, podemos acrescentar que a funcionalidade desse espaço se amplia, porque
compreendemos que também encerra uma filosofia educacional voltada à formação de professores,
em uma perspectiva interdisciplinar.
Considerar a interdisciplinaridade que implica a Brinquedoteca remete-nos à Fazenda (2003,
p. 9) que conceitua a interdisciplinaridade como “[...] uma relação de reciprocidade, de
mutualidade, que pressupõe uma atitude diferente a ser assumida frente ao problema de
conhecimento, ou seja, é a substituição de uma concepção fragmentária para unitária”. Assim,
pretendemos valorizar outro espaço/tempo de ensino/aprendizagem, além da sala de aula, o que
provocou mudanças significativas no nosso modo de pensar e agir no curso de Pedagogia, forçandonos a buscar diferentes formas de unificar teoria e prática.
Nesse trabalho, foi possível integrar os conteúdos e os professores das seguintes disciplinas
do

curso:

Fundamentos

Socioantropológicos

da

Educação;

Psicologia

da

Educação:

Desenvolvimento e Aprendizagem; Saúde e Desenvolvimento Físico; Trabalho Comunitário;
Educação e Linguagem; Metodologia do Ensino da Arte e da Música; Conteúdo e Metodologia do
Ensino da Matemática; Fundamentos e Práticas da Educação Infantil.
Portanto, sob o prisma da interdisciplinaridade, estudamos e utilizamos a Brinquedoteca.
Abri-la ao público, tornando-a viva – e, concomitantemente, poder fomentar o processo de
construção de conhecimento por nossos alunos sobre o ato de brincar – possibilitou a criação de
projetos de extensão, atendendo, principalmente, escolas públicas e instituições de acolhimento de
crianças sem família ou em condições de vulnerabilidade social.
A SISTEMATIZAÇÃO DO TRABALHO NA BRINQUEDOTECA
Ao implementarmos ações pedagógicas na Brinquedoteca do curso de Pedagogia,
consideramos que as atividades de cunho lúdico-pedagógico realizadas sigam os eixos norteadores
preconizados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009, p.
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25, negrito do próprio texto): “As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da
Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira”.
Outro aspecto importante foi a inserção da Brinquedoteca no currículo do curso.
Pressupomos que a concretização do vínculo ensino-pesquisa-extensão realiza-se em todas as
atividades e componentes curriculares. Desse modo, ratifica-se que, na formação de professores,
não é possível a apropriação de conteúdo sem que, ao mesmo tempo, ocorra a mediação didática
desse conteúdo e sua contextualização.
A estrutura curricular e os objetivos do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia, quais
sejam “[...] promover contínuo vínculo entre o ensino, a pesquisa e a extensão e oferecer espaço
experimental específico para o desenvolvimento de propostas e ações pedagógicas simuladas”,
justificaram a implementação do espaço/tempo Brinquedoteca em uma perspectiva interdisciplinar.
Organizamos, anualmente, uma agenda de atendimentos que inclui parcerias com a
Secretaria de Educação (SEDUC) Municipal e com diversas ONGs (Organizações Não
Governamentais) de amparo à infância da região. Também há ocasiões em que os estudantes do
curso vão às instituições e escolas, levando brinquedos e brincadeiras planejados e desenvolvidos
previamente na Brinquedoteca. Há ainda momentos em escolhemos um trecho da cidade, para
realizar um “dia do brincar na rua”.
As práticas de extensão na Brinquedoteca compreendem também parcerias intercursos.
Nossa Brinquedoteca é utilizada por outros cursos, bem como fazemos encaminhamentos de
crianças que necessitam de atendimento gratuito para as clínicas de Psicopedagogia e Psicologia da
nossa universidade, a partir das observações que realizamos, durante as brincadeiras.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Ressaltamos que o trabalho pedagógico na Brinquedoteca se realiza sob a lógica da pesquisa
e formação. Nesse sentido, embasa-se nos pressupostos epistemológicos da pesquisa-ação
(FRANCO, 2005), quais sejam: a constituição de um coletivo pesquisador, que se compromete com
um projeto e objetivos comuns; o movimento espiralado de ação-reflexão-ação, proporcionado pela
avaliação contínua. Acreditamos que, ao entrelaçarmos pesquisa e formação, estamos
desenvolvendo a práxis pedagógica, em que teoria e prática são sempre indissociáveis (PIMENTA,
2002).
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No processo avaliativo do trabalho, são ouvidos os professores e alunos do curso de
Pedagogia, bem como os gestores e professores das escolas e instituições atendidas nas parcerias
firmadas com a Universidade para utilização da Brinquedoteca. Os dados das avaliações
permanentes são coletados via registros das reuniões periódicas de avaliação; briefing de
divulgação de eventos; ficha de controle de uso da Brinquedoteca e ficha de avaliação do usuário.
Todos os registros são analisados pelo colegiado de professores do curso.
Com base em Romão (2002), optamos pela avaliação dialógica qualitativa, confiando que o
diálogo verdadeiro e sincero atende plenamente às nossas necessidades de compreensão do
processo vivenciado, sem utilizarmos classificações valorativas.
RESULTADOS DESTACADOS
Ao considerarmos a Brinquedoteca como lócus para o desenvolvimento de práticas de
ensino, pesquisa e extensão, geramos mudanças curriculares, pois a operacionalização desse espaço
requisitou um movimento interdisciplinar, possibilitando a integração de conteúdos disciplinares, de
professores e de alunos.
Avaliamos que o trabalho em andamento contribui significativamente para a melhoria do
processo ensino-aprendizagem. Os resultados foram considerados positivos por todos os
envolvidos, a despeito das dificuldades que enfrentamos: manutenção da Brinquedoteca;
mobilização de recursos; equalização do tempo; mudanças no paradigma de ensinar e pesquisar na
graduação; quebrar resistências, no sentido de pensar as aulas fora da sala de aula convencional.
CONCLUSÕES
Estamos empreendendo uma transformação na prática pedagógica dos sujeitos participantes,
acreditando que assim nos preparamos melhor para o trabalho educativo mais consciente, crítico e
comprometido.
As avaliações que realizamos sistematicamente, em 2019, permitiram-nos compreender que
a Brinquedoteca se consolidou em um lócus potencializador da formação docente. Ao mesmo
tempo em que os professores estão aprendendo a trabalhar na perspectiva interdisciplinar,
integrando conteúdos e formando um coletivo que pesquisa e trabalha junto; os estudantes estão
desenvolvendo no espaço/tempo da Brinquedoteca novos conhecimentos e implementando-os na
prática. Nesse sentido, estamos construindo, no coletivo, a práxis pedagógica, como nos recomenda
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Pimenta (2002). Por fim, estamos consolidando a curricularização da extensão no curso de
Pedagogia de forma horizontal e interdisciplinar.
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Resumo
Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa-ação de cunho crítico-pedagógico, em andamento em
um curso de Pedagogia, que destaca a Brinquedoteca Universitária como objeto de investigação.
Pressupostamente, considera-a como espaço/tempo interdisciplinar propício para a construção de
conhecimento que envolve tanto os professores e estudantes do curso quanto as crianças que a
frequentam. O texto, fundamentado em Pimenta; Franco; Fazenda; Vigotski; Oliveira e Bazon;
Gimenes e Teixeira, norteia-se pela seguinte questão-problema: quais as contribuicões da
Brinquedoteca Universitária para o desenvolvimento das práticas de ensino, pesquisa e extensão no
curso de Pedagogia? O principal objetivo é investigar a relevância da Brinquedoteca Universitária na
formação docente, como uma possibilidade de superar o paradigma disciplinar que permeia a educação
superior tradicional, em busca de uma construção interdisciplinar e dialógica de conhecimento. A
Brinquedoteca em foco foi concebida como um laboratório pedagógico; bem como um espaço aberto à
comunidade. Nesse sentido, está em constante movimento de inovação do processo ensino-pesquisaextensão. Cinco professoras e cento e trinta estudantes do curso – dentre os quais cinquenta estudantes
faziam parte do Programa PARFOR – constituíram o coletivo pesquisador, em 2019. A avaliação do
trabalho foi realizada via registro das reuniões periódicas dos participantes; briefing de divulgação das
atividades, preenchido toda vez que um projeto é realizado; pasta de controle de uso da brinquedoteca
e ficha de avaliação do usuário. O planejamento e avaliação permanentes das ações possibilitaram a
compreensão de que a Brinquedoteca Universitária, reconhecida como lócus de formação para além da
sala de aula, rompe com paradigmas rígidos de ensinar, pesquisar e pensar a extensão no curso de
Pedagogia.
Palavras-chave: Brinquedoteca Universitária; Ensino; Pesquisa; Extensão; Curso de Pedagogia.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2619

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas

A CULTURA DA PESQUISA COMO INSTRUMENTO DE
FORMAÇÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL
Neusely Fernandes Silva-Speakes – PMV/ES
David Budeus Franco – IFTM
Maria Aparecida Alves S. Montero – PUCSP
Neusely Fernandes Silva-Speakes – PMV/ES

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Este trabalho busca estabelecer conexões entre o imaginário brasileiro a respeito das atividades voltadas
à educação, bem como colocar em discussão temas de certa maneira complementares. Assim, colocar
formação cultural de professores e formação pela pesquisa em tensão. Este painel apresenta reflexões
sobre o uso da pesquisa como instrumento de formação e desenvolvimento profissional tanto no
processo da formação inicial como na continuada de professores. São três artigos que se conectam pela
preocupação da formação do indivíduo e do profissional docente como um ser capaz de refletir sobre
sua realidade e usar sua curiosidade e inquietação como forma de construir pesquisa e pensamento
organizado. Assim o artigo 1: Formação de Professores: pesquisa e formação cultural, aborda a
pesquisa na formação cultural do professor fazendo uma interseção da Sociologia com a Psicologia
Social e alicerçado na teoria Critica da Sociedade, e através de atividades e pesquisa como subsidio para
a reflexão. E em se tratando de atividades de formação de pesquisador o artigo 2: Os núcleos de estudo
e pesquisa e a formação inicial de professores: revisitando uma prática, apresenta o relato de experiência
realizada com alunos do curso de Pedagogia na produção e análise de pesquisa. E por fim o artigo 3:
Pesquisa como instrumento de formação continuada, apresenta os resultados de uma pesquisa que
analisou a pesquisa como instrumento de formação continuada na escola. Assim guiados pela ideia da
pesquisa e da formação e com apoio teórico da Sociologia Crítica e da Teoria Critica da Sociedade e
que se propõe essa discussão.
Palavras-chave: pesquisa, reflexão, formação inicial, formação continuada.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PESQUISA E FORMAÇÃO CULTURAL
David Budeus Franco – IFTM

INTRODUÇÃO
No atual cenário cultural brasileiro é surpreendente o papel central que a educação e,
particularmente, a escola exercem nas discussões referentes ao futuro do Brasil. Ataques diretos e
de toda ordem acontecem à luz do dia há cerca de cinco anos, sobretudo na realidade do país após a
ruptura democrática, cujo símbolo é a destituição da presidenta Dilma Rousseff, por meio de golpe
parlamentar com anuência jurídica e articulação midiática.
O resultado desse processo é o corte de verbas destinadas à educação pública, o
descumprimento de metas do Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014, o aviltamento a que têm
sido expostos os profissionais da educação, sobretudo os professores; a quem tem sido,
sistematicamente, dada a responsabilidade pelas mazelas brasileiras.
As reiteradas investidas contra a educação querem fazer crer que, entre outras coisas, a
agudeza das disputas políticas recentes (e todos os seus desdobramentos políticos, econômicos,
culturais e sociais) foram gestados por professores nas escolas. A estes são creditados alcunhas
variadas, entre elas: doutrinadores marxistas, vermelhos, vagabundos, desocupados, etc.
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Aqueles que frequentam uma instituição escolar na condição de professor, no entanto,
sabem e sentem o patrulhamento ideológico que vem se instalando progressivamente, por meio de
distintas rotas, nas práticas pedagógicas e no cotidiano profissional das escolas.
Propostas injustificáveis como do Projeto Escola sem Partido (cuja proposta se assenta na
suposição de que seja possível adotar a neutralidade para ensinar), por exemplo, ou mesmo do corte
orçamentário de 30% da capacidade financeira das instituições públicas federais de ensino, o
cancelamento de bolsas e de programas exitosos como o Ciências sem Fronteiras (que enviava
estudantes brasileiros para outros países, a fim de estudarem) demonstram claramente a importância
da educação em uma sociedade.
É verdade que a educação no Brasil, historicamente, jamais foi entendida como a prioridade.
Todavia, avanços importantes haviam sido feitos. O mais lamentável disso tudo é que o povo mais
pobre do país é o mais prejudicado, e, mesmo sendo a esmagadora maioria da população,
permanecem inertes; como se não se dessem conta do que haviam conquistado e muito menos que
tinham perdido o que nem sabiam que tinham. Os ataques frequentes à educação reafirmam o
potencial emancipatório, ainda que adormecidos, presentes nas práticas pedagógicas no ambiente
escolar; e, exatamente por isso as questões ligadas à formação de professores parecem essenciais.
A ESCOLA E A FORMAÇÃO CULTURAL DE PROFESSORES
Quando se fala em formação de professores é necessário delimitar bastante bem o que se
pretende dizer. Por formação de professores, a depender das distintas abordagens, pode-se
compreender: formação continuada, formação contínua, formação profissional na escola, etc. Neste
trabalho adotar-se-á a noção trazida por Marcelo (2009) de desenvolvimento profissional no local
de trabalho, conforme pode ser visto em:
Como podemos verificar, as definições, tanto as mais recentes como as mais
antigas, entendem o desenvolvimento profissional docente como um processo,
que pode ser individual ou colectivo, mas que se deve contextualizar no local de
trabalho do docente — a escola — e que contribui para o desenvolvimento das
suas competências profissionais através de experiências de diferente índole, tanto
formais como informais. O conceito de desenvolvimento profissional docente tem
vindo a modificar‑se na última década, motivado pela evolução da compreensão
de como se produzem os processos de aprender a ensinar (MARCELO,
2009,p.10).
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Levando em consideração o fato de que a compreensão do desenvolvimento profissional de
docentes tem se firmado como a compreensão dos processos de aprender a ensinar, parece ser
indispensável pensar a respeito do que se pretende ensinar. Que conhecimento é esse que se quer
aprender a ensinar? Não se trata de nenhuma novidade o fato de que as escolhas de conteúdos
escolares são disputas que ocorrem no interior das relações sociais e que culminam na organização
curricular, que, por sua vez, apresenta alguns conteúdos ao mesmo tempo em que omite outros. Há
de se atentar para o fato de que, exatamente a partir dessas disputas, surge o que se conhece por
conhecimento escolar e conhecimento não escolar.
Por trás dessas diferenças [entre conhecimento escolar e não escolar] há uma mais
básica entre dois tipos de conhecimento.

Um é o conhecimento dependente do

contexto, que se desenvolve ao se resolver problemas específicos no cotidiano. Ele
pode ser prático, como saber reparar um defeito mecânico ou elétrico, ou encontrar um
caminho num mapa. Pode ser também procedimental, como um manual ou conjunto
de regras de saúde e segurança. O conhecimento dependente de contexto diz a um
indivíduo como fazer coisas específicas. Ele não explica ou generaliza; ele lida com
detalhes.

O segundo tipo de conhecimento é o conhecimento independente de

contexto ou conhecimento teórico. É desenvolvido para fornecer generalizações e
busca a universalidade. Ele fornece uma base para se fazer julgamentos e é
geralmente, mas não unicamente, relacionado às ciências. É esse conhecimento
independente de contexto que é, pelo menos potencialmente, adquirido na escola e é a
ele que me refiro como conhecimento poderoso. Inevitavelmente, as escolas nem
sempre têm sucesso ao capacitar alunos a adquirir conhecimento poderoso. Também é
verdade que as escolas obtêm mais sucesso com alguns alunos do que com outros. O
sucesso dos alunos depende altamente da cultura que eles trazem para a escola
(YOUNG, 2007, p. 1296).

Certamente faz parte do aprender a ensinar o fato de saber o que e para quem ensinar, daí a
importância do que coloca Young, haja vista que as distinções desses conhecimentos são basilares
para se pensar em que tipo de formação de professores é possível ou desejável para sociedade.
Desde a inserção do Enem em 1998, segundo Azanha (2006) , como modelo avaliativo do
ensino médio, instaurou-se a noção de competências, algo bastante discutido em países europeus,
sobretudo na França, conforme aponta o autor supracitado. Não seria também necessário questionar
todas essas práticas que, em boa medida, foram naturalizadas no ensino básico como um todo? O
autor aponta que a\ noção de competência colocada pela UNESCO é trazida do mundo do trabalho
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e, a partir do momento em que passa a ser utilizada como referência também para a educação,
sobretudo do mundo subdesenvolvido, o seu significado se amplia.
Quer dizer essas alterações de noções interferem decisivamente no processo de aprender a
ensinar, uma vez que não se trata apenas de ensinar, e sim de tornar o sujeito competente, se é que
isso é possível. Em todo caso, no processo de ensino aprendizagem é necessário ter em mente de
que o processo não deve ocorrer de modo mecânico, mas considerando a relação com o outro:
Não se trata aqui de uma estratégia artificial, mas de uma exigência fundamental de
todo o ensino. Ensinar não é falar ao vento; é falar a alguém, é falar para alguém, o
que se supõe a reciprocidade das perspectivas. Parece assim que a verdade não é um
objeto exterior, dado de uma vez por todas, em função do qual cada um dos
interessados poderia e deveria regular seu julgamento. Claro que o professor de
história ensina datas, o professor de geometria demonstra teoremas; mas há uma outra
verdade em questão para além dessas verdades de pormenor, uma verdade humana de
conjunto, que os programas e exercícios põem em jogo, através dos próprios
calendários (GUSDORF, 2003, p.167-68).

As questões acerca do aprender a ensinar que justifica toda uma série de pesquisas sobre a
formação de professores, seja inicial, contínua, no trabalho, seja pelo desenvolvimento de uma
pesquisa, a tarefa parece sempre a mesma, escapar de esquemas prontos, em que o que mudam são
os atores. Assim, aprender a ensinar teria que prestar contas com o fato de reconhecer no processo
de ensino aprendizagem dois sujeitos (professor e aluno); e não um ou outro.
Na medida em que a sociedade avançou em direção ao que defendia ser uma escola mais
aberta, plural, multicultural, tolerante e um sem fim de adjetivos afeitos a liberdade de cátedra e
afins, também se formava, em sincronia, grande uniformização das instituições escolares; a ponto
de ser difícil, muitas vezes, destacar distinções realmente relevantes.
O conceito de “autonomia” é o mais problemático do léxico da educação. Meu
interesse se volta apenas para o processo histórico que levou à uniformização dos
modos de trabalho pedagógico. A consolidação de uma “gramática da escola”,
semelhante em plano mundial, é um fenômeno que não pode passar despercebido.
Mesmo quando a retórica da diversidade se fez mais intensa, as escolas se
organizaram segundo modelos muito idênticos. Hoje, a renovação do “modelo
escolar” depende, em grande parte, da sua capacidade de adequação à diferença
(NÓVOA, 2008, p.227).
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A aparência de liberdade sentida pelas escolas é o inimigo mortal da própria liberdade. Quer
dizer, ao se classificar como livres, abraça no mesmo instante da declaração a servidão a uma
pseudoliberdade que se converte em prisão. Em melhores palavras, temos:
Na medida em que a arte apresenta a beleza como atual, a arte pacifica a ansiedade
que se revolta. Em conjunto com as outras esferas culturais ela contribuiu para a
grande realização educacional dessa cultura: disciplinar o indivíduo liberto, ao qual a
nova liberdade trouxera uma nova forma de servidão, de modo a tornar suportável a
ausência de liberdade da existência social (MARCUSE, 1998, p. 120).

A ausência de liberdade se fez sentir em todos os espaços da sociedade, alimentada pelo
próprio ideal de liberdade apregoado pela organização burguesa como fim último do indivíduo sob
esse regime de relações. Ou seja, segundo o modelo vigente, a liberdade está ao alcance da mão, o
que é, ao mesmo tempo, mentira manifesta (como é evidente) e também uma verdade, já que se
trata da chamada liberdade possível. Ora, afirmar “limites” à liberdade é condená-la à morte.
Diante desse panorama, diversos obstáculos hão de ser superados, em benefício de que se
possa realizar uma educação que contemple, minimamente, as necessidades formativas do ser
humano e não do mercado. Uma das apostas reside na formação cultural de professores, por meio
da pesquisa, como se pode ver em:
(...) é oportuno evocar a contribuição de um pesquisador britânico, cuja morte
prematura, em 1983, interrompeu um fluxo de brilhantes ideias, que continuaram,
porém, a exercer influência sobre muitos, em vários países, inclusive no Brasil. Tratase de Lawrence Stenhouse, cujas ideias representaram um marco decisivo na
concepção do professor da educação básica como pesquisador. Uma publicação
recente oferece uma visão, ao mesmo tempo sintética e estimulante, sobre a
importância de sua atuação e o reflexo de seu trabalho nas obras que reúnem a
colaboração de vários de seus discípulos (RECART et al., 2003).Evoca-se a figura de
Stenhouse, entre outros, pelo fato de, assim como Paulo Freire, ter sabido
compreender e explicitar a importância da pesquisa na formação e na prática do
professor, fator indispensável para o desempenho pleno de sua função docente. Na
concepção desse autor, a pesquisa vinha embutida no próprio desenvolvimento
curricular e no trabalho do dia-a-dia, de professores e alunos. Antes do surgimento das
ideias de Schön, que teriam tanta repercussão em torno do conceito do reflective
practitioner (SCHÖN, 1983), Stenhouse já propunha um novo currículo para escolas
da rede pública, que envolvia o trabalho criativo em sala de aula, com alunos e
professores experimentando caminhos e, sobretudo, discutindo a própria estruturação
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questionamento – a semente da pesquisa –, uma atitude distante da transmissão
autoritária do saber constituído, perenizado e indiscutível, que dominava – e ainda
domina, em muitos casos – o trabalho escolar. Suas ideias foram introduzidas e
testadas apenas por um breve período, em um conjunto de escolas, mas deixaram
inspirações para estudos em várias direções (LÜDKE, 2005,

p. 335-6).

O excerto trata de colocar à mostra o fato de que a pesquisa (entendida como conjunto de
processos e procedimentos, cuja estruturação conduz ao descobrimento de questões até então
desconhecidas) tem se revelado como um verdadeiro aliado na construção de caminhos, senão
libertários, pelo menos cientes desse fato.
O PAPEL DA PESQUISA NA FORMAÇÃO CULTURAL DE PROFESSORES
Tendo deliberadamente a ideia de que, necessariamente, a pesquisa leva a novos
conhecimentos, parece fazer sentido tentar entender de que modo os resultados dessas pesquisas
interferem ou não no cotidiano escolar, ou mesmo do professor, ou da sala de aula.
Henri Wallon, ao estudar as relações de pensamento presentes nas ações dos homens, parece
capaz de ajudar a apontar possibilidades de compreensão mais acurada do tema, como se pode ver
na passagem a seguir:
No início, como mostra o exemplo dos primitivos, era completa a identidade entre a
ideia, a representação, o simulacro e seu poder sobre as coisas ou os acontecimentos.
O desdobramento no início não foi total. Mesmo quando a imagem já estava separada
do real, persistia um laço não apenas de existência, mas também de criação. Um
vestígio disto continua vigente no estagio das ideias platônicas. Algo disto persiste
ainda hoje no sistema de nossas ideias. O que é, portanto, a ciência atual senão, em
certa medida, a criação de seu objeto? Como nos mostra Bachelard, o elétron sempre
existiu. Mas as técnicas surgidas de nossas elaborações científicas extraíram dele
efeitos totalmente novos , fazendo-o passar através de nossas lâmpadas tríodas, que o
transformam em som. Numa forma perfeitamente concreta, porque instrumental,
pode-se demonstrar assim a relação estreita entre nossos pensamentos e seu objeto.
Os pensamentos tendem a reproduzir o objeto. (WALLON, 2015, p. 220-21).

Em certo sentido, Wallon aponta para o fato de que seria, portanto o olhar da investigação
que cria o objeto a ser investigado. Nesta esteira de compreensão poder-se-ia dizer que também a
formação de professores por meio da pesquisa é também um objeto gerado pela própria pesquisa.
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Se assim se compreende a relação entre sujeito e objeto, soma-se a essa noção o conceito
basilar que também orienta o entendimento deste trabalho, o de formação cultural (bildung),
empregado por Adorno (1971) em Teoria de la Seudocultura. Neste sentido formação cultural é a
manifestação subjetiva da cultura, em outros termos, é a relação entre a subjetivação da cultura por
meio do contato (tensão) com a realidade objetiva. Portanto, a formação é, necessariamente,
resultado das relações sociais de produção, que na sociedade capitalista se dá por meio da
exploração daqueles que detém o capital. Sobre isso, temos:
Los poseedores han dispuesto del monopolio de la formación cultural incluso en una
sociedad formalmente ecuante: la deshumanización debida al proceso capitalista de
producción ha denegado a los trabajadores todos los supuetos para la formación y,
ante todo, el ocio. Los intentos de poner pedagógicamente remedio se han malogrado
en caricaturas; y toda la llamada vulgarización – mientras tanto se há llegado a afinar
el oído lo suficiente para sortear esta palabra – ha pedecido la ilusión de que se podría
revocar la exclusión del proletariado de la formación – exclusión socialmente dictada
– mediante la mera formación. (ADORNO, 1971, p.240).

O excerto trata de questões bastante caras à educação, qual seja a formação por meio da qual
seria possível superar a exclusão calculada pela classe dominante. Para o autor alemão é necessário
refletir sobre esse fato. Isto é, para ele cultura é um ente social que fracassou na tarefa de extinguir
a barbárie.
Todavia, o que se propõe é o reconhecimento de que não basta acesso à cultura para que
Auschwitz não se repita, tampouco, para que o horror não se instale, é possível ignorar a
importância da formação cultural.
O par antagônico e indissociável da formação cultural é a sua negação, a pseudoformação
socializada. O problema central reside no fato de que a atual organização das relações sociais de
produção tem, quase sempre, conduzido à pseudoformação, portanto negação da própria
possibilidade da cultura reagir à barbárie.
A maioria dos homens arruínam suas vidas por força de um altruísmo doentio e
extremado – são forçados, deveras, a arruiná-las. Acham-se cercados dos horrores da
pobreza, dos horrores da fealdade, dos horrores da fome. É inevitável que se sintam
fortemente tocados por tudo isso. As emoções do homem são despertadas mais
rapidamente que sua inteligência; e, como ressaltei há algum tempo em um ensaio
sobre a função da crítica, é bem mais fácil sensibilizar-se com a dor do que com a
ideia. Consequentemente, com intenções louváveis embora mal aplicadas, atiram-se,
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graves e compassivos, à tarefa de remediar os males que vêem . Mas os remédios não
curam a doença: só fazem prolongá-la . De fato, seus remédios são parte da doença
(WILDE, 2013, p. 16).

O fato é que Wilde, ainda hoje, parece ter razão os remédios não têm sido capazes de curar a
doença, só a tem prolongado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não há dúvidas de que a formação cultural da sociedade em geral e dos professores em
particular, andam juntas e são expressões idênticas das relações sociais de produção subjetivadas a
partir das chancelas dadas pela própria sociedade, que a cada novo momento reafirma a negação da
formação.
Ainda que isso seja verdade, não há como advogar o fato de querer negar ou retirar a
formação das pautas fundamentais para se pensar na superação desta sociedade, por outro lado, é
claro que também, não é suficiente.
Portanto, a ideia que os docentes realizem um escrutínio permanente nas suas práticas
cotidianas, é tão desejável quanto impossível para o atual modelo de funcionamento organizacional
das escolas, que cotidianamente insere novos elementos de ordem burocrática, a fim de controlar o
fluxo das ações de professores e alunos no processo de ensino aprendizagem.
No fim das contas, a própria escola que defende a tese de que é necessário garantir novas
possibilidades de abordagem no cotidiano escolar (liberdade), é a que exerce imenso e calculado
controle sobre as ações pedagógicas e didáticas, conferindo a esse contexto o que chamamos
liberdade possível; aquela mesma que nega a liberdade, por conseguinte a própria possibilidade de
formação cultural.
Neste sentido, a investigação por meio de pesquisas pode ajudar a apontar caminhos para a
superação dos mecanismos de controle e cálculo no interior das escolas; no limite, também
possibilita, em potência, a possibilidade de superação do vigente.
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Resumo
Este trabalho busca estabelecer conexões entre o imaginário brasileiro a respeito das atividades voltadas
a educação, bem como colocar em discussão temas aparentemente complementares. Assim, colocar
formação cultural de professores e formação pela pesquisa em tensão, pareceu ser um caminho por
meio do qual é possível ampliar visões, além de novas práticas profissionais, seja na sala de aula, seja
por meio da própria pesquisa. Para isso, buscou-se referência nos estudos do campo de formação de
professores, especialmente a ideia de desenvolvimento profissional por meio de atividades que levem à
reflexão; na teoria crítica da sociedade, a fim de oferecer subsídios para análise dos elementos em
tensão, e também nas contribuições da psicologia social em suas profundas relações com a sociologia.
Palavras-chave: formação de professores; formação cultural de professores; teoria crítica da sociedade;
psicologia social.
OS NÚCLEOS DE ESTUDOS E PESQUISA E A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES:
REVISITANDO UMA PRÁTICA
Maria Aparecida Alves S. Montero – PUCSP
Gostaria de citar que o autor Pacheco descreve as gaivotas como pássaros ‘aprendizes
até o último bater do coração’. Procurei me posicionar como gaivota, sempre em busca
de aprender um pouco mais, pois, para aprender, não há limites (relato de aluna).

INTRODUÇÃO
O presente trabalho busca socializar as reflexões sobre o significado da pesquisa na
formação inicial de educadores, a partir da comunicação de uma experiência realizada no curso de
Pedagogia em uma Instituição de Ensino Superior, situada na grande São Paulo. Dentre as diversas
disciplinas que compunham o currículo do curso, disciplinas de fundamentos, de práticas e de
metodologias, a disciplina Núcleo de Estudos e Pesquisa tinha como objetivo a inserção da pesquisa
na formação inicial, com o intuito de favorecer o exercício da autonomia do pensamento e a
formação do educador pesquisador. A disciplina caracterizava-se por não ter conteúdo específico,
mas sim, constituía-se enquanto um momento, um “lugar”, para promover e garantir o encontro
entre práticas pedagógicas, fundamentos e metodologias.
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Falar em professor pesquisador pode dar margem a diversas interpretações, porém nosso
intuito era propiciar aos alunos a possibilidade de uma reflexão rigorosa sobre problemas que se
apresentam na prática educativa, seja ela a vivenciada nos estágios curriculares ou na própria
prática dos alunos que já se inseriam no trabalho nas escolas. A pesquisa possibilitaria a
sistematização de conhecimento sobre essa prática bem como a busca de possíveis soluções para os
problemas a esta referida.
O trabalho aqui apresentado descreve, portanto, a introdução da pesquisa como método de
aprendizagem e foi desenvolvido nesses moldes aqui descritos.
NÚCLEOS DE ESTUDOS E PESQUISA
Objetivos da disciplina:
A busca da problematização e análise das situações da prática social de educar, o exercício
da autonomia do pensar, a ética profissional, a seriedade e o compromisso com a própria formação,
o aprendizado por meio da construção coletiva, a articulação entre academia e comunidade, entre
teoria e prática, entre ensino e pesquisa.
•

Aproximar a universidade da comunidade e da escola de ensino básico através de
intervenção ou pesquisa sobre o universo educacional para conhecê-lo e buscar
propostas de intervenção.

•

Formar educadores pesquisadores com habilidades investigativas para contribuir
para a melhoria do ensino.

•

Efetivar a prática do trabalho interdisciplinar.

•

Aprender a construir conhecimento coletivamente.

Tais objetivos eram fundamentados nos seguintes princípios:
•

Autonomia

•

Criticidade

•

Curiosidade

•

Coerência

•

Trabalho coletivo
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O eixo central do trabalho nessa disciplina se caracterizava pela pesquisa e
interdisciplinaridade, que, mais do que integrar as diferentes disciplinas, buscava também favorecer
a construção de uma nova relação com o conhecimento, estimulando o questionamento e a dúvida
como eixos para o estabelecimento de relações e o desenvolvimento da autonomia do pensamento,
incentivando a formação do professor-pesquisador já aqui apresentado anteriormente; afinal, “A
aula não é algo que se dá, mas que se faz, no trabalho conjunto de professores e alunos” (RIOS,
2002, p.27).
Esta fala de Terezinha Rios nos mostra a essência do trabalho que se contrapõe ao modelo
que situa o aluno como receptor de informações. Uma aula se faz com alunos e professores em
momentos de reflexão e de investigação que possibilitam a construção de conhecimento sobre a
realidade e que pode levar à transformação dessa mesma realidade. O processo de conhecimento
que tem como ponto de partida a prática social e a reflexão sobre essa prática possibilita o
surgimento de uma prática nova, mais elaborada e transformada.
Essa reflexão sobre a prática se dá através de conhecimentos elaborados, de conteúdos de
diversas áreas que devem ser vistos em suas contradições e ligações com outros da mesma ou de
outras disciplinas, através da interdisciplinaridade enquanto uma “apreensão crítica das diversas
dimensões da mesma realidade” (GASPARIN, 2003, p.3).
A proposta de trabalho dessa disciplina defendia a ideia de que
Os conhecimentos científicos necessitam, hoje, ser reconstruídos em suas
plurideterminações, dentro das novas condições de produção da vida humana,
respondendo, quer de forma teórica, quer de forma prática, aos novos desafios
propostos. (GASPARIN, 2003 p.3).

O trabalho nessa disciplina constituiu-se também num momento privilegiado de exercício do
trabalho coletivo, exercício esse fundamental para formar o futuro professor, quebrando o
isolamento característico do trabalho pedagógico comumente encontrado nas nossas escolas. Essa
proposta, bem como o projeto do curso, também foi fruto do trabalho coletivo do grupo de
professores do curso de Pedagogia da referida IES.
Nesse sentido, entendi a importância de estarmos juntas, lado a lado umas das outras
nos momentos mais difíceis e também nos bons momentos como este que representa a
nossa chegada ao destino tão esperado… (relato de uma aluna).

Os projetos desenvolvidos nessa disciplina representavam uma das modalidades de estágio e
constituíam-se em um espaço privilegiado de articulação entre ensino, pesquisa e comunidade. O
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trabalho neles desenvolvido estruturava-se em torno de linhas de pesquisa dentro das áreas da
pedagogia:
Docência no ensino fundamental e ensino infantil;
Gestão (direção, coordenação e orientação) na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e
no Ensino Médio.
Educação de Jovens e Adultos.
Educação Especial (docência e gestão).
Treinamento em Recursos Humanos.
As linhas de pesquisa foram assim definidas no grupo de professores:
Desenvolvimento e aprendizagem.
Cultura brasileira, educação e movimentos sociais.
Políticas públicas e reformas educacionais.
Formação de educadores.
Novas tecnologias.
Linguagens
Os princípios norteadores da prática pedagógica foram então classificados em:
Identificação

da

prática

pedagógica

inicial;

problematização

dessa

prática;

instrumentalização para entender, discutir e propor formas de intervenção as quais, por sua vez,
eram submetidas a análise visando a estabelecer sua adequação
Esses princípios são abaixo sucintamente comentados:
A identificação da prática social inicial seria a análise da prática pedagógica vivenciada nas
escolas de trabalho ou estágio. Considerando o que nos diz Paulo Freire,
O ensino deve sempre respeitar os diferentes níveis de conhecimento que o aluno traz
consigo à escola. Tais conhecimentos exprimem o que poderíamos chamar de a
identidade cultural do aluno – ligada, evidentemente, ao conceito sociológico de
classe. O educador deve considerar essa leitura o mundo inicial que o aluno traz
consigo, ou melhor, em si. Ele forjou-a no contexto do seu lar, de seu bairro, de sua
cidade, marcando-a fortemente com sua origem social. (Freire & Campos, 1991, p.5)
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Problematização: Momento de discutir e selecionar problemas originados nessa prática
social inicial.
Problemas práticos que precisam ser estudados por terem sido considerados fundamentais
para a prática pedagógica, para que possam ser mais bem trabalhados; ainda sob esta rubrica,
trabalhavam-se questões teóricas que fundamentavam políticas relacionadas à formação de
professores, à organização da educação enquanto serviço público, à organização curricular das
diferentes modalidades de ensino entre outras.
Instrumentalização: Compreende-se aqui a busca por instrumentos teóricos e práticos que
fundamentarão o estudo e a proposta de intervenção que virá como resultado do processo de
pesquisa, bem como a coleta de dados que se mostrarem necessários para responder a um
questionamento teórico. Neste caso, o instrumento poderá ser questionário, entrevista, história de
vida etc, escolha essa devidamente fundamentada.
Proposta de intervenção - nova prática pedagógica proposta a partir do estudo realizado.
Categorização e análise de dados - O que os dados coletados dizem sobre meu problema de
pesquisa? As hipóteses que eu tinha se confirmam ou não? Por que?
METODOLOGIA DE TRABALHO
Foram organizados grupos de pesquisa levando-se em consideração o interesse do alunado
pelas diferentes áreas – educação infantil, alfabetização, ensino de artes, trabalho com contos de
fadas entre outros. Havia projetos de intervenção – alfabetização, ensino de artes através da
releitura de obras escolhidas, reescrita de contos, entre outros, e também projetos de pesquisa
bibliográfica.
Levando-se em consideração que havia diferentes grupos de trabalho, com diferentes
projetos de pesquisa e diferentes professores orientadores, fazia-se necessário que os professores
mantivessem encontros semanais em que eram discutidos e planejados os encaminhamentos
pertinentes, bem como os fundamentos que sustentavam o trabalho com os grupos de pesquisa.
DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO NOS GRUPOS
Desde a escolha do tema a ser trabalhado, o grupo mantinha um registro semanal no qual se
faziam constar todas as atividades desenvolvidas; o grupo registrava suas discussões, conclusões,
necessidades etc., num relatório que era lido e devolvido pelo professor orientador na semana
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seguinte, junto com a “devolutiva do orientador”, na qual se registravam orientações para a
continuidade do trabalho. Esses relatórios eram arquivados na pasta do grupo que, ao final dos
trabalhos, trazia o registro do processo de desenvolvimento da pesquisa, do movimento do grupo,
seus avanços, questionamentos, dificuldades, necessidades e era parte do relatório final do trabalho.
A trajetória dos projetos assim se constituía:
1. Problema de pesquisa: contato inicial com as linhas de pesquisa, discussão das
inquietações e necessidades de aprendizado ou aprofundamento e elaboração do
problema de pesquisa.
2. Levantamento bibliográfico: leituras preliminares para conhecer o que já havia sido
escrito sobre o problema levantado. Fichamento dos textos considerados mais
relevantes.
3. Construção da justificativa: texto contendo a argumentação do grupo sobre o
interesse e a relevância do trabalho a ser realizado.
4. Construção da fundamentação teórica: texto de fundamentação das hipóteses
levantadas, a partir das leituras realizadas.
5. Descrição dos procedimentos metodológicos: descrição do caminho a percorrer, dos
recursos necessários, dos sujeitos da pesquisa, dos locais, do instrumental e das
estratégias.
6. Preparação e teste do instrumental para a coleta de dados: construção de roteiros de
observação, entrevistas ou questionários ou planos de intervenção.
7. Coleta de dados.
8. Organização dos dados: preparação dos registros, organizando-os em forma de
tabelas e gráficos, de modo a possibilitar o levantamento de categorias de análise. No
caso dos projetos de intervenção, planejamento e realização das atividades na escola
com a qual já se tinha organizado a intervenção.
9. Análise de dados: A partir da retomada da fundamentação teórica, de palestras
realizadas por especialistas e a fala dos autores, partindo das categorias elencadas,
faz-se, nesse momento, o cruzamento entre teoria e prática – esta observada pelo
olhar crítico do pesquisador - através de argumentações fundamentadas, de conceitos
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explicitados. Com relação aos projetos de intervenção, avaliação e registro da
intervenção, feita pelo grupo pesquisador em conjunto com a escola.
10. Relatório final de pesquisa: Construção do texto final, pondo ênfase na articulação
teoria-prática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho na disciplina Núcleo de Estudos e Projetos apresentou diversos desafios tanto
para o grupo de professores quanto para o grupo de alunos. Para os professores, um desafio foi
conhecer/compreender nosso aluno real e, a partir daí, buscar formas de garantir uma formação de
boa qualidade; garantir o trabalho em grupo; possibilitar a construção da autonomia. Tínhamos
clareza da “… necessidade de uma séria e rigorosa ‘leitura de mundo’, que não prescinde de, pelo
contrário, exige uma séria e rigorosa leitura de textos.”. (FREIRE,1988 p. 3)
Consistiu um objetivo fundamental garantir o trabalho de autoria de textos a partir de
conceitos discutidos pelos diversos autores utilizados no curso, o que contribui para a formação do
aluno leitor, superando as limitações de leitura e escrita imposta pelo longo e deficitário processo de
formação na educação básica de grande parte dos alunos. A esse respeito, diz-nos uma aluna: “...
uma delas aconteceu no processo de elaboração de texto. Hoje percebo que já estou escrevendo
textos bem melhores” e ainda “notamos que nossa capacidade de escrever e até mesmo de nos
avaliar já era diferente, procurávamos explicação para cada parágrafo escrito” (relato de aluna).
Ao final do trabalho, pudemos perceber que havia, por parte dos alunos, uma nova postura
frente ao conhecimento, uma visão mais elaborada de educação, conforme se depreende do
depoimento de uma aluna que, como todos os que aqui são citados, foram extraídos dos relatórios
finais das pesquisas.
Sinto que um dos aprendizados mais significativos que experimentei no
desenvolvimento deste trabalho refere-se ao resgate do sujeito em sua relação com o
conhecimento. Foi a compreensão de que o conhecimento só se dá nas relações, posto
que aprendemos e ensinamos em comunhão e em movimento (relato de aluna).
… fizeram mudar meus pensamentos em relação á educação, me ensinaram que
mesmo nos formando neste curso, a busca pelo conhecimento não deve parar, afinal
de contas somos seres inacabados. (relato de aluna)

O depoimento que se segue mostra-nos uma visão interdisciplinar, autonomia de
pensamento e autoria:
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A oralidade, assiduidade, participação, interesse, dentre outras habilidades e
competências inerentes a esse profissional devem ser consideradas em sua formação
integral. Afinal, um educador não é somente um cérebro em sala de aula. Pena que os
demais cursos não tenham tido oportunidade de passarem pelo cunho avaliativo da
Pedagogia. Certamente formariam profissionais melhores (relato de aluna).

Uma grande dificuldade dos alunos era o trabalho coletivo. Ouvir o outro, respeitar limites e
construir textos coletivamente foi um exercício que necessitou um grande investimento por parte
dos professores orientadores, bem como dos próprios alunos. Alguns depoimentos feitos ao término
do trabalho nos revelam que houve um grande aprendizado:
O que aprendi? Saber ouvir, respeitar as ideias dos demais e participar sempre. (relato
de aluna).
...mas nada se compara ao futuro profissional da educação atuando em grupo em uma
sala de aula onde há pessoas comprometidas com o saber. É único. Aprendemos com
as experiências de outrem, quer coisa mais magnífica? (relato de aluna).
Trabalhar em grupo, a meu ver, é tarefa árdua. É um exercício de tolerância,
abdicação, sensatez, paciência. Mas o diálogo auxilia nessa empreitada de maneira
eficaz, culminando em trabalhos de excelente qualidade (relato de aluna).
Logo nos primeiros dias de aula, notei o diferencial da IES em relação às outras
instituições de ensino superior, no que diz respeito à concepção de educação
(transformadora e não depositária), maneira de organização de sala de aula (em
círculo), método de avaliação (contínuo), relação professor x aluno (horizontal),
valorização do educador-pesquisador, entre outros. Todos esses fatores contribuíram
para o meu aprendizado como pessoa e futura educadora. (relato de aluna).

Consolidar o Núcleo como uma das formas de superação dessas dificuldades foi, sem
dúvida, o grande desafio. Para enfrentá-lo foi necessário um movimento de buscar estabelecer
relação entre os conteúdos trabalhados e necessidades e interesses dos alunos, o que propiciava um
clima favorável à aprendizagem. As discussões coletivas semanais em busca do tema de pesquisa,
da relevância desse tema, do levantamento bibliográfico, da construção de uma fundamentação
teórica, da coleta de dados e da análise e do relatório final da pesquisa foram momentos
privilegiados de construção de conhecimento para alunos e professores, pois que, para dizê-lo com
Paulo Freire,
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Queremos uma pedagogia que, sem renunciar à exigência do rigor, admita a
espontaneidade, o sentimento, a emoção e aceite, como ponto de partida, o que eu
chamaria de ‘o aqui e agora’ perceptivo, histórico e social dos alunos (1991, p.5).
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Resumo
O presente artigo pretende socializar um trabalho realizado numa IES da grande São Paulo em um
curso de Pedagogia, curso esse que tinha no cerne de sua proposta formar professores comprometidos
com a educação, com autonomia de pensamento, capazes de realizar uma leitura crítica de texto e
contexto, o que implica perceber a relação entre os dois. Para tanto, uma das disciplinas do curso era o
Núcleo de Projetos e Pesquisa, que não se constituía numa disciplina com conteúdo específico mas,
sim, num momento para promover e garantir o encontro entre as outras disciplinas: práticas
pedagógicas, fundamentos e metodologias. Essa disciplina visava a pesquisa como instrumento de
ensino e de aprendizagem, a valorização da curiosidade, do questionamento, da problematização. A
capacidade de compor e recompor dados, informações e argumentos e perceber a escola e o professor
como produtores de conhecimento. Visava ainda o processo de conhecimento tendo como ponto de
partida a prática social, vivenciada nas escolas nas quais os alunos trabalhavam ou estagiavam, a
reflexão sobre essa prática e a problematização para chegar a uma nova prática social. Essa disciplina
constituiu-se também num momento privilegiado de exercício do trabalho coletivo, exercício esse
fundamental para formar o futuro professor, quebrando o isolamento característico do trabalho
pedagógico comumente encontrado nas nossas escolas. Essa proposta, bem como o projeto do curso,
também foi fruto do trabalho coletivo do grupo de professores do curso de Pedagogia da referida IES.
Foram organizados grupos de pesquisa levando-se em consideração o interesse do alunado pelas
diferentes áreas – educação infantil, alfabetização, ensino de artes, trabalho com contos de fadas entre
outros. Havia projetos de intervenção – alfabetização, ensino de artes através da releitura de obras
escolhidas, reescrita de contos, entre outros e, projetos de pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: pesquisa, problematização, interdisciplinaridade, intervenção, trabalho coletivo.
PESQUISA COMO INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA
Neusely Fernandes Silva-Speakes – PMV/ES

INTRODUÇÃO
Educação é uma área vibrante e em constante movimento, qualquer função ou trabalho nesta
área demanda estudo e pesquisa contínua. Não é gratuita a realidade dos estudos e pesquisas
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voltados para formação continuada estarem sempre em voga, gerando artigos, teses e até
congressos.
Este artigo apresenta as considerações derivadas de um estudo de mestrado que cuidou de
discutir e apresentar um programa de formação continuada realizada na escola pelo corpo docente
de forma colaborativa e autônoma. Assim, o texto se dedica a analisar a importância do processo de
formação alicerçado na pesquisa.
Entenda – se aqui, a pesquisa no seu sentido usual, que se inicia com um problema, a
construção de hipóteses, busca por fontes e bibliografia para desenvolver o tema e buscar a solução
do problema e por fim analisar o que foi realizado, chegando a possíveis conclusões com
capacidade de confirmar ou não as hipóteses levantadas.
Assim considerando a prática e a realidade da escola e seu programa de formação, esse
artigo traz o perfil desta escola, apresenta o programa de formação continuada e por fim analisa os
possíveis resultados advindos dessa cultura na vida cotidiana da escola.
DESENVOLVIMENTO
A escola estudada, que resultou na pesquisa de mestrado, é uma escola da rede pública de
ensino, que já nasceu diferente, ela foi fundada graças aos pedidos da comunidade que queria uma
escola que tivesse uma organização pedagógica e administrativa diferenciada, com mais
participação das famílias e dos profissionais da educação. O desejo da comunidade se somou ao
desejo de profissionais ávidos por experimentar um modelo de educação mais colaborativo para a
construção de uma comunidade de aprendizagem.
Assim, no final dos anos de 1980 foi inaugurada a escola e sua primeira preocupação foi a
construção de um Projeto Político Pedagógico (PPP) que abrigasse os objetivos e interesses
educacionais da instituição, traçando também sua organização, formas de avaliação e linha política
para a educação.
Para a produção do PPP, os envolvidos – pais, professores e gestores – da escola se reuniam
duas noites na semana, determinavam os temas a serem abordados e iniciavam uma densa pesquisa
que passava pela discussão, na qual as pessoas apresentavam suas posições e conhecimento sobre o
tema, seguido de uma pesquisa bibliográfica, com leitura e discussão em forma de seminários,
palestras e oficinas.
A primeira versão do PPP concluída em 1990 é um documento denso de 233 páginas e
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...trata de absolutamente todos os aspectos que aqueles pioneiros achavam relevante.
A primeira parte registra a história da escola e a história do projeto que a comunidade
escolar queria. Ainda nesta parte está descrita a forma como foram reunidos os
primeiros profissionais e a criação do Conselho de Escola, conselho gestor formado
por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar e com função de
cuidar, fiscalizar a gestão pedagógica e administrativa da escola. (SPEAKES, 2017,
pp. 72 e73)

Com base no pensamento de Cheputlin, Ferrero, Freire, Krapivine, Lefébvre, Libâneo,
Luckesi, Marx e Piaget, entre outros e ainda guiado pela Teoria do Conhecimento do Materialismo
Dialético a escola determina como diretrizes a busca de uma identidade teórica e metodológica para
desenvolver suas práticas pedagógicas. Regulamenta e estrutura o modelo de formação continuada
realizado na escola para aprofundamento teórico e avaliação permanente.
Outra diretriz foi o compromisso com realização de subprojetos educacionais incorporados
ao PPP desde que respeitado o posicionamento teórico e metodológico e vinculado ao eixo
filosófico.
Ainda, a elaboração e publicação de textos oriundos das pesquisas e estudos, de propostas
curriculares e produção de materiais didáticos com objetivo de registrar os resultados e também
enriquecer as práticas realizadas no desenvolvimento do PPP.
E por fim, organizar e estruturar as reuniões de estudo coletivo que envolviam todos os
profissionais da escola. No primeiro momento, aconteciam duas noites na semana, quando os
profissionais voltavam para a escola e realizavam os estudos, as leituras e as discussões, bem como
o planejamento de ações de pesquisa e intervenção para a melhoria das práticas da escola.
A pesquisa realizada na escola confirmou que a cultura de pesquisa e estudo envolvendo os
profissionais acontecia e ainda acontece de forma efetiva. Graças a estes estudos coletivos, nos
quais todos e cada um dos envolvidos participavam de forma igualitária e sem hierarquização dos
papéis ou funções, vários projetos multi e interdisciplinares foram desenvolvidos na escola.
A escola também mudou sua organização curricular aderindo ao modelo, novidade nos anos
de 1980 e 1990, de divisão por ciclos. Para isso, foram feitos seminários, inclusive com
profissionais convidados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, cujos sistemas de ensino estavam
adotando a organização por ciclos para todo o Ensino Fundamental.
Outra mudança significativa foi a forma de avaliação. Os estudos realizados pelos
professores concluíram que uma organização curricular de forma progressiva e continuada, como
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propõe a organização por ciclo, não comportava um sistema de avaliação nos modelos tradicionais.
Assim, foi implantada a avaliação por objetivos de aprendizagem.
E possível entender que o estudo coletivo colaborativo e permanente foi fundamental para a
formação pessoal e profissional de cada um dos envolvidos e constituiu efetivamente uma
comunidade de aprendizagem.
O estudo coletivo e regular consolidado foi determinante para a permanência dos
projetos da escola e da própria escola como um projeto de educação. (SPEAKES,
2017 p.75)

O que a pesquisa sobre as práticas de Formação Continuada realizadas no ambiente de uma
escola de educação fundamental que se dedica de forma efetiva à pesquisa e ao estudo mostrou
alguns resultados bastante interessantes, tais como:
•

A união dos profissionais da escola – após as reuniões os profissionais se
organizavam em jantares, encontros descontraídos de lazer e hoje muitos
compartilham laços mais reais de amizade como padrinhos dos filhos um dos outros,
padrinhos de casamento, organizam passeios juntos, entre outras práticas.

•

A organização multi e interdisciplinaridade dos projetos – alguns projetos
educacionais, ou situações de realização didática foram realizados com a
participação de vários professores para solucionar situações específicas da escola.
Como por exemplo, o “Saber com sabor de arte” um projeto que envolveu a
professora do Segundo Ciclo, a professora de Arte, as cozinheiras e a Pedagoga para
de forma lúdica melhorar a alfabetização dos alunos.

•

A permanência dos profissionais na escola – a escola estudada tem profissionais que
só a deixaram por motivo de aposentadoria e ainda assim ainda participam dos
eventos e projetos da escola. É a unidade escolar da Rede de Ensino com a menor
rotatividade de profissionais. Inclusive contando com o retorno de profissionais após
suas licenças para continuidade de estudos acadêmicos.

•

A qualificação acadêmica dos profissionais da escola – a escola possui em seus
quadros um número maior de mestres e doutores do que muitas faculdades
brasileiras. A maioria buscou a formação em nível de pós-graduação após seu
ingresso na escola e muitas das pesquisas desenvolvidas tiveram a própria escola
como laboratório ou local para as experimentações empíricas.
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•

A consolidação de uma identidade investigadora, laboriosa, disposta a buscar
respostas e por fim, a valorização da autonomia e da colaboração como princípios
fundamentais na construção de uma escola comprometida com a aprendizagem e
formação de todos.

A pesquisa realizada no Mestrado em Educação usou como recursos metodológicos a
análise de documentos e entrevistas com pais, professores, profissionais da secretaria e gestão da
escola e membros da associação comunitária do bairro. E ainda, naquela ocasião, todos falavam
com orgulho dos feitos e conquistas na construção de um modelo de educação e que hoje é
educação modelo para o restante da Rede de Ensino.
CONSIDERAÇÕES FINAIS.
A relação entre a formação inicial e a formação continuada se apresenta muitas vezes
lacunar e inconciliável e deve ser investigada, como sugere Giovanni (1994) que o desenvolvimento
profissional deve acontecer no ambiente de trabalho considerando dois aspectos:
a) A formação inicial vivenciada pela maioria dos professores nem sempre cria as
condições necessárias para a continuidade de seu desenvolvimento profissional,
individual e coletivo; e b) as condições de trabalho dos professores, na maioria das
escolas, caracterizam por gerar atuações docentes individuais e solitárias, interações
esporádicas e superficiais entre profissionais da equipe escolar, além de um trabalho
de orientação pedagógica autoritário e não sistemático. (GIOVANNI, 1994, pp.1e2)

Ainda, de acordo com Giovanni (2003) o profissional atuando dentro da escola deve ser
capaz e disposto a refletir sobre sua realidade e buscar o exercício da liberdade, autonomia e o
exercício da democracia.
Ou seja, ser capaz de indagar e refletir sobre suas condições de vida e de trabalho é
condição profissional por excelência do professor, a ser aprendida e exercitada ao
longo de sua formação e é esta condição que vai lhe permitir manter princípios, ideias,
ideais, atitudes e conhecimentos recebidos ao longo da formação, apesar das
interdições e mensagens contrárias postas pela prática docente e pela realidade escolar
ao longo do exercício de sua profissão. (GIOVANNI, 2003, p.208)

Na mesma linha de raciocínio, entendendo que a formação do professor é continua e
progressiva, mas que só se concretiza quando ele exerce sua capacidade de reflexão, que possibilita
fazer a leitura da realidade, entender as alterações sociais, políticas do seu tempo, Zeichner exorta
sobre a ideia de “um professor como um prático reflexivo” e afirma:
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O conceito de professor como prático reflexivo reconhece a riqueza da experiência
que reside na prática dos bons professores. (...) Reflexão também significa o
reconhecimento de que o processo de aprender a ensinar se prolonga durante toda a
carreira do professor. (ZEICHNER, 1993, p.17)

A experiência da escola pesquisada mostra essa consciência lembrada pelos pesquisadores
Luciana Giovanni e Kenneth Zeichner, de que a formação é continua e não se encerra na Formação
inicial e deve ser um exercício constante de reflexão.
Foi possível observar uma efervescência em busca de construir as melhores práticas, para
produzir a melhor educação e aprendizagem. E isso se concretiza na necessidade do estudo coletivo
e da pesquisa como instrumento de formação e desenvolvimento profissional.
O estudo coletivo feito de forma comprometida se transforma em colaborativo para
consolidar uma colegialidade real. Ou seja, os membros do grupo passam a compartilhar suas
excelências e se sentem confortáveis em mostrar suas vulnerabilidades. Deste modo,é possível
utilizar o pensamento de HARGREAVES (1998) que afirma:
(...) ensino em equipe, planificação em colaboração, o treino com os pares, as relações
com os mentores, o diálogo profissional e a investigação – ação em colaboração.
Podem concretizar-se nas conversas na sala dos professores ou fora da sala de aula, na
ajuda e nos conselhos relativos aos recursos e em inúmeras outras pequenas, mas
significativas ações. (HARGREAVES, 1998, p. 212)

Em suma, este artigo se propôs a mostrar uma experiência de formação continuada realizada
no local de serviço, que tem a pesquisa como prática de formação e desenvolvimento profissional,
pessoal, individual e coletivo. Como retratado a escola conseguiu de forma colegiada e colaborativa
se consolidar como uma comunidade de aprendizagem e transformar sua própria realidade, e a
realidade de seus envolvidos. E como diria Tom Jobim “é impossível ser feliz sozinho...” deste
modo, a escola que fez a opção pelo estudo, pela investigação e pela formação coletiva como motor
de suas práticas e o faz de forma organizada filosófica e metodológica tende a produzir bons
resultados.
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Resumo
Este artigo apresenta reflexões sobre o uso da pesquisa como instrumento de formação e
desenvolvimento profissional no processo de formação continuada de professores, tendo como fonte
uma pesquisa concluíída em nível de mestrado. O artigo apresenta o perfil de uma escola pública que se
desgarrou das diretrizes pré-estabelecida pela sua Rede de Ensino e trilhou o caminho para uma escola
voltada para o estudo e a pesquisa, tudo feito de forma sistemática, metodológica, e teoricamente bem
fundamentada. Em seguida são apresentados os resultados e consequências dessa escolha pedagógica e
o modo como ela se concretizou em forma de união do corpo docente, permanência na escola,
produção de projetos interdisciplinares e busca por formação acadêmica e a consolidação de uma
identidade profissional de um professor pesquisador, autônomo, reflexivo e colaborativo. E por fim, as
conclusões retiradas da análise da prática dessa escola. O artigo fruto da pesquisa realizada em discute
os conceitos de reflexão com o apoio teórico de Luciana Giovanni e Kenneth Zeichner, e também os
conceitos de colaboração e colegialidade descritos por Andy Hargreaves. O artigo objetiva mostrar a
importância de professores, em sua formação contínua, buscarem a pesquisa com a formulação de
problemas e hipóteses como instrumento de promoção de desenvolvimento, reflexão e mudança. A
produção de uma práxis real e estruturada.
Palavras-chave: pesquisa; formação continuada na escola; reflexão.
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A DIDÁTICA DO ENSINO COM PESQUISA NA
FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES(AS) DO
CURSO DE PEDAGOGIA
Adketlen Queiroz Pinto – UFAM
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INTRODUÇÃO
O texto apresenta as reflexões da pesquisa intitulada: O Ensino com Pesquisa na Formação
de Professores no curso de Licenciatura em Pedagogia, desenvolvida no Instituto de Ciências
Sociais Educação e Zootecnia-ICSEZ, desenvolvida no âmbito do Mestrado em educação - PPGEUFAM. Teve como objetivo geral: avaliar as contribuições do Ensino com Pesquisa na Formação
inicial de Professores(as) do curso de Licenciatura em Pedagogia do ICSEZ/Parintins com vistas ao
entendimento do processo formativo de professores(as).
Tendo em vista que apesar da ampliação de Instituições de Ensino Superior, observa-se
ainda nos dias atuais a prática pedagógica de muitos professores na Educação Básica se limita
apenas em uma perspectiva tradicional e tecnicista, em um ensino mecânico e livresco, resultando
em um conhecimento fragmentado, pois é preciso, a superação desta realidade.
Em razões dessas considerações, a respeito da importância e construção de um novo viés do
processo formativo, desvinculado de uma racionalidade técnica é que apresentamos o Ensino com
Pesquisa como uma possibilidade para a Formação inicial do futuro educador, possibilitando-o a
construir e fortalecer um pensamento crítico e reflexivo acerca dos conhecimentos adquiridos em
sala de aula, uma vez que por estes caminhos tornam-se sujeitos ativos durante todo processo de
construção e reconstrução do próprio conhecimento.
Neste sentido, teorizar sobre a criação de uma sociedade que tenha condições de vida com
qualidade e atividades produtivas para todos, implica em um engajamento social intenso, o qual
pode ser assegurado por uma proposta educativa que possibilite o acesso a um tipo de conhecimento
capaz de ampliar e enriquecer a interpretação de mundo dos sujeitos. Deste modo, em consequência
das constantes e dinâmicas transformações que ocorrem na sociedade, todos os professores têm a
necessidade de renovar suas práticas para entre outros objetivos, propiciar aos estudantes, condições
efetivas de participação na construção e (re)construção do próprio conhecimento.
De modo que, o ensinar pela pesquisa oportuniza ao estudante a perceber as problemáticas
que sua realidade possui, a fim de que, este possa questionar-se e posicionar-se sobre ela,
elaborando seus próprios conhecimentos, superando um modelo tradicional e tecnicista em que os
estudantes muita das vezes são limitados a memorizar e repetir informações, fórmulas e cálculos
transmitidos pelo(a) professor(a) além de contribuir para formação de professor(a) pesquisador(a),
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contribuindo de modo significativo para um aprendizado, valorização e criação de uma nova cultura
na produção de conhecimentos na formação de professores(as).
A DIDÁTICA DO ENSINO COM PESQUISA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR
O enfoque do Ensino com Pesquisa é uma prática que vem sendo crescente, e espera-se que
esta possa ser adotada como uma didática constante nas aulas de várias modalidades da educação,
por proporcionar um ensino, a partir de debates e reflexões em grupo. Grillo (et al, 2006) ao
afirmar que a pesquisa é uma prática indissociável do ensino, reconhecendo, por consequência que
a mesma deve fazer parte tanto da formação do professor como da sua prática docente.
O Ensino com Pesquisa como processo didático na formação de professores(as) ocorre por
meio de três processos distintos: o Questionamento, a Construção de Argumentos e a Comunicação,
proposto por (GALIAZZI; MORAES e RAMOS, 2002).
No entanto, muitas são as dificuldades para a realização dessa prática em sala de aula tanto
na educação básica até o ensino superior. Tornando importante a prática e familiarização desta
didática, o Ensino com Pesquisa, ainda na formação inicial do professor, pois além de propor um
caminho a fim de efetivar uma aprendizagem significativa ao aluno, a pesquisa tem por
fundamentação processos que contribuem diretamente em uma formação crítica dos estudantes
(GHEDIN, 2010).
Desta forma, o processo formativo nos moldes de um ensino com pesquisa apresenta-se
como uma alternativa eficaz na substituição de uma didática tradicional moldada por processos
dominantes. Nesta perspectiva, concordamos com a afirmação de (DEMO, 2000, p. 85) quando
afirma que “[...] a melhor maneira de aprender não é escutar aula, mas pesquisar e elaborar com
mão própria, sob a orientação do professor. Não é mister combater a aula, mas esta mantém apenas
a função de promover pesquisa e elaboração própria”.
Neste sentido, a realização da pesquisa em sala de aula que estamos propondo possui
finalidades, mais educativa do que científica. Tendo em vista que esta se apresentará como
mediação na aprendizagem, assim como uma percussora na autonomia do sujeito. Assim, a
proposta do ensino com pesquisa exige do professor um novo perfil, com novas atitudes, exigindo
um professor reflexivo e pesquisador (SCHÖN, 2000). Este perfil designará condições favoráveis
para o desenvolvimento de atividades de pesquisa na sala de aula, isto é, de educar pela pesquisa.
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O professor ao assumir o educar pela pesquisa possui como princípio metodológico no
cotidiano da sua atividade docente, para propiciar ao aluno condições que desenvolva sua
autonomia intelectual e também sua autoria ao longo do processo de ensino e aprendizagem
(MORAES, GALIAZZI e RAMOS, 2002). No entanto, é preciso tornar a sala de aula em um
ambiente dinâmico fazendo com que as informações tenham sentido para todos os alunos frente à
diversidade presente toda sala de aula, o professor necessariamente terá que assumir um perfil
diferencial, o de professor pesquisador.
De acordo com o exposto, propomos neste estudo a pesquisa como instrumentalização de
professores e que pode ser desenvolvida na própria sala de aula, firmando assim uma nova cultura
na produção de conhecimentos.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia utilizada na pesquisa baseia-se em uma abordagem qualitativa que se apoia
em dados sobre o mundo social, desvenda novas abordagens metodológicas para o entendimento e
compreensão do fenômeno em estudo. Assim, busca entender e interpretar os significados
atribuídos pelos sujeitos na compreensão da realidade (CHIZZOTTI, 2010). Neste estudo é
explicitada porque esta nos possibilita desvelar o fenômeno na sua totalidade, ou seja, nos permitirá
investigar se Ensino com Pesquisa é realidade no curso de Licenciatura em Pedagogia, com vista a
conhecer suas contribuições na formação inicial do professor.
O método de abordagem adotado na pesquisa é o materialismo histórico-dialético, por ser
um estudo que pressupõe “a compreensão de uma realidade baseada numa interpretação dialética na
busca por explicações a partir da realidade dos fenômenos e na busca de uma transformação”
(FRIGOTTO, 2010, p. 86). Para que a pesquisa tenha um resultado satisfatório e alcance seus
objetivos, seu desenvolvimento ocorre por etapas: na primeira etapa foi realizada a construção da
pesquisa bibliográfica. E o segundo momento que será a realização da pesquisa de campo onde por
meio da observação direta e aplicação de entrevistas aos sujeitos da pesquisa buscaremos analisar
de que forma o Ensino com Pesquisa está presente no cotidiano da formação dos professores(as) do
curso de Licenciatura em Pedagogia. Os sujeitos participantes da pesquisa foram cinco (05)
professores formadores e vinte (20) estudantes do Curso de Licenciatura em Pedagogia do ICSEZ.
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Com o objetivo de saber se a didática do ensino com pesquisa é realizada na sala de aula
fizemos a observação no período de quinze dias, com carga horária de 20 horas semanais. Dessa
forma, foi possível diagnosticar que o ensino com pesquisa ainda não é a didática utilizada pelos
professores do curso de Pedagogia. No entanto, observamos que existem pequenas tentativas de
realizá-lo como eventuais questionamentos do professor direcionado aos alunos, para verificar os
conhecimentos prévios e instigar sua participação nas aulas, fator apontado como grande gargalo
pelos docentes para a realização do ensino com pesquisa, o que não significa a realização de tal
didática, como destacam os autores até então estudados.
Em conversa com um dos professores em observação, este apontou esta realidade como
fator cultural, pois historicamente os primeiros anos de vida escolar e em toda educação básica,
muitos alunos foram reprimidos e não podiam falar durante as aulas, tendo o professor como centro
de todo processo educativo, configurando um modelo tradicional de ensino. É em reação a este
ensino conservador tido durante anos como praticamente a única possibilidade de ensinar que o
ensino com pesquisa se apresenta como uma didática inovadora na construção do conhecimento e
efetivação da aprendizagem.
Segundo Nóvoa (2001) a realização de práticas pedagógicas do antigo molde de ensino
dificulta uma formação de professores com condições necessárias para enfrentar os desafios postos
pela complexidade do trabalho docente que se mostra cada vez mais crescente. Na perspectiva de
melhorias na aprendizagem do aluno e do trabalho docente é que o ensino com pesquisa se
apresenta como uma nova didática capaz de romper com o ensino tradicional e com a reprodução
do conhecimento.
Nesse sentido, foi durante as observações que se evidenciou as principais didáticas utilizadas
pelos professores em estudo, como a excessiva utilização de slides, seminários e como formas
avaliativas provas e exercícios de pesquisa. Com relação à descrição das observações e comparando
com a literatura, percebemos que a didática utilizada pelos docentes não tem instigado a motivação
e participação dos estudantes, nem tão pouco, conduzido a construção de novos conhecimentos.
Entretanto, a proposta neste estudo tem por fundamentos o ensino com pesquisa, acarreta em
uma didática diferenciada comprometida com a ética, senso crítico e que seja facilitadora para a
apreensão do saber. Corroborando com (DEMO, 2000, p.2), ao afirmar que o “educar pela pesquisa
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tem como condição essencial primeira que o profissional da educação seja pesquisador, ou seja,
maneje a pesquisa como principio científico e educativo e a tenha como atitude cotidiana”.
A PERCEPÇÃO DOS DOCENTES E DISCENTES ACERCA DA DIDÁTICA DO ENSINO COM
PESQUISA
A entrevista realizada aos estudantes e docentes do curso nos permitiu saber suas opiniões e,
até mesmo, os conhecimentos que possuem acerca da didática do ensino com pesquisa. Esse
momento da pesquisa foi fundamental para evidenciar se a didática do ensino com pesquisa faz
parte do cotidiano universitário do curso de Licenciatura em Pedagogia, principalmente, conhecer
os sujeitos da pesquisa pensam sobre isso. Dessa forma, iniciamos nossos questionamentos com a
seguinte indagação aos professores e estudantes: O que é o ensino com pesquisa?
Para tanto analisando as falas dos professores, fica evidente que ao conceituar o ensino com
pesquisa, alguns pareciam confusos nas respostas e muitos responderam como sendo sinônimo de
pesquisa bibliográfica conforme a fala do Professor 01: “É ensinar de uma forma em que o aluno
possa ser direcionado à investigação, por exemplo, um conteúdo após ministrado pode ser
trabalhado de forma que o aluno pesquise nos livros respostas e assim construa o conhecimento.
No entanto, analisando a fala de outros professores: “É utilizar-se de ferramentas de pesquisa
(metodologia) com o intuito de fazer o aluno a descobrir o seu interesse pelo conhecimento”.
Aproximando-se do conceito proposto neste estudo. Para tanto, aplicando as entrevistas aos
estudantes objetivando conhecer a opinião destes a respeito do ensino com pesquisa.
Vejamos suas declarações, de alguns estudantes quando perguntados: O que é ensino com
pesquisa? De acordo com análise das falas dos estudantes, percebemos certa dificuldade de
conceituar o ensino com pesquisa, no entanto enfatizaram sua importância por ser uma didática que
contribui com a comunidade, para a ampliação do conhecimento, uma maior capacidade de
aprendizagem e disseminação do conhecimento. Vale ressaltar que alguns estudantes conceituou o
ensino com pesquisa como uma atividade prática, ou seja, a relação teoria e prática,
exemplificando, o estágio. Tal situação ocorre devido ao estágio proporcionar aos estudantes maior
compreensão da complexidade acerca do processo ensino-aprendizagem.
Diante das análises das entrevistas e observações descritas, podemos perceber que embora
para muitos estudantes e professores, o ensino com pesquisa seja uma didática relativamente
inovadora, nenhuma das formas apontadas pelos entrevistados se aproximaram como metodologia
realizada em sala de aula.
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No entanto, todos os sujeitos participantes deste estudo, enfatizaram a importância do ensino
com pesquisa no processo de ensino aprendizagem e na formação do professor, mesmo não sabendo
com segurança conceituar. Porém, podemos comprovar em suas falas que todos os entrevistados
vêem o ensino com pesquisa como instrumento pedagógico capaz de direcionar e possibilitar os
alunos, rumo a aprendizagens significativas, bem como a satisfação do trabalho docente mesmo
diante das dificuldades e diversidades presentes na sala de aula.
CONCLUSÕES
A relevância do Ensino com Pesquisa na formação dos professores(as) se evidenciou pela
importância de uma prática pedagógica que valorize os conhecimentos de mundo dos discentes, a
produção de atividades diferenciadas com caráter prática e lúdica por oferecer um processo
formativo dinâmico, atrativo e motivacional aos estudantes para a construção de conhecimentos. À
luz dos argumentos, o Ensino com Pesquisa neste estudo, se institui como importante ferramenta
para a realização de um ensino mais atrativo e significativo aos estudantes, a qual proporciona
importantes contribuições na melhoria do processo formativo de professores e apropriação de
conhecimentos pelos alunos, mas também a sensibilização dos professores para a importância desse
recurso pedagógico.
Desta forma, temos a certeza que a partir da leitura e apropriação dos processos pelos quais
a didática do ensino com pesquisa é desenvolvido, bem como os benefícios aos processos
formativos de professores, o ensino com pesquisa estará presente no cotidiano e ação didática dos
professores, acarretando na melhoria de ensino desenvolvido em nossas escolas.
Sendo assim, almeja-se que esta pesquisa possa contribuir e ser um repensar no processo
formativo de professores, levando em consideração a concretização das finalidades do Ensino com
Pesquisa, contribuindo com informações para que os professores no futuro muito próximo possam
continuar este estudo e tenham a oportunidade de desenvolver a didática do ensino com pesquisa
em suas práticas.
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Resumo
O texto é produto das reflexões oriundas no âmbito do curso de Mestrado em educação - PPGEUFAM. Tem como objetivo geral: avaliar as contribuições do Ensino com Pesquisa na Formação de
Professores(as) do curso de Pedagogia do ICSEZ/Parintins com vistas ao entendimento do processo
formativo de professores (as). E específicos: aprofundar o estudo sobre as seguintes categorias de
análise: Pedagogia, Ensino e Pesquisa e Formação de Professor; e analisar como os professores e
estudantes vivenciam o ensino com pesquisa no processo formativo. É um estudo, na perspectiva
histórico-crítica, a partir do desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. As
principais fontes de informações empíricas obtidas foram por meio de entrevistas semiestruturadas
aplicada aos professores e estudantes. Apoiou-se nos procedimentos metodológico da pesquisa:
bibliográfica e de campo, com foco numa abordagem qualitativa, pautou-se no método do materialismo
histórico dialético. A pesquisa permitiu concluir, dentre outros aspectos, que o Ensino com Pesquisa é
parcialmente presente no Curso de Licenciatura em Pedagogia do ICSEZ/UFAM. Pois, conforme a
analise das entrevistas realizadas com os sujeitos da pesquisa, percebemos que estes não conseguiram
conceituar claramente o que seja Ensino com Pesquisa, mas objetivaram-se em afirmar sua importância
na formação e para sua futura prática docente, embora para os entrevistados, a pesquisa apareça como
uma atividade não relacionada ao espaço da sala de aula. Assim, percebe-se que o Ensino com Pesquisa
ainda é um desafio para os(as) professores(as) do colegiado de Licenciatura em Pedagogia do ICSEZ,
visto que a articulação de Ensino e Pesquisa ainda é uma dificuldade encontrada.
Palavras-chave: 1; Ensino com Pesquisa 2; Formação de Professores 3; Licenciatura em Pedagogia.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORAS E PROFESSORES: QUESTÕES
COMUNS À UNIVERSIDADE E A ESCOLA BÁSICA
O ano de 2017 configurou-se um importante marco na articulação de uma proposta conjunta
de formação continuada em uma perspectiva colaborativa entre a universidade e a escola básica
para o município de Itaboraí, mais especificamente para a etapa da Educação Infantil. Este primeiro
ensaio de articulação interinstitucional, uniu, via curso de extensão, três instituições responsáveis
pela formação de professores: a UERJ-FFP, a Faculdade de Educação da UNICAMP, ambas, via
grupos de pesquisa, a saber, Polifonia1 (UERJ-FFP) e (GEPEC2- UNICAMP), e a Secretaria
Municipal de Educação, Cultura de Itaboraí (SECTUR), por meio da Coordenação de Educação
Infantil.
Tudo começou no ano de 2017, quando uma de nós, integrante do Grupo Polifonia (UERJFFP) e assessora técnica formadora da SECTUR, iniciou o mestrado acadêmico. Nestes dois
lugares, vivia por um lado os movimentos de desenhar a arquitetônica (BAKHTIN, 2012) da
pesquisa, pensando os modos pelos quais desenvolveria a pesquisaformação (MOTTA;
BRAGANÇA, 2019) sobre a formação continuada das professoras das infâncias de Itaboraí, mais
especificamente a compreensão da dimensão formativa que acontece por meio da escuta atenta às
crianças, tendo como aporte as narrativas destas escutas. E, de outro, os dilemas de estar atuando
profissionalmente na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo e cotidianamente
trabalhar, junto aos demais formadores, com os limites e possibilidades da formação continuada dos
docentes da Rede Municipal.
Em especial, neste mesmo ano, a SECTUR percebeu a necessidade de estudar, debater e
sistematizar um Programa Municipal de Formação Continuada. Primeiramente que registrasse a
história da formação continuada no município que já vinha sendo produzida há anos, no campo da
prática, bem como expusesse o pensamento coletivo quanto às concepções teórico-práticas da
formação docente. Além disto, o documento também teria por objetivo explicitar as metodologias
formativas que melhor dialogassem com tais concepções. A partir desta ideia inicial, os assessores
técnicos formadores da SECTUR foram reunidos em um grupo de trabalho, denominado (GT) de
formação continuada, com o intuito de discutir e viabilizar tal proposição e pensar: Qual tem sido o
papel políticoideológico que temos tido frente à formação dos professores? Temos pensado,
1

Grupo Interinstitucional de Pesquisa-formação Polifonia.

2

Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada.
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conforme órgão público, sobre a fundamental articulação entre formação, carreira e valorização
das/os professoras/es? Como pensar tais proposições em uma Rede que ainda não cumpre a Lei do
Piso?
Todas estas questões ebuliam em nossos pensamentos à época, como formadoras e como
pesquisadoras. E estar neste entrelugar cujo campo intercessor girava em torno das questões da
formação continuada das/os professoras/ES fundamental para pensarmos, como proposta
metodológica da pesquisaformação, um curso de extensão, como modalidade de formação
continuada, onde o processo de reflexão e estudo durante os encontros, provocasse um movimento
coletivo de narrativa das experiências com as crianças e, ao mesmo tempo, de compreensão
partilhada das dimensões formativas por todos os atores do processo, cursistas e formadores. Para
tal, definimos como dispositivo metodológico as narrativas escritas das experiências pedagógicas,
as pipocas pedagógicas3 (PRADO; SOLIGO; 2016), em diários de itinerância (BARBIER, 2007).
Deste modo, elaboramos o projeto de curso de extensão articulando a FFP-UERJ, a qual a
pesquisaformação estava vinculada, o GEPEC (UNICAMP), responsáveis pela criação do conceito
de “pipocas pedagógicas”, a Coordenação de Educação Infantil da SECTUR e as escolas da rede,
em torno da produção de um conhecimento docente em um lugar comum a todos os envolvidos.
Neste sentido, o curso foi cunhado em uma relação horizontal quanto ao objetivo partilhado de dar a
conhecer um pouco mais e melhor sobre os modos de pensarfazer a formação continuada de
professores, tendo como colaborador principal nesta relação, as contribuições reflexivas de quem as
vivencia em si, as/os próprias/os professoras/es.
A COLABORAÇÃO NASCIDA DO ENCONTRO: UMA PROPOSTA DE EXTENSÃO
BASEADA NA COMUNICAÇÃO E ECOLOGIA DE SABERES
A opção pelo formato de curso de extensão como metodologia da pesquisaformação se deu
a partir da opinião das/os próprias/os professoras/es. Isso porque, a Secretaria de Educação, em
virtude do Programa de Formação Continuada, organizou uma pesquisa virtual no dispositivo
Google Docs, mais especificamente com relação à formação em serviço. A pesquisa tinha a
intenção de conhecer um pouco mais a opinião das professoras e professores sobre o conceito e a
função da formação continuada.
Pipoca pedagógica é um gênero praticado pelo Gepec-Unicamp. É um tipo de crônica do cotidiano escrita por
professores, uma breve narrativa de acontecimentos que têm lugar na escola e cujos protagonistas são o aluno, o
professor e principalmente a relação entre ambos. Nelas o autor não faz uma reflexão explícita, mas narra uma história,
um episódio da história de sua prática pedagógica, que suscita (ou não) reflexão no leitor.
3
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A pesquisa contou com as respostas de 375 (trezentos e setenta e cinco) professoras/es de
Itaboraí. A partir dela observou-se que 94,1% das/dos professoras/es afirmavam ter participado das
formações continuadas oferecidas pela Secretaria até o final daquele ano. Isso mostra a importância
da continuidade dos investimentos na formação dos profissionais do magistério público municipal,
tanto em virtude das determinações legais, quanto pela adesão dos próprios educadores.
Ainda de acordo com a pesquisa, 38,6% dos professores sinalizaram a preferência por
formações com os formatos de cursos, 35,4% oficinas e 20,4% palestras, respectivamente.
Interessante levar em consideração, que uma parcela muito pequena de professoras e professores
afirma preferir formações à distância, levando-nos a pensar sobre a importância de encontros
presenciais, com metodologias fortalecedoras dos elos de coletividade e partilha. Estas constatações
confirmaram a ideia da importância de propor encontros formativos em formato de curso e que
pudesse estar organizado de maneira mais dinâmica, fundamentado em uma ideia de
compartilhamento de experiências, além de ter por base, uma escuta atenta a estes profissionais e às
suas questões.
Para além disto, percebíamos como necessário, avançar nas questões que eclodiam da
prática, discutir o entendimento do que se faz na prática está diretamente ligado às concepções de
quem o faz. Logo, da impossibilidade de dissociar a teoria da prática, e, ao contrário, da imbricação
intrínseca destas duas dimensões. Ou seja, era fundamental relativizar esse discurso tão circulante
na escola de que teoria é uma coisa e prática é outra. Neste sentido, o conhecimento científicocultural – mais circulante na universidade precisaria encontrar com o conhecimento pedagógicodidático – mais circulante na escola e gerar um novo conhecimento. Esse outro conhecimento foi
denominado por Nóvoa (2017), como “conhecimento profissional docente”, defendido por ele, em
virtude do lançamento do Complexo de Formação de Professores da UFRJ, o qual implicaria,
fundamentalmente, na visibilidade da/o professora/or como protagonista na reflexão, teorização e
produção deste conhecimento. Além disto, Nóvoa provoca-nos ainda mais ao afirmar não existir um
conhecimento profissional docente, sem que haja a escrita deste conhecimento. Reconhecendo a
necessidade de que as/os professoras/es – verdadeiras/os sabedoras/es e criadoras/es do saber de sua
profissão – escrevam sobre este conhecimento, para que o mesmo possa ser comunicado como um
postulado profissional sobre a docência.
Deste modo, unir as aspirações das/os professoras/es aos estudos teóricos do campo da
formação de professores dando pistas ao desenho do curso de extensão de modo colaborativo e
interinstitucional, onde uniríamos universidade e escola básica por meio de uma metodologia
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dialógica de formação (SOLIGO, 2015) tendo por princípio, a escrita dos saberes da experiência
dos docentes.
Para tal, era central termos o cuidado teóricometodológico, convocado pelas reflexões Paulo
Freire (1983), quanto ao sentido da palavra extensão. Ou seja, não ser uma proposição restrita aos
campos associativos da palavra extensão, como ato de estender, entregar, transmitir, levar a algum
lugar ou a alguém certo conhecimento. Como se o outro não tivesse também, conhecimentos
passíveis de interlocução entre ambos. Mas, ao contrário, dirimisse essa ideia de que aquilo que o
professor da educação básica pensa, faz e diz, não tem importância na esfera universitária,
conforme pensado pela professora Maria, participante do curso:
Nunca pensei que o que a gente escrevesse tivesse valor.
Itaboraí, 17 de outubro de 2017.

Neste limiar que Paulo Freire entende a extensão universitária como uma lógica que precisa
ter a ver com diálogo, com comunicação, pois a sua função dentro do princípio indissociável ao
ensino e à pesquisa é a educação. “E educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é
transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos
significados” (FREIRE, 1983, p.13). Ao assumirmos essa ideia como princípio estruturante do
curso, primando por compreender os movimentos formadores, individuais e coletivos, com base no
que se narra sobre a própria experiência, trouxe para nós, contribuições para pensarmos o campo.
Principalmente, quando ao ler os diários das professoras, lemos narrativas como estas:
Acho que formações que você pode falar, se expressar de alguma forma, seja na fala
ou na escrita e ter a possibilidade de ouvir o outro, são de grande valia para o
crescimento profissional.
(Avaliação da professora Viviane Goulart da Silva Teixeira)

Isso nos leva a perceber como preponderante levar em consideração a promoção de
encontros formativos com mais possibilidades de acionar a reflexividade sobre o saber da
experiência. Criando oportunidades aos sujeitos compreenderem a si e ao seu trabalho, logo, a sua
formação profissional e humana, por meio de conversas, partilha de experiências, análises das
práticas e comunicação de saberes docentes, ou seja, ao tomarem consciência das dimensões
ontológicas, exotópicas, políticas e epistemológicas que estão envolvidas no processo de formar-se.
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EM COLABORAÇÃO CHEGAMOS A ALGUMAS CONCLUSÕES
A experiência interinstitucional do curso de extensão nos possibilitou perceber a formação
continuada como aquele movimento capaz de provocar na/o professora/or uma postura de busca
constante de uma cultura pedagógica em diálogo com os estudantes, que, por serem plurais e
miméticos, exigem práticas também em constante transformação. Neste contexto, formar-se, ao
mesmo tempo, em que produz novas aprendizagens (existenciais, instrumentais, relacionais e
reflexivas) exige desaprendizagens. Desaprender hábitos que nos detém. Quando isto acontece,
perdemos o medo da dúvida e da pergunta ao abrirmos espaço para a formação, como possibilidade
criadora de ser professorespesquisadores, como intelectuais públicos capazes de estar em constante
movimento de inventar, da melhor maneira possível, a própria prática – poiésis. Quem nos ajudou a
pensar sobre isto foram as próprias professoras em suas reflexões escritas nos diários:
Um curso sobre narrativas... Será que é um curso de Língua Portuguesa? Será que
querem aprimorar nossa escrita? Ou será um curso para nos ensinar a escrever
narrativas? Essas eram as minhas indagações quando ouvi falar deste curso sobre
narrativas pedagógicas. Mas me inscrevi, pois li que no curso seria falado algo sobre
infância, palavra que me desperta o interesse de saber sempre mais e a buscar a todo o
tempo me aprofundar sobre o assunto. O primeiro dia de curso... As primeiras
impressões... Como posso descrever? Acho que uma mistura de medo de algo novo e
o desejo de me envolver em algo novo. O curso tinha a proposta de escrever narrativas
sobre a nossa prática. O que será de bom que eu tinha em minha prática que alguém
gostaria de saber e ler a respeito? Fui investigar a minha prática e a princípio não via
tanta coisa boa assim, mas a cada dia de formação fui levada a perceber e escrever do
que não imaginávamos. Falávamos de olhar atento, escuta atenta as experiências com
as crianças. Nos levavam a refletir sobre a prática pedagógica na Educação Infantil e
as concepções que tínhamos sobre as crianças. Atividade ou experiência? Percebi que
a minha prática era repleta de experiências, o que me faltava era o olhar atento para
perceber tanta possibilidade vivenciada. A cada encontro fui desenvolvendo e
apurando o olhar e a escuta e eu via as pipocas explodirem. Elas passaram a acontecer
ou era eu que não as via? Com certeza era eu que não as via. A partir do momento que
comecei a ouvir mais as crianças e olhar os momentos de curiosidade como momentos
de trocas de informações, minha visão sobre as lógicas infantis foram modificando.
Consegui desenvolver um projeto a partir da curiosidade das crianças, valorizando e
estimulando essa curiosidade durante todo o projeto. Percebi que a curiosidade leva a
descoberta, que leva a construção do conhecimento e a aprendizagem. Como este
curso modificou meu olhar e minha escuta em relação às crianças e suas experiências,
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descobertas e lógicas infantis. Os relatórios individuais das crianças que produzi
durante o curso foram narrativos e com as falas das crianças. Reflexivo...
questionador... prazeroso... São palavras que resumem o curso. Com certeza terminei
o curso com um novo olhar. Entrei uma professora que explicava a atividade para seus
alunos e saí que só fala em experiências, só proporciona experiências para as suas
crianças; que valoriza a descoberta e a vivência de oportunidades de aprendizagens
significativas. Uma professora com um olhar diferente, com escuta atenta e um jeito
diferente de olhar e escrever sobre a sua prática.
Ingrid Vieira - (Rio Bonito 28/09/2017)

E neste contexto, as narrativas das experiências podem colaborar efetivamente nos
movimentos de reflexividade da/o aprendente em um processo de aprender a aprender
continuamente e ousar pensar, para além do fundamental conceito de formação continuada, em uma
noção de aprendizagem continuada de professoras/es. (MOTTA, 2019).
Assim entendemos que a academia, fundada no princípio indissociável do ensino, da
pesquisa e da extensão, precisa ter, como compromisso, estabelecer uma relação de justiça
cognitiva (SANTOS, 2010) com a escola básica. Ou seja, não se colocando em um patamar de
quem leva um conhecimento legitimado a alguém, mas produzir um sentido de comunicação e
diálogo entre os envolvidos, articulando, a partir de uma ecologia de saberes, conhecimentos
acadêmicos aos conhecimentos teoricopráticos.
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Resumo
O presente trabalho comunica a experiência de formação continuada de professores por meio da
realização de um curso de extensão, proposto colaborativamente entre duas universidades – UERJ-FFP
e UNICAMP, a Coordenação de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Turismo de Itaboraí e as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil do município, pensado
como dispositivo metodológico da pesquisaformação: A formação continuada e a dimensão formativa do cotidiano:
narrativas de encontros entre professoras e crianças na Educação Infantil em Itaboraí, realizada pelo Programa de
Mestrado Acadêmico Processos Formativos Desigualdades Sociais (UERJ-FFP), no período de 20172019. A experiência interinstitucional de articulação de saberes e fazeres entre a universidade e a escola
básica, compreendendo esta proposição como uma parceria comunicativa em ecologia de saberes
(SANTOS, 2010) entre os sujeitos envolvidos visando à afirmação profissional dos professores como
intelectuais públicos, via compreensão das dimensões formativas que acontecem nos movimentos de
protagonização da palavra de professores e crianças, produziu importantes deslocamentos para
pensarmos a dimensão instituída da formação continuada, tanto academicamente, ao fundamentar os
projetos extensionistas, no que se refere à indissociável relação de ensino, pesquisa e extensão; quanto
para a própria Secretaria de Educação, ao planejar suas parcerias e buscar melhor compreender a sua
centralidade quanto à formação continuada de seus professores. Fato é que o vivido durante o curso de
extensão possibilitou reflexões que nos mobilizam a narrar e tornar pública esta experiência enquanto
seu diferencial interinstitucional que contou com a parceria de diferentes instituições formadoras e dos
múltiplos sujeitos envolvidos, tendo como premissa a formação que ocorre no encontro, em um lugar
comum entre os envolvidos.
Palavras-chave: Formação de Professores; Formação Continuada; Pesquisaformação.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Analisa as práticas de formação continuada de professores centrada na Escola pelas experiências
formativas e como como foco de produção acadêmico-científicas, refletindo acerca dos usos de
conceitos importantes em pesquisas em formação de professores. O primeiro texto discute as
tendências e os fundamentos da formação continuada debatidos pelos Encontros Nacionais de
Didática e Práticas de Ensino (Endipes), em suas produções do período de 2012 a 2016. Assume
António Nóvoa e Marie-Christine Josso como referenciais teóricos, em diálogo com Carpentier e
Lessard (2016) e Ball, Maguire e Braun (2016) na reflexão sobre as políticas de formação continuada e
sua tradução na escola. O segundo texto investiga a formação continuada proposta pelo Pacto Nacional
pelo Fortalecimento do Ensino Médio (Pnem) no Estado do Espírito Santo, nos usos e apropriações
que os professores e os demais agentes dessa formação fizerem da proposta formativa. Ancora-se nos
pressupostos teórico-metodológicos de Michael de Certeau e nos estudos de António Nóvoa, pela
pesquisa exploratória e pela análise documental. O terceiro texto estuda o pensamento de Michel de
Certeau como potente para o desenvolvimento de pesquisas em formação de professores. Dentre os
autores utilizados como referências para compor o quadro teórico-metodológico, apontamos António
Nóvoa (2002; 2009), Marie-Christine Josso (2006) em diálogo com Carpentier e Lessard (2016), Ball,
Maguire e Braun (2016); Michael de Certeau (1994; 1996; 2012; 2015), Dosse (2004), Josgrilberg (2008),
Vidal (2011) e Carvalho (2009), pelos conceitos de narrativas, memórias e linguagens, a pesquisa como
possibilidade de intensa produção da formação e de pesquisa no campo. Este painel indica a formação
continuada centrada na escola, como política que valoriza a experiência profissional do professor e suas
narrativas. Propõe a produção de pesquisa em formação de professores sustentadas na perspectiva
teórica de Michel de Certeau e pelas análises da produção acadêmica.
Palavras-chave: Formação continuada centrada na escola; Pesquisa em educação; Produções
acadêmicas; Michel de Certeau.
FORMAÇÃO CONTINUADA CENTRADA NA ESCOLA: ANÁLISES DA PRODUÇÃO
ACADÊMICA DOS ENDIPES
Liliane da Silva Costa – PMS

INTRODUÇÃO
Este artigo analisa a produção acadêmica sobre formação continuada de professores centrada
na escola, dos XVI, XVII, XVIII Endipes, realizados no período de 2012 a 2016.
A expansão dos programas de pós-graduação no Brasil nos últimos anos favoreceu o
desenvolvimento da pesquisa em diversas áreas do conhecimento, sobretudo na educação, trazendo
significativas contribuições para compreender seus objetos, seus fenômenos. Tal movimento tem
sido acompanhado pelos eventos científicos que, contemplando diferentes temáticas educacionais,
socializam investigações que contribuem para fortalecer debates nessa área. Entendemos que o
Endipe representa no decurso dos seus 39 anos de existência como um espaço singular, que põe em
pauta reflexões sobre pesquisas e experiências desenvolvidas no campo educacional brasileiro.
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Consideramos que o período investigado (2012-2016) nos Endipes compreende um
momento efervescente do debate sobre a formação continuada de professores centrada na escola,
mobilizando reflexões para o entendimento que essa perspectiva assume no âmbito da produção
científica, das temáticas e das metodologias priorizadas pelos pesquisadores, bem como dos
aspectos postergados e que necessitam de mais atenção.
O reconhecimento da escola como um ponto de partida e de chegada para promover a
formação continuada pressupõe uma valorização do protagonismo do professor nesse processo de
construção de conhecimentos. Nesse sentido, compreender a escola como o lugar da formação de
professores pressupõe assumi-la “[...] como o espaço da análise partilhada das práticas, enquanto
rotina sistemática de acompanhamento, de supervisão e de reflexão sobre o trabalho docente”
(NÓVOA, 2009, p. 41).
FUDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Apesar da articulação de perspectivas que considerem a formação continuada como processo
dinâmico, envolvendo as relações individuais e coletivas, estabelecidas entre os sujeitos nos
diferentes contextos sociais, ainda têm predominado tendências que assumem a formação
continuada como algo instituído de “fora” para “dentro”, pautado numa bagagem de competências a
serem transmitidas e assimiladas pelos professores para a execução de seu trabalho. Tendo em vista
a complexidade que envolve o estudo da formação continuada de professores, requerendo, portanto,
uma análise conjunta de variados aspectos que a fundamentam, tecemos os pressupostos
epistemológicos de nosso objeto de pesquisa, baseando-se em António Nóvoa e Marie Christine
Josso, eleitos como nossos principais referenciais teóricos, pela solidez conceitual de suas
proposições e significativas contribuições para os estudos sobre a formação continuada de
professores.
Compreendemos que nos processos de formação continuada centrada na escola, o professor
constitui-se em um ser criativo que reavalia suas experiências e conhecimentos, reorientando suas
práticas pedagógicas mediante as trocas estabelecidas entre seus pares. Referimo-nos à dimensão
política assumida pelo professor como sujeito aprendente de seu processo formativo e de seu
trabalho docente, cujo protagonismo evidencia uma perspectiva de formação tal qual postulada por
Josso (2006):
[...] enquanto implicação da pessoa e seus interesses de conhecimento e de formação
que podem ser formulados pela própria pessoa ou por outros, por um lado e por outro
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lado, que essa pessoa está interessada em compreender e contribuir para nutrir o
envolvimento e os interesses de conhecimento de seus parceiros na situação educativa;
dito de outro modo, interessada em participar de uma pedagogia da troca de saberes
(JOSSO, 2006, p. 30).

Tais proposições relacionam-se ao pensamento de Nóvoa (2002), que concebe o contexto da
formação como um espaço ocupado por diferentes atores individuais e coletivos, definindo-se como
uma construção humana e social, da qual seus variados participantes possuem autonomia no
direcionamento dos próprios projetos. Nessa perspectiva, o autor aborda a necessidade de superação
da ideia dos professores como funcionários subordinados ao controle burocrático-administrativo,
ultrapassando uma ótica de regulação do trabalho docente e da relação linear entre o saber científico
e as práticas escolares. Nesse sentido, Nóvoa (2002) enfatiza:
A formação contínua deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva que forneça aos
professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de
autoformação participada. Estar em formação implica um investimento pessoal, um
trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à
construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional (NÓVOA,
2002, p. 38-39).

Nessa lógica, a escola apresenta-se como um importante lócus formativo. É nesse lugar que
cotidianamente, por meio das trocas de experiências e diversos saberes entre seus pares, professores
também se formam como sujeitos críticos e reflexivos de sua realidade, cujas percepções nem
sempre são consideradas na elaboração das políticas de formação continuada. Assim,
problematizamos que refletir sobre a escola como um importante espaço de formação individual e
coletiva e de exercício da cidadania democrática significa considerar o papel essencial que o
professor assume nesse movimento. Isso implica o desenvolvimento de práticas de formação
continuada que lhe assegure refletir sobre o próprio trabalho, a integração dos aspectos pessoais e
organizacionais na vida profissional e o estabelecimento das dimensões coletivas da profissão
(NÓVOA, 2002).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os procedimentos metodológicos da pesquisa bibliográfica articularam-se em torno do
mapeamento dos trabalhos que tratavam de formação continuada centrada na escola dos Endipes de
2012 a 2016, cujo acesso às informações gerais e aos seus e-books foi feito por meio dos links de
cada uma das edições disponibilizados no site do evento. Acessando essas páginas, fizemos o
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download dos arquivos referentes aos respectivos eventos, prosseguindo na exploração quantitativa
e qualitativa dos textos. O Endipe de 2012 não se encontrava disponível no site do evento, em que
acessamos os conteúdos dessa edição por meio CD ROM.
Segundo Malheiros (2011), a pesquisa bibliográfica tem por objetivo verificar o que se
encontra disponível em diferentes fontes, em termos de produção científica acerca de um
determinado tema, de modo a comparar e relacionar seus resultados de pesquisa. Ferreira (2002)
complementa tal pensamento, afirmando que as pesquisas dessa natureza são formuladas na
pretensão de
[...] mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do
conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e
privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições têm
sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em
periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários (FERREIRA,
2002, p. 257).

Os critérios de recolha dos trabalhos sobre formação continuada centrada na escola foram
definidos mediante as seguintes etapas: a) leitura exploratória de todos os trabalhos sobre formação
de professores, buscando identificar o descritor “formação” ou termos similares nas diferentes áreas
do conhecimento e etapas de ensino; 2) análise dos trabalhos sobre formação de professores,
mediante identificação do descritor “formação contin” ou termo Semelhante (“formação
permanente”) no título, resumo ou palavra-chave e leitura integral de alguns textos para confirmar
algumas evidências presentes no resumo; c) leitura integral do conjunto de trabalhos que tratavam
da formação continuada de professores, selecionando os que assumiam a formação centrada na
escola como objeto de estudo.
Além de averiguarmos a materialidade dos trabalhos, apostamos no esforço de entender os
sentidos advindos deles, atravessados pelos aspectos conjunturais em que foram produzidos e pelas
particularidades de seus autores, assumindo essa tarefa como indispensável na dinâmica de
compreensão do nosso objeto de estudo. Assim, optamos por explorar os textos dos Endipes por
meio de indicadores bibliométricos (BUFREN; PRATES, 2005), a saber: a) materialidade –
procedência institucional, natureza da IES, origem demográfica estadual e regional da instituição,
relação autoral (individual ou coletiva), abordagem metodológica, etapas de ensino e autores de
referência; b) textualidade – temáticas debatidas, perspectiva de formação continuada,
fundamentação teórica e demais pressupostos evidenciados nos textos.
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Assumimos a análise de conteúdo de Bardin (1977), em que o sistema de categorias não foi
estabelecido previamente, mas resultante das concepções que emergiram do material analisado.
“[...] Entre as diferentes possibilidades de categorização, a investigação dos temas, ou análise
temática, é rápida e eficaz na condição de se aplicar a discursos diretos (significações manifestas) e
simples” (BARDIN, 1977, p. 153, grifo da autora). Desse modo, a sistematização das análises foi
conduzida deixando vir à tona os pressupostos e os sentidos produzidos nas reflexões dos autores
dos textos sobre a formação continuada centrada na escola, cujas conclusões não foram definidoras
a priori de um discurso nem de um posicionamento definitivo e imutável.
Ferreira (2002) auxilia-nos no aprofundamento dessa análise, enfatizando que os textos
carregam lacunas, ambiguidades e especificidades, preenchidas pela leitura que o pesquisador faz
deles. No caso dos processos de investigação científica da produção acadêmica sobre um
determinado tema, “[...] a História da produção acadêmica é aquela proposta pelo pesquisador que
lê. Haverá tantas Histórias quanto leitores houver dispostos a lê-las” (FERREIRA, 2002, p. 269).
O MOVIMENTO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA
CENTRADA NA ESCOLA NOS ENDIPES DE 2012 A 2016
Relativamente à produção acadêmica dos Endipes realizados entre 2012 e 2016, foi
identificado um total de 3.386 trabalhos distribuídos entre painéis, pôsteres, mesas redondas,
sessões especiais, simpósios, conferências e salas de conversas, com destaque para o XVIII Endipe
que desponta com a maior quantidade de trabalhos (1.373), seguido do XVII Endipe com 1.140
trabalhos e do XVI Endipe com 873 trabalhos.
Devido ao elevado quantitativo de trabalhos identificados nos Endipes, assumimos os textos
referentes aos painéis dos eixos temáticos que versavam sobre formação de professores, a saber:
políticas de formação inicial e continuada de professores (Endipe 2012), didática e prática de ensino
na relação com a formação de professores (Endipe 2014) e didática, profissão docente e políticas
públicas (Endipe 2016). Mapeando tais eixos, identificamos um total de 938 (70%) trabalhos sobre
a formação de professores, dos quais 337 (25%) de formação continuada e 60 (5%) de formação
continuada centrada na escola.
Apesar da expressiva representatividade dos estudos no campo da formação de professores,
a formação continuada, e mais especificamente a formação continuada centrada na escola, segue um
movimento mais tímido, evidenciando que essa temática precisa ser mais explorada pelos
pesquisadores sem restringir-se à “exposição das vozes” dos professores, mas visibilizar a reflexão
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acerca dos ínfimos processos de constituição e tradução da formação continuada, bem como dos
desafios e dilemas encarados nesse movimento.
Os trabalhos caracterizaram-se por estudos de autoria individual (62%), cujo vínculo
institucional dos autores se concentrou nas universidades (62%), com predomínio de instituições
públicas federais(43%). A Região Sudeste apareceu como centro da produção acadêmica (55%),
com foco no estado de São Paulo (27%), por reunir elementos vantajosos do ponto de vista
econômico, social, cultural e acadêmico em relação às demais regiões do país. Com isso, não se tem
uma visão ampla de como o debate vem se constituindo em nível nacional.
No conjunto dos 60 textos sobre a formação continuada centrada na escola selecionados dos
Endipes de 2012 a 2016, 27 (45%) indicaram a metodologia e 33 (55%) não informaram sua
abordagem metodológica. Esses dados mostram uma tendência ainda muito recorrente na produção
acadêmica dos Endipes pela não especificação da metodologia. Entre os trabalhos que assim se
caracterizaram, identificamos apenas a descrição dos procedimentos e instrumentos de pesquisa.
Isso evidencia a necessidade de uma atenção mais cuidadosa quanto aos aspectos metodológicos
dos trabalhos socializados nos Endipes, considerando que a sistematização de uma pesquisa
científica requer a delimitação de critérios e elementos de rigorosidade e consistência, aspectos
indispensáveis à produção e socialização do conhecimento.
Percebemos que, no conjunto das pesquisas que informaram sua abordagem metodológica,
tal caracterização foi marcada por uma diversidade de tipologias e procedimentos de pesquisa, com
predomínio da pesquisa qualitativa com análise documental (19%).Tais estudos deram sinais de
uma interação direta com o cotidiano escolar, dimensionando a configuração desse contexto no
âmbito das produções de sentidos sobre a formação continuada de professores e sua interação com
as políticas educacionais nessa área e seus processos de tradução.
Em relação aos níveis de ensino, identificamos uma concentração de 35 (58%) trabalhos em
torno da educação básica, 17 (28%) trabalhos abordaram a educação básica e a educação superior, 7
(12%) trabalhos não informaram o nível de ensino e 1 trabalho (2%) contemplou a educação
superior. Essa centralidade dos trabalhos em torno na educação básica com foco no ensino
fundamental evidencia-se no predomínio de temáticas voltadas para análise de experiências
formativas desenvolvidas na escola e as implicações das políticas de formação continuada para a
prática docente.
As referências teóricas dos trabalhos definiram-se mais por autores nacionais que
estrangeiras, embora os principais autores utilizados, em sua maioria, tenham procedido dessa
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última categoria. António Nóvoa e Paulo Freire assumiram destaque nessa proposição, orientando
as fundamentações em torno da formação continuada de professores discutida nas pesquisas.
Acerca da textualidade dos 60 trabalhos sobre formação continuada centrada na escola,
refletimos sobre as temáticas debatidas, a fundamentação teórica, as concepções e demais
pressupostos evidenciados nesses textos que definiram a composição das seguintes unidades
temáticas, apresentadas de cada Endipe em específico: integração entre universidade e escola e
práticas formativas, sujeitos e suas identidades nas práticas de formação continuada centradas na
escola, processos de tradução das políticas de formação continuada, trabalho coletivo e formação
continuada centrada na escola, experiências do cotidiano escolar configuradas como
espaços/tempos de formação continuada e escola como lócus privilegiado de formação continuada.
Na síntese das proposições discursivas que atravessaram essas categorias, compreendeu-se
que a produção dos Endipes sinalizou uma concepção de formação continuada entendida como um
processo contínuo, dinâmico e interativo, inserido numa perspectiva de desenvolvimento
profissional que considere as necessidades dos professores. A escola como um lócus privilegiado de
formação, despontou como um pressuposto relevante, considerando que as reais necessidades dos
professores emergem do universo escolar. Assim, concebe-se uma prática docente pautada na
reflexividade crítica, tendo o trabalho docente como principal conteúdo formativo.
Essa temática retoma uma reflexão muito importante, no intuito de considerar as
particularidades do contexto escolar como fundamentos da organização dos processos formativos
que nele são desenvolvidos, uma vez que nem sempre a formação centrada na escola reflete as
demandas desse espaço, sendo por vezes elaborada com outros objetivos por agentes externos,
como secretarias de Educação e outras instituições governamentais.
Nessa lógica, o contexto escolar deve constituir-se num espaço “provocativo” de debates e
problematizações da prática docente, para que seus sujeitos sejam mobilizados a produzir
conhecimentos e experiências que transformem a educação e o ensino ministrado mediante projetos
próprios de formação continuada. Assim, argumenta-se em favor de práticas de formação
continuada em que os sujeitos aprendam juntos, fortalecendo-se como grupo em prol de metas
comuns voltadas para a transformação do contexto escolar.
Desse modo, inferimos que tais evidências chamam nossa atenção no sentido de pensar a
configuração que a formação centrada na escola tem assumido e seus desdobramentos para a prática
docente. Os estudos mostraram que a formação na escola será mais significativa à medida que tenha
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maior representatividade do professor na sua organização e contemple as demandas desse contexto.
Isso implica repensar a estrutura e as condições em que a formação é desenvolvida na escola.
Outro aspecto que também recebe forte atenção nos trabalhos é a relação entre universidade
e escola básica, intermediada pelo Pibid. Esse programa é alvo de avaliações positivas por favorecer
práticas interdisciplinares, proporcionando a integração entre ensino, pesquisa e extensão, em que
estudantes de graduação e professores em exercício são encarados como pesquisadores que refletem
sobre os conhecimentos que produzem nesse trabalho compartilhado. Seu impacto na dinâmica
escolar evidencia-se na possibilidade de redes de formação tecidas pelo público envolvido.
Ressalta-se a importância dos saberes constituídos pelos professores da educação básica,
considerando sua relevante contribuição para a formação do futuro professor.
Em relação aos processos de tradução das políticas de formação continuada, prevalece um
discurso que aposta na autoria dos professores, cuja profissionalidade é construída na relação com
os pares. Com isso, vemos uma mobilização para que as escolas se posicionem criticamente ante as
imposições de políticas educacionais regulatórias, oportunizando o envolvimento dos sujeitos como
coparticipantes dos processos formativos e não somente como executores de tarefas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados da investigação mostraram que, apesar do aumento da produção acadêmica
socializada nos Endipes no período de 2012 a 2016, tendo a formação de professores como
principal temática abordada pelas pesquisas, a formação continuada centrada na escola tratou de
uma perspectiva pouco investigada. Isso mostra que essa questão precisa ser explorada, com vistas
à reflexão de seus tensionamentos e dos aspectos que necessitam ser aprofundados para o
fortalecimento do campo de investigação da formação continuada de professores.
Notamos um debate consistente de valorização do protagonismo docente e do trabalho
colaborativo como elementos primordiais das práticas de formação continuada, sendo destacada sua
pertinência no contexto escolar por meio das relações de troca entre os pares e da valorização da
autonomia do professor na qual ele não seja mero executor de políticas pensadas por outrem.
As reflexões tecidas ao longo desse estudo evidenciaram que a formação continuada
centrada na escola assume uma dimensão mais significativa para a prática docente, à medida que se
configura num processo marcado pelo trabalho colaborativo da equipe escolar. Nessa perspectiva,
concluímos que as práticas de formação continuada centrada na escola precisam ser assumidas
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como cultura profissional, geridas pela participação ativa dos professores nesse processo e na
composição das políticas educacionais. Tais percepções evidenciam a importância de ampliar os
estudos sobre a formação continuada centrada na escola, com implicações para a prática docente.
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Resumo
Analisa as tendências, os fundamentos e as proposições de formação continuada centrada na escola na
produção acadêmica dos Encontros Nacionais de Didática e Práticas de Ensino (Endipes) no período
de 2012 a 2016. Consiste de uma pesquisa bibliográfica, apropriando-se da análise documental como
procedimento metodológico. Assume António Nóvoa e Marie-Christine Josso como principais
referenciais teóricos, em diálogo com fundamentos de Carpentier e Lessard (2016) e Ball, Maguire e
Braun (2016) na reflexão sobre as políticas de formação continuada de professores e sua tradução na
escola. Constata-se, na produção acadêmica dos Endipes, um discurso expressivo de valorização da
escola como um lócus privilegiado de formação continuada, em que as práticas formativas primem pela
coletividade e autoria do professor e considerem as demandas da prática pedagógica. Conclui que as
práticas de formação continuada centrada na escola precisam configurar-se como uma cultura
profissional que reconheça o protagonismo do professor e o trabalho colaborativo entre seus pares.
Isso envolve a garantia do seu direito à formação continuada no contexto do trabalho, mediante a
viabilização de políticas educacionais produzidas pelo diálogo entre os profissionais da escola, os
representantes da secretaria de educação e instituições estaduais e federais.
Palavras-chave: Formação continuada de professores; Escola; Produção acadêmica; Endipes, Michel
de Certeau.
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A (RE)APROPRIAÇÃO DO LUGAR DA ESCOLA TRANSFORMADA EM ESPAÇO DE
FORMAÇÃO DOCENTE PELOS USOS E APROPRIAÇÕES DE PROFESSORES NO PNEM
NO ESPÍRITO SANTO
Silvana Ventorim – PPGE/Ufes/Nepe
Cláudia Simões Mariano – Sedu
Cláudio Alves Pereira – IFMG/UFES

INTRODUÇÃO
Marco da educação brasileira, as Dcnem (2012) geraram a assinatura do Pacto pelo
Fortalecimento do Ensino Médio (Pnem), com vistas à articulação de ações estratégicas entre a
União e os estados na formulação e implantação de políticas para elevar a qualidade dessa etapa da
educação. Entre essas ações está a formação, pelo Programa de Formação Continuada de
Professores e Pedagogos do Ensino Médio2, uma reflexão sobre a educação dos estudantes do
Ensino Médio e sobre a formação de professores, sujeitos historicamente negligenciados nas
discussões e nas tomadas de decisões sobre políticas educacionais.
Pelos pressupostos teórico-metodológicos certeaunianos, intentamos compreender, na
perspectiva dos participantes do Pnem/ES, os usos e apropriações que eles fizeram dos estudos na
escola para (re)inventar o cotidiano escolar, rompendo com a acomodação imposta, transformando
objetos e códigos e promovendo a (re)apropriação do lugar da escola, transformando-o em espaço
de formação. Para capturar esses usos e apropriações, selecionamos questões no questionário
survey3 aplicado a Cursistas, Orientadores de Estudos e Formadores Regionais, que trazem a
perspectiva da avaliação da formação; e dos relatórios mensais4 preenchidos pelos Formadores
Regionais, com informações fornecidas pelos Orientadores de Estudo sobre a formação nas escolas.
Este artigo, além da introdução e considerações finais, é desenvolvido em três partes: a
primeira traz breve descrição do referencial teórico no qual nos amparamos; a segunda, os
procedimentos metodológicos usados na análise; e a terceira, a síntese dos resultados e as
discussões que argumentam sobre as premissas que referendam o Pnem/ES como um sólido
programa de formação continuada e demonstram sua contribuição para o fortalecimento da política
nacional de formação de professores no Brasil.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2670

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

REFERENCIAL TEÓRICO
Nos estudos certeaunianos buscamos identificar usos e apropriações que transformam
práticas docentes em função da variação do tempo, do espaço, dos grupos em que se desenvolvem,
dos sujeitos que as interpretam, das condições, das possibilidades, dos modos e efeitos dessa “caça
furtiva” que marcam a prática social, nesse caso, a prática docente do sujeito que se forma e forma
o outro. O professor, ao fazer “[...] uma reapropriação do texto do outro: ele caça ilegalmente aí, ele
é transportado, ele se faz plural [...], numa terra que não é a sua” (CERTEAU, 1994, p. 154),
incorporando sentidos construídos nos espaços onde as formações se instituem, sem indiferença ou
passividade diante da organização das formações oferecidas, rejeitando o contexto em que lhes resta
o papel de consumidores de políticas e produtos formativos oferecidos pelos mais ativos e
poderosos – as IES e o Estado, que ocupam lugares de destaque, definindo e produzindo a formação
docente como política pública de formação e de valorização. Os estudos do Pnem retiram do campo
do discurso a autonomia da escola e a colocam no campo das reflexões para, em seguida, inseri-la
no campo da prática.
Como afirma Certeau (1994), há uma distinção entre “[...] os espetáculos de estratégias
globais e a opaca realidade de táticas locais” (p. 51). Em diálogo com o tema da pesquisa, é
admissível que exista uma distância plausível, entendida como parte do processo e contra os
imediatismos dos resultados, entre a elaboração do programa de formação nos gabinetes do MEC,
da Sedu e da Universidade, e sua materialização nos usos e apropriações dos professores
participantes; distância que é a diferença entre expectativas espetaculares (que surgem, sobretudo,
no curto prazo de um governo) e experiências concretas, sensíveis, visíveis e palpáveis de espera,
desconforto e desamparo pelas quais passam os professores na escola. Para sustentar o modelo de
participação do professor na formação de seus pares, buscamos a centralidade do papel dos
docentes nos processos de ensino e aprendizagem e na valorização de suas experiências no processo
formativo de seus pares, tirando-os do papel passivo de meros consumidores no mercado
efervescente da formação docente (NÓVOA, 2009). Em Mainardes (2006) apoiamos nosso
processo de tradução e em Bowe et al. (1992), o conceito de que é na prática que a política está
sujeita à interpretação e recriação.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O desafio numa metodologia que utiliza de procedimentos de análise documental é que o
pesquisador seja capaz de selecionar, tratar e interpretar os dados, tendendo sua compreensão a
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partir da interação com sua fonte para que se torne, de fato, significativa. Em essência, os relatórios
mensais dos Formadores Regionais, e o survey respondido pelos participantes do Pnem/ES geraram
documentos com dados que, tratados, analítica e sistematicamente, nos possibilitaram desvelar usos
e apropriações que esses sujeitos fizeram dos estudos do Pnem/ES. As respostas escritas nas
páginas dos relatórios não são palavras estanques, são “[...] o lugar onde se produz o encontro,
sempre diferente, entre a palavra já escrita e os novos sentidos que os leitores lhe vão dando”
(CERTEAU, 1994, p. 264). Esses relatórios buscavam, além de ajustar alguns percursos na
formação, monitorar as atividades dos grupos de estudos nas escolas a fim de compartilhá-las com
os outros grupos, bem como observar os usos e as apropriações dos participantes nos encontros
formativos. Os relatórios foram coletados no Google Drive dos arquivos do Pnem, todos os 87
relatórios mensais5 de 22 Formadores Regionais. As questões do survey foram separadas em
categorias, pela ordem em que aparecem: a) perfis dos participantes, b) local de participação na
formação, c) opinião dos participantes sobre políticas e programas, nacionais e estaduais de
formação docente e, d) avaliação do programa de formação. O relatório desse último bloco de
questões, com fito de trazer à tona os usos e as apropriações feitas pelos participantes da formação.
Para apresentar os usos e apropriações dos participantes da formação do Pnem/ES,
analisamos os relatórios mensais dos Formadores Regionais que traz a compilação dos relatórios
dos Orientadores de Estudos com as informações da formação no contexto da escola e se
apresentam como uma superposição de camadas de sentidos construídos a partir dos estudos do
Pnem, na perspectiva desses participantes. Foram coletados no Google Drive dos arquivos do
Pnem, todos os 87 relatórios mensais de 22 Formadores Regionais. As questões do survey foram
separadas em categorias: a) perfis, b) local de participação na formação, c) opinião sobre políticas e
programas, nacionais e estaduais de formação docente e, d) avaliação do programa de formação do
Pnem/ES. Tratamos, sobretudo, esse último bloco de questões sobre a avaliação da formação para
trazer os usos e apropriações feitas pelos participantes da formação.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para os resultados e as discussões, recortamos de nossas fontes questões que tratam
especificamente das apropriações de Cursistas, Orientadores de Estudos e Formadores Regionais
sobre a formação, pontuando desde as frustrações à compreensão da qualificação da atuação
profissional e pessoal. Ao considerar as respostas a tais questões, observa-se que a formação, na
visão dos Formadores Regionais, foi muito positiva, revelando a importância da construção de
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programas de formação em redes interativas e dinâmicas, com trocas de experiências, onde todos
têm oportunidades de serem formadores e formandos (NÓVOA, 2002), rompendo com a ideia do
que é hegemônico na formação, onde há que ensina e quem aprende. Uma ruptura com o que é
próprio, uma produção de espaço onde predominava o lugar (CERTEAU, 1994). A visão dos
Orientadores de Estudos sobre a formação é de que foi válida, não produzindo frustrações na
maioria, nem desejos de deixar o processo; promovendo qualificação profissional e compreensão
das especificidades do ensino médio, satisfação em desenvolver o trabalho com esse nível e a
contribuir mais com o percurso formativo.
A análise dessas respostas nos leva a um diálogo com Certeau (1994), especificamente ao
seu conceito de tática, nos levando a desconfiar que são “táticas de resistência”, que visam
estimular a formulação de outras formações no mesmo modelo e facilitando os usos e as
apropriações dessas ações formativas em favor de interesses próprios, aqui, demarcados pelo
modelo de formação em serviço, fundamentada na reflexão de suas práticas, sobre os sujeitos do
ensino médio e suas especificidades. Sobre as apropriações dos Cursistas (total de 1059
questionários), considerando que nem todas as questões foram respondidas, vemos similaridade
com o resultado da questão em relação à percepção dos Formadores e Orientadores, evidenciando a
potência da formação ao afirmarem como muito válida, não produzindo na maioria frustrações, nem
desejos em deixar o processo, promovendo qualificação profissional, levando-os a compreensão das
especificidades do ensino médio e demonstrando satisfações em desenvolver o trabalho com esse
nível educacional e incitado a contribuir mais com o percurso formativo.
Salientamos que as respostas foram traduzidas pela perspectiva dos Orientadores de
Estudos, o que nos instiga a analisá-las a partir dos conceitos de interpretação e de tradução de
Bowe (1992), para quem o processo de interpretação propõe uma aproximação do ‘sentido da
política’. Nesse processo, os professores levantam questionamentos quanto à significação do texto
para sua prática e para formação docente; e sobre ações desenvolvidas a partir da política. Parecenos pertinente utilizar o conceito de tradução como um tipo de espaço entre política e prática que
viabiliza criar/recriar textos institucionais. Para Mainardes (2006), o processo de tradução ocorreria
por meio de estratégias de divulgação em conversas, reuniões, planos e eventos. Para as categorias
de análise, consideramos as similaridades, compilamos as respostas encontradas no survey no que
tange aos aspectos considerados avanços e fragilidades, e à avaliação da formação. Buscamos esse
instrumento, o survey, para separar os aspectos com maior número de apontamentos pelos
participantes do Pnem/ES. A partir dessas informações, selecionamos as 10 unidades temáticas para
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nossa análise e trouxemos, para o texto, a compilação dessas informações retiradas dos relatos 6, a
fim de efetuarmos nossa análise a partir das unidades temáticas elencadas.
Unidade Temática: Interdisciplinaridade/ Interação entre Áreas de Conhecimento/ Trabalho/
Estudo Coletivo/ Interação entre Professores
Reunimos excertos sobre o trabalho docente interdisciplinar e na perspectiva da integração
das áreas de conhecimento como conteúdo da formação, bem como no fato de a própria formação
promover os estudos dos Cadernos7, preferencialmente, por áreas de conhecimento. Cabem, ainda,
nessa unidade temática, as apropriações sobre trabalho, estudo coletivo e interação entre os
professores, que ao fim e ao cabo, são consequências da interdisciplinaridade e da interação das
áreas de conhecimento:
[...] Não cabe mais cada disciplina sendo trabalhada separadamente, há uma
necessidade urgente da integração entre elas, por isso faz-se necessário um trabalho de
formação de professores também nos cursos de graduação, pois é onde nossos
professores são formados [...] (FR02).
[...] um espaço para a troca de experiências entre os professores que possibilita uma
reflexão coletiva acerca da prática docente e da importância da participação de todos
os atores do processo educativo [...] (FR08).

Na leitura dessas narrativas que compilam os relatos de Orientadores de Estudos a partir de
suas observações sobre os processos desenvolvidos nos grupos de professores e pedagogos nas
escolas, percebemos a importância de se caminhar no sentido de promover a organização de
espaços de aprendizagem entre pares, de troca e de partilha de experiências profissionais como
movimentos reflexivos coletivos em serviço, no espaço da escola, tornando-os públicos (NÓVOA,
2002).
Unidade Temática: Apropriação de Conhecimentos/ Aperfeiçoamento Profissional/ Importância
da Formação para a Profissionalidade
Nessa unidade, as

narrativas

comprovam

a apropriação de conhecimentos,

o

aperfeiçoamento profissional e a importância da formação para a profissionalidade:
[...] os cursistas passaram a ter um maior conhecimento das decisões tomadas
internamente nas escolas, principalmente no Conselho de Escola [...] [e] [...] sobre a
situação atual da escola em todos os seus aspectos (FR02).

Com o aligeiramento das formações continuadas, professores e pedagogos estudam
conceitos sem se apropriarem de seus sentidos. Os relatos dizem muito de aprendizados: da
necessidade de um currículo que contemple as juventudes que integram essa etapa da educação
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2674

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

básica; de novas práticas docentes de ensino e dos desafios das avaliações; da formação de novos
professores; de formação humana integral e de tantos outros conhecimentos implícitos nas palavras
desses professores formadores.
Unidade Temática: Formação Continuada/ Formação em Serviço/ Tempo para a Formação
Esta unidade aponta que a formação no tempo do trabalho docente ainda encontra obstáculos
para se instituir como modelo de formação continuada. A instituição de 1/3 da carga horário do
trabalho docente para atividades de planejamento, na rede pública estadual de ensino capixaba,
compreende, principalmente, o planejamento de aulas, a elaboração e correção de avaliações,
execuções de instrumentos burocráticos. A seguir, excertos das narrativas de Formadores Regionais
com as apropriações dos Orientadores de Estudos sobre a formação continuada em serviço:
[...] um dos obstáculos [...] é o tempo, que reduz de forma significativa as atividades
pedagógicas (planejamentos semanais). Portanto, é importante que se repense esse
tempo para que tenhamos um resultado real da formação e o programa não se torne
mais um entre outros (FR13).
[...] os estudos têm acontecido [...] nos horários de planejamento coletivo, [...]
discutimos a construção do currículo a partir da escola, envolvendo o coletivo escolar,
problematizando a própria escola, transformando-a num espaço permanente de troca,
avaliação e produção de conhecimentos (FR16).

A formação continuada no tempo do trabalho docente é valorização do trabalho docente. Na
rotina dos participantes do Pnem, os Cursistas acabaram por adequar os tempos na escola para as
outras atividades e, ainda que muitos considerassem uma “perda” no planejamento, a adesão pelos
Cursistas sinaliza para uma compreensão da necessidade de se fazer da formação continuada uma
atividade de trabalho docente.
Unidade Temática: Reflexão sobre a Prática/ Prática x Teoria
A reflexão sobre a prática e o binômio teoria e prática compõem esta unidade, cuja análise
mostrou a relevância da formação de professores em serviço, pois permite discutir as práticas
pedagógicas em diálogo com os saberes docentes, que trazem os cotidianos da escola e as
existencialidades como processos formativos, promovendo “[...] mais autonomia e maior
emancipação” (BITENCOURT, 2017, p. 41), conforme explicitação pelas narrativas a seguir:
[...] fornecendo subsídios para melhorar a prática pedagógica e, assim, a qualidade do
ensino. [...] a avaliação, antes usada para excluir, atualmente é uma ferramenta
extremamente válida para acompanhamento no processo ensino aprendizagem (FR01).
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O Ensino Médio na minha escola é na modalidade EJA e, após a realização do curso,
os professores estão sempre repensando a sua prática, buscando sair do professor
conteudista e buscando a formação para a cidadania (FR03).

Na perspectiva de Nóvoa (2009), a teorização da formação dos professores prescinde a
construção interna da profissão, elemento cuidado por Formadores Regionais e Orientadores de
Estudos que estimularam e mediaram a reflexão dos Cursistas sobre a prática, nos permitindo inferir
a transformação nas práticas docentes a partir dos sentidos construídos nos estudos dos Cadernos da
Formação, na interação entre teoria e prática e na articulação dos conteúdos, conforme destacado
por Ventorim et.al. (2018).
Unidade Temática: Formação Humana Integral
Os Cadernos de Formação do Pnem discutiram o trabalho docente na perspectiva da
formação humana integral dos estudantes do ensino médio. As implicações no currículo, nas
práticas pedagógicas, na gestão escolar sugerem que os usos e as apropriações dos participantes do
Pnem/ES extrapolaram os limites prescritos e promoveram discussões com o atravessamento dessa
perspectiva em questões específicas de outros Cadernos:
[...] sobre a proposta do curso, que é a de aproximar o professor do aluno, para que as
necessidades de nossos jovens fossem atendidas de modo a contribuir para sua
formação não só intelectual, mas também uma formação de caráter de todos (FR02).
[...] para uma formação integral e humanizada do aluno, é preciso que a escola seja
realmente democrática, onde todos podem participar ativamente das tomadas de
decisões [...] (FR13).

De modo geral, os participantes do Pnem/ES demonstraram ter compreendido que os eixos
Trabalho, Ciência, Cultura e Tecnologia são o cerne da educação integral e que a integralidade
pressupõe uma ação educativa que forme o estudante do ensino médio para viver numa sociedade
com os mais diversos desafios: a sociedade do século XXI, tendo o trabalho como princípio
educativo e a pesquisa como princípio pedagógico.
Unidade Temática: Material Didático/ Atividades Propostas
Analisamos o conteúdo dos Cadernos no seu formato digital, disponíveis na internet e nos
tablets entregues pelo MEC aos Cursistas. Materiais alternativos poderiam, e deveriam ser usados
nos estudos, recurso que não foi muito recorrente. Assim, podemos verificar nas narrativas os usos
e apropriações de Formadores Regionais e Orientadores:

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2676

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

[...] o caderno cumpre seu objetivo de despertar, nos cursistas, a necessidade da
participação de todos os atores escolares nas decisões tomadas na escola [...] (FR01).
[...] o estudo do primeiro caderno proporcionou a todos o entendimento de uma
realidade que é fruto das desigualdades sociais vividas desde o passado e de uma
estruturação educacional falha (FR07).

Conteúdos, textos e atividades dos Cadernos foram considerados “enriquecedores”; com
temas que ajudam a compreender a realidade do ensino médio. Numa dinâmica em que cada tema é
um contínuo do outro, os relatos mostram que os usos e as apropriações feitos em um foram usados
em outros e que a compreensão dos Cursistas não ficou separada em “caixinhas”, transcendendo os
Cadernos específicos e se incorporando a outros, formando camadas de sentidos e transformando a
escola em espaço de formação.
Unidade Temática: Bolsa de Estudos
As bolsas de estudos pagas pelo MEC/FNDE aos participantes do Pnem motivaram a adesão
ao programa e representou avanço nas políticas de formação de professores, já que em ações
anteriores isso não foi considerado pelo governo. Pelos relatos,
O início da formação foi conturbado devido [...] à dificuldade de acesso à internet [...]
e ao pagamento da bolsa. [...]. O pagamento das bolsas deu uma motivação maior aos
cursistas (FR11).
[...] Com o pagamento das bolsas anunciadas, percebeu-se uma dedicação maior de
cursistas e orientadores (FR17).

A análise mostra que a incerteza e o atraso do pagamento das bolsas aos participantes
conformam-se mais como aborrecimento do que como desmotivação. Se a motivação era,
inicialmente, financeira, os relatos sobre os avanços percebidos na formação provam que essa
expectativa foi superada, avultando a positividade por si da formação.
Unidade Temática: Uso das tecnologias
Entre os comentários sobre o Programa, chama atenção a dificuldade dos Cursistas com as
tecnologias, colocando a temática como uma das unidades selecionadas para análise. O uso das
ferramentas tecnológicas foi avaliado, como demonstrado nas narrativas:
[...] a inserção do Google Drive foi um susto para todos, mas que todos têm se

esforçado para compreender bem essa importante ferramenta de compartilhamento de
informações [...] (FR02).
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[...] criação de grupos entre professores nas redes sociais para agilizar as demandas e a
comunicação entre eles no que diz respeito às práticas educativas dentro do contexto
escolar. (FR11).

Ainda que o uso de ferramentas tecnológicas tenha sido avaliado como aprendizagem, o
dado revela a urgente necessidade de formação dos profissionais da educação básica para o trabalho
com essas ferramentas, haja vista a possibilidade de os profissionais se conectarem com os jovens a
partir de tais usos, ampliando a aprendizagem.
Unidade Temática: Avaliação do Pnem
Analisamos relatos de Formadores Regionais e Orientadores de Estudos que, de alguma
forma, avaliam o Pnem/ES, na sua relevância, na sua constituição como formação continuada, no
seu formato. Dentre as impressões, destaca-se que os professores
[...] sentem falta de cursos de formação com sugestões práticas efetivas de novas
metodologias de ensino que contemplam a interdisciplinaridade, o uso de novas
tecnologias, dentre outras (FR05).
[...] estão contando com a continuidade dessa formação em serviço porque ela é muito
importante para o desenvolvimento da aprendizagem [...] (FR16).

O olhar otimista dos professores sobre a formação continuada do Pnem/ES e sobre o
cotidiano das práticas que ocorrem nas escolas confirma que, apesar dos entraves que cerceiam a
educação, docentes e alunos buscam movimentos que tragam qualidade, confiabilidade,
reconhecimento e valorização às práticas pedagógicas e contribuir com as transformações nas
políticas públicas de formação de professores e do currículo.
Unidade Temática: Vínculo dos Participantes
Nessa última unidade trazemos apropriações dos Formadores Regionais e Orientadores
sobre questões relativas ao vínculo dos participantes do Pnem/ES, vejamos:
[...] professor ‘desistiu’ de participar da formação por causa da cessação de contrato
com a Sedu. 02 professoras participarão da formação como ouvintes, sem o
recebimento da bolsa [...] (FR13).
[...] nossa rede é composta por aproximadamente 70% de professores temporários, fica
difícil encarar o desafio da gestão democrática [...] (FR17).

Comprovamos com esses relatos que a política de formação dos profissionais do magistério
precisa contemplar todos os professores que atuam na rede pública. No Espírito Santo, o número de
profissionais na rede pública estadual de ensino designados temporariamente era, à época, maior
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que o número de efetivos, devido às reduzidas ofertas de concurso públicos para efetivação desses
trabalhadores ao longo dos anos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com premissas que referendam o Pnem/ES como um sólido programa de formação
continuada, e afirmam sua contribuição para o fortalecimento da política nacional de formação de
professores, adotamos que a formação centrada nas práticas pedagógicas, na própria escola, com a
perspectiva de constituição de uma "rede de formação", contribuiu para fortalecer o trabalho
coletivo nas escolas e para promover a valorização do estudo no tempo/ espaço do trabalho docente.
Indicamos a materialização de uma experiência de formação que articulou uma rede potencialmente
qualificada de sujeitos que, nas especificidades das suas identidades e atribuições, jamais foi
traduzida nas condições de espaços, tempos e situações objetivas apresentadas pelo Pnem. A
abrangência de escolas e sujeitos, a organicidade das ações no planejamento da formação e a
articulação entre MEC, IES e Sedu, o trabalho colaborativo entre escolas e seus profissionais com
acompanhamento sistemático e avaliação processual e contínua marcaram o programa. O Pnem
vinculou-se à perspectiva de produção do conhecimento vivido como prática social, na
complexidade e nos tensionamentos da gestão das políticas de formação contínua em serviço, com
relevância histórica, política, social, acadêmica e pedagógica na medida em que o assumimos como
estratégia de planejamento, tradução e avaliação das políticas educacionais de modo geral e, em
específico, das políticas de formação docente, curriculares e de valorização dos profissionais em
seus salários e suas carreiras e capaz de articular o magistério em movimento contra hegemônico,
visando romper com políticas que produzem a precarização da profissão dos professores. Diante da
complexidade do cenário político nacional, assumimos este artigo como um movimento contra
hegemônico frente ao processo de “desprofissionalização” do professor e de instrumentalização da
sua prática e como um estímulo (prudente) a novas modalidades de formação que contribuam para a
construção de alternativas críticas na formação, redimensionando o papel político-pedagógico do
docente, da educação e da escola, antevendo as “dificuldades em traduzirem-se em práticas”, face
às condições políticas e estruturais do trabalho docente.
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Notas de fim
1

Instituído pela Portaria nº 1.140, de 22 de novembro de 2013.

Proposta do MEC para, em parceria com Secretarias Estaduais e Distrital de Educação e com Instituições de Ensino
Superior (IES), ofertar uma formação em rede para Professores e Pedagogos do Ensino Médio das redes públicas
estaduais de ensino. Essa rede foi composta por Formadores das IES; Formadores Regionais, Orientadores de Estudos e
Cursistas que desenvolveram os estudos no espaço da escola, no horário de trabalho destinado à formação profissional,
subsidiados por Coordenadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Supervisores IES (Ufes, Ifes e
Sedu).
2

3

Elaborado por Coordenadores e Supervisores do Pnem para coletar dados sobre a formação no estado.

Elaborados por Coordenadores e Supervisores do Pnem, fonte de dados para a pesquisa em função da sua
metodologia: Orientadores de Estudos compilaram informações coletadas com os Cursistas e enviaram aos Formadores
Regionais, que compilaram esses registros e enviaram aos Supervisores IES. Essa tessitura permitiu abarcar usos e
apropriações dos sujeitos formadores e formados pelo Pnem/ES.
4

O Relatório Mensal de Atividades foi composto por 28 questões assim categorizadas: a) Identificação e formação dos
participantes; b) Caracterização dos grupos de estudos, dos espaços, das dificuldades e das soluções encontradas para o
desenvolvimento dos estudos nas escolas; e por fim, c) as percepções e os relatos sobre os usos e as apropriações dos
participantes sobre a formação do Pnem/ES.
5

6

Os Formadores Regionais foram identificados pela sigla FR e um número ordinal.

As etapas do Pnem propuseram discutir a questão do direito do estudante do ensino médio à inserção no mundo,
promover uma reflexão sobre a meta das Dcnem (2012) como preparar o jovem para o mundo do trabalho, e para a
cidadania, na perspectiva da crítica e da ética, e aprofundar os estudos.
7
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Resumo
Este artigo apresenta usos e apropriações que os profissionais da educação, no contexto do trabalho
docente, fizeram da Formação Continuada proposta pelo Pacto Nacional pelo Fortalecimento do
Ensino Médio1 (Pnem) no estado do Espírito Santo para (re)inventarem o cotidiano escolar,
promovendo a (re)apropriação do lugar da escola, transformando-o em espaço de formação.
Considerando a formação continuada em articulação com o trabalho do professor e pautada no eixo da
formação humana integral, ancorado nos pressupostos teórico-metodológicos de Michael de Certeau e
nos estudos de António Nóvoa, esse texto reúne um conjunto de dados produzidos pela pesquisa
exploratória e pela análise documental desenvolvimento do Pnem/ES, em um profícuo debate entre
diversas e diferentes fontes, como relatórios de Formadores Regionais e Orientadores de estudos e
extratos de survey aplicado aos participantes. Os resultados das análises do corpus de dados apontam para
a necessidade de ações de formação continuada que invistam no tempo do trabalho docente e no
espaço da escola, e no professor como sujeito de sua própria formação e de seus pares.
Palavras-chave: Formação continuada de professores. Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio;
Ensino Médio.
PESQUISA EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM DIÁLOGO COM PENSAMENTO DE
MICHEL DE CERTEAU
Juverci Fonseca Bitencourt – Seme/Ufes/Nepe
Fernanda Astori Bindaco da Silva – Sedu/UFES/NEPE

INTRODUÇÃO
As discussões sobre as pesquisas em formação de professores anunciam a importância de
não promover investigações em pesquisas positivistas, esse campo um espaço de muitas
complexidades, não sendo possível pensá-lo apenas na objetividade, de políticas conjunturais, ou
pela anulação dos sujeitos da pesquisa (insere-se nesse grupo pesquisadores e os outros sujeitos).
Realçamos a relevância de pesquisas em formação que produzem outras maneiras de fazer pesquisa,
provocando uma ruptura epistemológica numa seara de discussões em que o pensamento de Michel
de Certeau tem potencializado percursos teóricos-metodológicos oferecendo alternativas às análises
estruturalistas de pensamento, promovendo um olhar cuidadoso para as práticas e as
institucionalidades (VIDAL, 2008). Destacamos as investigações realizadas, cujas interlocuções
com Certeau nos possibilitam pensar a pesquisa como processo histórico, dinâmico e de caça
permanente, tais como Dosse (2004), Josgrilberg (2008), Vidal (2008; 2011) e Carvalho (2009).
Autores que discutiram a importância do autor para história da educação, para o currículo e para a
pesquisa em educação.
Focalizamos conceitos de Certeau relacionados à linguagem, memória, enunciações e
narrativas, estabelecendo alinhamentos e diferenças entre eles. Compartilhamos reflexões acerca do
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saber das práticas cotidianas que têm no sujeito anônimo o produtor de histórias e sua interlocução
com a pesquisa em educação.
Destacamos algumas notas acerca dos desafios teórico-metodológicos em pesquisa
educacional em formação de professores, elencando a perspectiva epistemológica de Certeau
implicadas para o desenvolvimento de pesquisas no campo da formação.
UM BREVE OLHAR SOBRE APROPRIAÇÕES DO PENSAMENTO DO AUTOR
Com o objetivo de analisar a expressividade e os usos dos conceitos de Certeau na pesquisa
educacional1, optamos pela produção de um estudo bibliográfico que teve início com a definição do
corpus documental, por meio da busca avançada aos artigos publicados em língua portuguesa,
disponíveis no “Google Scholar”2, que tivessem no título o nome do autor. Lemos todos os resumos
e palavras-chave dos textos e os organizamos em 12 categorias, orientados pelos objetivos
apresentados nos resumos e pela formação dos autores.
Foram encontrados 60 textos, dentre os quais se destacam trabalhos produzidos em história
(26,7%) e educação (20%). Isso nos leva a assumir a relevância que o autor tem para campos tão
significativos para educação como a sociologia (11, 7% dos títulos) e a história. Destacamos que
compilamos na categoria “indisponível” textos não disponibilizados online. Os demais textos são
alinhados à teologia, comunicação, filosofia, epistemologia, história da arte, antropologia, geografia
e psicologia, variando entre 1,7% a 6,7% do total dos títulos. Vale frisar que os achados revelaram
um forte entrelace da educação com a história existe uma significativa apropriação do pensamento
do autor e seus usos na produção em pesquisa em educação no que diz respeito ao campo da
história da educação e do currículo.
Vidal (2008), ao citar a presença do pensamento do autor na história da educação no Brasil,
analisou publicações resultantes de três congressos nesse campo entre 2000 e 2004. De acordo com
a autora, dos 927 textos analisados, 88 (9%) trabalhos utilizaram Certeau como referência,
destacando-se os textos publicados na região sudeste, com representatividade de 47% e nordeste
com 22,7%. As tomadas se concentram em conceitos como a reflexão acerca do discurso histórico e
a operação historiográfica, estratégias e táticas, práticas de leituras e suas apropriações, e culturas
populares.
No que tange aos estudos produzidos em educação, percebemos que o campo do currículo
concentra mais textos referenciados em Certeau (41,67%), levando-nos a inferir que nele se tem um
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amplo investimento da produção acadêmica. O segundo campo no qual o autor mais apareceu foi
para discutir a pesquisa em educação em suas questões epistemológicas, com 25% da produção. O
terceiro campo, “história da educação”, aparece com 16,67%, demonstrando que apesar de a
discussão do autor na educação ter se dado inicialmente por esse campo, foi superado pelo campo
do currículo.
No quarto campo, pesquisa em formação de professores, foram encontrados 16, 67% dos
textos. Esses dados nos indicam que ainda há um vasto campo a investigar na relação com o
pensamento do autor. Salientamos que a relação institucional dos autores dos textos, em sua maior
parte, circunscreve-se às regiões Sudeste (52%) e à região Sul (20%). As regiões Nordeste, Centrooeste e Norte participam com produção entre 2% e 8%. É importante destacar que 10% não
apresentou regionalidade e 3% apresentou regionalidade mista. Enfatizamos que na mesma direção
de Vidal (2008), a produção na relação com o pensamento do autor tem na região sudeste a sua
maior representatividade nas áreas de conhecimentos citados.
Foi possível observar que os conceitos do autor que foram mais explorados são os
relacionados ao campo da historiografia, como como história da arte, operação historiográfica,
história e religião e história e epistemologia. No bojo desse intenso aparecimento de conceitos e
temáticas, articulados a esses distintos campos, tais como os conceitos cotidiano (em maior uso), e
tempo, prática e operação historiográfica (em menor uso), permitindo-nos ver que ainda há uma
repetição nos usos desses conceitos, levando-nos a constatar a importância dos mesmos e criando a
expectativa de explorar mais amplamente a obra do autor, em especial no campo da formação de
professores.
UM MOVIMENTO DE PENSAR O PENSAMENTO DE CERTEAU PARA O CAMPO DE
PESQUISA EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Josgrilberg (2008) destaca que o pensamento de Certeau não deve ser tomado como
literalidade, devendo ser observado pelos seus aforismos que coloca à prova, que caminha em
diferentes direções de análise, pois “o caminhar de uma análise inscreve seus passos, regulares ou
ziguezagueantes, em cima de um terreno habitado há muito tempo” (CERTEAU, 2011, p. 35),
marcado por interstícios temporais que, por vezes, revelam apenas fragmentos indiciários das
muitas histórias possíveis. Não literalidade que, se tomada pela pesquisa em formação, pode
engrandecer o percurso de ida do pesquisador aos lugares, sentindo cada ponto, praticando o lugar,
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especializando, formando o não-próprio, o “a-ser-escrito/inscrito”, realizando a caça, quer seja na
operação teorizante, realizada com o corte teórico, quer seja pelo movimento de praticar o lugar.
Advogamos que pensar o campo da pesquisa em formação pelo pensamento de Certeau,
potencializa uma flexão nessa produção, pois a atenção deslocada para um não-lugar inverte a
perspectiva para olhar a criação dos pesquisadores como sujeitos praticantes da pesquisa, ativos e
produtores de história. Esse movimento nos oferece condições de pensar a pesquisa em formação
como uma produção carregada de sentidos e constituída com o exercício de um não poder
instituinte, que coexiste com as práticas instituídas e que busca, nas fendas deixadas por elas,
produzir experiências que burlam e reinventam formas subterrâneas de existir e de legitimar outros
saberes.
Nesse sentido, Certeau considera que “[...] os objetos produzidos por uma pesquisa resultam
de seu aporte, mais ou menos original, no campo onde ela se tornou possível” (CERTEAU, 2011, p.
103) e remetem a uma rede de intercâmbios entre pesquisadores, produzida a partir de uma relação
dialética com o que já foi dito sobre o objeto de pesquisa evidenciando a coletividade da pesquisa.
Essa condição da produção da pesquisa deve ser tomada como um chamamento para se
pensar a ética na pesquisa em formação de professores, considerando que os estudos produzem uma
face a mais dentre outras tantas possíveis. Isso amplia a possibilidade de acolhida ao outro, ao
percurso de um rigor metodológico que tem como finalidade não a garantia de uma verdade
absoluta, ou de neutralidade ou tomada da realidade como fato independente do sujeito, mas como
um gesto que compreende os limites do saber e da produção da verdade como efeitos do corte
teórico que se estabelece, na institucionalidade a que se sustenta, nos usos a que se propõe, na
bricolagem criadora e na relação com o outro. Assim, Certeau enfatiza: “Eis uma nova espécie de
ficção: artefato científico, ela não se julga pelo real que, supostamente, lhe faz falta, mas pelo que
ela permite fazer e transformar. É “ficção” não o que bate a fotografia do desembarque lunar, mas o
que o prevê e o organiza (CERTEAU, 2012, p. 47).
Podemos afirmar, então, que numa estreita relação com Certeau, a pesquisa em formação de
professores pode produzir uma teoria epistemológica considera amplamente as práticas
profissionais, investidas de criatividade e de inteligências imemoriais e de astúcias milenares,
traduzidas em processos nos quais a linguagem tem centralidade, como pontuaremos a seguir.
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UMA ARTE DE DIZER: LINGUAGEM E MEMÓRIA, ENUNCIAÇÕES E NARRATIVAS NA
PESQUISA EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES
A centralidade do discurso e da linguagem na construção do mundo e da própria realidade é
um elemento fundamental na obra de Certeau, assim como as formas de manipulação da palavra no
seu uso. Consoante a isso, Albuquerque (2011) enfatiza que Certeau, além de atribuir enorme
importância ao discurso e ao texto, articula-os às condições institucionais, políticas e acadêmicas de
sua produção. A linguagem oral é tomada por Certeau como um fundamento das relações sociais
capaz de recriar os diferentes espaços discursivos. Para tanto, a linguagem é concebida como uma
construção arquitetônica que possibilita aos sujeitos movimentarem-se e interagirem com outros
sujeitos. Desse modo, a prática da oralidade como ação produtiva que carrega em si uma
pluralidade de referências e códigos, superando a ideia de linguagem como simples ato de consumo
passivo e de mera repetição do discurso de outros.
No tocante a palavra falada, e a centralidade ocupada pelo autor, pode ser tomada pelos
pesquisadores da formação como elemento de extrema relevância a ser considerado. Isso vai ao
encontro de que metodologias de pesquisas que tomam o professor como sujeito da pesquisa, o seu
saber e o desenvolvimento da sua profissionalidade, deve reconhecer que a oralidade é de suma
importância para o professor na sala de aula, é uma “matéria prima” do trabalho, portanto, oralizar
as reflexões é uma importante parte da profissão praticada, é o caminhar pela profissão e o fazer
profissional no mesmo sentido que o caminhar pela cidade é conhecê-la e conhecer-se.
Vale ressaltar que a escrita também é de suma necessidade na nossa sociedade que tem
natureza escriturística. Essa assertiva que vai ao encontro da institucionalidade da escrita, que pode
ser usada pela pesquisa formação como documentos a serem produzidos/analisados deve manter
como foco de aposta as motivações de quem propõe a escrituração, os meios para interpretar a
produção e o sujeito que a interpreta, visto que a institucionalidade é ocupada pelo sujeito e
construída na linguagem, ele se constitui socialmente, com uma subjetividade em fluxo, atravessada
e transpassada por fluxos sociais, fazendo valer, fortemente, a posição do leitor, como esse sujeito
caminha pelo texto. Esse elemento permite que o pesquisador da formação se veja num intenso
movimento relacional, colocando-se não como coletor de dados, mas produtor, sujeito capaz de
abrir mão do lugar ou assumir as suas caminhadas produtoras de demarcações interpretativas, pois,
“[...] caminhar é ter falta de lugar” (CERTEAU, 2011, p. 170). Soma-se a isso, a consideração por
parte do pesquisador que a figura do sujeito da pesquisa é um leitor do lugar do pesquisador da sua
profissionalidade, dos desejos e/ou apostas do pesquisador, da sua institucionalidade. Assim, temos
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a pesquisa em formação de professores como percurso que só se realiza quando se dá ao ir aos
lugares, praticando-os, sentindo cada ponto, especializando-os, formando o não-próprio, o “a-serescrito/inscrito”, realizando uma caça. A ida ao lugar do documento, ida ao lugar da escola, ida aos
bancos de pesquisa e ida às narrativas, buscando o “a-ser-escrito/inscrito”.
Apontamos para a pesquisa em formação de professores fundada em Certeau, bricolando
(usando as palavras do autor) no seu pensamento, abrindo a pesquisa ao encontro do outro e ao
entendimento dos efeitos de ser do outro, conhecendo silêncios e desfiando histórias sem palavras,
porquanto nas narrativas se apresentam relíquias verbais, ligadas a histórias perdidas, que se
articulam e revelam práticas subterrâneas, efeitos de dissimulação e fuga.
Vale-nos refletir acerca da narratividade diferenciando-a da descrição, sendo a descrição
uma operação técnica que tenta se aproximar o máximo possível da realidade, a fim de proporcionar
credibilidade ao texto pelo ajustamento ao real (CERTEAU, 2011). Ao contrário, a história narrada,
cria um espaço de ficção, pois se afasta do real e aparenta subtrair-se da conjuntura e, sendo assim,
é capaz de ir além da descrição e de produzir a própria ação, em que a narrativização das práticas
seria uma ‘maneira de fazer’ textual, com seus procedimentos e táticas próprios. “[...] Não seria
necessário reconhecer-lhe a legitimidade científica supondo que a narratividade tem ali uma função
necessária, e supondo que uma teoria do relato é indissociável de uma teoria das práticas, como a
sua condição ao mesmo tempo que sua produção?” (CERTEAU, 2011, p. 141).
Essa questão coloca-nos em movimentos de demarcações da possibilidade de a pesquisa em
formação de professores legitimar o reconhecimento de práticas e narrativas como produções
científicas que precisam compor opções metodológicas e enunciações analíticas. Narrativas que o
autor aproxima do relato que, nessa perspectiva pertence à arte de fazer um golpe. É um golpe na
descrição, na literalidade que aprisiona o saber, a interpretação, a bricolagem e a criação,
produzindo saberes originais e singulares.
Na consideração da importância da linguagem e o seu subproduto, as narrativas/relatos, para
o desenvolvimento da pesquisa em formação, dialogamos com o que o autor concebe como
memória tomada como aquela que “[...] designa uma presença à pluralidade dos tempos e não se
limita, por conseguinte, ao passado” (CERTEAU, 2011, p. 302). Ressalta que a memória implica na
mediação de um saber que tem por forma a duração de sua aquisição e a coleção de intermináveis
conhecimentos particulares, que se fazem de muitos momentos e de muitas situações heterogêneas.
Essa concepção não a permite separar dos tempos de sua aquisição e vão produzindo singularidades
ao longo da vida, já que a memória instrui muitos acontecimentos, mas não consegue aprisioná-los
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no passado ou no presente, pois antecipa também as vias múltiplas do futuro, combinando as
particularidades antecedentes ou possíveis. A memória não tem lugar preciso, “[...] até o instante
em que se revela, no ‘momento oportuno’, de maneira ainda temporal embora contrária ao ato de se
refugiar na duração. O resplendor dessa memória brilha na ocasião” (CERTEAU, 2011, p. 146,
grifo do autor).
A concepção de memória levada a cabo pela pesquisa em formação de professores considera
o fato de a formação se dar permanentemente como movimento da profissão que leva em conta o
tempo como intensidades, acontecimentos. A memória é tida como ação da existência sobre o
tempo criando a oportunidade de pensamento e da ação ao realizar-se a pesquisa, trata-se da
produção dos efeitos sobre o tempo, sobre a percepção de formação de professores, inventariando
experiências possíveis e realçando-as. A memória é também o espaço aberto ao outro, um “nãolugar”. A memória não é “[...] nem objetos, pois escapam como tais; nem fragmentos, pois
oferecem o conjunto que esquecem; nem totalidades, pois não se bastam; nem estáveis, pois cada
lembrança os altera” (CERTEAU, 2011, p. 152), portanto, vincula-se a linguagem. Ao vinculá-la à
linguagem, a memória torna-se constitutiva do pensamento, da experiência humana e de
importância fundamental na construção da história. Com essa compreensão, o autor assevera que a
mobilização da memória produz bricolagens nas surpresas dos encontros com o outro, sendo que
“sua mobilização é indissociável de uma alteração” (CERTEAU, 2011, p. 150) e sua força está
justamente em sua capacidade de ser alterada, pois é móvel, sem lugar fixo. Para o autor, “[...] a
memória vive de crer nos possíveis, e de esperá-los, vigilante, à espreita” (CERTEAU, 2011, p.
151).
O SABER DAS PRÁTICAS COTIDIANAS E A PESQUISA EM FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
Mantendo-nos em direção, ao intento de caminhar com Certeau em seus percursos
epistemológicos para avançarmos na pesquisa em formação de professores, torna-se primordial
compreender a principal característica de seu trabalho que, de acordo com Vidal (2011, p. 267), é
“[...] a atenção às práticas, tomadas tanto na dimensão de objeto de pesquisa do historiador quanto
na de operacionalização de seu fazer [...]”. Nessa direção, Sousa (2010), afirma que Certeau avalia
que há séculos os métodos investigativos “[...] não cobrem a espessura nem a extensão do real”
(SOUSA, 2010, p. 205). Assim, a pesquisa em formação deve valorizar os resíduos, os descartes, e
as narrativas. Soma-se a isso, uma maior dignidade aos documentos e aos mortos (SOUSA, 2010),
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ou seja, “[...] às memórias dos sujeitos eleitos para compor o quadro de análise na investigação”
(SOUSA, 2010, p. 205).
O encanto de Certeau pelo mais fraco faz com que se atente a ele e as suas mil maneiras de
ir à caça, de inventar, uma “liberdade gazeteira”, capaz de deslocar fronteiras da dominação, numa
produção anônima, desviando os usos da política, dos objetos e de quaisquer coisas (DURAN,
2007). Encanto que não diminuía o seu rigor conceitual ou metodológico e o interesse do autor pela
epistemologia (DURAN, 2007). Tais cruzamentos consideram como essencial o homem ordinário,
entrevistando-os, percebendo como eles praticam o lugar produzindo o espaço, é o sentido da
experiência. Não se trata de controlar a experiência dos outros, ou de uma neutralidade das análises
numa observação totalizante. Diz respeito a “[...] arte de dar golpes no campo do outro, astúcia de
caçadores, mobilidades nas manobras, operações polimórficas, achados alegres, poéticos e bélicos
(CERTEAU, 2011, p. 97-98).
Ao problematizar a tentativa do observador em capturar esses saberes, Certeau (2011, p.
134) enfatiza que “[...] tal como dos poetas ou pintores, o saber-fazer das práticas cotidianas não
seria conhecido senão pelo intérprete que o esclarece no seu espelho discursivo, mas que não o
possui tampouco”. O autor pontua ainda que o saber-fazer das práticas fica flutuando entre o sujeito
ordinário e o intérprete, pois o primeiro não consegue reconhecê-lo enquanto o segundo não o
possui. Adotamos que o pesquisador da formação, tal como o intérprete personificado por Certeau,
pode assumir um lugar de exterioridade na investigação e, assim, fazer pesquisa sobre o objeto, ou
colocar-se junto, numa rede de conversação (CARVALHO, 2009), e produzir pesquisa com, a
depender do tipo de abordagem, mas o pesquisador interfere no objeto, assume a subjetividade na
pesquisa, insere-se. A pesquisa em formação de professores como lugar, torna-se espaço, golpeado
pelo pesquisador, devido a fabricação de modos de escolher as pistas para compor o quadro
analítico.
Na pesquisa em formação de professores, são diversos os praticantes, o pesquisador e os
sujeitos. Na pesquisa documental, o pesquisador apropria-se do texto tomando-o como efeito do
texto, produzindo outros tantos efeitos pelas análises realizadas. Em todo caso, o pesquisador
experimenta o lugar, produz o espaço, realiza o corte escriturístico, sendo um praticante da pesquisa
em formação de professores que, por muitas vias, trata-se de um lugar próprio, configurado como
campo importante de estudos educacionais, apresentando padrões de tendências de pressupostos e
temáticas (ANDRÉ, 2009).
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Para tanto, a pesquisa em formação deve ser despojada como um espaço móvel, revelador
dos seus mortos, do conjunto de movimentos na relação com a política institucionalizadas e os seus
agentes, e no desenvolvimento da profissionalidade dos professores (NÓVOA, 2002) dando entre
movimentos conflituais, entre diferentes perspectivas que a formação continuada que visam atender
e/ou produzir como bricolagem, invenção daquilo que os professores vivem como formação, ou o
que as pesquisas indicam como tal, entre práticas interpretativas e prática social (CERTEAU,
2011).
CONSIDERAÇÕES EM MOVIMENTO
Neste texto, compartilhamos o diálogo com algumas ideias de Certeau direcionadas
especialmente aos conceitos de linguagem, memória e narrativas, buscando destacar as implicações
delas para as decisões atinentes às pesquisas em formação de professores, à guisa de ampliar os
usos de conceitos do autor nesse campo, considerando que o rigor científico não passa pela
neutralidade na pesquisa em formação, mas assumindo que as escolhas metodológicas são por si
intervenções do pesquisador, bem como a produção dos resultados escriturados da pesquisa.
Destacamos a importância das narrativas para a pesquisa em formação sustentada pelo
pensamento de Certeau. Compreendemos que a pesquisa em formação pela via do autor, trata-se da
valorização da fala do outro e da produção da pesquisa como instrumentos políticos em que o fazerse pesquisador da formação implica não somente a escuta da voz do outro, mas o posicionamento
de considerá-la, de dialogar com ela, de valorizar o indizível, pois os silêncios também expressam,
enunciam e denunciam implicando-se como pesquisador. Ousando em fazer parte da ação cotidiana
como sujeito praticante, tanto na condição de pesquisador como no lugar de sujeito ordinário,
focalizando as práticas formativas e seus deslocamentos promovendo movimentos de resistência e
de transformação que muitas vezes passam despercebidos.
Dispostos à continuidade desses diálogos, ressaltamos que as ideias aqui enunciadas
permanecem em movimento e nos remetem ao percurso da pesquisa não no sentido de sua
conclusividade, mas nas expectativas de outras experiências, conversas e indagações.
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Notas de fim
Este estudo apresenta resultados parciais referentes à pesquisa em andamento e, portanto, analisa somente os dados
quantitativos relativos à expressividade das pesquisas que tomam a obra de Michel de Certeau como referência de
estudo.
1

Optamos pelo Google Scholar ou Google Acadêmico por ser uma base de dados multidisciplinar de acesso livre, que
possui ferramentas de pesquisa que permitem acesso à literatura acadêmica, incluindo anais de eventos, dissertações e
teses, livros digitais, periódicos eletrônicos, repositórios digitais de instituições diversas e outros. A busca avançada
permitiu filtrar os dados, delimitados à presença do nome do autor no título do texto, em qualquer período.
2

Resumo
Analisa contribuições do pensamento de Michel de Certeau para as discussões na pesquisa em
formação de professores e propõe a ampliação dos usos dos conceitos produzidos pelo autor no
campo da/na pesquisa nesse campo. Constitui-se como um estudo bibliográfico que resgata em
interlocução com autores que abordam, em diferentes perspectivas, concepções defendidas por
Certeau, como Dosse (2004), Josgrilberg (2008), Vidal (2011) e Carvalho (2009). Tensiona os conceitos
e os usos do autor no campo da formação. Aponta, como resultado, a fecundidade de conceitos
ontológicos ainda pouco explorados no campo da formação de professores, como memória, voz,
implicação do pesquisador, relação entre sujeito e objeto, bem como os limites nos usos dos conceitos
desenvolvido pelo autor e destaca a centralidade dos usos dos conceitos do autor nas produções que
ocorrem nas regiões Sudeste e Sul do Brasil.
Palavras-chave: Formação de professores; formação de professores, pesquisa e Michel de Certeau.
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INTRODUÇÃO
O Programa de Educação Tutorial (PET) foi criado com o intuito de contribuir na formação
de estudantes dos cursos de graduação de todo o Brasil, seja de instituições públicas ou privadas.
Para tanto, baseia-se em trabalho sem grupos, podendo ser interdisciplinares ou não, sob a
orientação acadêmica de um professor tutor. Cabe ressaltar que as três principais vertentes do PET
são ensino, pesquisa e extensão (BORBA, MOREIRA, 2016; TOSTA, 2006).
Segundo Tosta (2006, p.1) “Todos os grupos possuem atividades de caráter coletivo,
desenvolvendo nos alunos bolsistas a habilidade de trabalhar em equipe, uma dentre as muitas
características fundamentais para profissionais de diversas áreas.”
O projeto PET na Faculdade de Educação de Crateús – FAEC conta hoje com um grupo de
no máximo 18 integrantes, sendo eles bolsistas e alunos voluntários dos cursos de Química,
Pedagogia e Biologia. No projeto PET – FAEC/UECE o tema central é a Educação
Contextualizada, o que proporciona aos bolsistas e voluntários apropriarem-se desse modo de fazer
educação.
A Educação Contextualizada (EC) foi proposta incialmente pela Rede de Educação do
Semiárido Brasileiro (RESAB) e a Cáritas Diocesana de Crateús (CDC) juntamente com parcerias
trabalham essa temática em escolas municipais na região dos sertões de Crateús. Face a esta
proposta, viu-se uma oportunidade para os alunos da FAEC aprofundarem a formação
docente/profissional, além de contribuírem com os projetos de EC desenvolvidas nos municípios
em que fazem parte, afinal a maioria dos alunos/as da FAEC são dos sertões de Crateús.
Sousa e Paiva (2019, p.2) afirmam que a EC está voltada para:
[...] uma educação de permanência das pessoas no campo e valorização da cultura
local. Para tanto, por meio da EC busca, junto a escola, correlacionar o conhecimento
geral com o conhecimento de vivência do aluno, valorizando suas raízes e dando base
para convivência com o semiárido e a permanência no campo, firmando as
potencialidades individuais e da comunidade.

O projeto contexto realizado pela CDC tem como objetivo contribuir significativamente para
uma melhoria e qualificação do sistema educacional, além de tornar essa metodologia uma política
pública (CONTEXTO, 2015). Esse projeto está sendo desenvolvido atualmente em 10 municípios
dos sertões de Crateús, nas respectivas cidades, Ipueiras, Ipaporanga, Poranga, Nova Russas,
Tamboril, Crateús, Ararendá, Novo Oriente, Monsenhor Tabosa e Independência.
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A CDC engloba quatro eixos que são trabalhados nas escolas desses municípios: i) a
educação emancipatória nas escolas; ii) fortalecimento dos grupos populares de mulheres; iii)
fortalecimento da informação de qualidade nas comunidades rurais; e iv) mais periféricas e
fortalecimento das organizações da sociedade civil e criação de grupos de trabalho. A cada semestre
são realizados módulos de formação para os professores da escola, com a finalidade de elucidar a
temática e planejar as ações nas escolas adotantes da educação contextualizada. Posteriormente, é
realizado um acompanhamento pedagógico nas escolas, no qual é discutido estratégias para a
contextualização dos conteúdos escolares. Por fim, é realizada a culminância, momento em que são
apresentados os produtos e atividades desenvolvidos pelos alunos e professores da escola durante o
semestre.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
É de notório saber que a situação da formação inicial no Ensino Superior (ES), da maioria
dos docentes, é de certa forma preocupante, pois ao ingressar no ES se deparam com um ensino
insatisfatório, em que os professores aparentam não terem tido práticas docentes em outras
instituições como, por exemplo, na escola regular. Esse comportamento demonstra que os seus
saberes são advindos de meras experiências enquanto alunos e não repassando para os futuros
docentes uma formação adequada em relação a verdadeira realidade em que eles encontraram ao
realizar o magistério, além de utilizar um ensino conteudista.
David (2017) afirma que:
“Os docentes devem ser preparados para a arte do ensinar. Não basta ser um bom
pesquisador, necessário se faz que seja, também, um bom docente, ou seja, que saiba
ensinar e facilitar a construção do conhecimento, ter um bom ou ótimo conhecimento
sobre as especificidades do processo de ensino e aprendizagem.” (DAVID apud
NÓVOA, 2017, p. 211).

A Educação Contextualizada (EC) busca desenvolver meios para que a cultura e a vida na
região local sejam elementos primordiais no processo educativo. Nesse contexto, acreditamos que é
necessário que a EC seja trabalhada pelos professores das universidades de modo a contemplar o
contexto no qual o aluno está inserido e abandonar a cultura conteudista e aderir a EC nas bases
inicias do ES, e para que isso seja desenvolvido de uma maneira mais completa, o PET vem
colaborando para esse feito.
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A fim de um aperfeiçoamento na formação docente inicial, foi desenvolvido o projeto PET –
FAEC/UECE, que tem como objetivo dar oportunidades aos discentes dos cursos de Química,
Biologia e Pedagogia da FAEC, conhecer a Educação Contextualizada para o Semiárido, por meio
de atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O desenvolvimento desse trabalho foi possível por meio da participação do projeto do
Programa de Educação Tutorial – PET da Faculdade de Educação de Crateús – FAEC, que é o polo
em Crateús – CE da Universidade Estadual do Ceará – UECE (PET – FAEC/UECE).
Para coleta de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com dez (10) bolsistas
do Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Educação de Crateús. Para garantir o
anonimato, não foi revelado os nomes das pessoas entrevistadas, identificando-as com o nome
“Bolsista”, seguindo de uma letra, assim sendo bolsista A, bolsista B e assim sucessivamente. Além
disso, fez-se leituras bibliográficas sobre educação contextualizada e análise dos dados coletados.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Segundo o autor Gatti (2014)as formações clássicas têm se mostrado ineficientes no que se
diz respeito a preparação para o mercado de trabalho, ou seja, as formações iniciais tradicionais são
apenas uma introdução, uma formação teórica, dissociada de experiências e conhecimentos
adquiridos pela experiência de trabalho, não correspondendo às necessidades de profissionais que a
contemporaneidade necessita. No entanto, o projeto PET, como já foi citado anteriormente, tem
como objetivo o aperfeiçoamento da formação docente e isso pode ser demonstrado pela fala de um
dos entrevistados.
“O PET fez a junção de teoria e prática, um preparo para realidade da vida docente,
estimulou o desenvolvimento de múltiplas habilidades, no qual se destaca a postura
em sala de aula, coordenar ações, produção textual científica. Em resumo, faz um
preparo para o mercado de trabalho” (Bolsista A).

O Bolsista B discuti também sobre o preparo para a carreira docente:
“Importante por ter me inserido mais na pesquisa, na escrita de artigos e por
proporcionar a troca de conhecimentos entre outros estados brasileiros. Assim como
também ajudou a desenvolver-me com autonomia e me preparou para a carreira
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docente, me estimulando a construir oficinas, e me possibilitando conhecer diversas
ferramentas pedagógicas, me aproximando de outros saberes”

O PET representa vários papéis na comunidade acadêmica, sendo um deles a permanência
universitária de alunos de baixa renda. Para os discentes que participam do PET e que pretendem
atuar nas escolas da Região dos Sertões de Crateús – CE tenha uma formação mais preparada, pois
em alguns municípios a educação contextualizada já se tornou uma política pública e outros estão
em processo de adesão.
“Esse programa proporciona aos alunos dos cursos de Licenciatura da FAEC um
contato com a educação contextualizada ainda na graduação, onde em um passado
próximo essa aproximação não ocorria, e era necessário que os professores recém
formados quando se vinculava a alguma instituição de ensino básico fazer formações
sobre educação contextualizada para desenvolver atividades referentes ao tema. Hoje
os alunos que participam desse projeto já saem da graduação com conhecimentos
inerentes a educação contextualizada o que lhe que confere um diferencial no
currículo e no modo de pensar” (Bolsista C)

Mello (2000) afirma que deve ser desenvolvido nos alunos a capacidade de associar a teoria
com a prática com o auxílio do professor, para isso, na formação docente os conhecimentos devem
ser constituídos de forma contextualizados para obter uma permanente construção de significados
destes, para entender sua aplicação em situações reais e sua relevância para a vida pessoal e social.
Por estar inserido no PET, foi possível conhecer a Educação Contextualizada e sua importância.
“O PET trouxe inúmeras possibilidades pra mim. Esse projeto me ajudou a
desenvolver um senso crítico, e muito voltado para a minha realidade local, que
passava despercebido algumas vezes. Eu não conhecia a Educação Contextualizada
para Convivência com o Semiárido, e após participar de vários momentos e
desenvolver atividades do projeto, sinto-me capacitada a ser uma profissional
completa. Eu sempre vejo o projeto PET como uma formação paralela, onde posso
praticar o que aprendi e expandir meus horizontes na área da educação, sempre
pensando em oferecer o melhor aos meus futuros alunos” (Bolsista D).

De acordo com Feistel e Maestrelli (2012) nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN),
consta que é preciso que na sua formação inicial o professor desenvolva algumas habilidades como
o domínio dos conteúdos a serem ministrados, além de dar significância em diferentes contextos e
que sua articulação seja interdisciplinar. “O Projeto Educação Tutorial da FAEC, é de suma
importância para minha formação acadêmica, pois a perspectiva é interdisciplinar, no qual abrange
todos os cursos da FAEC” (Bolsista E).
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A interdisciplinaridade e a Educação Contextualizada são pontos muito importantes do
projeto para formação inicial dos futuros docentes como pode ser visto no relato de um dos
entrevistados, “com o PET e EC, percebi a importância de ensinar de forma diferente, valorizar o
conhecimento regional, além de ganhar experiência na prática docência, dessa forma, quando
estiver em sala de aula, buscarei contextualizar cada conteúdo” (Bolsista F) e “ótima chance para
vivenciar novas experiências que vão contribuir muito para a formação dos docentes e poder ter um
contato direto com a Educação Contextualizada que é um aspecto muito importante a ser
trabalhado” (Bolsista G).
Além disso, o projeto é composto por três eixos norteadores, que são ensino, pesquisa e
extensão, no qual devem coexistir de modo que, durante a sua participação no projeto, o aluno tenha
a possibilidade de vivenciar uma boa formação.
“O PET sem dúvidas foi muito importante na minha formação acadêmica, me trouxe
novas perspectivas e um contato com ensino, pesquisa e extensão. O contato com a
educação contextualizada foi um divisor de águas para mim, é impossível olhar a
educação da mesma forma. E levarei isso para sempre na minha vida como discente e
logo mais como docente. Os pontos positivos foram o contato com o projeto contexto,
com as escolas e professores que faziam parte do projeto. O contato direto com o
trabalho na Cáritas e descobrir a educação contextualizada e a educação
emancipatória. Conhecer a teoria e vivenciar na prática” (Bolsista H).

Um dos pontos mais citados pelos entrevistados é que o PET- FAEC é um projeto
importante para a formação docente.
“O PET, acredito que seja uma das bolsas mais completas que existe dentro das
Universidades e que contribui positivamente na nossa formação por meio de
participação de eventos, elaboração de trabalhos a serem apresentados nesses eventos
e que enriquece muito o nosso conhecimento e a educação contextualizada é uma
maneira que a gente pode produzir, ensinar e aprender sobre o ambiente em que
convivemos fazendo essa mesclagem de teoria e prática que é fundamental para o
aprendizado de crianças e adolescentes” (Bolsista I).

CONCLUSÕES
Conclui-se que o projeto do Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Educação de
Crateús - FAEC, além de contribuir na permanência dos universitários de baixa renda na
universidade, possibilita uma formação inicial docente de qualidade. Essa formação de qualidade na
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formação se deve a oportunidade dos discentes se desenvolverem em atividades de pesquisa, ensino
e extensão voltadas para a Educação Contextualizada e a Interdisciplinaridade.
Com isso é mostrado que os futuros docentes que passarem pelo programa sentem-se mais
qualificados e preparados para a exigência do mercado de trabalho, visto que no seu processo de
ensino-aprendizagem sentem-se mais confortáveis em desenvolver esse modo de fazer educação.
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Resumo
O Programa de Educação Tutorial-PET, tem se mostrado eficiente diante a formação inicial de
diversos estudantes que estão inseridos no programa, além de ter a interdisciplinaridade entre os três
cursos de licenciatura que fazem parte desse projeto que são: Ciências Biológica, Pedagogia e Química.
Nesse contexto, o PET da Faculdade de Educação de Crateús (FAEC) acompanha o Projeto Contexto
que desenvolve Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido Brasileiro é
desenvolvido pela Cáritas Diocesana de Crateús (CDC), acompanhando atividades realizadas nas
escolas municipais dos Sertões de Crateús, buscando realizar esses ideais de uma educação que não
despreza o contexto que está inserido. O presente artigo tem como objetivo elucidar a importância do
Programa de Educação Tutorial e da Educação contextualizada para a formação inicial docente. A
metodologia empregada baseia-se em entrevistas semiestruturadas, realizada com dez bolsistas do PETFAEC/UECE, que tem cunho qualitativo, na qual, é relatado de forma breve a importância do projeto
PET no aperfeiçoamento da formação inicial docente e o desenvolvimento do senso crítico dos
bolsistas em relação à realidade local de cada um, a partir desse modo de fazer educação. Percebe-se nas
falas dos entrevistados que a Educação Contextualizada é sinônimo de transformação no ambiente
educacional, além disso, foi demonstrado a importância do projeto, por ter em sua constituição os eixos
de ensino, pesquisa e extensão, no qual ajuda no desenvolvimento para as mais variadas habilidades e
uma transformação pessoal e profissional, além de proporcionar uma maior confiança em uma
formação de qualidade para a futura atuação como docente.
Palavras-chave: PET – FAEC/UECE; Programa de Educação Tutorial; Educação Contextualizada.
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A LEITURA E A ESCRITA NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES: EXPERIÊNCIAS DE UM PROGRAMA
DE ENSINO E EXTENSÃO
Jéssica do Nascimento Rodrigues – UFF
Danuse Pereira Vieira – UFF; SEEDUC-RJ
Diego da Silva Vargas – UNIRIO
Fabiana Esteves Neves – UFF
Marcus Vinicius Brotto de Almeida – IFRJ
Maria Izabel Pantaleão – Bebel Pantaleão Oficina de Textos
Elisa Bragança Curi Magalhães de Souza – Bebel Pantaleão Oficina de
Textos
Nadja Pattresi de Souza e Silva – UFF
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Resumo
Este painel agrega três estudos decorrentes das ações de formação de professores promovidas pelo
programa de ensino e extensão Laboratório de Letramentos Acadêmicos (LabLA/UFF), vinculado ao
Grupo de Estudos e Pesquisa em Leitura e Escrita Acadêmica (GEPLEA). No primeiro deles,
intitulado “Isso aqui não é um texto acadêmico!”: o ensinar-aprender gêneros acadêmicos na formação docente, as
pesquisadoras intencionam apresentar as primeiras reflexões do grupo de professores pesquisadores
que, desde 2017, tem registrado relatos de estudantes dos cursos de licenciatura e de professores da
educação básica acerca das práticas de leitura e escrita vivenciadas na esfera acadêmica. No segundo,
Oficinas metacognitivas de leitura e escrita acadêmica: o letramento acadêmico na formação de professores, os
pesquisadores objetivam apresentar um relato acerca das oficinas de estratégias metacognitivas de
leitura e escrita, realizadas em 2019, no âmbito do LabLA/UFF, a partir da ótica dos estudos em
(meta)cognição e suas relações com as práticas de letramento. No terceiro texto, sob o título Escritainventiva na universidade: relato de uma experiência de (re)significação, as pesquisadoras apresentam as bases e os
princípios da escrita-inventiva e descrevem as atividades em sintonia com essa prática realizadas em um
ciclo de oficinas no primeiro semestre de 2019, proposta igualmente vinculada às ações desenvolvidas
pelo LabLA/UFF. O resultado geral desses estudos reitera que a formação inicial e continuada de
professores, processual e não linear, ocorre essencialmente mediante leitura e produção de textos da
esfera universitária e, por essa razão, é urgente a necessidade de mais ações de ensino, pesquisa e
extensão sobre essas práticas, considerando ser esse um compromisso de toda a comunidade discursiva
acadêmica.
Palavras-chave: Letramentos acadêmicos; Leitura; Escrita; Formação de professores; Extensão
universitária.
“ISSO AQUI NÃO É UM TRABALHO ACADÊMICO!”: O ENSINAR-APRENDER GÊNEROS
ACADÊMICOS NA FORMAÇÃO DOCENTE
Danuse Pereira Vieira – UFF; SEEDUC-RJ
Jéssica do Nascimento Rodrigues – UFF

QUESTÕES INTRODUTÓRIAS
Finalmente, não há diálogo verdadeiro se não há nos seus sujeitos um pensar
verdadeiro. Pensar crítico. Pensar que, não aceitando a dicotomia mundo-homens,
reconhece entre eles uma inquebrável solidariedade. (FREIRE, 2005, p. 95).

Há um texto de Bagno (2010), prefácio de um livro de Antunes (2010), que alude aos seres
humanos como peixes e à linguagem como água, metáfora que traz à baila o debate sobre a
consciência e a enunciação humanas. Se o peixe não vive sem a água, nós não existimos sem a
linguagem e, portanto, não existimos sem o outro e o mundo. Todavia, como não somos peixes, a
linguagem, que também não é água, assume uma dimensão textual e discursiva obviamente social e
histórica. E é esse pressuposto de que parte este texto ensaístico que intenciona apresentar as
primeiras reflexões de um grupo de professores pesquisadores que, mediante uso do caderno de
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campo, desde 2017, tem registrado relatos de estudantes dos cursos de licenciatura e de professores
da educação básica acerca das práticas de leitura e escrita na esfera acadêmica.
Estudos da Linguística Aplicada contemporânea preocupam-se com problemas de uso da
linguagem situados nos contextos da práxis humana. O contexto aqui situa-se na esfera do ensino
superior. Atualmente, pesquisadores como Motta-Roth e Hendges (2010) e Faraco e Vieira (2019)
têm produzido livros e artigos que lançam luz sobre as práticas de letramento dos estudantes
universitários. Sabe-se de programas de ensino e extensão e grupos de pesquisa que se debruçam
sobre tal temática a fim de gerar inteligibilidade sobre letramentos na esfera acadêmica. Um
exemplo desses grupos é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Leitura e Escrita Acadêmica
(GEPLEA/UFF), ao qual se vincula o programa de ensino e extensão Laboratório de Letramentos
Acadêmicos (LabLA), os quais reúnem professores de diferentes universidades e da rede de
educação básica, mestrandos e doutorandos, para pesquisar e refletir sobre as formas de colaborar
com os graduandos e com os professores de escolas públicas no caminho de seu amadurecimento
acadêmico no que envolve práticas de leitura e escrita acadêmica. Entre muitas ações do LabLA, há
o oferecimento de um conjunto de atividades (rodas de conversas, oficinas, cursos etc.) que
possibilita um espaço de diálogo solidário com graduandos e professores, os quais, muitas vezes,
chegaram às atividades do LabLA angustiados pelas demandas de leitura e escrita que não
conseguem alcançar. Como inspira-nos Freire na epígrafe desta seção introdutória, o pensar entre os
sujeitos (no exemplo, professor-aluno) pode gerar verdadeira reflexão crítica e o exercício de
práticas de aprendizagens solidárias, colaborativas.
É esperado do profissional de Letras, sobretudo pela natureza do objeto do campo, o uso
consciente da linguagem como elemento de construção de conhecimento, isto é, a não naturalização
dos atos de escritura e leitura na práxis docente. No entanto, entende-se a ausência de tal
consciência em profissionais de outros campos do conhecimento, já que, talvez, tais discussões a
respeito dos usos da língua/linguagem não façam parte dos escopos teóricos de muitos campos de
ensino e pesquisa, restando aos docentes de Língua Portuguesa e áreas afins a suposta
responsabilidade e comprometimento com um trabalho de ensino do texto. Consequentemente,
essas práticas docentes, muitas vezes sem saber, distanciam-se do uso da linguagem como prática e
ferramenta social na/ da construção discente. Como entender o porquê da baixa proficiência dos
graduandos durante suas performances escritas e, ainda, de professores da educação básica que já
vivenciaram a academia? Entre muitos fatores que envolvem tal temática, aqui recorta-se a
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discussão sobre o papel dos professores universitários nos cursos de formação de professores diante
das performances de leitura e escrita do discente/licenciando.
Discorrer sobre o fazer docente, sobretudo o do ensino superior, é estar consciente de que
faz parte da sua prática pensar a partir da fala/ do pensar do outro, já que “Cada enunciado deve ser
visto antes de tudo como uma resposta aos enunciados precedentes de um determinado campo [...]
ele os rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, de certo modo
os leva em conta” (BAKHTIN, 2003, p. 297). A produção acadêmica desse docente – e, nela, os
gêneros dessa esfera discursiva –, nesse sentido, deixa evidente esse elo enunciativo entre o eu e os
outros, afinal a enunciação sempre parte do sujeito para outro, desejando-lhe uma resposta.
No dia a dia do profissional de ensino superior, apropriamo-nos dos discursos de outros para
corroborar, para ampliar ou refutar enunciados (ideias, saberes), logo os modos como as
problematizações foram construídas fazem parte do todo que se deseja destacar. As reflexões
bakhtinianas nos fazem pensar que, além do foco nos significados e discursos dos enunciados (leiase textos teóricos), durante a construção entre professor e estudante, há também as formas de
conhecimento constituintes de cada campo (que produz sua forma própria de uso da
linguagem/língua). Esse movimento faz parte do processo de escritura a leitura, pois como o
estudante irá escrever se não conseguiu dialogar com o(s) texto(s) teórico(s)? A leitura foi colocada
como um processo polifônico, como fomentadora de processos argumentativos? A proficiência
escrita do aluno faz realmente parte do processo pedagógico no ensino superior ou figura como um
instrumento avaliativo apenas? Pensar criticamente esses tensionamentos significa discutir sobre a
dicotomia entre prática do professor e prática do estudante e caminhar para uma “inquebrável
solidariedade” freireana forjada no e pelos atos de linguagem durante a caminhada acadêmica
formativa. Isso num jogo em que a linguagem é “[...] concebida de um ponto de vista histórico,
cultural e social que inclui, para efeito de compreensão e análise, a comunicação efetiva e os
sujeitos e discursos nela envolvidos” (BRAIT, 2007, p. 65).
No processo pedagógico em tela, temos, pelo menos, três sujeitos envolvidos: o estudante, o
professor e o(s) teórico(s), todos perpassados por atos de linguagem que constituem comunidades
de indivíduos. Entende-se que a linguagem é, então, “[...] poder, talvez o primeiro do homem”
(CHARAUDEAU, 2008, p. 7). E no espaço universitário, o uso proficiente da língua/linguagem é
sine qua non para empoderamento do estudante e futuro professor, especialmente aquele que atuará
nos letramentos inerentes ao espaço escolar. Mas, talvez, por ser tão íntima do processo de
produção intelectual, a linguagem seja naturalizada nas grades curriculares das universidades. Nesse
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sentido, também concordamos com Severino (2013, p. 64), para quem existe a necessidade de uma
mudança substancial na pedagogia das universidades, pois o que há é a “prática arraigada de
exposição dos produtos acumulados do conhecimento e não o compartilhamento de uma
experiência de construção do conhecimento”.
Cumpre destacar que uma das funções do fazer do professor universitário é provocar o
estudante a construir consciência a respeito de temas específicos, muitas vezes, também precisa
desconstruir discursos interiorizados pelo indivíduo ao longo de sua vida. O pensamento
bakhtiniano enxerga a consciência individual “[...] num duplo movimento: como réplica do já dito e
sob condicionamento da réplica ainda não dita” (FARACO, 2009, p. 42). Logo, podemos entender o
trabalho docente do ensino superior como um fazer com o texto, visto que o pesquisador dessa área
não está diante de um objeto sem voz; por isso, não produz um saber monológico. Mas, ao
interpretar os textos, perpassados por vozes, e produzidos por consciências individuais, estas
constituídas socialmente, o professor pesquisador e seus alunos produzem saberes dialógicos
perpassados e constituídos por discursos, forjados linguisticamente.
Aqui, compartilhamos da crença de que o trabalho docente, sobretudo no ensino superior,
está alicerçado em relações dialógicas e de que há muita necessidade de problematização de tal
aspecto. Mas, também, entendemos, como Kleiman e Martins (2007) indicam, que poucos campos
têm tanta preocupação com o próprio fazer quanto a área de formação de professores, por isso,
justifica-se a inserção de mais uma discussão no campo em questão. Nessa direção caminha este
curto ensaio de pesquisa que intenciona discutir os eixos leitura e escrita acadêmica com base nas
enunciações produzidas nas rodas de conversa sobre letramentos acadêmicos, promovidas, desde
2017, pelos membros do LabLA e estudadas pelos do GEPLEA. Essa costura entre a reflexão
promovida no diálogo com estudantes, professores de escolas públicas e professores universitários e
a reflexão sobre a escassa produção acadêmica sobre o tema nos apresenta, por ora, mais perguntas
que respostas e um longo caminho investigativo a percorrer.
DAS REFLEXÕES TEÓRICAS À DISCUSSÃO: IMBRICAÇÕES DIALÓGICAS
No escopo teórico de bakhtiniano, o termo ideológico está atrelado aos produtos que
atividade humana (cultural) produz. Essa definição engloba o conhecimento gerado em diversos
campos: na arte, na religião, na filosofia, no direito, na política etc. Logo, qualquer produção
humana, como enunciado, terá seu caráter ideológico e dois sentidos, um que expressará uma área
específica e o outro que será tomado por uma posição avaliativa (FARACO, 2009). Nesses dois
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sentidos estão o movimento de refletir as ideias de um determinado texto (inserido num campo),
mas de as refratar, ou seja, interpretar os discursos (ideias) atravessados por vários quadros da
atuação humana (ideologias), o que garante as diversas interpretações desse mundo.
Sob essa perspectiva, interpreta-se que os graduandos, e aqui especialmente os dos cursos de
licenciatura, durante seu percurso de construção acadêmica, não só reproduzem as ideias que lhes
foram apresentadas durante as leituras, mas de alguma maneira refratam essas ideias, emprestam o
seu olhar, marcado por suas experiências de vida, de leitura, para interpretar fatos, teorias etc. Logo,
entendemos que faz parte da ação docente lidar com movimentos de refração, ou seja, trabalhar com
a heterogeneidade dos diversos olhares discentes, já que estes são cortados por múltiplos contextos
sócio-históricos presentes em sala de aula. Interpretamos que convocar tais perspectivas discentes
na forma discursiva possa servir como ferramenta docente para confrontar ideias teóricas,
desestabilizar crenças, fazer com que o estudante amplie seu olhar sobre um determinado objeto de
estudo. A diversidade que a refração provoca não é garantida por um sentido, por um significado
em si e abstrato, mas pela variedade de experiências humanas diante da (re) construção e ampliação
de significados. É nesse sentido que, neste texto, apresentamos um problema:
A dificuldade de escrita própria está, então, no cerne do próprio sistema, que, num
mesmo movimento, produz os sujeitos pela escrita e os exclui da escrita, pela
sacralidade dessa prática e pela hierarquização dos sujeitos. Aos alunos, costuma-se
reservar o papel de escribas, copiadores de outras ideias, em um processo em que o
conhecimento deixa de ser produzido para ser reproduzido. (BARBOSA, 2013, p.
104).

Em termos bakhtinianos, o discurso não está língua em si, mas “nos lábios de outrem, nos
contextos de outrem e a serviço das intenções de outrem: e é lá que é preciso que ele seja isolado e
feito próprio” (BAKHTIN, 1934-35 [1988]: 21). Nesse ponto, encontra-se uma das consciências
discutidas aqui: como possibilitar que as discussões teóricas, construídas pelo discurso do outro
(autores, docentes etc.) possam fomentar o crescimento acadêmico do estudante? Como também
possibilitar que as discussões teóricas sejam, de fato, constitutivas da práxis do futuro docente?
Como, por fim, possibilitar a formação do professor pesquisador mediante uso inevitável dos
gêneros discursivos típicos de sua esfera de trabalho? Geralmente, professor universitário distribui
seu planejamento de curso com uma lista de leituras teóricas e a previsão dos dias para discussão de
tais textos. Nos dias específicos, as problematizações teóricas ocorrem, muitas vezes, marcadas pela
performance oral docente e espera-se que também pelas trocas entre estudantes e professores. Mas o
que os estudantes têm relatado, incansavelmente, é o uso do texto teórico como elemento de
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construção de ideias e discursos perpassados pela forma, estrutura linguística, para haver leitura e
consequente discussão mais profícua. Como o texto foi construído? Quais são as suas partes? Quais
são seus objetivos (enciclopédicos, formativos, conceituais, procedimentais etc.)? O texto apresenta
paradigmas? Confronta-os?
As palavras que compõem esses textos ganham significados contextuais e produzem certos
tipos de conhecimentos, que se desejam compartilhar (ressignificar) com os alunos. Nesse jogo
pedagógico pela construção do significado, estão presentes o já linguisticamente pensado por
Bakhtin, o diálogo e a interação:
O ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do discurso, ocupa
simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: concorda ou discorda
dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.
(BAKHTIN, 2003, p. 271).

Cabe-nos pensar que, além de fazer circular o texto teórico, é preciso ensinar a ler o discurso
do outro. Caso contrário, a ação seguinte de escritura sobre as discussões teóricas específicas pode
ser pouco proficiente. A ação de saber ler um texto acadêmico, enquanto gênero, pode possibilitar
uma primeira providência para um maior traquejo durante os atos de escritura discente.
Ressaltamos, portanto, que a leitura e a escrita de gêneros discursivos acadêmicos, além de
experienciados, precisam ser ensinados, afinal cada campo da atividade humana ideológica produz
seus próprios textos e assume uma função na vida social. É também por essa razão que o sujeito,
constituído de linguagem, participa de comunidades discursivas, recebendo a palavra já repleta de
vozes alheias e para quem, ainda assim, dirige uma contrapalavra povoada.
Como nos fomenta Wittgenstein (1975), significar a partir da linguagem é um processo
relativamente livre, mas não indiscriminado, é necessário obedecer regras, é preciso saber
identificar as regras, os contextos, as situações, é preciso um movimento de adequação. Bakhtin
chama essas regras contextuais de gêneros; para o autor, os enunciados pertencem a um gênero
discursivo, estes funcionam como “correias de transmissão” entre a história da sociedade e a
história da língua . Isso signifca entender que “[...] Cada enunciado é um elo na corrente
complexamente organizada de outros enunciados” (BAKHTIN, 2003, p. 272). Para nós, práticas de
leitura e escrita muito específicas estão situadas na esfera acadêmica, considerando seus campos,
suas áreas, suas linhas de pesquisa, suas linguagens sociais e, claro, seus gêneros discursivos, em
meio a um variado uso da palavra, que não é neutra, mas recheada de intenções. Ao acessar uma
nova comunidade discursiva, o estudante de graduação, por exemplo, se sente um estrangeiro (ou
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um viajante?), reconhecendo que a leitura e a escrita que até então eram por ele conhecidas são
agora distantes e, para ele, quase inalcançáveis.
Os gêneros discursivos, segundo Bakhtin (2003), são formas em constante reelaboração,
modificam-se, completam-se, e, por serem uma forma enunciativa dependente do contexto, da
cultura, apresentam uma variedade imensa, são ricos e inesgotáveis. Ora, interpreta-se que o nosso
dia a dia é construído com base em formas de interagir. Instaurando um diálogo com o filósofo da
linguagem, entendemos que no cotidiano, atuamos em diversas esferas (doméstica, escolar,
jornalística, religiosa, jurídica etc.); em cada uma dessas esferas, temos um modo específico de agir,
atuar; às vezes, somos mais produtores, outras somos mais receptores de discursos, utilizamos
mídias diversas. Essas esferas de atividade influenciam umas às outras e em cada uma usamos
enunciados que apresentam certa estabilidade (gêneros discursivos). Rojo (2009, p. 110) nos deixa
um diagrama (Figura 1) que elucida as esferas de atividade e de circulação de discurso, bem como
visualmente possibilita interpretar como as esferas penetram entre si. Consequentemente, pode-se
inferir como é importante para reflexão sobre discursos hegemônicos perpetuados ter o
conhecimento sobre como funcionam essas esferas de atividades e sobre os gêneros que por essas
circulam:
Consciente dessa malha e engrenagem discursiva, o ato de leitura, discussão teórica e escrita
deveria considerar as múltiplas vozes, a voz e interpretação íntima do discente, sobretudo o que será
docente, que ainda não sabe sobre o gênero que deve se manifestar e que, ainda, manifesta-se em
uma forma que ainda não é a acadêmica. Por isso, é fundamental que o docente universitário
compreenda que o graduando, antes de ingressar no ensino superior, vivenciou gêneros discursivos
outros porque participou de esferas discursivas diversas do que se constitui como universidade.
Queremos enfatizar que o ensinar-aprender na educação básica, ainda que pudesse propiciar mais
práticas de produção e compartilhamento do conhecimento, não contempla o ensinar-aprender
práticas textuais inerentes à esfera acadêmica – e nem poderia, haja vista os gêneros são situados.
Apesar disso, o ensinar-aprender nos cursos de formação de professores, dentro dessa esfera
acadêmica maior, implicará práticas de ler-escrever na esfera escolar. Não podemos esquecer que é
a universidade, ainda, o espaço privilegiado de formação de professores para e com a educação
básica. Em síntese, se a formação do docente da educação básica na esfera acadêmica está em
relação com a formação do discente na esfera escolar, a formação do professor universitário
também está em relação com a formação de docentes e discentes. E essa formação coletiva só é
possível, só existe, por intermédio de gêneros discursivos.
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De acordo com Cintra (2013, p. 43):
[...] embora reconheçamos o desserviço de um sistema educacional que Paulo Freire
chamou adequadamente de bancário, e tenhamos como clara a defesa da ampliação de
bolsas de Iniciação Científica nos cursos de graduação, entendemos que haja uma
profunda alteração na organização dos cursos de graduação, introduzindo a pesquisa
como atividade regular na formação dos alunos, para que possa,, desde logo, se
preparar para leituras críticas, para que levem a pensar, não apenas a reproduzir ou
compilar, tornando nossos estudantes aprendizes de produção de conhecimentos em
seus campos de especialidade.

Não entendemos a formação docente sem a prática da pesquisa porque não entendemos o
trabalho docente como reprodução do conhecimento. Entretanto, para que seja possível tornar a
universidade um espaço de ensinar-aprender modos de uso da linguagem/língua de um determinado
campo da atividade humana, sua comunidade discursiva precisa assumir esse desafio como
condição indispensável para o processo formativo, não apenas ampliando o quantitativo de bolsas
de Iniciação Científica ou de Iniciação à Docência, mas sobretudo incluindo em seu cotidiano
eventos de letramento formativos para o estudante e para o próprio professor de modo mais
democrático e saudável. Por isso, defendemos que um dos papéis do docente do ensino superior é o
de entender que há uma certa permeabilidade entre o letramento que o graduando traz e o processo
de construção de letramento acadêmico.
CONSIDERAÇÕES QUE NÃO SÃO FINAIS
Até aqui, apresentamos algumas indagações e recortes teóricos provocados por nossa
experiência nas rodas de conversa promovidas pelo LabLA desde 2017 acerca dos letramentos
acadêmicos e docentes, além de nossos estudos sobre os ainda poucos referenciais sobre o tema.
Chamou nossa atenção a reiterada afirmação de estudantes das licenciaturas que, ao entregarem
seus primeiros textos ao professor universitário, recebem a avaliação: “Isto aqui não é um texto
acadêmico!”. Esse encaminhamento, em um espaço em que as relações hierárquicas, ideológicas e
de poder estão na superfície, dificulta, no mínimo, a assunção de uma posição enunciativa própria
(na leitura, na escrita, na fala e na escuta) por parte do estudante em processo formativo para a
docência.
A performance dos graduandos no tocante à proficiência de leitura e escrita não depende
unicamente de suas práticas de leitura e escrita na educação básica, especificamente nas aulas de
Língua Portuguesa. Muito pelo contrário. Acreditamos depender da consciência sobre a
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linguagem/língua e sobre seus usos no transcurso da vida pessoal e escolar até e durante o tempo da
universidade. A comunidade discursiva acadêmica e, mormente, o docente do ensino superior são
os principais responsáveis por propiciar aos estudantes eventos e práticas de letramento em que o
ensinar-aprender pela pesquisa para o trabalho docente seja central.
Para percorrer um caminho reflexivo sobre tal temática e para compreender o papel do uso
do gênero discursivo, sobretudo o acadêmico, no processo de construção de conhecimento do
discente que será docente, entende-se que é necessário costurar muitos fios teóricos que entendam a
língua discursivamente. Entendê-la desse modo é compreender que só se usa um gênero discursivo
com liberdade, com autonomia, quando o sujeito o domina, ainda que seja irrepetível, infinito,
situado. Para isso, entrelaçar os personagens que fazem parte da trama pedagógica em tela –
professor universitário, estudante de licenciatura e construtos teóricos é imprescindível.
No entanto, para amadurecer ainda mais o campo que trabalha com gêneros acadêmicos, é
necessário enfrentar muitos contratempos, desencontros, práticas e crenças fossilizadas quanto ao
uso da língua/ linguagem no percurso da graduação. A participação em ações do LabLA nos
permitiu gerar dados que sinalizam que os estudantes estão angustiados, pois não sabem como
organizar o que discutiram durante as aulas, nem tampouco sabem como se instrumentalizar para se
apropriar daqueles conteúdos da forma como a academia exige e espera, isto é, como proficiência
escrita. Deixar essa responsabilidade sobre a inevitável formação com os gêneros discursivos para
os próprios estudantes é um ato de negligência.
Aqui, associamos performance escrita aos processos de leitura. Isso porque até para o mais
experiente dos acadêmicos o processo de escrita está imbricado aos processos de leitura. Antes da
escritura, há a leitura da palavra dos outros, dos pares, há a reflexão e a explanação teórica nasce, há
o ler-escrever a palavramundo freiriana e a palavra viva bakhtiniana em sua dupla constituição
(ideológica e material). Quase nunca é fácil, é preciso ler mais uma vez, e mais uma vez, escrever,
trocar impressões com os colegas de área, dividir a escritura, voltar a ler e... Ou seja, a simbiose
entre leitura e escrita está presente em qualquer esfera de produção de conhecimento. Por isso,
advoga-se que há neste par um elo inseparável. Tal crença, já vivenciada em Vieira (2011), leva-nos
a entender que as práticas do professor da academia devem propiciar não somente leitura dos
teóricos e a escrever para ser avaliado, mas principalmente a aprender pesquisando e entendendo os
gêneros acadêmicos que estruturam os discursos e postulados que se deseja explorar.
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Resumo
Este texto ensaístico, que parte do pressuposto de que a linguagem tem uma dimensão textual e
discursiva obviamente social e histórica, intenciona apresentar as primeiras reflexões de um grupo de
professores pesquisadores que, mediante uso do caderno de campo, desde 2017, tem registrado relatos
de estudantes dos cursos de licenciatura e de professores da educação básica acerca das práticas de
leitura e escrita na esfera acadêmica. O contexto aqui situa-se na esfera do ensino superior,
considerando a escassa produção de livros e artigos que lançam luz sobre as práticas de letramento dos
estudantes universitários. Especificamente, reflete-se sobre os diálogos com estudantes de licenciatura
que vivenciam um conjunto de atividades de extensão sobre letramentos acadêmicos, angustiados pelas
demandas de leitura e escrita que não conseguem alcançar. Entre muitos fatores que envolvem tal
temática, aqui recorta-se a discussão sobre o papel dos professores universitários nos cursos de
formação de professores diante das performances de leitura e escrita do discente/licenciando. Pensar
criticamente esses tensionamentos significa discutir sobre a dicotomia entre prática do professor e
prática do estudante e caminhar para uma “inquebrável solidariedade” freiniana forjada no e pelos atos
de linguagem durante a caminhada acadêmica formativa. Para percorrer um caminho reflexivo sobre tal
temática e para compreender o papel do uso do gênero discursivo, sobretudo o acadêmico, no processo
de construção de conhecimento do discente que será docente, entende-se que é necessário costurar
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muitos fios teóricos que entendam a língua discursivamente. Entendê-la desse modo é compreender
que só se usa um gênero discursivo com liberdade, com autonomia, quando o sujeito o domina, ainda
que seja irrepetível, infinito, situado. Para isso, entrelaçar os personagens que fazem parte da trama
pedagógica em tela – professor universitário, estudante de licenciatura e construtos teóricos é
imprescindível.
Palavras-chave: Gêneros discursivos; Esfera acadêmica; Formação docente.
OFICINAS METACOGNITIVAS DE LEITURA E ESCRITA ACADÊMICA: O LETRAMENTO
ACADÊMICO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Diego da Silva Vargas – UNIRIO
Fabiana Esteves Neves – UFF
Marcus Vinicius Brotto de Almeida – IFRJ

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo apresentar um relato de nossa experiência no Programa de
Extensão “Laboratório de Letramentos Acadêmicos” (LabLA/UFF). Iniciamos o texto discutindo a
relevância de um trabalho mais consistente com o Letramento Acadêmico na Formação de
Professores para posteriormente apresentarmos o programa de extensão, as oficinas realizadas com
foco nas estratégias metacognitivas de leitura e escrita, ocorridas em 2019, bem como seus
resultados. Finalizamos o texto discutindo, então, os alcances da proposta e nossas futuras ações
dentro do projeto.
O tema desta edição do XX ENDIPE – “Fazeres-saberes Pedagógicos: diálogos,
insurgências e políticas” – nos leva a pensar na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
e na existência de uma educação pública superior de qualidade, que busque o diálogo constante com
a vida social em suas diferentes manifestações. Dessa maneira, nossa tentativa de contribuição ao
debate posto por essa temática parte da articulação entre estudos em Educação Linguística, em
Letramentos e em Formação Docente, buscando refletir sobre práticas de letramento desenvolvidas
nos cursos de formação de professores nas instituições em que atuamos. Consequentemente,
esperamos refletir também sobre as práticas docentes realizadas na educação básica.
Como vêm apontando diversos trabalhos acadêmicos e documentos oficiais, ao longo dos
últimos, pelo menos, 30 anos, as práticas linguísticas escolares reforçam um ciclo de silenciamento,
sendo esse um dos principais fatores responsáveis pelo chamado fracasso escolar. Não raramente,
tal ciclo se perpetua quando os alunos chegam à universidade, em especial, em cursos frequentados
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pelas classes populares, como são os cursos de formação de professores (BRASIL, 1997, 1998;
GERALDI, 2003; GERHARDT, 2013; MARINHO, 2010; ROJO, 2009; SOARES, 1997).
Assim, ao pensarmos sobre as práticas de linguagem desenvolvidas na escola e na
universidade, de maneira inter-relacionada, podemos perceber não apenas como fala e escrita se
realizam nesses espaços, mas também as políticas (educacionais, linguísticas, cognitivas…)
construídas em/para eles – e romper com elas, se necessário. Nesse sentido, cabe destacar que as
últimas Diretrizes Curriculares, democraticamente pensadas para os Cursos de Formação de
Professores (BRASIL, 2015), logo em seu artigo 2º, propõem a docência como envolvendo “valores
éticos, linguísticos, estéticos e políticos” e “o domínio e manejo de conteúdos e metodologias,
diversas linguagens, tecnologias e inovações” (grifos nossos). Também apontam que os cursos de
formação de professores devem contemplar, entre outras questões, “aspectos relacionados à
ampliação e ao aperfeiçoamento do uso da língua portuguesa e à capacidade comunicativa, oral e
escrita” (BRASIL, 2015, p. 05); e devem conduzir, entre outros objetivos, à “promoção de espaços
para a reflexão crítica sobre as diferentes linguagens e seus processos de construção” (BRASIL,
2015, p. 06).
Dessa forma, acreditamos ser essencial pensarmos sobre as práticas linguísticas
desenvolvidas nos cursos de formação de professores, bem como atuarmos sobre elas. O programa
de extensão por nós realizado pretende, portanto, intervir nessa realidade. Acreditamos, assim, ser
possível gerar, ao integrarmos pesquisa, ensino e extensão, uma rede de transformações não apenas
na universidade, mas também nos espaços escolares em que atuam ou atuarão os professores que
dele participam.
O LABORATÓRIO DE LETRAMENTOS ACADÊMICOS: APRESENTAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Como um programa de ensino, pesquisa e extensão do Grupo de Estudos em Leitura e
Escrita Acadêmica (GEPLEA/UFF), o Laboratório de Letramentos Acadêmicos (LabLA/UFF)
busca contribuir com a formação inicial e continuada de professores e congrega diversos docentes,
que assumem diferentes orientações teóricas. O laboratório embasa-se na constatação,
anteriormente apresentada, das dificuldades dos licenciandos, em especial de Letras e de Pedagogia,
na leitura e escrita de textos acadêmicos e no pressuposto de que a formação docente se vê
atravessada pela formação acadêmica, uma vez que consideramos a interdependência entre
letramento acadêmico e letramento docente nos cursos de licenciatura (KLEIMAN, 2010;
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MARINHO, 2010). Em nosso caso em específico, buscamos contribuir, no programa, a partir da
ótica dos estudos em (meta)cognição e suas relações com as práticas de letramento, integrando
assim as ações do GEPLEA às ações do nosso grupo de pesquisa “(Meta)cognição e práticas
discursivas”.
Segundo Kleiman (1995), os letramentos são conjuntos de práticas sociais que funcionam de
modos específicos em relação ao uso da escrita e da fala e definem como os sujeitos constroem
relações de identidade e de poder. Soares (1998), então, explica que abordar a linguagem sob a ótica
dos letramentos possibilita compreender a presença da escrita no mundo social e sua inserção na
história de um grupo e dos indivíduos que o compõem. Entretanto, a escola, em geral, concebe o
letramento como competência individual necessária apenas para o êxito escolar (KLEIMAN, 1995;
ROJO, 2009) e a universidade dificilmente desfaz essa construção (MARINHO, 2010; NEVES,
2016).
Entendemos que, para essa realidade se transformar, é preciso que a formação docente, na
universidade, rompa com o modelo de cognição escolar definicional, que destaca o ensinoaprendizagem-memorização de conceitos, definições e classificações (mesmo com recursos
inovadores, como aplicativos para celulares, por exemplo) e, consequentemente, privilegia esses
conteúdos nas avaliações (NEVES, 2015, 2016). Questionando esse padrão, pode-se priorizar o
modelo relacional como principal forma de pensar a leitura e a escrita acadêmicas (NEVES, 2016),
já que é essencial também aprender, para além das definições, a capacidade de comparar, confrontar
informações, identificar semelhanças e diferenças e integrar saberes para gerar novos
conhecimentos.
Consideramos que os estudos em (meta)cognição podem colaborar com este programa, uma
vez que a metacognição é entendida como a nossa capacidade de pensar e refletir sobre nossa
cognição, monitorando-a, regulando-a e reformulando-a quando necessário, sempre em função de
um determinado objetivo, por meio de atividades de monitoramento e controle (NELSON;
NARENS, 1996; SCHWARTZ; PERFECT, 2002).
Em relação à leitura, podemos atuar metacognitivamente ao elaborar objetivos e hipóteses
flexíveis sobre o que o texto traz de informação. Desse modo, o monitoramento e o controle atuam
articuladamente na construção de duas dimensões para a metacognição em leitura: a autoavaliação,
por meio da formulação de hipóteses, e o controle, a partir da postulação de objetivos e de
estratégias para resolver os problemas (BOTELHO, 2011; 2015; GRIFFITH; RUAN, 2008). Em
relação à escrita, os estudos sobre metacognição (SCHWARTZ; PERFECT, 2002; VAN
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OVERSCHELDE, 2008; MacARTHUR; GRAHAM, 2016) e sobre consciência metalinguística
(GOMBERT, 1992) permitem entender a processualidade da escrita, os conhecimentos, as crenças e
as motivações ligadas a ela e a capacidade de regular intencionalmente (i.e., planejar, avaliar e
ajustar) os processos cognitivos requeridos durante a composição. Devido ao destaque dado ao
processo de composição e à atuação do redator, as abordagens instrucionais de orientação
metacognitivista privilegiam o ensino explícito de estratégias de escrita (SITKO, 1998).
No LabLA, durante 2019, foram oferecidas diversas oficinas que abordavam os gêneros
mais comuns no contexto universitário (fichamento, resumo, resenha, projeto de pesquisa, artigo,
entre outros). De modo complementar e abrangente, as Oficinas de estratégias metacognitivas
objetivaram apresentar métodos e habilidades a serem aplicados à leitura e escrita de qualquer
gênero acadêmico, já que, em primeiro plano, estava a relação do estudante com o texto que
lê/escreve e as formas de administrar essas tarefas. Em cada oficina, houve dois encontros, de três
horas cada.
AS OFICINAS DE ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS DE LEITURA E ESCRITA
ACADÊMICA
Tomando a leitura como essencialmente integrativa, ou seja, resultado de sucessivas
integrações conceptuais entre o conhecimento prévio do leitor e as informações do texto
(VARGAS, 2017), a oficina de leitura buscou trabalhar com habilidades metacognitivas que
levassem os participantes a refletir sobre as inferências construídas por eles na leitura de textos
acadêmicos. Para isso, nos baseamos na construção de atividades que trabalhassem com diferentes
níveis inferenciais de leitura (VARGAS, 2017) dentro do modelo de ações metacognitivas em três
etapas: aquisição, retenção e recuperação (NELSON; NARENS, 1996).
Após uma conversa sobre a relação dos participantes com o texto acadêmico (frequência de
leitura, dificuldades etc), apresentamos brevemente o conceito de metacognição. A primeira
atividade objetivou a reflexão sobre o estabelecimento de objetivos de leitura, em pequenos grupos:
cada um recebeu um diferente objetivo acadêmico para a leitura de um mesmo texto. Com base
nesse objetivo, os estudantes fizeram um fichamento conjunto do texto, selecionando e comentando
as partes mais relevantes. Depois, cada grupo apresentou sua leitura, e discutimos sobre as
diferenças e sobre a importância do estabelecimento de objetivos para melhorar a qualidade da
leitura.
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Na segunda atividade, voltada para o trabalho com hipóteses de leitura, os participantes
fizeram a leitura fragmentada da introdução de um artigo acadêmico e responderam,
individualmente, às questões que iam se apresentando ao longo do texto, de forma que, para isso,
tivessem que formular e flexibilizar hipóteses. Durante a atividade, pudemos refletir sobre o papel
da construção de hipóteses ao longo do processo e a importância de sua flexibilização para que se
desenvolva uma leitura efetivamente integrativa. Além disso, como toda hipótese provisoriamente
levantada é resultado de uma inferência construída durante o processo de uma leitura integrativa,
pudemos pensar sobre a necessidade constante de verificar e reformular os sentidos construídos,
tomando como base os objetivos pensados inicialmente para a inte(g)ração do leitor com o texto.
Isso nos levou à terceira atividade, que focou o trabalho específico com o plano inferencial
de leitura (VARGAS, 2017). Foi realizada uma breve exposição sobre como a metacognição pode
atuar em atividades de leitura e sobre como se relaciona com a noção de conhecimento prévio. A
partir de outro trecho de artigo, os participantes responderam a questões buscando construir
inferências (ou explicitar as inferências construídas em sua leitura) e pensar sobre elas e seu
processo de construção. Aqui, a proposta foi levar o leitor a reconhecer que uma determinada
inferência se deriva da integração de uma informação presente no texto e uma informação existente
em seu conhecimento prévio.
A última atividade objetivou a identificação das ações com a escrita no mesmo fragmento de
texto acadêmico. Primeiro, explicou-se a proposta de ações com a escrita (NEVES, 2016), que
consistem na manifestação da relação entre conceitos e fenômenos na organização do texto, em
diferentes graus, hierarquicamente. Em seguida, pediu-se que a turma relesse os trechos usados
anteriormente, identificasse as ações com a escrita e justificasse suas escolhas. Assim, os estudantes
puderam não somente pensar sobre sua própria leitura, realizada de forma crítica ao buscar perceber
como o texto do outro se constrói, mas também pensar sobre sua própria escrita, a partir da análise
da escrita do outro, o que abriu caminhos para a realização da oficina de escrita acadêmica.
O principal objetivo da Oficina de estratégias metacognitivas de escrita acadêmica era
fornecer conhecimentos procedimentais para a produção do gênero “resposta discursiva”, já que um
problema frequente em textos de estudantes é a desorganização das informações, o que compromete
a legibilidade das respostas. Além disso, esse é um gênero que atravessa também a prática escolar,
sem que se pense sobre ele. Para estimular a realização da cognição relacional na resposta
discursiva, articulou-se a abordagem da estrutura tópica do parágrafo (ALMEIDA, 2017) à
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consecução das ações com a escrita (NEVES, 2015, 2016) por meio da instrução explícita de
estratégias.
As orientações versavam sobre como planejar, produzir e revisar a estrutura tópica do
parágrafo, descrito como uma estrutura formada por quatro categorias funcionais: período
contextualizador, período tópico, períodos de expansão e período de conclusão. A percepção dessa
estrutura depende do reconhecimento de quatro parâmetros: presença dos constituintes, congruência
das relações estabelecidas entre eles, fronteira entre os elementos e ordem de aparição (ALMEIDA,
2017).
Tanto na produção quanto na leitura acadêmica, o redator/leitor deve estar atento à
realização das ações com a escrita. Na reportação, o redator faz referência a informações que
constituem o conhecimento enciclopédico: fatos, fenômenos, conceitos. Com a sumarização, tem-se
a apresentação da estrutura do texto por meio da nomeação de suas partes e funções. Na análise, o
redator explicita a relação entre fenômenos e conceitos. Com a teorização, propõem-se novos
conceitos ou generalizações a partir de análises (NEVES, 2019).
Ao articular as duas abordagens na construção de uma resposta discursiva, propusemos que
a sumarização tipicamente ocorre no período tópico, para explicitar os objetivos a alcançar com a
resposta. A reportação costuma figurar no período contextualizador e nos períodos de expansão, a
fim de subsidiar a análise, frequentemente presente nos períodos de expansão. Note-se, porém, que
essa forma de integração entre a estrutura do parágrafo e as ações se aplica à construção da resposta
discursiva (talvez não exatamente a um artigo, por exemplo), e, mesmo assim, não se pretende
exaustiva.
A fim de sensibilizar os participantes para o tema, realizamos uma conversa em que
refletimos sobre sua relação com escrita, como suas experiências de aprendizado (especialmente as
escolares) e sua relevância para a vida acadêmica. Em seguida, abordando as contribuições da
metacognição, discutimos as diferenças entre a visão do texto como produto (foco nas
características dos gêneros, reprodução de modelos, pouco conhecimento dos próprios métodos de
escrita e de estratégias para superar dificuldades ou potencializar o desempenho) e como processo
(noção dos próprios procedimentos, dos pontos fortes e fracos e da capacidade de gerenciar os
processos).
Posteriormente, apresentamos exemplos de estratégias para planejar, produzir e revisar texto
e de como o redator pode regular o seu desempenho e a sua motivação ao longo do processo de
composição. Além disso, expusemos a estrutura tópica do parágrafo, com o objetivo de estimular a
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produção de uma resposta discursiva mais completa e organizada, e abordamos as principais falhas
cometidas na construção do parágrafo, além das operações de edição para sanar tais problemas.
Em seguida, abordamos as ações com a escrita, considerando-se a produção de uma resposta
discursiva. Por fim, conduzimos a parte prática da oficina: foi feita a análise de trechos de textos
acadêmicos e a identificação de cada ação com a escrita ali exemplificada; além disso, foi feita a
produção de uma resposta discursiva a partir da questão 5 da prova do Enade 2017 para o curso
Letras Português - Licenciatura. Nesse momento, os estudantes foram estimulados a pôr em prática
os conhecimentos procedimentais abordados na parte expositiva da oficina.
ANÁLISE DE DADOS
Não podemos deixar de mencionar a oscilação do público: vários estudantes que se
inscrevem nas oficinas do LabLA não comparecem aos encontros ou vão ao primeiro e faltam aos
demais. Ainda não fizemos pesquisas de opinião consistentes para identificar as razões dessas
ausências, mas o contato pessoal com os participantes revela que, em geral, elas se devem ao
conflito de compromissos, sobretudo acadêmicos (como avaliações, trabalhos) e profissionais, além
das questões pessoais e econômicas (como falta de recursos para ir à universidade). Sem dúvida,
essas faltas comprometem o andamento do trabalho e dificultam a avaliação dos resultados.
Precisamos pensar sobre essas questões, principalmente, porque elas atravessam o cotidiano das
universidades e das escolas públicas em todas as suas ações.
Em ambas as oficinas, por outro lado, durante todas as atividades propostas, foi bastante
ativa a participação dos estudantes, discutindo e produzindo em grupo, escrevendo individualmente
ou se expressando nos debates com toda a turma. Inclusive, foi interessante notar que, embora a
maior parte do grupo não se conhecesse anteriormente e houvesse pessoas de diferentes áreas,
muitas se sentiram à vontade para relatar suas experiências com o texto acadêmico e até expressar
seus sentimentos em relação às práticas de leitura e escrita na universidade. Ficou patente a
atmosfera de “partilha de experiências”, principalmente porque as vivências eram bastante
semelhantes.
Ao longo das oficinas, foi uma constante a presença de relatos, em especial nas discussões
de abertura, que revelam histórias de sofrimento, tanto dos licenciandos como dos já graduados,
com a leitura e a escrita acadêmica. Isso se deve, em geral, segundo os próprios relatos, à falta de
um trabalho sistematizado, nos cursos de graduação, que busque desenvolver práticas acadêmicas
de letramento. Cabe destacar, aqui, a recorrência de comentários sobre a falta de direcionamento
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para a leitura e a produção de textos, observada nas disciplinas da universidade: alguns estudantes
apontaram que tentam “se adaptar” ao que cada docente deseja, mesmo que sem orientações
explícitas (o que acontece na maior parte das vezes, segundo eles). Ao final das oficinas, esses
relatos foram retomados justamente para trazer a relevância do trabalho desenvolvido nelas, pois
muitos participantes declararam que sentiram falta de experiências assim em sua formação.
Em relação à leitura, a maior parte dos participantes declarou nunca ter pensado sua relação
com o texto acadêmico da forma como ela foi trabalhada nas oficinas. Os relatos vão ao encontro
das reclamações iniciais sobre a leitura acadêmica ser maçante, difícil e exigir um tempo que eles
não têm. Ao longo das oficinas, pudemos (e os participantes também puderam) notar que tais
reclamações se devem justamente ao fato de que objetivos de leitura e estratégias adequadas a esses
objetivos não eram estabelecidos, o que torna a leitura sem direcionamento e, portanto, maçante,
difícil e dispendiosa quanto ao tempo. Tampouco havia o estabelecimento de uma relação subjetiva
com o texto, evidenciada pelos níveis inferenciais de leitura e pela percepção das ações com a
escrita utilizadas no texto lido. Sem uma relação metacognitiva com esses dois planos de atenção,
acaba-se lidando com o texto em seu plano literal e, portanto, ele passa a ser um repositório de
informações que precisa ser consumido em sua integralidade, o que torna ainda mais desgastante o
processo.
Em relação à escrita, os relatos revelam, entre outros aspectos em comum, a dificuldade de
produzir textos nos gêneros acadêmicos requisitados, muito porque os professores não esclarecem o
que têm em mente ao solicitar um fichamento, um resumo ou uma resenha, por exemplo (e depois
avaliam como ruins os textos produzidos). Nesse sentido, segundo os participantes, as orientações
dadas sobre estrutura do parágrafo, ações com a escrita e o gênero resposta discursiva podem
contribuir para diminuir as dúvidas. Outro tópico bastante discutido foi a relação conflituosa com o
ato de escrever: frustração e sensação de incompetência são sentimentos partilhados e, em alguns
casos, são gatilhos até para transtornos de ansiedade. Assim, parece contribuir para a visão negativa
da escrita a percepção de que escrever é “passar as ideias para o papel”, como se elas já devessem
estar prontas e organizadas na mente, para apenas serem registradas. Com a abordagem
metacognitiva, procuramos mostrar (e acreditamos ter plantado essa semente) que a escrita é
processual; por isso, requer idas e vindas, reflexão e refazimento.
Aqui, é importante também comentarmos nossas dificuldades como ministrantes das
oficinas, já que estávamos realizando, de forma pontual, um trabalho que não é feito ao longo de
todo o processo escolar e acadêmico dos participantes em sua formação. Trata-se, portanto, de uma
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diferença essencial entre nossa atuação em nossas turmas, ao longo de meses, e a atividade
desenvolvida numa ação de extensão, em que o objetivo é muito mais instigar os participantes a se
aprofundar posteriormente nas questões colocadas do que fazer um trabalho longo e detalhado com
o que pretendemos ensinar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Falar da leitura e da escrita no contexto em que nos encontramos historicamente no Brasil
parece, por si só, justificar sua relevância. A leitura e a escrita, cada vez mais, atravessam nosso
cotidiano e definem relações sociais, econômicas e políticas. Definem a história de um país. Além
disso, pesquisas acadêmicas e avaliações de larga escala demonstram que ainda somos, enquanto
nação, maus leitores. Assim, torna-se cada vez mais relevante discutir as práticas de leitura e escrita
desenvolvidas na universidade, especialmente nos cursos de formação de professores, uma vez que
essas práticas podem definir perfis de leitores que, na educação básica, contribuirão para a
formação de novos leitores.
A realização das oficinas mostrou que o tipo de abordagem no ensino da leitura e da escrita
tanto na educação básica quanto no ensino superior está longe de ser o ideal no Brasil. Por isso, o
letramento acadêmico, integrado às práticas de letramento docente, nas licenciaturas, é um tema que
merece atenção dos pesquisadores e que precisa ser abordado em atividades extensionistas, a fim de
oferecer instrução complementar aos universitários. Essa primeira experiência realizada por nós
mostrou que a abordagem didática do letramento linguístico, tema tão complexo e multifacetado,
precisa ser feita de modo sistemático a partir das contribuições de diferentes perspectivas teóricas.
O retorno que tivemos do ciclo de oficinas de 2019 foi bastante satisfatório e revelou que o
projeto deve ser reconduzido nos próximos anos, pois há bastante demanda, mas com algumas
adaptações. A dificuldade de os alunos manterem uma frequência assídua num curso de extensão,
por exemplo, sugere que as intervenções são mais produtivas se forem projetadas para durar o
tempo de um encontro.
Por outro lado, sabemos que as práticas extensionistas não darão conta de resolver os
problemas apontados anteriormente. Nesse sentido, tem sido fundamental o desenvolvimento da
pesquisa integrada a elas, de forma que assim possamos refletir de maneira mais sistematizada
sobre as atividades que desenvolvemos e trazer os resultados dessas reflexões para nossas práticas
na graduação e na própria educação básica, em que atuamos de maneira mais constante junto a
nossos estudantes (futuros) professores.
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Resumo
Este artigo consiste em um relato das Oficinas de estratégias metacognitivas de leitura e escrita,
realizadas em 2019 no âmbito do Laboratório de Letramentos Acadêmicos (LabLA-UFF), um
programa de ensino, pesquisa e extensão que busca contribuir com a formação inicial e continuada de
professores. A proposta do LabLA vem ao encontro do eixo temático em questão, por abrir as portas
da universidade para esse diálogo imprescindível e, muitas vezes, tenso e conturbado. Acreditamos,
assim, ser possível gerar uma rede de transformações não apenas na universidade, mas também nos
espaços escolares em que atuam ou atuarão os professores que dele participam. O laboratório está
embasado na constatação das dificuldades dos licenciandos, especialmente de Letras e de Pedagogia, na
leitura e escrita de textos acadêmicos e no pressuposto de que a formação docente se vê atravessada
pela formação acadêmica, uma vez que consideramos a interdependência entre letramento acadêmico e
letramento docente nos cursos de licenciatura (KLEIMAN, 2010; MARINHO, 2010). Em nosso caso,
buscamos contribuir, dentro do projeto, a partir da ótica dos estudos em (meta)cognição e suas relações
com as práticas de letramento. As Oficinas de estratégias metacognitivas de leitura e escrita objetivaram
apresentar métodos e habilidades que pudessem ser aplicados à leitura e escrita de qualquer gênero
acadêmico, já que, em primeiro plano, estava a relação do estudante com o texto que lê/escreve e as
formas de administrar essas tarefas. Os resultados apontaram para discursos convergentes entre os
participantes, em geral, histórias de sofrimento com a leitura e a escrita acadêmica - o que se deve,
segundo os próprios relatos, à falta de um trabalho sistematizado, nos cursos de graduação, que busque
desenvolver práticas acadêmicas de letramento.
Palavras-chave: Metacognição; Leitura e escrita; Letramento Acadêmico; Formação de Professores;
Educação linguística.
ESCRITA-INVENTIVA NA UNIVERSIDADE: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA DE
(RE)SIGNIFICAÇÃO
Maria Izabel Pantaleão – Bebel Pantaleão Oficina de Textos
Elisa Bragança Curi Magalhães de Souza – Bebel Pantaleão Oficina de Textos
Nadja Pattresi de Souza e Silva – UFF

INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é descrever as bases que fundamentam a escrita-inventiva,
concebida por Pantaleão (2013, 2015), e as atividades vinculadas a essa prática que foram
desenvolvidas no primeiro semestre de 2019 na Universidade Federal Fluminense (UFF). A
proposta concretizou-se no formato de um ciclo de três oficinas, de que participaram estudantes da
UFF de variados cursos de Graduação, como Letras, Pedagogia, Relações Internacionais, entre
outros; de Pós-Graduação, em Turismo e Ciências Sociais, por exemplo; profissionais do ensino e
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também pessoas da comunidade em geral, estudantes ou não, que se mostraram interessadas em
integrar as atividades.
As referidas oficinas constituíram uma das ações vinculadas ao programa de ensino e
extensão Laboratório de Letramentos Acadêmicos (LabLA/UFF) e, por isso, tinham por objetivo
contemplar o mais variado grupo de participantes, na tentativa de concretizar a necessária e,
acreditamos, produtiva integração entre as pesquisas e atividades desenvolvidas na universidade e
os membros da sociedade. No caso do LabLA/UFF, especificamente, proposta que reúne
professores do ensino superior e da educação básica de diferentes instituições, o propósito central
das atividades é o desenvolvimento de letramentos acadêmicos, da leitura e da escrita voltadas para
a produção de gêneros que circulam, frequentemente, na esfera acadêmica, sobretudo nos cursos de
formação de professores, partindo da constatação de que, muitas vezes, os/as estudantes não são
devidamente orientados, preparados e ensinados a ler, compreender e produzir textos dessa
natureza.
A escrita-inventiva, a princípio, não tem relação direta com os letramentos acadêmicos nem
com gêneros como resumo e resenha, por exemplo, que representam, de forma mais nítida, a classe
de textos que os/as estudantes universitários/as são solicitados/as a produzir. Antes, nasce como
uma proposta de escrita livre, subjetiva e intimamente ligada ao campo da arte da palavra: a
literatura. Partimos do pressuposto, no entanto, de que o contato com essa experiência no campo
universitário, quase sempre hermético e refratário ao desenvolvimento de uma escrita mais autoral
dos/as estudantes, pode contribuir para a formação de leitores e produtores de textos mais
autônomos/as e mais confiantes para encontrar a própria voz em diálogo com outras vozes. Isso
porque, ao se perceberem também escritores/as, isto é, sujeitos capazes de se expressar mais criativa
e livremente por meio da escrita, cada estudante também estaria mais preparado/a para lidar, com
mais propriedade e segurança, com outros textos, inclusive aqueles mais típicos da esfera
acadêmica, com os quais se tem contato durante a Graduação. Além disso, a experiência constante
com a leitura e a escrita pode fomentar o desenvolvimento da competência comunicativa e da
expressão de subjetividades, o que pode repercutir na vida cotidiana, nas atividades acadêmicas
e/ou profissionais e na atuação cidadã dos/das estudantes.
Assim, a fim de alcançar o objetivo central deste trabalho, o artigo divide-se em três partes
centrais: na primeira, discorre-se sobre a escrita-inventiva; na segunda, apresenta-se a proposta
desenvolvida na Oficina de Textos, ambas idealizadas por Pantaleão (2013, 2015); e, na terceira,
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descreve-se, em linhas gerais, o ciclo de oficinas de escrita-inventiva realizado na UFF no primeiro
semestre de 2019.
Com este breve panorama da escrita-inventiva, em seus princípios e práticas, esperamos
compartilhar uma experiência instigante e criativa com a palavra escrita, num exercício de
aproximação entre a literatura e o espaço acadêmico de forma ampla, que, para além dos cursos de
Graduação em Letras, pode fazer parte da vivência de todos/todas que se mostrem interessados em
buscar e assumir sua voz ao ler e produzir textos.
ESCRITA-INVENTIVA: LIBERTANDO PALAVRAS
Compreender o mundo que nos cerca requer compreender os diferentes modos de leitura e
escrita existentes no cotidiano. Assim, considerando que o texto é uma unidade de sentido da língua
e que deve superar as questões gramaticais, pode-se verificar que a língua materna está no dia a dia,
viva em diversos contextos de atuação humana.
Dessa forma, é valido refletir sobre a necessidade de se explorar a capacidade dos/as
alunos/as de interpretar e abranger as várias linguagens e mensagens engendradas no e pelo texto
literário. Ademais, cabe enfatizar que saber ler o mundo é primordial para a compreensão da vida e
para a convivência em sociedade. Tendo em vista essa perspectiva, a arte literária pode ser
percebida como um campo de muitas possibilidades, que proporciona, ainda, reflexões não só sobre
a condição humana, como também sobre a vida em geral. Com isso, enquanto arte, a literatura não
aponta respostas ou caminhos, apenas sugere aberturas e indagações. Essas provocações produzem
questionamentos e considerações que se mostram no ato de escrever.
De acordo com Pantaleão (2013, p. 11), “o exercício da leitura e da escrita com crianças e
jovens estimula processos cognitivos, organizando o pensamento lógico e a capacidade de
argumentação, favorecendo a competência linguística e a capacidade de expressão.” No caso do
contato com a arte literária e com a beleza da palavra escrita, vai-se além: os alunos surpreendem-se
com os vários efeitos produzidos pela literatura, delineando um campo crítico e clínico que pode
suscitar e desenvolver subjetividades outras e extrapolar o domínio do “eu”, que se abre para a
consideração das alteridades (PANTALEÃO, 2013, 2015).
Com base nessa ótica, parece importante compreender a noção de escrita-inventiva, conceito
cuja base se fundamenta no campo dos estudos da cognição inventiva (KASTRUP, 2007). A
cognição entendida como invenção, por sua vez, traz consigo o caráter da novidade e da
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imprevisibilidade. Por essa razão, a escrita-inventiva surge acoplada ao conceito de aprendizagem
inventiva, como prática concreta de uma política da invenção, em que, ao ler e escrever, a arte
literária leva o indivíduo não só a um processo de expressão do “eu”, mas suscita movimentos de
saída de si e atualizações de subjetividades possíveis. Considerando esse ponto de vista, o conceito
de escrita-inventiva concebe o texto literário como uma possibilidade de motivação para o uso –
criativo e expressivo − da língua materna.
A OFICINA DE TEXTOS: TERRITÓRIO DE LEITURA E ESCRITA-INVENTIVA
O trabalho com a escrita-inventiva nasceu da experiência de Pantaleão (2013, 2015) com a
leitura, em sua Oficina de Textos. Em uma sala de aula fora dos moldes tradicionais, o encontro
com a palavra escrita e com a leitura compartilhada ocorre por meio de um texto gerador, isto é, o
texto literário. O espaço físico não é muito grande, há uma longa mesa com cadeiras à volta, um
quadro branco e prateleiras para apoiar o material necessário − caixas com lápis e borrachas,
canetas, folhas de papel, cadernos, lápis de cor, hidrocor, giz de cera – e também um painel de
cortiça, em que são expostos os trabalhos das crianças e jovens escritores/as.
Ao redor da mesa, semanalmente, os encontros acontecem, com duração de duas horas, em
torno de um aparato instrumental simples, entretanto bastante profundo: o texto literário. Pantaleão
(2013, 2015) enfatiza que, tendo a arte literária como mediadora, o espaço físico torna-se ilimitado,
as fronteiras da sala de aula são ultrapassadas quando mergulhamos no universo das palavras, capaz
de transportar e surpreender.
Promover a descoberta e o prazer plurissignificativo da literatura é instigante e renovador,
visto que é perceptível que o texto desperta reflexões e sentimentos diversos. Sendo assim, é
possível considerar que a função de construir leitores e escritores comprometidos com a realidade
social é alcançada. Além disso, o exercício da leitura e da escrita estimula processos cognitivos que
organizam o pensamento lógico e a capacidade de argumentação, contribuindo para a competência
linguística e a capacidade de expressão.
Ao apresentar a arte da literatura como um espaço de reflexão sobre a condição humana,
ultrapassa-se a concepção da leitura somente como fonte de informação, levando os alunos a
participarem do processo de leitura e escrita. A abordagem de ensino utilizada nesse espaço busca
valorizar a capacidade de criação dos/as alunos/as, vislumbrando o aprendizado da Língua
Portuguesa de modo diferente do habitual, já que, por meio dessa dinâmica, há o desenvolvimento
da linguagem, a apreensão de novos vocábulos, a prática da interpretação textual, a formação de
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senso crítico e a compreensão de funções sintáticas, classes gramaticais, figuras de linguagem e
outros conteúdos com base no seu funcionamento no próprio texto.
A sala de aula, então, torna-se um local de debate e reflexão, provocando o desenvolvimento
de conhecimentos, ideias e atitudes que permitem aos/às alunos/as não só aprender a fazer, como
também aprender a aprender e aprender a ser. Pastana, Rehfeldt e Schuc (2016) compreendem que a
ação do ato de aprender e ensinar encontra-se conexa com as nossas próprias acepções, sendo
compreendida como toda experiência vivida, sentida ou compartilhada. Para os autores, esses
processos se dão por meio da integração do mundo real com o imaginário, do passado com o
presente, da emoção com a razão, ou pelo ato da busca pela informação. Além disso, esse processo
de integração pode ser uma das grandes atribuições dos/as educadores/as, já que são coadjuvantes
na evolução constante de aprendizagem dos/as educandos/as, no fazer de sua prática educativa.
Cabe ressaltar que a Oficina de Textos atende crianças e jovens, desde o 2º ano do Ensino
Fundamental à 2ª série do Ensino Médio, bem como adultos que desejam aproximar-se da escrita e
leitura literária. A maioria dos/as alunos/as frequenta a rede particular de ensino da cidade de
Niterói e pertence à classe média. Há crianças que apresentam dificuldades em estabelecer vínculo
com o processo de aprendizagem, assim como crianças com diagnósticos de dislexia, Déficit
Específico da Linguagem (DEL), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), entre
outros. Ao mesmo tempo, existem alunos que gostam de ler e de escrever e até os que desejam
tornar-se escritores. Numa mesma turma, podem estar inseridas essas diversas características, pois
os grupos são heterogêneos, já que a troca é reveladora para o processo de aprendizagem e
amadurecimento. Embora os grupos aparentem ser uniformes por serem organizados por faixa
etária e grau de escolaridade, o que predomina é o caráter heterogêneo no que se refere à relação
com a leitura e a escrita.
O trabalho na Oficina de Textos criada por Pantaleão (2013, 2015) tem-se mostrado, ao
longo de quase 30 anos, como um marco inicial no contato com o texto literário, propondo um
conhecimento que ultrapassa as formas subjetivas constituídas. Como resultado desse encontro, há a
produção textual em gêneros que se alternam a cada semana, de acordo com o planejamento.
A partir da construção literária de cada aluno/a, percebe-se que o processo de leitura/ escrita
é algo imprevisível, porque é a potencialidade da arte literária que orienta o percurso da aula, isto é,
é a relação que se estabelece entre o texto e os/as leitores/as que determina o caminho. Ao transitar
pelos diferentes tipos textuais, os/as discentes identificam características próprias de cada um, assim
como descobrem sua mescla em diversos gêneros textuais. Pensar o espaço de abertura que a leitura
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do texto literário provoca é compreender o sentimento de estranhamento que atravessa as rodas de
leitura e escrita, buscando analisar sua concretude entre crianças e jovens. Portanto, a potência da
literatura tem a capacidade de levar o leitor a contextos outros, possibilitando a reflexão subjetiva e
a construção e transformação da realidade social.
Assim, acredita-se que, quando estimulados/as pelos poetas, os/as alunos/as exploram a
imaginação e escrevem com entusiasmo e inspiração seus próprios textos. O trabalho de escritainventiva, proposto na Oficina, além da possiblidade de aproximar os/as participantes dos usos da
língua de maneira lúdica ao trabalhar diversos textos literários e gêneros, faz com que reflitam
criticamente acerca das diversas formas de discurso, percebendo que a literatura está, a cada
momento, presente em um nível mais profundo, ligado diretamente às práticas sociais de leitura e
escrita. Desde o início de 2019, essa experiência tem sido realizada no formato de um ciclo de
oficinas, no âmbito do programa de ensino e extensão LabLA, na UFF. No item seguinte,
relatamos, em linhas gerais, a experiência desenvolvida no primeiro semestre do referido ano.
O CICLO DE OFICINAS DE ESCRITA-INVENTIVA NA UFF: UMA EXPERIÊNCIA
REVELADORA
Entre os meses de abril e maio de 2019, houve três encontros na UFF, cada um com três
horas de duração, organizados com base em dois ou três textos literários em torno de uma temática,
sintetizada no título de cada oficina: “Quem sou eu? A escrita de si como arte da ‘escrevivência’”
(primeiro encontro); “Esvaziar a alma...” (segundo encontro) e “Gratuidades e insignificâncias do
eu-leitor e escritor” (terceiro encontro).
Cada oficina foi previamente planejada pela equipe de quatro professoras envolvidas na
atividade e contou com a participação de, no máximo, 30 inscritos. A cada encontro,
desenvolvemos, basicamente, dois momentos centrais, embora houvesse espaço para alterações ou
ajustes de acordo com o desenrolar das oficinas. Na primeira parte, com base num material
impresso, em que se dispunham dois ou três textos literários sobre a temática em foco, além de uma
epígrafe, fazíamos uma leitura em voz alta, compartilhada entre os membros do grupo, que se
revezavam livremente. Em seguida, abria-se espaço para comentários, destaques, relações,
impressões sobre os textos lidos e os temas abordados. Nas palavras e no percurso previsto por
Pantaleão (2015, p. 32), nessa etapa, jogava-se a literatura “na roda” – roda de leitura, de partilha,
de afetos, de entrelaçamento do texto com a voz, a experiência e a reflexão de cada um.
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Na segunda parte da oficina, propúnhamos a atividade de escrita em si. Apresentávamos,
então, um conjunto de perguntas, reunidas sob um mote, como uma espécie de roteiro ou norte para
a produção do texto, sem que isso representasse um cerceamento ou um esquema rígido para a
condução da escrita dos participantes: podiam, de acordo com suas preferências, considerar ou não
aqueles itens, além de observá-los na sequência que desejassem. Os/as participantes também tinham
a liberdade de escolher em que gênero textual escreveriam. De forma geral, a crônica foi o gênero
mais frequente nos encontros, mas poemas também foram produzidos por alguns, principalmente na
segunda oficina.
Depois de algum tempo, necessário ao recolhimento que a experiência com “a palavra
escrita requer, [...] uma experiência de tempo desacelerado, o tempo do cuidado” (PANTALEÃO;
KASTRUP, 2015, p. 46), vivenciávamos a partilha dos textos, com nova roda de leitura. Cada
participante lia seu texto se assim o desejasse ou uma de nós, mediadoras da atividade, o fazia caso
o/a participante preferisse.
Para que se possa descrever, mais nitidamente, a experiência desenvolvida nesse ciclo de
oficinas de escrita-inventiva, incluem-se aqui algumas impressões e opiniões manifestadas pelos
membros do grupo. Desde o momento da inscrição na atividade, realizada por meio de um
formulário eletrônico, ao desenvolvimento e término das oficinas, propusemos, por meio de um
questionário, um canal de interlocução com os/as participantes. Parece-nos relevante, portanto,
pontuar, neste texto, alguns aspectos revelados pelos/as participantes desse primeiro ciclo de
atividades, pois esse movimento se sintoniza com a postura que buscamos adotar: a do/a professor/a
pesquisador/a, que, segundo Bortoni-Ricardo (2008, p. 48), é capaz de criar uma prática mais
significativa, para quem aprende e para quem ensina, traduzindo sua experiência em conhecimento
e operacionalizando o processo ação-reflexão-ação.
Interessa, ainda, registrar que o preenchimento dos questionários não teve um caráter
impositivo e nem todos/as os/as participantes os completaram. Assim, o principal intuito foi, de
fato, conhecer melhor a trajetória e as expectativas de cada um em relação à leitura e à escrita, bem
como a avaliação que faziam das oficinas desenvolvidas. Nessa mesma direção, ao descrevermos
aqui alguns itens dos questionários, não temos senão um olhar qualitativo e exploratório diante do
que lemos entre as respostas do grupo.
No formulário de inscrição, ao serem indagados/as sobre a razão do interesse em participar
das oficinas, muitos/as sinalizaram o desejo de desenvolver uma escrita criativa, mais livre e
subjetiva, diferente dos moldes que vivenciavam na universidade. Alguns relataram, inclusive, ter
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se afastado da prática da escrita, antes fluida e habitual, depois do ingresso na Graduação, como se
verifica nas seguintes palavras: “desenvolvi uma habilidade de escrita antes de entrar na faculdade...
mas depois que comecei a estudar na Academia eu me travei para a escrita. Creio que a oficina pode
me acrescentar muito e talvez eu acrescente algo também!”. Também encontramos, entre as
respostas, a indicação de que a experiência nas oficinas poderia ajudar na atuação profissional ou na
prática pedagógica dos que já eram professores/as. Alguns, ainda, revelaram acreditar que a
participação nos encontros os ajudaria não só em sua formação acadêmica, mas também pessoal.
Já nos questionários distribuídos no primeiro dia da oficina, entre as perguntas propostas,
havia questões a respeito da experiência e da relação de cada um/a com a escrita, de modo geral e
durante a vida escolar; da prática e da frequência de leitura; dos gêneros textuais que costumavam
produzir; das dificuldades com a escrita na universidade e das expectativas que nutriam quanto à
participação nas oficinas de escrita-inventiva. Dados os limites e o enfoque deste artigo,
comentaremos apenas algumas respostas às duas últimas questões.
Em relação aos problemas com a escrita na universidade, alguns indicaram dificuldade com
o vocabulário e com as demais características e exigências dos textos acadêmicos, como a
necessidade de escrever nos moldes de relatórios de pesquisa, resumos, artigos e textos de análise
literária, por exemplo. Outros expressaram ser difícil escrever sobre temas que não os motivam ou,
ainda, organizar as ideias de forma clara. A descrição de que os textos solicitados na universidade
são “muito presos” voltou a aparecer, o que se articula, de certa forma, à dificuldade de se
enquadrar “em uma forma padrão”, de um lado, e ao desafio de “desenvolver um texto menos
engessado”, de outro, conforme a ótica de alguns participantes.
No que concerne às expectativas sinalizadas quanto à participação nas oficinas, verifica-se
que muitos/as buscavam escrever com mais confiança, com estilo próprio, com mais criatividade e
alcançar um equilíbrio entre o “padrão exigido pela universidade” e uma escrita “mais abstrata”,
além de aprimorar a prática da escrita, tanto em “textos acadêmicos quanto para uma escrita mais
pessoal” ou, ainda, de forma mais intensa, de “sair do quadrado e dar asas à imaginação”, de
“desbloquear o medo de escrever”, de “ampliar horizontes, ter contato com outros olhares, histórias
e narrativas”, nas palavras de alguns.
No questionário disponibilizado no encerramento do ciclo de oficinas, propusemos
perguntas que permitissem aos/às participantes expressar suas opiniões, críticas e comentários sobre
os encontros realizados. Entre as questões, estavam, por exemplo, as seguintes: “Como foi sua
experiência com a leitura nos encontros da Oficina de Escrita-Inventiva? Explique com o máximo
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possível de detalhes”; “Como foi sua experiência com a escrita nos encontros da Oficina de EscritaInventiva? Explique com o máximo possível de detalhes” e “Você percebe alguma mudança na sua
relação com a leitura e a escrita a partir da sua participação na Oficina? Explique”.
A propósito da experiência com a leitura ao longo das oficinas, muitos destacaram as
reflexões que o texto literário permitiu realizar, a valorização do olhar e da expressão de cada um/a,
a sensação de acolhimento, o resgate de hábitos e vivências adormecidas e do próprio contato com a
leitura literária, além da experiência de troca entre os membros do grupo.
Quanto à prática da escrita durante os encontros, destacou-se a ampliação de horizontes,
para além, por exemplo, da argumentação, a exemplo do que se cobra no Enem. Salientou-se, ainda,
a oportunidade da escrita com mais criatividade, com mais sensibilidade. Unindo-se as experiências
vivenciadas com a leitura e a escrita, observou-se, entre as respostas, a ideia de que, nas oficinas, se
pode realizar uma “viagem para o meu eu”, houve tempo para escutar e compartilhar leituras “em
meio à vida corrida”, ultrapassando-se a ideia do texto bom ou ruim, e espaço para a “construção de
redes nesse mundo de cobranças”, oportunidade para a “contemplação, desejos para sermos apenas
nós mesmos”.
Acerca da percepção de alguma mudança na relação dos/das participantes com a leitura e a
escrita depois das oficinas, alguns relataram estar mais motivados tanto para a leitura quanto para a
escrita e mais estimulados a serem eles mesmos nessas práticas. Indicou-se, também, que é preciso
“ler mais e também tomar a coragem devida e escrever [...] emoções no papel” e explicitou-se, entre
as respostas, a necessidade de que houvesse mais encontros, estabelecendo-se uma comparação com
o processo de análise: “demora para provocar os efeitos mais interessantes. É preciso insistir”.
Com base na leitura das respostas e comentários de alguns/algumas participantes desse
primeiro ciclo de oficinas, parece possível sublinhar que o contato com a leitura literária no espaço
da universidade, tendo como horizonte a prática da escrita-inventiva, voltada para a produção de
textos subjetivos, criativos e abertos a ressonâncias de múltiplas vozes, pode representar uma
experiência de (re)descoberta e de abertura para a sensibilidade, para a escuta de si e do outro, para
o desenvolvimento de subjetividades na e pela palavra, como os breves apontamentos aqui reunidos
permitem observar.
No contexto da universidade, acreditamos que o desenvolvimento da escrita-inventiva possa
ecoar positivamente na relação dos/as estudantes do Ensino Superior com a palavra, em diferentes
gêneros textuais e esferas de circulação, de modo que se percebam também escritores, autores,
sujeitos e participantes do processo de leitura, escrita e produção de saberes, pois:
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A experiência com a paisagem literária, este território sem fronteiras e ilimitado,
ressignifica a aprendizagem da língua portuguesa. Nesse sentido, os alunos passam a
habitar o mundo das palavras sem medo de errar, pelo contrário, circulam, por esse
universo, livres e soltos, experimentando a errância. Consequentemente, muitos
constroem uma relação mais cordial com o português e, aos poucos se sentem seguros
e tranquilos para produzirem seus textos, para criarem com as palavras — com as suas
palavras. Quando se apropriam da sua língua, as atividades, em sala de aula [...]
passam a ter outro sentido. Rompemos, dessa forma, com a lógica de uma sociedade
apressada e competitiva que nos atropela e arrasta, impossibilitando momentos fortes
de sintonia conosco e com o mundo que habitamos. (PANTALEÃO, 2015, p. 45).

CONCLUSÕES
Em consonância com os objetivos deste trabalho, depois de apresentar, de forma geral, os
princípios e práticas que norteiam a proposta da escrita-inventiva, desenvolvida por Pantaleão
(2013, 2015), descrevemos brevemente o ciclo de oficinas realizado na UFF, no primeiro semestre
de 2019, no âmbito das atividades de extensão do LabLA, cujos objetivos se direcionam, sobretudo,
para o desenvolvimento de práticas de leitura e escrita na universidade.
A realização das oficinas de escrita-inventiva na universidade reuniu estudantes de
Graduação e Pós-Graduação, profissionais e membros da comunidade em geral, possibilitando-lhes
a participação em uma experiência de leitura e escrita mais livre e criativa, motivada pelo contato
íntimo com textos literários e temas variados, que, de algum modo, foram (re)significados pelos/as
participantes das oficinas a cada atividade de escrita desenvolvida.
Como já destacado, acreditamos que o trabalho com o texto literário e com uma escrita
aberta a subjetividades pode e deve ter espaço na universidade, uma vez que pode, ainda, contribuir
para uma vivência mais significativa dos/as estudantes no meio acadêmico e fazer com que se
sintam, de fato, parte do processo de construção de saberes na leitura e na escrita, o que (também)
parece incontornável para o desenvolvimento de letramentos acadêmicos.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo central apresentar as bases que fundamentam a escritainventiva, concebida por Pantaleão (2013, 2015), e descrever as atividades vinculadas a essa prática que
foram desenvolvidas no primeiro semestre de 2019 na Universidade Federal Fluminense (UFF). A
proposta integrou as ações do programa de ensino e extensão Laboratório de Letramentos Acadêmicos
(LabLA/UFF) e concretizou-se no formato de um ciclo de oficinas aberto não só a estudantes
universitários como também a outros membros da comunidade de forma geral. A proposta da escritainventiva apoia-se no pressuposto de que o desenvolvimento das práticas de leitura e de escrita
ancoradas na arte literária pode abrir espaço para a emergência de vozes que forjam subjetividades e
concebem a existência de outros seres e realidades possíveis. Desse modo, por seu caráter catalisador,
acredita-se que o exercício da escrita-inventiva pode contribuir para a formação de leitores e escritores
mais autônomos/as, capazes de se expressar mais criativa e livremente, o que, inclusive, pode convergir
para uma experiência mais significativa e menos traumática com gêneros textuais próprios à esfera
acadêmica. A fim de apresentar um panorama das oficinas realizadas, incluímos e comentamos alguns
apontamentos e pontos de vista dos/das participantes das atividades, em que descrevem e avaliam a
experiência com a escrita-inventiva. Com este breve relato, esperamos partilhar uma vivência de leitura
e escrita direcionada à criação, à invenção, à partilha e à busca de outras formas de ser por meio da
palavra, sobretudo a palavra capaz de suscitar ressonâncias e outros modos de concepção do mundo.
Palavras-chave: Escrita-inventiva; Literatura; Subjetividade; Universidade.
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INTRODUÇÃO
A formação continuada de professores atuantes na Educação Básica ocorre, em geral, para
complementar a formação inicial ou superar as falhas desta. Costumam ser oferecidos cursos a
distância ou fora do horário e do ambiente de serviço, fazendo com que muitos professores realizem
tais cursos tão somente para atenderem exigências das instituições em que atuam, não
oportunizando a atribuição de significado e o efetivo aprendizado para a melhoria da atuação como
educador.
Como referido, tais reflexões normalmente se direcionam à Educação Básica. Entretanto,
conforme o Parecer Sucupira, de 1965, o
objetivo imediato [da pós-graduação] é, sem dúvida, proporcionar ao estudante
aprofundamento do saber que lhe permita alcançar elevado padrão de competência
científica ou técnico-profissional, impossível de adquirir no âmbito da graduação
(BRASIL, 1965, p. 3).

Assim, é possível afirmar que, de forma ampla, a pós-graduação stricto sensu se afigura
como um meio de os profissionais aperfeiçoarem sua formação inicial, embora com o necessário
aprofundamento de caráter científico e cultural que a caracteriza, visando formar pesquisadores, e
cujo grau atribui “uma alta competência científica em determinado ramo do conhecimento” àquele
que a realiza (BRASIL, 1965, p. 4).
É nesse sentido que este artigo apresenta o estudo de caso referente ao Programa de PósGraduação em Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Minas Gerais, programa de
excelência acadêmica – nota 7 – na avaliação periódica da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação pública vinculada ao Ministério da Educação (MEC)
responsável pela avaliação e pelo acompanhamento da pós-graduação stricto sensu no país.
A pesquisa foi documental, de caráter descritivo, sob abordagem qualitativa a partir do
método do estudo de caso, consistindo na análise das ações de interface com a Educação Básica
descritas nos dados da proposta do programa, conforme registrado no módulo Coleta da Plataforma
Sucupira da Capes, a fim de observar o caminho de formação pedagógica proporcionado aos
estudantes do programa.
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PÓS-GRADUAÇÃO: FORMAÇÃO DE FORMADORES
No Plano Nacional de Educação, as metas 14 e 16 indicam a ampliação do número de
mestres e doutores e a formação pós-graduada para docentes da Educação Básica. É nesse ponto
que é possível identificar a pós-graduação como uma etapa de formação docente, pois os pósgraduandos desenvolvem suas atividades no âmbito de seus estudos, ainda quando se deslocam para
as escolas, aplicando o arsenal teórico e metodologia inerentes a seu objeto de pesquisa.
Maldner e Schnetzler (1998) enunciam que “professores universitários (...) mantêm (...) a
atual convicção de que basta uma boa formação científica básica para preparar bons professores
para o ensino fundamental e médio” (MALDNER, SCHNETZLER, 1998, apud SGUAREZI, 2011,
p. 58-59). Entretanto, a atuação desses especialistas pode tornar-se limitada no que diz respeito à
formação didático-pedagógica, incluindo os períodos e experiências nos cursos de mestrado e
doutorado, pois tal dimensão integra seu desenvolvimento profissional.
Conquanto os pós-graduandos possam já ser docentes e, portanto, deteriam experiências em
sala de aula, diante das inúmeras alterações por que passou a política educacional brasileira, da
crescente mercantilização do ensino e da fragmentação do conhecimento, a contribuição formativa
da pós-graduação seria, além da pesquisa e inovação, “uma forma de tornar o aluno um profissional
crítico e reflexivo e, acima de tudo, que esteja apto para agir e transformar a sua realidade, quando
necessário” (ASSIS, BONIFÁCIO, 2011, p. 45), reafirmando a docência como uma profissão
interativa e reflexiva (TARDIF, 2002, apud MAGALHÃES et al., 2016, p. 568).
O CASO EM ESTUDO
Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UFMG: brevíssimo histórico
De acordo com o registro constante da Plataforma Sucupira da Capes, o Programa de PósGraduação em Estudos Linguísticos da UFMG (PPGEL) faz parte da história do curso de Letras,
criado em 1941 ainda na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Somente em 1994, o
PPGEL teve origem a partir do desmembramento do curso de pós-graduação em Letras. Na
Avaliação Quadrienal da Capes em 2017, alcançou a nota máxima, firmando-se no patamar de
excelência.
Ainda nos termos do relatório do Coleta, quanto à formação de mestrandos e doutorandos,
tem-se como objetivo geral a formação de pessoal qualificado para exercer atividades profissionais
de ensino e pesquisa. Dentre os objetivos específicos, as atividades previstas buscam uma formação
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plural, mais global e integrada à realidade da academia no país, bem como, no doutorado,
incentivam a realização de estágio no exterior, para que a formação seja mais abrangente, e de
docência, para contribuir para a formação do futuro professor. Pimentel, Palazzo e Gomes (2019)
destacam que “os discentes tendem a perceber o estágio como ápice dos currículos” (p. 65).
Conforme esses autores, o período de estágio possibilita a confirmação ou não da escolha da
carreira docente.
Continuando no âmbito da formação, são descritas oito ações desenvolvidas pelo PPGEL
em sua interface com o Educação Básica, pelas quais é possível constatar o papel central das
atividades de extensão universitária no que se refere à interação entre mestrandos e doutorandos e
professores regentes atuantes no ensino fundamental e médio, constituindo-se oportunidade de
formação no contexto da pós-graduação stricto sensu, conforme se discutiu na seção anterior.
Dentre essas ações, tem-se o Espaço do Educador, composto por quatro projetos, dos quais o
ARADO será analisado adiante.
Extensão: oportunidade para a formação de formadores
A extensão universitária apresenta-se como um desafio aos professores universitários
(TAVARES, MARINHO, FURTADO, 2019). Visa-se uma aproximação com a sociedade, “ao
tempo, em que contribui para a potencialização e transformação do contextos, dos seus sujeitos e
seu compromisso político” (TAVARES, MARINHO, FURTADO, 2019, p. 129).
No estudo em tela, em conformidade com o relatório inserido na Plataforma Sucupira já
indicado, o Espaço do Educador foi uma iniciativa da Faculdade de Letras (FALE) da UFMG para
promover a integração entre docentes, discentes de graduação e de pós-graduação da FALE e
professores da Educação Básica, tendo como um de seus pilares a aproximação entre escola e
universidade.
No bojo dessa ação, encontram-se três projetos diretamente vinculados ao PPGEL: ARADO
– envolve alunos de graduação e de pós-graduação e professores de inglês como língua estrangeira;
REDIGIR – abrange graduandos e professores de língua portuguesa do ensino fundamental e
médio; e EDUCONLE – inclui professores da Faculdade de Letras, da Faculdade de Educação e do
Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, alunos de graduação e pós-graduação da FALE.
Por envolver pós-graduandos e docentes do PPGEL, optou-se por comentar em pormenor o
projeto ARADO. Na página dedicada do projeto (http://www.letras.ufmg.br/arado/), observa-se sua
estrutura a partir da sigla que o denomina:
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A sigla ARADO reúne ações que constituem os objetivos básicos do projeto.
AGRUPAR alunos da graduação e da pós-graduação e professores das escolas
públicas para REFLETIR sobre problemas e ou fatores que interferem no processo de
ensino-aprendizagem de inglês como língua estrangeira. AGIR sobre o problema,
buscando leituras que ajudem os participantes a refletir teoricamente sobre o tema.
Além disso, o projeto tem por objetivo produzir material didático, colaborativamente,
de forma a contribuir para o contexto escolar. DOAR o material produzido para as
escolas e para este portal virtual que está sendo construído com a colaboração de
participantes do projeto e de alunos da graduação, especialização, mestrado e
doutorado.

A proposta delineia-se como uma oportunidade de os universitários aplicarem suas
pesquisas de forma a contribuir concretamente para a melhoria do ensino. Os estudos de casos
inseridos na referida página demonstraram que, além do contato dos universitários com docentes,
ocorreram experiências diretamente com os alunos da Educação Básica, tornando as atividades do
projeto ainda mais enriquecedoras no contexto teoria aliada à prática.
A descrição sintética dos projetos do Espaço do Educador permite observar a iniciativa
institucional em oferecer a teoria aliada à prática não somente dentro de seus muros – que não deixa
de ser um ambiente controlado, previsível – como também junto a parte da comunidade em que se
insere, que são as escolas de Educação Básica – por meio de projetos de extensão. Nesse contexto,
o envolvimento dos pós-graduandos e docentes do PPGEL nos projetos concretiza o que
propuseram Assis e Bonifácio:
(...) é necessário construirmos uma Universidade que realmente desenvolva o papel
que lhe é destinado, que vai muito além de formar profissionais de várias áreas, que
conheçam e atuem na realidade em que está inserida (ASSIS, BONIFÁCIO, 2011, p.
38).

Esse pensamento retoma a necessidade de que a universidade não desconsidere os aspectos
interativo e reflexivo que devem caracterizar a docência, conferindo-lhe capacidade transformadora,
segundo registrado anteriormente. De acordo com Tavares, Marinho e Furtado (2019), são
solicitados ao docente universitário “conhecimentos e habilidades que vão além das atividades
desenvolvidas em sala de aula” (p. 132). Além disso, projetos como esses materializam e valorizam
a natureza tríplice das universidades de ensino, pesquisa e extensão.
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OS RESULTADOS: RELATOS DOS PÓS-GRADUANDOS
Na página eletrônica do projeto, foi disponibilizado um link para acesso aos relatórios
elaborados pelos alunos da FALE, cujos dados compõem a análise aqui realizada.
São seis relatórios disponibilizados, dos quais: a) três apresentaram trabalhos realizados com
as professoras regentes por meio de observação das aulas, entrevistas, elaboração de diários e
planos de aulas, discussão desses materiais e sugestões para resolver os problemas identificados,
visando atender à solicitação das próprias professoras para dinamizar e inovar suas aulas para
motivar os alunos; b) três relatórios envolveram os mesmos procedimentos acima e incluíram os
alunos por meio de entrevistas e questionários.
A vivência das atividades do projeto apresenta alguns pontos de destaque no que se refere à
formação docente dos pós-graduandos. Um deles é a possibilidade de autorreflexão quanto à
docência e à condição de pesquisadores, a qual se deve ao ensejo de analisar os depoimentos e as
atitudes dos professores regentes. Em três relatórios, os pós-graduandos registraram que os
professores regentes afirmaram não ter tido formação adequada durante sua graduação, o que
contribuía para sua limitação em lecionar de maneira inovadora e motivadora, ou seja, a postura
tradicional em sala de aula tornava a atuação possível, embora não satisfatória.
Outro ponto de destaque do material produzido seriam as informações dadas pelos
professores regentes, que consistiriam em material interessante para análise pelos docentes de
cursos de Pedagogia e de licenciaturas, incluindo os da própria UFMG. Isso feito, seria possível
observar criticamente a estrutura desses cursos a fim de corrigir as práticas que porventura
resultassem nas lacunas relatadas pelas professoras regentes. Talvez os próprios graduandos que
participassem do projeto pudessem atuar como multiplicadores das reflexões e práticas com as
quais tiveram contato, não somente em suas turmas como em outras, por meio de monitorias ou
subprojetos. Esse vínculo poderia constituir uma das interfaces entre graduação e pós-graduação
tanto para os docentes quanto para os discentes dos programas de pós-graduação e funcionaria
como mais um caminho de formação envolvendo graduandos e pós-graduandos.
Ressalte-se que toda a estrutura curricular da pós-graduação, com suporte institucional,
precisa ser pensada de maneira a incentivar os discentes de seus programas a integrarem projetos de
extensão e não somente projetos de pesquisa vinculados às linhas de pesquisa de docentes como
normalmente ocorre. Isso porque a estrutura tradicional de grande número de créditos a serem
cumpridos tanto no mestrado quanto no doutorado, distribuídos em disciplinas optativas e
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obrigatórias, além da necessidade de produção de artigos e participação em eventos, pode não
permitir que os pós-graduandos se envolvam em práticas de extensão. Amaral e Lucena (2019)
refletem sobre “a curricularização da extensão” (p. 143). Para esses autores, ao se considerar um
currículo que integre a tríade ensino, pesquisa e extensão, rompe-se “com a noção instrucionista e
conteudista de ensino, bem como com a visão disciplinar cartesiana ainda hoje dominante na
academia” (AMARAL, LUCENA, 2019, p. 146).
CONCLUSÕES
Observa-se que o projeto de extensão analisado proporciona aprendizado multidimensional
aos pós-graduandos, preservando a essência deste nível de ensino, qual seja a pesquisa, aliada à
dimensão didático-pedagógica que mestrandos e doutorandos devem dominar ao lidar com
professores regentes na identificação das mazelas que afetam a sala de aula – nos casos relatados,
resultantes de formação inicial deficiente – e na proposição de soluções específicas às condições
oferecidas pelo ambiente escolar mediante ações colaborativas.
A despeito de os objetivos do PPGEL mencionados ao longo do artigo privilegiarem a
formação de docentes para o ensino superior, as ações desenvolvidas na FALE permitiram o contato
e a vivência com o cotidiano escolar do nível básico, facultando momentos em que professores e
alunos de escolas públicas e particulares se revelaram aos pesquisadores, imprimindo nestes a
realidade do fazer docente, e, simultaneamente, experimentaram a natureza do fazer acadêmico ao
integrarem as pesquisas de universitários.
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Resumo
Este artigo analisou o projeto ARADO, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Estudos
Linguísticos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que integra o Espaço do Educador,
uma de suas ações de interface com a Educação Básica. A pesquisa foi documental, com abordagem
qualitativa, por meio de estudo de caso e visa identificar a formação em docência propiciada ao pósgraduando, verificando a correspondência entre a proposta do programa e as ações desenvolvidas no
projeto. No relatório referente ao ano de 2018 inserido no módulo Coleta da Plataforma Sucupira da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), foram registradas oito ações
desenvolvidas pelo PPGEL em sua interface com o Educação Básica. Neste artigo, foi analisado o
projeto ARADO, o qual envolve alunos de graduação e de pós-graduação e professores de inglês como
língua estrangeira. As ações desse projeto visam desde o agrupamento dos diferentes entes envolvidos,
refletindo e agindo sobre problemas que interferem na aprendizagem – a partir de leituras e reflexões
teóricas –, até a produção colaborativa de material didático a fim de contribuir para o contexto escolar;
tal material seria, então, doado para a escola em que a ação teve lugar e disponibilizado on-line em portal
desenvolvido por todos os envolvidos no projeto. Ao final, percebeu-se que tais ações, ofertadas na
modalidade extensão, consistem em eficiente meio de concretizar a formação docente no âmbito da
pós-graduação stricto sensu, uma vez que destacam a reflexão e a interação dos envolvidos no
enfrentamento das dificuldades trabalhadas na realidade da sala de aula.
Palavras-chave: Formação docente. Pós-Graduação. Ações de extensão.
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Resumo
Este painel tem como objetivo apresentar as contribuições de três estudos voltados à análise da relação
universidade – escola na promoção de ações de formação continuada para professores da rede pública
de ensino do Distrito Federal. O primeiro texto “A formação continuada no construto de sentidos para
o trabalho docente: algumas questões para pensar a relação universidade e escola” a partir do debate
acerca da formação continuada entre escola e universidade, busca compreender os sentidos que essa
formação estabelece para o trabalho docente (VIGOTSKI, 1993, 2000; BAKHTIN, 2014; GRAMSCI,
1995, 2006; MARX E ENGELS, 2009; Hypolito, 1997). O segundo e o terceiro textos se debruçam
sobre o projeto extensão intitulado “Círculos formativos com professores iniciantes/ingressantes”.
Assim, o segundo texto “Pedagogia histórico-crítica e círculos de cultura na formação inicial e
continuada de professores” aborda os fundamentos teórico-metodológicos do projeto quanto a sua
concepção de extensão (REIS, 1996), à estruturação em círculos formativos (FREIRE, 1996) e quanto
as estratégias metodológicas (GASPARIN, 2012; SAVIANI, 2013). O terceiro texto “Círculos
formativos com professores iniciantes/ingressantes: a didática histórico-crítica na extensão
universitária” visa discutir as experiências vivenciadas no projeto, demarcando os subsídios teóricos
orientadores da atividade extensionista, com foco na didática para a pedagogia histórico-crítica
(GASPARIN, 2015). O primeiro texto traz, portanto, apontamentos sobre as contribuições e limitações
da formação continuada para uma atuação política e emancipadora, com destaque para o papel da
relação universidade-escola no fortalecimento intelectual dos professores e em seu protagonismo na
construção de conhecimento sobre a escola pública. Por sua vez, o segundo e o terceiro textos
apresentam alternativas de colaboração entre universidade-escola, a partir da extensão, para a
proposição coletiva de uma formação continuada que tenha o sentido atribuído pelos próprios
docentes envolvidos.
Palavras-chave: Formação continuada; Trabalho docente; Extensão universitária; Pedagogia históricocrítica; Círculo de cultura.
A FORMAÇÃO CONTINUADA NO CONSTRUTO DE SENTIDOS PARA O TRABALHO
DOCENTE: ALGUMAS QUESTÕES PARA PENSAR A RELAÇÃO UNIVERSIDADE E
ESCOLA
Deise Ramos da Rocha – UFPel

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem por objetivo traçar contribuições para o debate sobre a formação
continuada entre a escola e a universidade. Nosso intuito é, então, de compreender os sentidos que a
formação continuada estabelece para o trabalho docente. Os dados atingidos compreende que a
formação continuada atribuem sentidos para o trabalho docente em torno de diversas dimensões
apresentadas pelos professores da Secretaria de Educação do Distrito Federal, percebidos aqui como
valorização da profissão e da carreira, da própria formação, do conhecimento, da auto-organização
dos trabalhadores da educação, com fins de superar limitações e contribuir no construto de ser
professor. É importante salientar que este artigo se trata de um recorte de uma pesquisa maior que
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visou compreender os sentidos do trabalho docente em meio as disputas por uma projeto de escola
pública.
Justificando a pertinência deste trabalho e apresentando elementos de estímulo a esse estudo,
a proposta de investigação condiz com a preocupação com as relações e os trajetos de constituição
da consciência político-pedagógica, identificação e pertencimento no caminho de constituir-se
professor, incumbido da relevância científica por entender que a preocupação com a formação
continuada e a formação político-pedagógica parte de uma totalidade. Estabelecemos aqui o
princípio e a compreensão de que a Universidade é uma instância mediadora entre a produção de
conhecimento compromissada e o empenho em propor ações transformadoras para a sociedade, o
que gera também um sentido político.
Para tal, consideramos importante compreender que partimos dos estudos sobre trabalho
docente, sob a ótica que visa captar os sujeitos e as relações contidas nas experiências, no cotidiano
e no processo do trabalho. Em síntese, buscam entender a objetivação do trabalho de ensinar, em
que, o que define o trabalho docente não é a formação específica, o estatuto profissional ou
certificado, mas sim a experiência, o processo educativo e seu caráter formativo e instrutivo, do seu
fazer cotidiano, da intimidade do processo de trabalho (OLIVEIRA, 2010; HYPOLITO, 1997;
HYPOLITO; ET AL, 2003).
Por trabalho docente, localizando o conceito nos estudos de Hypolito (1997),
compreendemos como prática social e expressão de um saber pedagógico, sendo todo ato de
realização do processo educativo. Desta forma, o trabalho docente se realiza com a intenção de
educar, contida por uma idealização consciente, tendo em si um caráter e um domínio teórico sobre
a idealização a que se pretende exercer o ato de educar.
Feita tais considerações, torna-se então importante compreender a formação continuada
como parte do constituir-se professor ao longo da carreira, não como momento estanque, mas que
ocorre no interior das escolas, e na relação com outros espaços viabilizados pela própria Secretaria
de Educação, e em parceria com as Universidades refletindo as diversas necessidades formativas do
trabalho docente não restrito apenas ao saber pedagógico, mas ao todo que o constitui o trabalho de
educar do professor. Desta forma, neste debate é necessário considerar a indissociabilidade entre a
formação e as condições de trabalho docente (salários dignos, maior autonomia profissional,
dedicação exclusiva a uma única escola, pelo menos um terço da jornada de trabalho para
planejamento, reflexão e sistematização da prática, estudos individuais e coletivos, salas de aula
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com um número reduzido de alunos), assumindo uma posição que não condiciona o professor ao
papel de vitima e nem de culpado pelos problemas enfrentados na escola (DINIZ-PEREIRA, 2010).
Compreendemos que produzir conhecimento neste campo requer olhar a totalidade do
trabalho docente, envolvendo a formação e o entendimento político do papel da escola na
sociedade. Marx fala sobre os sentidos como uma das maiores riquezas da subjetividade na relação
humana, e que “[…] não só os cinco sentidos, mas também os sentidos espirituais, os sentidos
práticos (vontade, amor, etc.), numa palavra o sentido humano, a humanidade dos sentidos, vem a
ser primeiramente pela existência do seu objeto, pela natureza humanizada” (2004, p. 110). O
sentido da formação continuada para o trabalho docente não é e não está dado, mas em movimento,
requerendo a compreensão das multideterminantes que o mediam e compõem, em uma conjuntura
histórica de um tempo e espaço.
CAMINHOS METODOLÓGICOS
Articulando as abordagens metodológicas quantitativas e qualitativas, esta pesquisa é de
caráter amostral, utilizando de entrevistas realizadas com professores atuantes no Ensino
Fundamental. Para chegar aos sujeitos utilizamos da metodologia por amostragem Bola de Neve,
em que esta técnica conceituada como não probabilística, permite conceber uma rede de sujeitos,
em que um participante indica outro conhecido, fundamentando uma rede social entre indivíduos, e
nos foi necessária, na medida em que queremos compreender os sentidos do trabalho docente, de
sujeitos que vivenciam uma mesma rede pública de ensino (VINUTO, 2014). Para esta pesquisa,
nossa amostra foi de tipo exponencial, em que cada indivíduo poderia indicar mais de uma pessoa.
As entrevistas permitem discutir os sentidos e significados, a partir dos fenômenos que se
materializam nas falas, mas também na presença do outro (MOROZ; GIANFALDONI; 2006),
mediados por multideterminantes econômicas, políticas, sociais e culturais e que o sentido é de
constitutivo subjetivo, reafirmando que a feitura é resultante da invenção humana, arraigado de
intenções de um grupo que toma a frente do processo. Os significados podem ser entendidos como
o conteúdo propriamente dito descrito no documento ou discorrido na fala dos sujeitos, que
apresentam as apropriações destes conteúdos, constituindo a interação objetiva com as localidades
em que a política estará sendo efetivada. Os sentidos se estabelecem na unidade dos significados
concebidos socialmente e que dialeticamente são estabelecidas pela relação objetiva e subjetiva,
intervetor na realidade, preenchidos de “um conjunto de noções e de conceitos determinados e não,
simplesmente, de palavras gramaticalmente vazias de conteúdo” (GRAMSCI, 1986, p. 11).
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Para análise dos dados, nos embasamos nos estudos de Vigotski (1993, 2000), e ainda
utilizamos Bakhtin (2014), Gramsci (1995; 2006), e Marx e Engels (2009) para nos ajudar a
entender a constituição do sentido pelo sujeito, relacionando o processo histórico destes, e
apreendendo os sentidos pautados no que os professores materializam por significados sociais e
sentidos subjetivos (VIGOTSKI, 2000).
O roteiro de entrevista foi composto por 21 questões, buscando compreender quem são esses
professores e os sentidos atribuídos ao trabalho docente a partir de temáticas envoltas do cotidiano
da escola pública, sendo a formação continuada uma delas. Na amostragem, foi possível atingir um
grupo de 25 professores, apresentados aqui sob anonimato, e identificados como Adriana, Alice,
Amanda, Ana, Antonio, Artur, Bruna, Camila, Carlos, Francisco, Gabriela, Guilherme, Isabela,
Jéssica, José, Julia, Juliana, Letícia, Lucas, Luiz, Maria, Mateus, Sandra, Sofia e Valentina.
Esta pesquisa se desenvolve no âmbito da Educação Básica da Secretaria de Educação do
Distrito Federal (SEDF), que tem a estrutura político-administrativa organizada em 14
Coordenações Regionais de Ensino (CRE). As CRE’s aglutinam as unidades escolares de acordo
com a região geográfica e a proximidade das chamadas Regiões Administrativas (RA’s), e tem a
função de coordenar, orientar e supervisionar as unidades escolares sob seu vínculo. A rede pública
de ensino do DF atende 673 escolas entre as 14 regionais de ensino, da educação infantil ao ensino
médio.
A carreira do magistério público na SEDF está regulamentada pela Lei n. 5.105/2013, que a
reestrutura e dispõe de ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação do professor,
prevendo forma de progressão horizontal e vertical e que interferem no valor do vencimento do
salário dos professores. No capítulo III da Lei n. 5.105/2013, a seção I trata da qualificação
profissional, especificando nos artigos 11, 12 e 13 implementações que a SEDF deve realizar cursos
de integração à carreira de Magistério Público e programas de acompanhamento e avaliação, para
os servidores em estágio probatório, e incentiva a produção técnico-científico dos professores, e
ainda do afastamento remunerado para estudos em lócus stricto sensu. A SEDF dispõe, então, do
Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EAPE – antiga Escola de
Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação).
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SENTIDOS DO TRABALHO DOCENTE, FORMAÇÃO CONTINUADA, VALORIZAÇÃO DA
CARREIRA, E RELAÇÃO UNIVERSIDADE E ESCOLA
Como já dito anteriormente, nossa amostragem atingiu 25 sujeitos, dentre os quais 16 são do
sexo feminino e 9 (nove) do sexo masculino. Entre os entrevistados, 17 são formados em
Pedagogia, 2 (dois) em História, 2 (dois) em Matemática, 1 (uma) em Letras, 1 (uma) em Artes
Cênicas, 1 (um) em Educação Física, e 1 (um) em Geografia. Dos 25 professores, 13 possuem ou
estava cursando mestrado; 1 (um) possui e 1 (um) outro estava cursando doutorado, todos cursados
em instituições públicas. Dentre os professores, 17 atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental,
1 (um) com a modalidade de Educação Especial, e os demais nos anos finais da mesma etapa. Essas
caracterizações estão sintetizadas no “Quadro 1: Caracterizações dos sujeitos entrevistados”.
Ao trazermos o perfil dos professores com quem conversamos, percebemos que atingimos
uma amostragem em que 15 possuem formação stricto sensu em lócus público, e que nos
possibilitam qualificar a compreensão em torno dos sentidos que a formação continuada constitui
para o trabalho docente. A formação continuada gera diferentes construtos em uma carreira que
exige uma dedicação integral. Na SEDF, os professores podem contar com programas de formação
continuada dentro da rede, com políticas que garantem o afastamento remunerado para cursos de
pós-graduação stricto sensu, com a progressão acontecendo por meio dos cursos realizados, mas
que encontra limitações diversas.
Dentre esses sentidos, os professores têm elaborado opiniões que parecem diversas, no
entanto, que se revelam singulares. A formação continuada parece estar integrada ao plano de
carreira, mas não tem feito nexo concreto com a materialidade do trabalho. Isso se deve muito,
também, à forma e ao conteúdo com que a carreira está organizada, e pensada. Vale ressaltar que o
plano de carreira foi constituído pelas lutas históricas da categoria docente, e que, a época das
pautas enquanto bandeiras, e de suas conquistas, poderiam fazer sentido e atender as demandas.
Fator que não é tão condizente com as necessidades atuais – principalmente em tempos em que se
enfrenta o esvaziamento do sentido do trabalho docente (MORAES; TORRIGLIA, 2003) de
maneira densa. Tecer crítica quanto a isso tem exigido cuidado e um olhar cauteloso. Pois, as
mudanças parciais não suficientes, quando se mantém a produção da exploração da vida, somandose o fato de que o professor é classe que vende sua força de trabalho ao estado, e lida diretamente
com a classe dominada.
Níveis de consciência política coletiva das várias frações da classe trabalhadora,
impulsiona seus intelectuais coletivos a pautarem suas agendas políticas por demandas
que, embora realizem mudanças parciais nas condições de trabalho e de vida das
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classes dominadas, mantêm praticamente inalteradas as relações de exploração e de
expropriação concernentes às relações sociais capitalistas (NEVES; MARTINS, 2010,
p. 37)

Assim, no construto da fala dos professores, percebemos a importância do debate em torno
de uma formação continuada que faça sentido em suas diversas dimensões para os sujeitos
envolvidos nos processos, incluindo a dimensão da valorização profissional e da carreira docente.
[…] hoje por ser uma profissional que tem mestrado, eu recebo trezentos e vinte
reais a mais no meu salário. Eu acho isso uma humilhação tão sem fim […] a
dedicação que a gente tem numa pós-graduação ela é tão grande e eu fico pensando
“cara, por isso as pessoas não fazem pós-graduação”. Eu fiz muito mais pelo
conhecimento mesmo […] acho que precisa haver uma reestruturação da carreira
muito direcionada para a formação continuada, para reestruturação desses
ambientes de trabalho altamente precários […] (Adriana, Entrevista, 2019).
[…] são eles (cursos rápidos) que são valorizados na secretaria e isso me
desvaloriza enquanto tendo feito uma formação, que sei que é muito mais densa,
que me traz uma transformação profissional e pessoal maior […] (Antonio,
Entrevista, 2019).

Dentre os professores entrevistados que possui formação stricto sensu, utilizamos aqui as
falas de Adriana e Antonio para exemplificar a materialidade e o valor com que esta formação tem
sido tratada. Os professores trazem uma elaboração da desvalorização da formação continuada em
nível de mestrado e doutorado, gerando disputas entre os pares, e que são reforçados no valor
salarial e nas possibilidades no trabalho, como, por exemplo, na escolha de turma, obter um
mestrado não recebe uma pontuação tão valorosa quanto ao empenho investido no processo de
formação, mas equiparável a cursos rápidos.
Em outros termos, a lógica gerencialista invade a opinião e a própria conduta dos
professores em diferentes dimensões, a serem percebidas entre as questões do valor da formação
continuada investida no nível stricto sensu, relacionado à carreira e aos tramites burocráticos do
trabalho, mas também na formação continuada investida nos cursos de aperfeiçoamento pedagógico
realizado pela própria SEDF, em que uma das professoras se remete a Eape e à oferta disponível, e
que o professor não se apropria desse espaço se não quer, como, por exemplo, podemos perceber na
fala da professora Jéssica.
[…] tem a Eape, eles tem vários cursos […] o professor não faz se não quiser […]
acho que contribuem muito para a escola (Jéssica, Entrevista, 2019).
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[…] esses cursos que a gente às vezes é até obrigada a fazer, muitos não servem para
nada, não tiram essas dúvidas (Francisco, Entrevista, 2019).
[…] Eu vou fazer porque eu preciso para pular barreira. Mas não que eu tenha
motivação para fazer porque às vezes é muito cansativo […] vê umas discussões
que não tem motivo […] (Maria, Entrevista, 2019).

A Eape é bastante valorizada nas falas entre os professores. No entanto, a condição de
deslocamento para cursar algum programa tem limitações, devido à centralização da oferta ser
maior na região do Plano Piloto. Na condição de deslocamento, professores que dependem de
transporte público dificilmente conseguem realizar um curso na Eape, e aqueles que possuem
transporte próprio ou dispõem de caronas tem que utilizar seu horário de almoço para tal. Há de se
observar a própria motivação pessoal e o sentido que se estabelece desses cursos com o trabalho de
educar, e a centralidade ou esvaziamento do conhecimento. Outro fator é a lógica gerencialista na
conduta do professor que tem interesse em fazer um curso para poder progredir na carreira –
fazendo pesar aqui, também, os construtos das necessidades materiais dos sujeitos.
O gerencialismo é abordado aqui como projeto entalhado pelo neoliberalismo e que caminha
para práticas de (auto)responsabilização, tomando, inclusive, a autonomia como caminho
individualizado. Essa perspectiva ocasiona um isolamento não só de professores na execução de seu
trabalho, mas das escolas, no processo de fragmentação da organização do trabalho de educar, e na
relação entre as escolas de uma mesma rede, e que condicionam sentidos para a própria formação
continuada.
O neoliberalismo assume outras facetas, transfigura-se em modelos aparentemente
democráticos, que se hibridizam e formam o que se pode nomear como gerencialismo,
cujo critério básico reside em tornar a administração pública mais eficiente, em
harmonia com os interesses do mercado e a ele submetida (HYPOLITO, 2011, p. 07).

Considerando que a maior parte de nossos entrevistados passa pela formação stricto sensu, a
relação com o conhecimento tem gerado uma necessidade de se organizar para gerar sentido íntimo
com o que se produz no interior das escolas. Nas falas abaixo, Gabriela é a única que não tem uma
formação stricto sensu, mas tem formação inicial em instituição pública – e que são fatores que não
podem ser negligenciados em nossa análise, sob a ótica histórico-materialista.
[…] acaba exercendo uma função sem preparo na questão social, não sabe lidar com
aluno, não sabe lidar com os conteúdos. […] acho que conta muito numa escola o
capital humano […] (Gabriela, Entrevista, 2019).
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[…] procura lidar com o real o tempo todo, da escola, se fortaleça muito
teoricamente […] não abra mão da teoria do real […] procure ter um
fortalecimento epistemológico (Carlos, Entrevista, 2019).
[…] formação para ter uma consciência sobre qual é o meu referencial teórico
condizente […] eu queria uma escola que atuasse nesse processo de formação, mas
não é essas formações de “ah! Vamos fazer uma formação genérica”, não. Qual é a
contradição? Qual é a nossa dificuldade? O que é a sociedade? Como funciona a
sociedade? Como se organiza a sociedade? […] (Isabela, entrevista, 2019).
[…] a formação, a formal e a não formal ela é fundamental […] se você quer ser
professor você nunca vai poder parar de estudar […] procure a universidade, onde
se produz e se renova. Esse é o movimento que eu busco desde que eu me formei […]
não parei de estudar (Mateus, Entrevista, 2019).

As disputas que atravessam e constituem a escola e as necessidades que são sentidas,
principalmente quanto ao construto da organização do trabalho e da função da escola, tem sido uma
singularidade entre os professores compreender as dimensões do conhecimento e as relações que
estabelecem com a sociedade. Olhando para as perspectivas de esvaziamento do sentido do trabalho
docente, o movimento do real que acontece dentro da escola não se restringe ao espaço da escola,
justamente pelas complexidades da estrutura e superestrutura da sociedade capitalista.
Ao se remeterem à necessidade de uma formação cultural e de um fortalecimento
epistemológico, a serem constituídos em diferentes espaços, os professores mostram que a atividade
do trabalho de educar não se restringe ao conceito vulgar de experiência (MORAES; TORRIGLIA,
2003), provocadas pelo pragmatismo da lógica gerencialista e do “aprender a aprender”. Mas que o
cotidiano tem exigido também dos professores, mesmo diante das condicionantes limitadoras, uma
reação à passividade e aceitação das múltiplas disputas, dos conflitos e das contradições que
constituem os sentidos do trabalho e um sentido de escola.
[…] a compreensão crítica de si mesmo é obtida, portanto, através
de uma luta de hegemonias políticas, de direções contrastantes, primeiro no
campo da ética, depois política, atingindo finalmente uma elaboração
superior da própria concepção do real. A consciência de fazer parte de uma
determinada força hegemônica (isto é, consciência política) é a primeira fase
de uma ulterior e progressiva autoconsciência, na qual a teoria e prática
finalmente se unificam (GRAMSCI, 1995, p. 211).
Neste movimento, a formação continuada também representa uma real proximidade com a
possibilidade de superar as limitações e as crises constituídas pelos sentidos mórbidos que invadem
o interior da escola. Julia, Camila e Antonio sintetizam esses sentimentos, ao se remeterem ao
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espaço da Universidade, por exemplo, como o lugar onde o conhecimento toma sentido, não
resolução imediata, mas como possibilidade de entender o que acontece e orientar os sujeitos, no
construto do ser professor.
Graças a Deus que tem formação continuada! Acho que tem que ser pra sempre
[…] quando eu fui pra fazer a disciplina como aluna especial (na UnB) parece que o
mundo se abriu pra mim, você começa a enxergar outras coisas […] dentro da escola,
a gente fica muito no mundinho e a gente não percebe o todo […] (Julia,
Entrevista, 2019).
Estar aqui hoje, fazendo um mestrado, é parte da minha frustração […] eu vim buscar
algo que a escola, nesse tempo todinho, me faltou […] (Camila, Entrevista, 2019).
É por meio da minha formação que eu consigo obter resposta e o conforto para
aquilo que eu não consigo resolver, que me deixa em crise no meu processo de
trabalho (Antonio, Entrevista, 2019).

A teoria é essencialmente, autoconsciência de uma direção, uma orientação, concreta
pensada, que organiza as possibilidades de atuação, inclusive sobre o heterogêneo e o fragmento.
[…] Então, penso que o modelo ideal fosse aquele que a gente discute a partir da
teoria dentro da escola, e que a gente unisse teoria e prática […] (Lucas, Entrevista,
2019).
[…] quando a gente vai se aperfeiçoando, com o tempo vai buscando mais
informações, mais conhecimento, vai participando dos programas de formação
continuada da rede, eu sinto que essa prática vai fazendo mais sentido […] sinto
uma sede ainda maior de querer fazer um trabalho diferente (Adriana, Entrevista,
2019).

Em síntese, compreendemos que o conhecimento é motor que move o trabalho docente, na
feitura das relações humanas que perfazem o interior da escola, gerando disputas e sentidos
diversos. Assim, a formação continuada está preenchida de sentidos e significados constituídos na
valorização da profissão e da carreira, na formação, no conhecimento, nas necessidades da autoorganização dos trabalhadores da educação, com fins de superar limitações e contribuir no construto
de ser professor.
A formação continuada, no construto das disputas pelos sentidos do trabalho docente, é um
fator, então, essencial para constituir sentido teórico e prático na atividade de educar. O construto
da unificação da objetividade e da cultura ocorre na medida em que a realidade humana é desvelada
e compreendida na materialidade de seu processo histórico. A escola e a sociedade fomentam
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conteúdo para esta compreensão, que, no entanto, não podem ser isoladas em si. “[…] o homem
conhece objetivamente, na medida em que o conhecimento é real para todo o gênero humano,
historicamente unificado em um sistema cultural unitário” (GRAMSCI, 2013, p. 135).
Como pode ser percebida na fala dos professores, aqui expressas de forma sintetizada, a
relação da escola pública com a Universidade estabelecem sentidos essenciais para o fortalecimento
do conhecimento intelectual dos professores, de forma a manter um sentido real do trabalho docente
para os professores da educação básica, compreendida não como lócus que promete respostas, mas
que as constroem nessa relação humana, dialética, trazendo os professores para o papel de sujeitos
construtores do conhecimento que cerca a escola pública.
O conhecimento, portanto, é uma produção social, tal qual é o trabalho da escola pública, tal
qual é a formação continuada, tal qual é a Universidade. Esta tem sido, então, no apanhado das falas
de nossos sujeitos entrevistados, um sentido em disputa. A natureza do conhecimento – relação una
entre a objetividade e a cultura – quando tomadas de forma fragmentada, conduzem então a outros
sentidos, que condicionam a armadilhas limitantes quanto às possibilidades e potencialidades de sua
função social. Em síntese, o conjunto dos fatores da valorização, ou ainda, da desvalorização
profissional e intelectual do professor se constituem no âmago dos sentidos em disputa.
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ANEXOS
Quadro 1. Caracterizações dos sujeitos entrevistados
Etapas de
Nome
Área de formação
PG-SS
atuação
Adriana
Pedagogia
Mestrado
F1
Alice
Letras
-F2
Amanda
Matemática
Mestrado
F2
Ana
Pedagogia
Mestrado
F1
Antonio
Pedagogia
Mestrado
F1
Artur
História
-F2
Bruna
Pedagogia
Mestrado
F1
Camila
Pedagogia
Mestrado
F1
Carlos
Pedagogia
Mestrado
F1
Francisco
Geografia
-F2
Gabriela
Pedagogia
-F1
Guilherme
História
Mestrado
F2
Isabela
Pedagogia
Mestrado
F1
Jéssica
Pedagogia
-F1
José
Pedagogia
Mestrado
F1
Julia
Pedagogia
Mestrado
F1
Juliana
Pedagogia
-F1
Letícia
Pedagogia
Mestrado
F1
Lucas
Pedagogia
Doutorado
EE
Luiz
Matemática
-F2
Maria
Pedagogia
-F1
Mateus
Educação Física
Doutorado
F2
Sandra
Pedagogia
-F1
Sofia
Pedagogia
Mestrado
F1
Valentina
Pedagogia
-F1
Legenda:

PP-SS: Pós-Graduação Stricto Sensu
Fonte: Entrevistas, 2019. Elaboração própria
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Resumo
Este trabalho tem por objetivo traçar contribuições para o debate sobre a formação continuada entre a
escola e a universidade, com objetivo de compreender os sentidos que a formação continuada
estabelece para o trabalho docente. Pautadas em relevâncias social e acadêmica que justificam a
realização desta pesquisa, utilizamos da amostragem quantitativa e qualitativa de dados coletados por
meio de entrevistas com 25 professores do Ensino Fundamental na Secretaria de Educação do Distrito
Federal. Os sujeitos foram selecionados por meio da técnica Bola de Neve. Embasadas em um estudo
sobre os sentidos e significados como fenômeno em constante movimento e em disputas, realizando
uma análise sob a visão do materialismo histórico dialético, depreende-se desse estudo a constituição de
sentidos que a formação continuada fomenta para o trabalho docente, percebidos como valorização da
profissão e da carreira, da própria formação, do conhecimento, da auto-organização dos trabalhadores
da educação, com fins de superar limitações e contribuir no construto de ser professor. Esses sentidos
nos permitem compreender que formação continuada é apreendida na constituição do sentido teórico e
prático na atividade de educar. O construto da unificação da objetividade e da cultura ocorre na medida
em que a realidade humana é desvelada e compreendida na materialidade de seu processo histórico.
Conclui-se que a relação da escola pública com a Universidade é imprescindível para o fortalecimento
do conhecimento intelectual dos docentes, de forma a manter um sentido real do trabalho docente para
os professores da educação básica, como sujeitos construtores do conhecimento que cerca a escola
pública.
Palavras-chave: Trabalho docente; Sentidos do trabalho; Formação continuada; Relação escola e
universidade.
PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E CÍRCULOS DE CULTURA NA FORMAÇÃO INICIAL
E CONTINUADA DE PROFESSORES
Marina Margarita Martin Catoira – UnB
Ana Sheila Fernandes Costa – UnB

INTRODUÇÃO
Este artigo se constrói sobre uma observação participativa e no relato de experiência da ação
extensionista “Círculos formativos com professores iniciantes/ingressantes”, desenvolvida pela
Universidade de Brasília, investigando sua fundamentação teórico-metodológica e conectando-a às
ações desenvolvidas.
Os Círculos Formativos originam-se de preocupações ligadas aos professores que iniciam
na docência. A proposta emerge de pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos e Pesquisa na
Formação e Atuação de Professores/Pedagogos - GEPFAPe que teve por objetivo acompanhar e
analisar a inserção de professores iniciantes/ingressantes na rede pública de ensino do Distrito
Federal – DF. Para o grupo de estudos os primeiros cinco anos são decisivos, pois esses
profissionais enfrentam desafios particulares, como: aprender a adaptar seus saberes disciplinares à
realidade do cotidiano, a gerir a sala de aula, a refletir sobre sua prática, dentre outros.
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Assim, o projeto dos Círculos Formativos para professores iniciantes/ingressantes, busca
acompanhar a inserção destes profissionais na docência e no espaço da educação pública,
fornecendo ferramentas de enfrentamento das dificuldades encontradas e tentando proporcionar um
espaço mais acolhedor de reflexão sobre a própria prática docente.
O projeto constitui, então, em formação continuada para o público alvo e em formação
inicial para os estudantes de graduação de Pedagogia inscritos no projeto, uma vez que estão em um
movimento de constante estudo e observação sobre as principais temáticas que se levantam no
exercício da docência ao iniciar ou ingressar na rede pública de educação do DF. Aos estudantes de
pós-graduação, suscita questões pertinentes à busca por compreensão dos apontamentos feitos pelos
docentes da escola 831, bem como a elaboração de trabalhos que poderão, futuramente, subsidiar
novas pesquisas stricto- sensu.
O projeto teve início em 2017 com a elaboração de uma base teórica e metodológica, mas
sua implantação deu-se no primeiro semestre de 2018. A primeira escola a acolher o projeto foi a
Escola Classe 831, de Samambaia-DF. A proposta é executada em dois espaços distintos: na escola
e na universidade. Na universidade, acontecem encontros quinzenais para o estudo das necessidades
formativas apresentadas pelos professores da escola e a elaboração dos círculos formativos,
momento em que os estudantes de graduação assumem a maior parte do protagonismo. Os
estudantes de pós-graduação também se envolvem de forma ativa na elaboração das atividades. Na
escola, mensalmente, o grupo desenvolve o círculo formativo. Nesses encontros, a reflexão sobre as
práticas diárias é fomentada, bem como são discutidos subsídios teóricos para potencialização do
processo de ação-reflexão-ação. Esse momento pode, ainda, contar com convidados de outras
instituições, dentre os quais especialistas nas temáticas escolhidas pelos professores.
Até o segundo semestre de 2019 integraram o projeto 106 estudantes do curso de Pedagogia
da UnB, 65 professores da Escola Classe 831 de Samambaia e 13 professores especialistas. As
temáticas solicitadas pelos professores incluem: ludicidade, inclusão escolar, apostilamento,
sexualidade, mal estar docente, gestão do tempo, diversidade e gênero, entre outros.
Firmando observação sobre a concepção de extensão universitária processual-orgânica
(REIS, 1996), as ações dos Círculos Formativos partem da prática social estabelecida na escola, o
objetivo do projeto de extensão é propiciar aos professores iniciantes e ingressantes da rede pública
de educação do Distrito Federal encontros de formação continuada para consolidação e
fortalecimento da carreira.
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Assim, partindo de pesquisa bibliográfica, onde foram explorados trabalhos que constam na
fundamentação teórica e metodológica contida no projeto piloto da atividade de extensão, e da
observação participativa, a qual se constitui em visitas à escola e na participação ativa no projeto
estudado ao longo de seus últimos três semestres de atuação, pretende-se explorar a constituição
teórica que alimenta a prática da atividade extensionista neste espaço, uma vez que o projeto adota
uma concepção de práxis em concordância com Curado Silva (2018), onde a prática é indissociável
da teoria e o contrário também se apresenta, a teoria não se dissocia da prática. Assim este trabalho
se propõe a percorrer os pilares teórico-metodológicos dos Círculos Formativos e observar sua
apresentação no empreendimento das ações dentro do projeto.
Para tanto, o trabalho está estruturado em três partes organizadas em conformidade com os
aspectos fundantes da ação extensionista em questão: concepção extensionista adotada; origem da
sua constituição em círculos e corrente pedagógica assumida pela atividade formativa do projeto de
extensão. Para, somente então, tecer considerações acerca desse percurso formativo.
CONCEPÇÃO DE EXTENSÃO ACOLHIDA DENTRO DO PROJETO DOS CÍRCULOS
FORMATIVOS: EXTENSÃO PROCESSUAL-ORGÂNICA
No que se refere à concepção de extensão utilizada pelo projeto, o mesmo adota a
perspectiva da extensão processual-orgânica de Reis (1996). Para esse autor o trabalho não é
eventual, é processual, se modifica mediante sua realização, é dialético e prevê a retroalimentação.
Assim, a universidade não mais detém o saber, mas o concebe em conjunto com a comunidade. A
partir dessa concepção, os Círculos Formativos com professores iniciantes/ingressantes ao se
apropriarem desse conceito de extensão cedem o espaço do protagonismo aos professores,
estudantes do curso de Pedagogia, especialistas convidados e demais sujeitos que integram o
projeto.
Com a noção de extensão processual-orgânica, vem a retroalimentação, logo, as
universidades assumem que levam conhecimento na mesma medida em que o buscam nas
comunidades. Reis (1996) aponta que esta é a direção para alcançar a escuta, uma vez que os
projetos de extensão só fazem sentido se estiverem atentos aos anseios da comunidade, pois a
construção é compartilhada a fim de que seja significativa para os envolvidos.
Portanto, a retroalimentação é uma das características mais importantes do projeto. A
universidade leva uma formação continuada para os professores, proporcionando ferramentas ao
aprimoramento de sua atuação docente e superação de dificuldades apontadas pelos mesmos e
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garantindo a estes a certificação de seu envolvimento na referida atividade. Por outro lado, os
professores ao integrarem a ação extensionista contribuem para a formação inicial dos estudantes
de graduação que se envolvem na realização dos círculos, apresentando a oportunidade de
identificar, debater e aprofundar nos temas pontuados pelos professores.
A universidade se beneficia, ainda, com o desenvolvimento de pesquisas no âmbito destas
atividades, proporcionando dados para a análise sobre a consolidação da carreira docente, as
dificuldades enfrentadas por professores iniciantes/ingressantes, sobre as condições de atuação na
rede pública de educação e outros temas de interesse e relevância para a pesquisa dentro do espaço
acadêmico,
A extensão não eventual compreende atividades contínuas ao longo de períodos estipulados.
Considerando a continuidade, para que este trabalho tenha significado, deverá se atualizar e
reformular tendo como ponto de partida as necessidades apontadas ou identificadas durante o
processo, o modelo processual-orgânico da extensão se fundamenta em uma relação horizontal com
a sociedade.
Verificamos que nos círculos formativos o trabalho é organizado semestralmente e já se
completam dois anos de atuação, atendendo ao caráter processual de continuidade da ação
extensionista. Existe um prazo para a organização do trabalho, entretanto é dada continuidade
através dos semestres que se sucedem. Observando o caráter processual da extensão, os Círculos
Formativos passam por processos contínuos de avaliação formativa, pois não será possível
reformular e refletir sobre o atendimento dos anseios da sociedade se excluirmos os processos
avaliativos.
Nesta perspectiva extensionista, as professoras orientadoras do projeto visitam a
comunidade e escutam em rodas de conversa os anseios dos professores ao início de cada semestre.
Partindo destas rodas, as mesmas relatam a experiência ao grupo de extensão e cedem o
protagonismo aos estudantes, que se dividem em grupos de trabalho para prepararem os círculos,
caracterizando a descentralização do poder na figura do professor universitário e assumindo uma
construção coletiva do conhecimento.
Assim, os Círculos Formativos atendem às principais características da extensão processualorgânica explorada por Reis (1996): busca uma construção conjunta do saber e a retroalimentação;
a indissociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa; a atuação não assistencialista, mas política,
que busca emancipação social dos sujeitos que nela estiverem inseridos; a observação crítica do
trabalho desenvolvido; a continuidade e o estabelecimento de concordância com os princípios que
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pautam a constituição dos Círculos de Cultura, propostos por Paulo Freire, que serão explorados a
seguir.
CÍRCULO DE CULTURA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A ESTRUTURAÇÃO DOS
CÍRCULOS FORMATIVOS
A educação libertadora, proposta por Paulo Freire é um convite aos sujeitos a perceberem o
cotidiano em uma perspectiva de protagonismo crítico e modificador da própria realidade. A
educação é em si mesma um ato político, uma vez que em cada planejamento elaborado se
imprimem as convicções e expectativas do docente, um plano de sociedade, compreendendo a
existência de vários projetos que estão em disputa na sociedade (FREIRE, 1996).
Nessa perspectiva, os Círculos Formativos com Professores Iniciantes/Ingressantes, são
pensados em movimento dialógico, retirando-se o papel assistencialista, assumindo uma perspectiva
política onde se almeja um ideal de sociedade. Podemos compreender, portanto, uma íntima relação
entre a filosofia que orienta a perspectiva de extensão e o desenvolvimento do trabalho pedagógico.
Em uma lógica freiriana, não se deve pensar e escrever afastando o cotidiano vivido, regado
em emoções e sentimentos, usufruindo apenas de uma razão intelectiva (ZIKOTSKI, 2010). Assim,
ao levar a ação extensionista à escola, o grupo percebe os integrantes, como seres que manifestam
sentimentos e se constituem nas suas relações com o espaço vivido. A conscientização, para Freire,
é o objetivo final do ato educativo, onde se desenvolve a criticização das relações consciênciamundo. Assim, a aprendizagem se torna o condutor a uma nova contemplação da realidade social,
novas percepções sobre as relações que constituem o cotidiano experienciado, permitindo que estes
indivíduos, empoderados transformem a própria prática social, imprimindo, nas relações que
estabelecem, uma visão de sociedade almejada (FREIRE, 1996).
Entretanto, essa conscientização não pode ocorrer a menos que o sujeito, ciente de sua
incompletude, estabeleça relações com seus pares, refletindo sobre sua atuação social e
contemplando-a sob uma égide fomentada pela participação nos círculos. Reflexão esta que só
surge em movimento dialético e dialógico. Logo, ao estabelecer diálogos, os professores têm a
oportunidade de formar conceitos, percorrendo um processo dialético de formulação e reformulação
coletiva sobre a própria atuação e como suas atuações sobre o mundo impactam na vida dos
estudantes da Escola Classe 831.
Nesta linha de atuação, os Círculos Formativos se baseiam também na ação-reflexão.
Momento em que o indivíduo atua no seu cotidiano, refletindo e dialogando com a práxis. Atrelada
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à ação-reflexão está a codificação e a decodificação, que compreendem o surgimento de uma nova
percepção e o desenvolvimento de um novo conhecimento (ZIKOTSKI, 2010).
Aqui cabe o conceito de práxis adotado nos círculos formativos a partir de Vásquez (2007),
Saviani (2013) e Curado Silva (2018). Práxis compreende uma ação prática permeada pela reflexão
teórica acerca da mesma. Para Saviani (2013) escreve uma não pode ser desvinculada da outra,
uma vez que a teoria desprovida de ação se torna mera contemplação e a prática dissociada da teoria
não passa de um espontaneísmo, o fazer por fazer (SAVIANI, p. 120, 2013).
Assim a práxis dos sujeitos é compreendida na presente conjuntura, como uma ação críticoreflexiva, que transforma o universo e o sujeito dentro de um movimento dialético, que se dá dentro
dos Círculos Formativos, no contexto de uma elaboração coletiva de elevação individual do ser
pautada na dialogicidade proposta pelos Círculos de Cultura.
Quando se discute a elaboração de um Círculo Formativo, a primeira etapa é a escuta
sensível. O projeto assume que não existe uma hierarquia de saberes entre a universidade e a escola
onde se desenvolve o projeto de extensão, logo a ação extensionista não deve, nessa perspectiva, se
furtar à escuta atenta das necessidades formativas identificadas pelos docentes.
As relações estabelecidas são de reciprocidade, considerando durante todo o tempo a
retroalimentação destacada no capítulo anterior. Então a primeira etapa de constituição dos Círculos
é a escuta atenta e aberta. Assim, podemos observar que os referidos Círculos de Cultura,
inspiradores dos círculos formativos, objetivam superar a atenuação da consciência individual,
mudar o caráter fatalista imposto por estruturas de dominação, descentralizar o poder e elevar o
sujeito ao status de produtor do espaço vivido.
Essa filosofia educativa e dinâmica dos Círculos Formativos está intimamente ligada à
pedagogia histórico-crítica, que percebe o ser a partir de sua práxis inicial e o contempla em sua
totalidade como sujeito histórico de direitos, visando uma efetiva transformação na práxis final.
Esta ideia é tratada por Demerval Saviani e João Gasparin com muita propriedade e a exploraremos
a seguir.
A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: DIDÁTICA E CONTRIBUIÇÕES PARA OS
CÍRCULOS FORMATIVOS
A pedagogia histórico-crítica se fundamenta no materialismo histórico, em Marx, que é
resgatado por Saviani (2013). Adota o espaço abstrato como mediação do saber do educando,
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passando de apreensões empíricas a elaborações concretas. Este processo pode ser explicitado como
caminho que o indivíduo percorre para alcançar a apropriação de saberes acumulados
historicamente pela humanidade.
Essa apropriação de novos conhecimentos parte de uma apreensão sincrética e caótica da
realidade, avançando na direção de uma percepção sistematizada e sintética, mas, cabe questionar:
como esta pedagogia se organiza didaticamente?
O conhecimento, nesta vertente pedagógica, se desenvolve em etapas. Em seus livros,
Saviani (2013) e Gasparin (2012) fazem claro o estabelecimento de cinco etapas do processo de
desenvolvimento de

uma pedagogia histórico-crítica.

A saber:

prática

social

inicial,

problematização, instrumentalização, catarse e prática social final.
Estas etapas se organizam em espiral ascendente, estruturando-se de forma não linear,
atribuindo forma ao conteúdo e aproximando o estudante de uma síntese do conhecimento
sincrético através da análise (SAVIANI, p.19, 2013).
A prática social inicial compreende a realidade expressa e apreendida pelo estudante,
“caracteriza-se por uma preparação, uma mobilização do aluno [...] é a primeira leitura da realidade,
um contato inicial com o tema a ser estudado” (GASPARIN, 2015, p. 13). A problematização é a
continuação das reflexões desencadeadas na prática social inicial. Nesse momento, são apresentadas
questões problematizadoras que buscam uma reflexão crítica sobre o cotidiano dos estudantes e
estão relacionadas ao conteúdo:
Selecionar as principais interrogações levantadas na prática social a respeito de
determinado conteúdo. Essas questões, em consonância com os objetivos de ensino,
orientam todo o trabalho a ser desenvolvido pelo professor e pelos alunos. Essa fase
consiste, na verdade, em selecionar e discutir problemas que tem sua origem na prática
social, descrita no primeiro passo desse método, mas que se ligam e procedem, ao
mesmo tempo, do conteúdo a ser trabalhado. (GASPARIN, 2015, p. 35)

No momento da instrumentalização, o conhecimento científico é apresentado aos estudantes,
com o objetivo preestabelecido de subsidiá-los no processo de emancipação humana, aqui torna-se
evidente a característica intencional e não ocasional do ato educativo. É possibilitado aos estudantes
a reflexão sobre a sua própria prática social inicial assumindo reflexão constante sobre conteúdo
estudado que é, assim, vinculado às questões problematizadoras propostas no segundo passo.
No espaço da Catarse, os estudantes deverão expressar as novas concepções acerca dos
problemas sociais e do próprio contexto social e histórico que vivenciam, bem como, “mostrar o
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quanto se aproximou da solução dos problemas anteriormente levantados sobre o tema em questão.
Esta é a fase em que o educando sistematiza e manifesta o que assimilou” (GASPARIN, 2015, p.
123).
A prática social final é baseada na real apreensão dos conteúdos e habilidades desenvolvidos
no processo didático, na extrapolação do senso comum e ascensão ao saber erudito acerca de
determinada matéria. Habitus é uma das formas como Saviani (2013) irá caracterizar a nova prática
social. Ele define o habitus como um aprender irreversível.
Tendo a clareza das etapas fundamentais elaboradas por Saviani e Gasparin, para uma
pedagogia histórico-crítica, bem como de seus papéis na elaboração da forma dos conteúdos,
exploramos a seguir em que medida essas concepções se materializam na sistematização
metodológica dos Círculos Formativos empreendida na Escola Classe 831 de Samambaia.
A primeira ação dos Círculos Formativos para Professores Iniciantes/Ingressantes, é a visita
à escola e a observação dos anseios dos professores, a fim de que se observe a prática social inicial
que corresponde à essa escuta atenta. Após essa escuta as coordenadoras dos Círculos Formativos
propõem, junto aos estudantes, bibliografias que dizem respeito à compreensão e elaboração do
projeto, fundamentando a práxis dos estudantes.
Uma vez definidos os temas pelos professores da EC 831, e após o debate dos textos que
subsidiam o desenvolvimento do projeto, o grupo se reúne para discutir a criação de grupos de
trabalho que atuarão na elaboração de um Círculo Formativo. Os estudantes dividem-se entre as
tarefas que alinhadas culminarão em um encontro, no qual se desenvolverão as atividades
planejadas. As tarefas repartidas entre os estudantes são a elaboração de: lanche; registro teórico e
fotográfico; convite ao especialista; mediação; problematização; bibliografia; lembrancinhas;
catarse e folder.
A prática social inicial é o elemento gerador das temáticas apontadas, sobre as quais o grupo
de extensão realiza os encontros quinzenais. O primeiro encontro é um estudo sobre o tema
apontado, o segundo é a apreciação da elaboração de estratégias e preparação de materiais, o grupo
encontra em dinâmicas, um caminho para a problematização dos temas abordados e o último
encontro de cada ciclo é a realização dos círculos.
A problematização, por sua vez, ocorre na escola, no Círculo Formativo propriamente dito,
concerne a continuação das reflexões desencadeadas na prática social inicial e é conduzida pelos
estudantes de pedagogia. Nesse momento, são apresentadas questões problematizadoras que
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buscam propiciar uma reflexão crítica sobre o cotidiano dos professores e estão relacionadas ao
conteúdo.
A etapa seguinte é a instrumentalização, que se materializa, principalmente, na participação
de um professor especialista, com o objetivo de abordar a temática levantada pelos professores e
sistematizar os saberes no espaço dos temas solicitados, conduzindo os integrantes do projeto
extensionista a uma nova percepção sobre o assunto.
Catarse, é como Gasparin (2012) denomina o movimento que segue a instrumentalização,
onde os professores se apropriam dos conceitos sintetizados e os utilizam durante uma dinâmica de
fechamento desenvolvida pelos estudantes, na qual estes novos saberes se apresentam.
Por fim, a última etapa deste processo, a prática social final, extrapola o espaço da ação
extensionista e só poderia ser observada mediante acompanhamento da prática docente dos
professores, após a realização dos Círculos, o que ainda configura uma limitação do projeto.
No decorrer das atividades do Círculo Formativo, a equipe de registro realizará a
constituição de relatos de experiência. Um dos fatores que motiva o registro é a produção de uma
avaliação formativa, garantindo uma historicidade ao percurso de sua implementação e
configurando em subsídios materiais e bibliográficos para futuras produções acadêmicas.
Vale ainda destacar que existe, após a realização de cada círculo, um momento avaliativo,
onde os estudantes de pedagogia se reúnem na universidade e debatem as observações realizadas no
espaço da escola com o objetivo de aprimorar as ações empreendidas. É realizada também,
mediante a confecção de portfólios, a avaliação da participação individual de cada estudante.
Também

é avaliada a atuação das professoras coordenadoras e o projeto em sua totalidade,

partindo de uma análise dos documentos produzidos no decorrer do semestre, bem como das
experiências vivenciadas durante a implementação das atividades.
A avaliação também é feita junto aos professores da Escola Classe, ao final de cada círculo
formativo e por meio de questionários no final do semestre a fim de fornecer materiais que
possibilitem uma avaliação diagnóstica do projeto de extensão, permitindo que o grupo aprimore a
própria atuação.
O processo busca o elemento da autotransformação, onde a conscientização gera um
movimento de constante aprendizagem e assim de modificação da práxis baseada nas catarses que
são desencadeadas e, dentro de um projeto que pressupõe a construção coletiva dos saberes,
baseando-se na coletividade, multiplicidade de olhares e partilha, a autotransformação de um
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indivíduo é partilhada pelo grupo, influenciando os demais processos, observamos que muitos
aspectos da proposta didática acolhida pelo grupo se consolidam em diferentes espaços da atuação
no projeto. Estas etapas não são percorridas apenas dentro dos círculos, mas durante todo o
processo de elaboração dos mesmos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo se propôs a percorrer os caminhos teóricos e metodológicos sobre os quais o
projeto de extensão “Círculos formativos com professores iniciantes/ingressantes” se firma.
Pudemos identificar conexões entre as três principais correntes que orientam a execução dos
círculos e pontuar como estas conexões influenciam no momento da atividade em si, bem como
estabelece relações entre o fazer educativo e a teoria que o fomenta.
Sobre a perspectiva de Freire, o projeto segue na busca por uma relação cada vez mais
horizontal ser estabelecida dentro dos círculos, bem como no espaço da universidade, uma vez que
o diálogo já se abriu bastante nos encontros quinzenais, mas os estudantes seguem necessitando da
validação das professoras coordenadoras nas tomadas de decisão que são expressamente delegadas.
Da mesma maneira, os diálogos na escola se ampliaram, mas ainda é sensível uma fraca noção de
autonomia e protagonismo de muitos dos professores da Escola Classe nos próprios processos.
Em relação à pedagogia histórico-crítica, o grupo tem o cuidado e a atenção de se ater ao
método sem esgotar suas possibilidades nos escritos de Gasparin e Saviani, uma vez que os próprios
escreveram que elaboram uma proposta, não a proposta (GASPARIN, 2005). O grupo insere outros
elementos, como o lanche, a acolhida e o debate, por exemplo. As etapas têm se mostrado
importantes na construção de um processo sólido e os docentes vêm apontando, verbalmente e nas
avaliações, os benefícios das atividades na constituição de suas profissionalidades.
Com frequência são indicados elementos que carecem de aprimoramento, entretanto, é
sensível, ao analisar os documentos produzidos dentro do projeto, o aumento na qualidade dos
encontros, o maior envolvimento dos grupos de trabalho e, por consequência, um melhor
atendimento às expectativas dos professores da escola.
Ainda assim, é relevante destacar alguns aspectos do projeto sobre os quais o grupo
constantemente levanta reflexões e busca aperfeiçoamento. O primeiro aspecto é o da
retroalimentação, apesar de se demonstrar em alguns momentos, esta característica precisa ser
impulsionada. O projeto contempla várias das características que constituem uma dinâmica
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processual-orgânica de extensão, apesar de ainda não ter alcançado todo o seu potencial no que diz
respeito à retroalimentação. Os professores e os estudantes podem estar sendo ignorados nos
momentos de selecionar especialistas para a instrumentalização e muitas mudanças positivas podem
vir da consideração dos mesmos para o papel de condução em temas suscitados pelo grupo.
Percorrendo os caminhos de uma proposta pedagógica na qual o ato educacional não se
dissocia de seu caráter político, mas, pelo contrário, se alia fortemente a um ideal de sociedade, os
Círculos Formativos promovem um movimento de práxis, de ação reflexiva e transformadora. Os
envolvidos neste processo passam não somente a ter um espaço de acolhimento de suas dúvidas,
inseguranças e anseios, indo além, uma vez que o grupo atua no sentido de empoderar estes
profissionais no cotidiano de sua profissionalidade e elaboram em parceria um ideal de educação
pública que se alastra chegando aos estudantes da Escola Classe 831 de Samambaia/DF.
O Projeto de Círculos Formativos para Professores Iniciantes/Ingressantes da rede pública
de educação do Distrito Federal é, portanto, um espaço de capacitação, formação inicial e
continuada, espaço de acolhimento, de partilha, de emancipação e de transformação. Além de ser
um local que fomenta a permanência dos profissionais da docência, promove a valorização da
carreira docente e promove ações de combate ao mal-estar docente (tema solicitado com
frequência).
Assim, podemos perceber que este projeto não está acabado, pois o embasamento teórico
que fomenta sua práxis não admite encerramento. Este estará sempre se constituindo e aprimorando,
avançando e retrocedendo em um movimento dialético de construção. Entretanto, não deixará de ser
o espaço rico de elaboração coletiva, o local das hipóteses, da curiosidade, das ideias, da pesquisa e
da leve alegria que permeia todos os encontros.
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Resumo
Este artigo resulta do trabalho de conclusão de curso em pedagogia intitulado “Fundamentos teóricometodológicos do projeto de extensão: círculos formativos com professores iniciantes/ingressantes”,
que busca estabelecer relações entre a prática desenvolvida no projeto e seus fundamentos teóricometodológicos, sendo este, produto de reflexões desenvolvidas no espaço universitário que buscam
explorar a constituição da profissionalidade de professores iniciantes e ingressantes da rede pública de
ensino do Distrito Federal (DF). A atividade de formação inicial e continuada tem seu desenvolvimento
no espaço da Universidade de Brasília e na Escola Classe 831 de Samambaia - DF. Neste artigo
pretende-se, portanto, ao relatar as observações da atividade extensionista, analisar os fundamentos
teórico-metodológicos do projeto em tela. Assim, o relato apresentado foi elaborado sobre a
observação participativa e acompanhamento das atividades durante o período de três semestres. Além
disso, realizamos pesquisa bibliográfica e documental. Nossa análise demonstra que o projeto tem seus
fundamentos, quanto a concepção extensionista, na vertente processual-orgânica em Reis (1996). No
que se refere à sua estruturação em círculos formativos, baseia-se em Freire (1996) e quanto às
estratégias didáticas e metodologia, adota a vertente da pedagógica histórico-crítica, com fundamento
em Gasparin e Saviani (2013, 2012). Pudemos observar que a proposta, de caráter provocador, tem
aportado resultados bastante positivos; tem atendido as necessidades formativas apresentadas pelos
professores e é uma ferramenta que auxilia o desenvolvimento da profissionalidade docente,
colaborando para sua inserção na rede pública de ensino e incentivando a permanência na carreira
docente. Entretanto, algumas limitações no projeto podem ser observadas: o transporte, pela ausência
de recurso e a limitação no número de estudantes participantes; a dinâmica dos círculos formativos, os
professores iniciantes/ingressantes ainda possuem dificuldades em assumir o protagonismo que o
projeto propõe; a ampliação para outras escolas e a atribuição de mais autonomia aos estudantes.
Palavras-chave: Formação de professores; Círculos formativos; Extensão universitária, Círculos de
cultura; Pedagogia histórico-crítica.
CÍRCULOS FORMATIVOS COM PROFESSORES INICIANTES/INGRESSANTES: A
DIDÁTICA HISTÓRICO-CRÍTICA NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Tatiane Cristina Maurício Emerick – SEED-DF
Bianca Resende Monteiro – UnB
Érica Nayara Paulino Melo – UnB
Emanoela Galvão Vilas Boas Fonseca – UnB

INTRODUÇÃO
Este trabalho objetiva discutir uma experiência de extensão universitária – “Círculos
Formativos com Professores Iniciantes/Ingressantes” – demarcando os subsídios teóricos que
orientam o desenvolvimento do projeto, em especial a didática para a pedagogia histórico-crítica
(GASPARIN, 2015), que é a principal referência da metodologia de ação.
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A extensão universitária compõe o tripé indissociável da universidade brasileira, juntamente
com o ensino e a pesquisa. Esses elementos norteiam as ações da universidade em vistas da
efetivação do processo de ensino-aprendizagem dos educandos. Reis (1996) descreve duas linhas de
ação da extensão universitária: a primeira chamada de inorgânica-eventual, que centra o “locus” do
saber na universidade e posiciona a extensão como uma prestação de serviços; a segunda, orgânicaprocessual, que propõe ações permanentes nas quais os saberes são construídos de forma conjunta e
horizontal, sendo, portanto, coerente com as realidades e demandas sociais. É esta segunda
concepção que orienta o desenvolvimento das atividades do referido projeto de extensão.
O projeto foi elaborado a partir de discussões promovidas pelos pesquisadores integrantes
do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação e Atuação de Professores/Pedagogos – GEPFAPe
da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília – UnB, ressaltando, novamente, a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Seu principal objetivo é desenvolver atividades
formativas com professores em início de carreira a fim de contribuir com uma inserção positiva na
carreira, influindo sobre a prática profissional, a valorização e a permanência no trabalho. Ademais,
ressaltam-se os seguintes objetivos complementares do projeto em questão: a) Contribuir com a
formação inicial dos estudantes extensionistas da Universidade de Brasília; b) Colaborar com a
formulação de políticas públicas de educação em vistas do apoio aos referidos professores.
Os professores iniciantes/ingressantes são caracterizados pela iniciação na carreira docente,
ou seja, são os profissionais que possuem até cinco anos de atuação (HUBERMAN, 1995). A
diferenciação entre iniciantes e ingressantes foi evidenciada na pesquisa que suscitou a criação
deste projeto (CURADO SILVA, 2018, CURADO SILVA e NUNES, 2016). Considera-se iniciante
aquele profissional sem experiências anteriores de magistério, e o ingressante aquele com
experiências anteriores na rede privada de ensino.
É nesse período inicial que ocorrem os choques de realidade (HUBERMAN, 1995), a
transição entre o aluno e o professor e um possível distanciamento entre sua formação inicial e o
cotidiano na sala de aula. Essa fase é considerada a mais difícil, podendo levar à desistência da
carreira docente (MARIANO, 2005; BEJARANO e CARVALHO, 2003; QUADROS et al, 2006).
Por esses motivos, o presente projeto de extensão tem como público alvo os professores
nessa etapa de carreira, além dos estudantes extensionistas, visando estabelecer uma formação
continuada-permanente em uma escola pública que atende uma comunidade de baixa renda
(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO ESCOLA CLASSE 831), proporcionando uma prática
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pedagógica mais segura, evitando evasões, favorecendo a intervenção e análise de dificuldades e
possibilitando transformações sociais.
O projeto, então, é realizado, por acordo com a escola parceira, no momento de
“Coordenação Pedagógica”, sendo uma atividade semestral em que os círculos formativos se
realizam uma vez ao mês, com duração de um turno. Em cinco semestres de realização dos círculos,
o projeto tem sido desenvolvido na Escola Classe 831 de Samambaia, que atende alunos da
Educação Infantil ao 5° ano do Ensino fundamental em ambos os turnos. A escolha da escola
ocorreu em virtude de Samambaia ser uma Coordenação Regional de Ensino de Lotação, ou seja, é
uma regional na qual há mais possibilidades de encontrar professores recém-ingressos na Secretaria
de Educação (FRANÇA, 2019, apud COSTA et al, 2019). Assim, a escola possui uma média de 10
professores iniciantes por turno.
Sob esse contexto, o projeto exposto busca estabelecer relações horizontais entre os sujeitos
envolvidos no processo, considerando o educando como alguém que transforma a realidade ao
mesmo tempo em que passa pelo processo educativo, e entende-se que o educador atua
problematizando, oportunizando e mediando reflexões e discussões. Essa perspectiva vai ao
encontro da compreensão proposta por Paulo Freire a respeito dos Círculos de Cultura (TONIOLO
e HENZ, 2017).
A pedagogia histórico-crítica, por fim, é a base para o desenvolvimento da metodologia de
ação do projeto. É sobre esse ponto que iremos, mais especificamente, nos debruçar em nosso
trabalho.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho tem origem em experiências vivenciadas no projeto de extensão “Círculos
Formativos com Professores Iniciantes/Ingressantes” e teve como metodologia a pesquisa
bibliográfica, utilizando como principais referências Gasparin (2015) e Saviani (2013), na
sistematização dos passos da metodologia para a pedagogia histórico crítica; Reis (1996), na
concepção de extensão universitária; e Toniolo e Henz (2017), na explicitação do conceito freiriano
de Círculos de Cultura.
A partir desses aportes teóricos, desenvolve-se o artigo em cinco partes, de forma a resumir
os passos da didática para a pedagogia histórico-crítica e, posteriormente, relacioná-los à
metodologia de ação do projeto de extensão.
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DIDÁTICA PARA A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA
A didática para a pedagogia histórico-crítica, conforme sistematizada por Gasparin (2015), é
elaborada a partir de cinco passos. O primeiro é a Prática Social – Nível de desenvolvimento atual
do educando, que “caracteriza-se por uma preparação, uma mobilização do aluno [...] é a primeira
leitura da realidade, um contato inicial com o tema a ser estudado” (GASPARIN, 2015, p. 13). O
objetivo é possibilitar a contemplação da realidade e de suas implicações nas variadas relações
estabelecidas na sociedade, em vistas da compreensão de suas conexões com o conteúdo a ser
estudado.
Gasparin (2015) explicita que a Prática Social Inicial possibilita a contemplação da realidade
e de suas implicações nas variadas relações estabelecidas na sociedade, em vistas da compreensão
de suas conexões com o conteúdo científico a ser estudado. Destarte, “o primeiro olhar é sempre
para a realidade” (GASPARIN, 2015, p. 15), fornecendo uma contextualização do conteúdo e
evidenciando as relações entre esse e a prática social dos envolvidos no processo de ensinoaprendizagem.
O segundo passo é a Problematização, que se constitui como “um elemento-chave na
transição entre a prática e a teoria, isto é, entre o fazer cotidiano e a cultura elaborada”
(GASPARIN, 2015, p. 33). Nesse momento, são selecionados questionamentos, levantados a partir
da prática social, a respeito do conteúdo a ser trabalhado e de problemas oriundos da realidade
social dos educandos, de forma a orientar o trabalho desenvolvido. Desta maneira, a prática social
examinada no primeiro passo pode, então ser questionada, problematizada e esmiuçada.
Torna-se latente a importância do vínculo entre os passos dessa didática, pois a prática social
inicial possibilita a compreensão das relações sociais vividas e constatadas pelos educandos, para
que em seguida, durante a problematização, esse contexto embase as questões propostas.
Entretanto, essas questões também precisam estar conectadas ao conteúdo científico a ser estudado,
para que seja efetuado um confronto inicial entre os saberes da prática e o conhecimento teórico.
Então, de acordo com o método, primeiramente examina-se a prática social, para em seguida
problematizá-la em busca de questões que possam ser solucionadas no passo seguinte: a
instrumentalização.
Durante a instrumentalização, o conhecimento sistematizado é apresentado aos educandos
com a finalidade de confrontar os educandos com o objeto sistematizado do conhecimento
(GASPARIN, 2015), considerando os questionamentos levantados a partir da prática social e
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sistematizados durante a problematização. Há, assim, a constituição de um vínculo entre as práticas
sociais e o conteúdo estudado, entre as experiências individuais/coletivas e o conhecimento
científico.
Nesse passo, é retomada a comparação entre os conhecimentos cotidianos e científicos, eles
são examinados a fim de que se integrem à solução dos problemas identificados na prática social,
caracterizando uma ação pedagógica completamente crítica e interessada na transformação social.
No quarto passo, chamado Catarse, o conjunto de educandos é instigado a “mostrar o quanto
se aproximou da solução dos problemas anteriormente levantados sobre o tema em questão. “Esta é
a fase em que o educando sistematiza e manifesta o que assimilou” (GASPARIN, 2015, p. 123). É
precisamente nesse passo que os estudantes precisam demonstrar objetivamente as novas
percepções sobre as práticas sociais, o conteúdo estudado e o processo de estudo, refletindo a
apropriação dos saberes.
Durante a Catarse, espera-se que o estudante seja capaz de reelaborar os problemas sociais
identificados durante a Prática Social Inicial, a fim de entendê-los a partir, também, do conteúdo
científico estudado, vinculando-os a vida cotidiana, ao contexto social macro e micro. No tocante,
os educandos necessitam expressar como compreendem a solução desses problemas, sob o
panorama das novas aprendizagens e concepções elaboradas.
O quinto e último passo é o retorno à prática social, caracterizado por uma mudança
qualitativa do posicionamento dos educandos em relação ao conteúdo trabalhado e à realidade. Ou
seja, refere-se à “transposição do teórico para o prático dos objetivos da unidade de estudo, das
dimensões do conteúdo e dos conceitos adquiridos” (GASPARIN, 2015, p. 139). Assim, o autor
conclui que para além das reflexões teóricas é necessário possibilitar aos educandos, mesmo que em
pequena escala, a experiência de aplicação prática do conhecimento construído.
CÍRCULOS FORMATIVOS COM PROFESSORES INICIANTES/INGRESSANTES
O projeto de extensão “Círculos Formativos com Professores Iniciantes/Ingressantes” é
desenvolvido na forma de encontros mensais na escola parceira, nos quais são desenvolvidas
temáticas escolhidas a partir de demandas expressadas pelos professores iniciantes/ingressantes da
rede pública do Distrito Federal. A concepção de “círculos formativos” se assemelha aos Círculos
de Cultura de Paulo Freire, que propõem momentos de ensino-aprendizagem que incluem diferentes
sujeitos adultos, reunidos em uma roda com o intuito de aprenderem e juntos viabilizarem
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experiências formativas, buscando experiências dialógicas, humanas e libertadoras (FREIRE, 2001;
TONIOLO e HENZ, 2017).
A metodologia de ação do projeto supracitado tem como embasamento a didática para a
pedagogia histórico-crítica, cujos passos foram expostos na seção anterior. Dessa forma
1. Levantamento da prática social inicial: neste momento, são gerados temas a partir da
realidade vivenciada pelos professores em início de carreira;
2. Preparação do Círculo Formativo: este momento não corresponde a um dos passos da
didática proposta por Gasparin (2015) e representa o planejamento, na Universidade, das
atividades a serem efetivadas no círculo formativo. Ressalta-se esse momento como espaço
de leituras prévias, debates e sugestão de bibliografia aos professores da secretaria de
educação.
3. Círculo Formativo: este é ponto central do projeto de extensão e é desenvolvido em um
turno a partir de temáticas previamente escolhidas. É nesse momento em que se busca
aplicar a didática para a pedagogia histórico-crítica. Para tal, são vivenciados estes
momentos:
a) Problematização: visa questionar e provocar reflexões sobre a prática docente, a
sociedade e o tema selecionado para o círculo. Relaciona-se ao segundo passo da
didática para a pedagogia histórico-crítica.
b) Instrumentalização: é realizada uma aula sobre o tema em estudo por um professor
especialista convidado. Nessa exposição, o palestrante apresenta o conteúdo
sistematizado aos participantes procurando vinculá-lo à prática dos professores,
selecionando os conteúdos adequados às exigências do grupo, que são levantadas
tanto antes do círculo (durante a definição das temáticas) quanto no momento da
problematização. O especialista elabora, portanto, as questões abordadas durante o
momento de “problematização”. Ainda nesse momento, desenvolve-se também um
debate acerca do conteúdo exposto. Destarte, Essa fase corresponde à
“instrumentalização”, ao confronto entre a prática social dos alunos/professores com
o conteúdo sistematizado trazido pela especialista.
4. Catarse: síntese do que foi analisado, debatido e problematizado ao longo do círculo. este é
o momento de sistematização da nova percepção da prática social, da nova visão da
realidade, quando “o novo conteúdo de que o aluno se apropriou não é, portanto, algo dado
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pelo professor, mas uma construção social feita com base em necessidades criadas pelo
homem” (GASPARIN, 2015, p. 125), e corresponde ao quarto passo homônimo da
pedagogia histórico-crítica.
Avaliação: é a etapa final do projeto. Na didática para a pedagogia histórico crítica
(GASPARIN, 2015) a avaliação é tida como parte da Catarse, já que corresponde à “manifestação
de quanto o aluno se aproximou das soluções, ainda que teóricas, dos problemas e das questões
levantadas e estudadas” (GASPARIN, 2015, p. 133). No projeto de extensão “Círculos Formativos
com Professores Iniciantes/Ingressantes”, ela é feita ao final de cada círculo formativo e no
encerramento de cada semestre.
O quinto passo descrito por Gasparin (2015), o retorno à prática social, ocorre como
consequência das atividades desenvolvidas, já que “exige uma ação real do sujeito que aprendeu,
requer uma aplicação” (GASPARIN, 2015, p. 140).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da discussão proposta, apresentou-se como a didática para a pedagogia históricocrítica contribui para a fundamentação metodológica e desenvolvimento do projeto de extensão
“Círculos Formativos com Professores Iniciantes/Ingressantes”. Os conceitos de prática social
inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática social final são desenvolvidos antes,
durante e depois da realização dos Círculos Formativos, consistindo, em uma elaboração de
conhecimento que se desenvolve “em círculos concêntricos e crescentes, possibilitando ao aluno a
busca contínua de novos conhecimentos e novas práticas” (GASPARIN, 2015, p. 8).
Dessa forma, os cinco passos elaborados por Gasparin (2015) vinculam-se à metodologia de
ação desse projeto de extensão, ocorrendo que cada passo corresponde a um momento específico da
organização dos Círculos formativos: a prática social inicial relaciona-se ao momento de
reconhecimento dos temas que as professoras se interessam em abordar; a problematização
concerne ao momento de questionamentos iniciais sobre a prática examinada; a instrumentalização
é realizada por meio de uma aula ministrada por um professor especialista no tema escolhido; a
catarse é o momento em que os professores reelaboram e expressam uma nova percepção da
realidade examinada, tendo em vista o processo reflexivo vivenciado.
A prática social final extrapola os momentos dos Círculos Formativos, pois essa “caminhada
dialógico-pedagógica” (GASPARIN, 2015, p. 115) sintetiza-se na alteração da prática social dos
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professores situados em seu ambiente de trabalho, que a partir do estudo teórico embasado na
realidade, superam a síncrese reelaborada a partir da mediação do abstrato (SAVIANI, 1999), ou
seja, eles atingem um novo nível de aprendizagem (GASPARIN, 2015).
Considera-se, então, que esse projeto de extensão possibilita aos participantes um ambiente
dialógico de formação inicial e continuada, que por meio de reflexões e estudo sistemático sobre
temas recorrentes percebidos no exercício da docência, oportuniza a reelaboração e transformação
da prática social. Haja vista isso, salienta-se a importância da manutenção e ampliação do projeto,
tendo em vista as possibilidades formativas e transformadoras dele, evidenciadas pela demanda dos
professores e pela avaliação positiva e crescimento do número de alunos interessados em participar
do projeto.
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Resumo
Este trabalho foi realizado a partir de pesquisas bibliográficas, cujas principais referências foram
Gasparin (2015) e Saviani (2013), Toniolo e Henz (2017) e Reis (1996), e teve como origem
experiências vivenciadas no âmbito da extensão universitária, mais especificamente no projeto de
extensão “Círculos Formativos com Professores Iniciantes/Ingressantes”. Dessa maneira, o objetivo
do presente artigo é discutir o referido projeto e demarcar os subsídios teóricos que o orientam do
ponto de vista de sua metodologia. Para isso, utiliza-se a concepção de extensão universitária orgânicaprocessual (REIS, 1996), parte intrínseca do tripé ensino-pesquisa-extensão que compõe a universidade
brasileira, e a noção de círculos de cultura, que possuem origem freiriana e propõem espaços dialógicos,
horizontais e libertadores de construção de conhecimento (TONIOLO e HENZ, 2017). Por fim, foi
dado um enfoque a como os passos da didática para a pedagogia histórico-crítica (GASPARIN, 2015;
SAVIANI, 2013) se relacionam e embasam a metodologia de ação do referido projeto de extensão: a
prática social inicial, desenvolvida na seleção de temas a serem trabalhados; a problematização,
trabalhada em um momento específico do círculo, de debate e questionamento da realidade social; a
instrumentalização, na qual há uma exposição do assunto realizada por um especialista convidado e
uma elaboração das questões levantadas durante a problematização; a catarse, na qual são desenvolvidas
sínteses do que foi debatido e estudado; e o retorno à prática social, momento subsequente ao círculo
que é desenvolvido a partir das vivências posteriores dos sujeitos participantes, que são modificadas
pelos conhecimentos produzidos ao longo do processo. Dessa forma, considera-se que o embasamento
teórico fundamenta o projeto de extensão e possibilita uma transformação da realidade social e,
consequentemente, a construção de novos conhecimentos e práticas a partir de um ambiente dialógico
de formação inicial e continuada.
Palavras-chave: Círculos formativos; Extensão universitária; Formação docente; Didática históricocrítica.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O presente texto apresenta as primeiras análises provenientes de investigação, em
andamento, sobre as contribuições que os estudos disciplinares e as práticas de pesquisa em
educação propiciam para a formação profissional dos graduandos no Curso de Pedagogia da
Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA.
A investigação ocorre em um cenário nacional marcado pelo enfraquecimento das
instituições e dos programas que estimulam e sustentam as atividades de pesquisa no âmbito
acadêmico.
No âmbito do universo específico do estudo, é perceptível que as disciplinas e atividades
destinadas a desenvolver as habilidades de pesquisa, tem contribuído positivamente para melhorar o
desempenho acadêmico e profissional. Contudo, apesar dos efeitos positivos evidentes, é
preocupante observar que o tripé ensino, pesquisa e extensão, muito citado como a base para a
formação acadêmica, nem sempre se realiza satisfatoriamente. Numerosos estudantes enxergam a
pesquisa como algo muito abstrato e distante das suas necessidades para uma boa formação.
Sobretudo entre estes, verifica-se a resistência e o receio de envolver-se com atividades de pesquisa
e produção de trabalhos acadêmicos, que lhes parecem ser um “bicho de sete cabeças”.
Esta situação contraditória mostra a relevância de estudar o assunto, em busca de
compreender os fatores que influenciam o ambiente descrito, de desmistificar visões destorcidas
sobre o assunto, de ultrapassar os estigmas que dificultam a adesão à pesquisa, de mostrar como
esta habilidade pode ajudar na construção de novos conhecimentos e apoiar o trabalho profissional.
Em síntese, contribuir para evidenciar a relevância, para os profissionais da educação, de adquirir
um olhar investigativo.
O objetivo do estudo em execução é descrever e analisar aspectos da inserção da pesquisa
em educação na formação de pedagogo, no Curso de Pedagogia da UVA, considerando: a) o Projeto
Pedagógico do Curso; b) o desenvolvimento dos componentes curriculares. Este alvo se desdobra
em três objetivos específicos: 1) analisar a fundamentação do assunto no Projeto Pedagógico e na
matriz curricular; 2) analisar os vínculos da fundamentação com as diretrizes curriculares nacionais,
com a reflexão acadêmica atual e com o contexto escolar da região Noroeste do Ceará; 3)
apresentar e discutir aspectos da compreensão e da prática dos professores e estudantes
sobre o tema.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A investigação acerca do papel da pesquisa na formação de educadores e docentes, busca
apoiar-se em princípios, questões e perspectivas encontradas em estudos que circulam na
comunidade acadêmica no Brasil nas últimas quatro décadas.
Uma interlocução fundante, com Pedro Demo (1997, 6 -14), refere-se à pesquisa como
princípio educativo, na educação básica ou superior, a partir de quatro pressupostos: a educação
pela pesquisa como a especificidade mais própria da educação escolar e acadêmica; o
questionamento reconstrutivo com qualidade formal e política como cerne do processo de pesquisa;
a pesquisa como atitude cotidiana no professor e no aluno; a educação como processo de formação
da competência histórica humana.
As questões decorrentes desta proposição e as observações feitas no Curso de Pedagogia da
UVA levam a pensar, com Lucíola Santos (2001, 11-25), as possibilidades e os obstáculos presentes
na relação entre ensino e pesquisa, nos ambientes de formação e de atuação dos professores,
apontando para valorizar a perspectiva de que, apesar de serem atividades que requerem condições
e habilidades muito diferentes e específicas, o mais relevante é desenvolver o espírito investigativo
dos profissionais.
Este caminho, o desafio de adotar a pesquisa como princípio educativo, requer considerar,
conforme compreendido através da exposição de Selma Garrido (2002, 189 - 200), nas duas
atividades, ensino e pesquisa, aquilo que é comum às duas e o que específico nos seus
componentes: os sujeitos envolvidos, o tempo, os resultados, o método e o conhecimento.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
De acordo com as características do assunto, dos objetivos pretendidos e do universo
escolhido, conforme orientações colhidas em Cecília Minayo (1994) e outros estudiosos da
metodologia científica, foram estabelecidos os seguintes procedimentos metodológicos: 1)
mapeamento da bibliografia sobre o papel da pesquisa na formação dos educadores; 2) inventário
dos documentos do Curso de Pedagogia da UVA, especificamente os Projetos Pedagógicos e
programas de disciplinas ligadas à pesquisa; 3) entrevistas exploratórias com professores das
disciplinas da área; 4) verificação dos TCCs, elencados em estudo anterior a este, que trataram da
pesquisa no Curso; 5) análise das informações fornecidas em 2019.2 por estudantes da disciplina
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Princípios e Métodos da Pesquisa em Educação, relativas à sua compreensão sobre pesquisa e seu
papel na formação e no desempenho profissional dos docentes.
Os procedimentos são previstos inicialmente nesta sequência, embora em determinadas
etapas possam ser executados simultaneamente, ou de modo alternado, conforme as exigências,
condições, necessidades e metas previstas para cada etapa. Na etapa inicial, que gerou este relato,
foram considerados como procedimentos prioritários os de número 1, 2 e 5. O tratamento efetuado leitura, análise e exame comparativo das informações - procurou descobrir pistas relevantes para a
continuidade da investigação bem como evidenciar achados, conclusões e sugestões.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O Projeto Pedagógico do Curso da UVA fundamenta a inserção dos estudos de pesquisa em
educação como componentes da formação, destacando dois destes como marcantes para assegurar
“uma formação que valorize, ressignifique e produza o saber prático do professor”:
O estágio supervisionado é um momento de formação especial seja pelo exercício in
loco, seja pela presença participativa em ambientes próprios de atividades da profissão
docente, sob responsabilidade de um profissional já habilitado. A pesquisa na
formação do professor como foco no processo de ensino-aprendizagem requer tanto
dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de
construção do conhecimento. (UVA, 2015, p. 19)

Adiante, o PPC destaca a atividade que arremata o conjunto dos componentes curriculares
diretamente vinculados à aquisição das habilidades e competências referentes à pesquisa:
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um componente curricular que visa
desenvolver uma postura investigativa na formação do aluno, aprofundar referenciais
teóricos específicos, exercitar a escrita do pensamento científico e desenvolver uma
autonomia intelectual e profissional. O TCC poderá ser elaborado a partir do quinto
período do Curso com a elaboração do pré-projeto de pesquisa sendo aprofundado e
reformulado durante os estudos desenvolvidos nos eixos de aprofundamento. (Idem,
pág. 20)

Com base no princípio estabelecido e no papel atribuído à pesquisa, o PPC enumera entre as
competências buscadas ao longo da formação, a de elaborar “projetos de trabalho e de pesquisa”.
(Idem, p. 21). Esta indicação encontra-se também citada como um dos objetivos específicos, o de
“formar pesquisadores capacitados a produzirem e difundirem o conhecimento educacional,
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ancorados no processo criativo e na elaboração de saberes articulados com o desenvolvimento
tecnológico. (Idem, p. 31)
Em abordagem mais detalhada, ao tratar da organização dos eixos articuladores dos estudos,
em um deles, denominado Pesquisa e Gestão do Conhecimento Educacional, o Projeto Pedagógico
explicita as competências referentes à pesquisa:
Conhecer os princípios teórico-metodológicos da pesquisa em educação; Desenvolver
uma prática investigativa crítica-reflexiva sobre problemáticas educacionais; Conhecer
e utilizar ferramentas tecnológicas na análise e produção do conhecimento
educacional; Produzir e interpretar dados estatísticos na gestão do conhecimento
educacional. (Idem, pág. 38-39).

Esta apresentação dos princípios e objetivos contidos nos documentos deve ser, na
continuidade da investigação, enriquecida por informações complementares sobre como professores
e estudantes os compreendem e desenvolvem.
Neste momento inicial, quanto à compreensão do papel da pesquisa na formação e no
desempenho profissional dos docentes, uma sondagem sobre a relação dos estudantes com o
conceito e prática de pesquisa foi realizada com os matriculados na disciplina Princípios e Métodos
da Pesquisa em Educação, integrante do eixo Pesquisa e Gestão do Conhecimento Educacional,
ministrada no semestre 2019.2. O instrumento, respondido por 34 estudantes, buscou informações
sobre dois aspectos.
O primeiro: a participação anterior deles em atividades de pesquisa, considerando quatro
etapas da educação escolar – Educação Infantil Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino
Superior – e alguma experiência exterior ao ambiente escolar.
Considerando apenas o âmbito da educação escolar, 113 respostas disseram SIM à pergunta
“Você passou por alguma experiência de fazer pesquisa?”: 12 na Educação Infantil, 26 no Ensino
Fundamental, 30 no Ensino Médio e 33 na Universidade, Em sentido inverso, disseram NÃO à
mesma pergunta: 22 na Educação Infantil, 08 no Ensino Fundamental, 04 no Ensino Médio, 01 na
Universidade.
Os números (conforme o Gráfico 01 inserido nos anexos) mostram que, ao longo do
percurso escolar - da Educação Infantil ao Ensino Universitário - há um aumento progressivo do
reconhecimento de ter vivenciado práticas de pesquisa. O que pode indicar que estes estudantes
incorporaram conceitos e procedimentos de investigação, mesmo que de forma não sistemática.
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A outra seção da sondagem constou de duas perguntas: a primeira, a respeito do que
consideravam indispensável para caracterizar uma experiência de pesquisa; a segunda, sobre as
possíveis influências positivas da pesquisa na formação do educador.
Sobre a primeira pergunta 12 responderam ser indispensável a busca ou a formulação de
algum conhecimento; 16 elencaram alguns elementos do procedimento metodológico básico; 5
listaram todos os passos de um procedimento padrão – ter um tema e uma questão, fazer a
justificativa, trabalhar a fundamentação teórica e a revisão de literatura, escolher os métodos e
instrumentos de coleta, executar o planejado, analisar os dados e apresentar resultados.
Para a segunda questão 9 deram respostas que destacam a influência de fazer pesquisa para
ampliar a formação pessoal; 13 afirmaram que este tipo de experiência amplia positivamente o
espectro da formação profissional; finalmente, 12 ressaltaram os efeitos da pesquisa sobre pontos
específicos da formação profissional, como: aumentar a capacidade de influenciar os alunos quanto
ao espírito de curiosidade e à aprendizagem, adquirir competência para responder aos desafios do
contexto escolar.
As respostas desta segunda seção mostram que a existência de opiniões formadas sobre os
quesitos, havendo provavelmente influência das experiências vivenciadas.
CONCLUSÕES
Os estudos feitos nesta primeira etapa e sinteticamente apresentados permitem esboçar
considerações, indicações e pistas de continuidade.
Os documentos programáticos do Curso de Pedagogia da UVA mostram a existência um
discurso comprometido com uma concepção de formação profissional, fundada no domínio de
princípios e métodos da pesquisa científica como uma das ferramentas de trabalho do educador.
A sondagem amostra com estudantes, em seu segundo ano no Curso, mostrou que estes
chegam à Universidade trazendo experiências que envolvem o contato com princípios da pesquisa,
mesmo que através de exercícios pontuais. O que dá a eles a capacidade de: pensar os requisitos
indispensáveis para se fazer investigação; especular sobre a influência da prática da pesquisa na
formação dos profissionais da educação. Este achado revela uma característica recente e recomenda
a aplicação da sondagem ao universo total dos estudantes do Curso.
Estes primeiros aportes proporcionam informações descritivas sobre a situação investigada,
mostram características novas no perfil dos estudantes e aguçam o interesse em buscar agora as
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demais informações previstas, na busca de compreender as contradições inicialmente apontadas na
relação entre formação e pesquisa e acrescentar elementos ao debate sobre o assunto no Curso de
Pedagogia da UVA.
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ANEXO
Gráfico 01

Fonte: Sondagem inicial com estudantes da disciplina Princípios e Métodos da Pesquisa em Educação, período 2019.2
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Resumo
O artigo discute a relevância dos estudos e práticas de pesquisa na formação de educadores, tendo
como universo da investigação o curso de graduação em Pedagogia da Universidade Estadual Vale do
Acaraú – UVA. Como objetivos específicos foram definidos: analisar a fundamentação do assunto no
Projeto Pedagógico e na matriz curricular; analisar os vínculos da fundamentação com as diretrizes
curriculares nacionais, com a reflexão acadêmica atual e com o contexto escolar da região Noroeste do
Ceará; discutir a compreensão e a prática dos professores e estudantes sobre o tema. A iniciativa da
investigação, em andamento, decorre da observação de fatos aparentemente contraditórias: os relatos
que afirmam o efeito positivo da pesquisa para o desempenho profissional e acadêmico; e a aversão e
dificuldades demonstradas por parte estudantes. O estudo fundamenta-se nas discussões encontradas
na literatura sobre o tema, produzida no Brasil e em outros países. Os primeiros aportes proporcionam
informações descritivas sobre a situação investigada, ao mostrarem a existência de um discurso
comprometido com uma concepção de formação em que o domínio de princípios e métodos da
pesquisa científica é uma das ferramentas de trabalho do educador; mostram mudanças de
características no perfil dos estudantes, que chegam à Universidade trazendo experiências escolares que
envolvem o contato com princípios da pesquisa, dando a eles a capacidade de: pensar os requisitos
indispensáveis para se fazer investigação; especular sobre a influência da prática da pesquisa na
formação dos profissionais da educação; aguçam o interesse em compreender aquelas contradições
inicialmente apontadas e encontrar vias de procedimento.
Palavras-chave: Formação docente; Pesquisa; Conhecimento.
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INTRODUÇÃO
Em fevereiro de 2019 eu, docente do magistério superior, recebo a incumbência de ministrar
a matéria Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade para alunos do curso de Letras. A ementa
era:
Conceitos de responsabilidade social e ambiental. Atribuições que profissionais da
área de Letras e Linguagens devem assumir para serem reconhecidos como
socialmente e ambientalmente responsáveis. Analisar o papel individual e coletivo na
construção de uma sociedade sustentável. Agenda 21. Políticas de sustentabilidade
socioambiental. (ISAT 2019)

Gostaria de destacar a frase “Analisar o papel individual e coletivo na construção de uma
sociedade sustentável”. Quais seriam as ferramentas, conteúdos e sobretudo conhecimentos
necessários para tal tarefa? Deveria eu pensar racionalmente ou contemplar outras áreas da
formação humana? Seria possível aqui separar vida acadêmica e pessoal? Afinal, como aponta
Siqueira:
Dividiu-se o território representado pelo corpo humano em inúmeros pequenos lotes
de conhecimentos (...)Em conseqüência desse modelo pedagógico obsoleto impõem-se
aos estudantes cada vez mais conhecimentos técnicos oriundos das disciplinas
acadêmicas, onde as informações são expostas sem qualquer preocupação de oferecerlhes a necessária síntese que lhes permita melhor compreender o ser humano
biográfico. (...) A filosofia desse modelo acadêmico acolhe o objeto e não o sujeito, o
corpo e não o espírito, a quantidade e não a qualidade, a causalidade e não a
finalidade, a razão e não o sentimento, o determinismo e não a liberdade, a essência e
não a existência. O predomínio do conhecimento fragmentado gerado pelo clássico
modelo das disciplinas inviabiliza a percepção da integralidade do ser humano, que
sempre será a um só tempo biológico, psicológico, cultural e social. Esta unidade
complexa é desintegrada na formação acadêmica que considera a disciplina como
unidade de medida. Dividimos o indivisível. (2002, p. 2)

Larossa em seu texto Notas sobre a experiência reflete sobre as diferenças entre conteúdo e
conhecimento. Nos lembra que no idioma Espanhol, só aprendemos realmente algo quando esse
algo “nos passa”, nos atravessa, ou seja, vivenciamos. Ao longo dos anos, sempre me sinto
desconfortável quando não me é cobrado desenvolver experiências para ensinar conteúdos que, para
além de um entendimento teórico, a vivencia prática é fundamental. O conhecimento na moldura do
corpo.
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A partir dessa inquietação, para essa matéria, assumi como premissa dois pontos:
1. Para aprofundar conceitos e práticas tais como Ecologia,

meio ambiente e

sustentabilidade de maneira efetiva deveria tentar uma abordagem onde o estudo
começasse pela experiência pessoal de cada aluno;
2. Todo o conteúdo da matéria seria relacionado com a as percepções pessoais sobre si
mesmo, na esperança de potencializar as ações propostas;
Decidi assim que uma das avaliações seria uma apresentação individual de 15 minutos. Os
alunos deveriam escolher algum hábito relacionado ao conteúdo da matéria que gostariam de mudar
em si mesmos, traçar uma estratégia e metodologia para a mudança. À todo esse processo,
chamaremos aqui de transição interna.
Durante ou após a tentativa - uma vez que o cronograma da ação foi determinado por cada
aluno e pensado para as necessidades de cada proposta - cada aluno deveria apresentar seu
processo, independente do estágio em que se encontrava, com o auxilio de recursos visuais, notas
de diário e qualquer outro recurso que coubesse no escopo da sua proposta, destacando descobertas,
dificuldades, desafios e bibliografia. O importante não era completar a tarefa, mas realizar o
processo. A carpintaria exigida para romper a inércia de se permitir mudanças, ainda que benéficas.
Alimentação, reciclagem, atividade física, cosméticos naturais, agricultura urbana foram alguns dos
temas abordados pelos alunos.
Ao testemunhar o engajamento dos alunos, comecei a refletir sobre dois pontos:
1. É possível criar uma metodologia para a transição?
2. É possível a ecologia de saberes (SANTOS, 2007) dentro do ambiente acadêmico,
em particular na formação de professores?
Em seu artigo As políticas de formação docente e Curriculares de um curso de pedagogia:
em Defesa da articulação de conhecimentos e da Produção coletiva, Garcia e Leite apontam:
Nóvoa em entrevista recente (BOTTO e NÓVOA, 2018) aponta que a instituição
escola assume um papel muitas vezes paradoxal, sendo responsável por formar os
sujeitos para se adequarem a valores e a um código normativo ao mesmo tempo em
que essa instituição é um espaçotempo de produção de práticas, conhecimentos e
valores que podem contribuir para problematizar e contestar a ordem social. Nesse
contexto característico do exercício da profissão docente e da formação de seus
saberes próprios, há que se considerar que a formação é um processo que se confunde
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com a própria trajetória e com a vida dos professores (NÓVOA, 1992) e que por sua
peculiaridade os saberes docentes, bem como os fazeres, são constantemente
reelaborados ao longo da trajetória. (2019, p. 560)

Em tempos de cegueira epistemológica como defendido por Garcia (2019) e Oliveira (2007),
como esperar que professores produzam ambientes de aprendizagem mais inclusivos e integrados se
a formação de professores em si parece não entender tal relevância?
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Santos (2007) alerta para o desperdício da pluralidade epistemológica do mundo. Garcia
(2018, 2019) reforça esse pensamento refletindo sobre o desperdício de experiências e saberes
produzidos nos cotidianos pelos modos hegemônicos de produção e reconhecimento de
conhecimentos, modos esses intrínsecos na concepção moderna de escola. Quem se beneficia com
os conteúdos valorizados na formação de professores atualmente? Quem se beneficiaria com um
deslocamento desses conteúdos?
Oliveira (2007) ressalta que partimos da premissa de que os desperdícios não são
voluntários, mas, acontecem pela influência das lógicas de reconhecimento daquilo que é
considerado válido como conhecimento pelo pensamento hegemônico e são fortemente
influenciados pelo entendimento cientificista da produção de conhecimento .
Entendo que currículos são espaços de produção de conhecimentos que trazem sentidos
políticos e epistemológicos e onde esses sentidos são disputados e negociados. sendo assim:
Que experiências e saberes são comumente invisibilizados por uma forma de
conhecer e reconhecer os conhecimentos herdeira de modelos universalizantes da
racionalidade científica moderna que, sobretudo no processo de escolarização,
influencia o olhar cultural sobre o que pode ser considerado válido enquanto
conhecimento? (...) De que maneira nossa capacidade de percepção e de diálogo com
o que as escolas produzem como conhecimento é afetado pela existência de um
modelo epistemológico, que nega a racionalidade de outros modos de conhecer e
perceber o mundo? (Garcia; Emilia 2018, p. 326)

Em meio às tensões anteriormente mencionadas, embora na época não conhecesse o campo
da Autoetnografia, hoje percebo que durante a apresentação dos trabalhos, esta concepção
apresentou-se de modo orgânico.
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De acordo com Lopez (2019) a Autoetnografia aposta em uma perspectiva metodológica
que favorece a reflexão nos processos de pesquisa, e a construção de um conhecimento original a
partir da própria experiência pessoal. A partir de uma escrita autobiográfica se faz visível as formas
como uma pessoa é concretamente afetada e as estratégias individuais que esta usa para
ressignificar a crise.
Santos (2010) afirma que a possibilidade de construção da justiça social está relacionada a
nossa capacidade de assumir a diversidade epistemológica do mundo, reconhecendo e lutando
contra os epistemicídios naturalizados em nossa sociedade. Expandir o presente.
Para “expandir o presente” é necessário, então, viver e narrar, na perspectiva de
multiplicar as experiências que se apresentam por meio das diversas formas de ser e
estar no mundo. Essa expansão do presente deve então ser um tempo de experiências,
pensando que as experiências são vividas por sujeitos sociais e singulares, “cuja
diferença não pode ser reduzida à uniformidade, uma diferença que se mantém
diferente” (Hardt; Negri, 2005, P. 139); Podemos pensar as narrativas como outras
formas de viver o presente, atribuindo sentidos às experiências ao invés de desperdiçálas, desconsiderando suas existências e validade. (Campos; Reis, 2016, p. 112)

Para uma ecologia dos saberes é necessário expandir o presente, de preferência para além
dos muros da escola.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Tenho consciência de que nem todas as experiências quando compartilhadas se traduzem em
“realidades emancipatórias” (Oliveira, 2012), mas entendo que “o conhecimento emancipação é um
conhecimento local criado e disseminado através do discurso argumentativo e que só pode haver
discurso argumentativo dentro de comunidades interpretativas” (Santos, 2010, p. 95).
A Transição Interna e a Educação entrecruzam-se em um caminho investigativo através das
estratégias educacionais mais livres, mais sensíveis e amplas. Consiste em perceber o sujeito como
único, como um agente autotransformador. O fazer dessa pedagogia - em um contexto de formação
de professores - consiste em assumir potências lúdicas como possibilidades transformadoras. Essa
formação está potencializada pela ação flexível que permite acolher-se a si mesmo, perceber-se
sujeito em formação e constante transformação. Um sujeito que pensa e age com flexibilidade a
partir da necessidade e da experiência com o outro.
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Inspirada por Thiollent (2011), o método utilizado neste trabalho foi o da pesquisa-ação
com uma abordagem qualitativa, pois se trata de uma pesquisa com base empírica que é realizada
em estreita associação com uma ação ou experimento, no qual os pesquisadores e os participantes
da situação estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.
A escolha deste método deu-se, também, pelo seu caráter instrumental, pela possibilidade de
conciliar, a partir dele, dois objetivos: a produção de conhecimentos que não se restrinja a
coletividade considerada na investigação, e a possibilidade de transformação dos próprios sujeitos
envolvidos na ação, neste caso específico, a possibilidade de reconstrução ou afirmação de uma
nova práxis, assim como, a tomada de consciência em torno da prática pessoal e consequentemente,
pedagógica formal e curricular.
A pesquisa-ação se dá em torno de uma estrutura metodológica que contempla a confecção,
o desenrolar e a avaliação de uma ação planejada dentro de um determinado contexto ou realidade.
Esta qualidade processual da pesquisa-ação, onde as hipóteses são construídas e reconstruídas no
desenrolar da própria ação, se aproxima do caráter artesanal dos experimentos e dos processos
criativos desenvolvidos por práticas pedagógicas.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Ao longo do semestre, através dos instrumentos de avaliação escolhidos, pudemos observar
as seguintes dinâmicas:
Os alunos escolheram os temas de forma rápida. Era claro para eles o que os incomodava;
Uma vez que cada aluno estabeleceu seu cronograma de ação, não foi observado nenhum
receio por partes dos alunos em buscar auxílio no que precisassem;
Durante as aulas, a medida que cada aluno compartilhava seu tema, desafios e dúvidas com
o resto do grupo, este o acolhia, oferecendo suporte, bibliografia e estratégias como uma rede
empática;
Através de relatos, observei que as famílias que precisaram ser envolvidas no processo,
mesmo que resistentes no início, ao final do processo estavam totalmente integradas. Não fica claro
se isso de dá devido ao engajamento com o tema, o laço afetivo que a família tem com o aluno que
levou a proposta ou algum outro fator;
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No dia da avaliação em si, no lugar do nervosismo comumente visto nessas datas, vimos
aplausos, abraços, entusiasmo. Os alunos que, como fruto da sua transição produziram produtos,
levaram em quantidade para compartilhar com todos da sala.
Até o presente momento, a teia empática segue funcionando. Os alunos trocam dúvidas,
informações, memórias e depoimentos;
Todos os alunos acompanhados seguem em seus processos de transição;
Grande maioria dos alunos que atuam como docentes na educação formal já incorporaram os
ensinamentos produzidos em suas práxis.
CONCLUSÕES
Os

saberes

representações,

docentes

produzidas

são

social

permanentemente
e

culturalmente,

tensionados
e

circulantes

pela
em

força

de

discursos

midiáticos, políticos, acadêmicos, narrativas imagéticas, fílmicas, entre outros que tem a escola, a
educação escolar e à docência como temáticas.
Ainda é prematuro afirmar qualquer coisa sobre uma metodologia para a transição, porém é
seguro sugerir que quanto mais consolidada é uma teia empática - construída a partir de pontos de
contato entre as trajetórias dos alunos com o mundo - mais horizontalizada é a construção do
conhecimento.
A incorporação das autoetnografias como ferramenta nos permite pensar em lógicas de
formação e princípios epistemológicos e metodológicos que podem contribuir para a efetivação dos
deslocamentos e impulsionar os processos formativos a partir das reflexões sobre os currículos
produzidos com os professores.
Ainda sobre os deslocamentos:
No contexto desses estudos, a noção de encontro (GARCIA, 2015) nos auxilia a
pensar nos “espaçostempos” (ALVES; OLIVEIRA, 2008) de formação docente e em
sua contribuição para a produção de “políticaspráticas” (OLIVEIRA, 2013)
alternativas. Garcia (2015), entende que os encontros enquanto “espaçotempo” de
formação fundado nos diálogos e em práticas de “com-partilhar” (GARCIA, 2015)
experiências e saberes favorecem produções mais solidárias e horizontalizadas de
outros-novos saberes e fazeres entre os professores. A horizontalidade e dialogicidade
favorecidas por um “espaçotempo” de formação entre pares contribuiria, assim, para
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provocar desestabilizações e deslocamentos nos “saberesfazeres” docentes através da
negociação de sentidos. Esses deslocamentos corroboram a produção de outros
sentidos, saberes e práticas, na medida em que desnaturalizam os “já sabidos”.
(Garcia; Emilia 2018, p. 332)

Se as “nossas cegueiras são produzidas com os contextos culturais em que vivemos.”
(Garcia; Emilia 2018, p. 327) sugiro que estratégias formativas como mediações didáticas e a
investigação autobiográfica pode nos ajudar a deslocar e problematizar as representações de escola,
do professor, e daquilo que entendemos como conhecimento.
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Resumo
O pôster em questão narra e reflete a experiência de uma docente em uma IES do curso de
Licenciatura em Letras, na cidade de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, quando ministra a matéria
Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Durante o primeiro semestre de 2019, diante da necessidade de
reinventar sua práxis, reconhecendo que o que tinha aprendido na Academia não seria suficiente a fim
de explorar todas as possibilidades que a matéria poderia oferecer aos alunos, toma para si alguns
paradigmas, redesenha o método da primeira avaliação do grupo e ao observar a dinâmica dos
acontecimentos, tece uma reflexão acerca de quais conteúdos seriam realmente necessários para o curso
de formação de professores nos dias atuais, assim como sua estratégia de aplicação. Durante o texto, a
autora define o conceito de Transição pessoal. Poderia uma transição pessoal ser contemplada no ambiente
Acadêmico? Para tal reflexão, inspira-se principalmente em Garcia (2019; 2018). e seu trabalho acerca
do cotidiano, do deslocamento dos modos hegemônicos de produção e reconhecimento de
conhecimentos, além da cegueira epistemológica. Também analisa e reflete sobre todo o material
coletado e vivenciado junto aos alunos da matéria anteriormente mencionada. O texto termina com
mais perguntas que respostas, mas a sugestão de que se pudéssemos contemplar outros conteúdosmenos racionais- para além dos que estão sendo preteridos atualmente na formação, uma teia empática
se formaria e favoreceria não só a aquisição de conhecimento, mas a formação de um novo
profissional, mais capaz de atuar de forma mais integral.
Palavras-chave: Autoetnografia, Autoconhecimento, Formação de professores.
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INTRODUÇÃO
O interesse pelo presente tema de estudo é originado de experiências, enquanto discente, no
ensino público do município de São Gonçalo, na rede Estadual do Rio de Janeiro, e anterior
militância na Executiva Nacional dos Estudantes de Educação Física (EXNEEF). Para além, foi
possível presenciar o pós ocupações em estágio curricular da disciplina de Pesquisa e Prática de
Ensino III, ocorrida no Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC), durante formação
em Licenciatura - Educação Física, na Universidade Federal Fluminense (UFF).
A partir do entendimento do espaço escolar como uma instituição de atuação e formação, e
atentando-se aos constantes ataques à educação pública brasileira, evidencia-se a necessidade de
pensar de quais maneiras os movimentos que lutam pela manutenção e melhoria da educação
pública de qualidade são importantes para a formação.
Em meio a desenfreada redução dos direitos sociais, em especial, os direcionados à
educação pública brasileira (FLACH & SCHLESENE, 2017), o Brasil foi palco de grandes
mobilizações nas redes públicas de Ensino Médio (BARRETO, 2018), entre o fim de 2015 e
meados de 2016. Como enfrentamento as políticas neoliberais impregnadas no setor educacional,
com sucessivos cortes de verbas e privatizações, inicia-se em São Paulo as primeiras mobilizações
(BARRETO, 2018), inspirando estudantes ao longo do país, em 19 estados e quase 1000 escolas
(BASTOS & MARINHO, 2017). No Rio de Janeiro, em 2016, foram cerca de 80 ocupações
(BARRETO, 2018), em 23 cidades (QUEIROZ, BORTOLON & ROCHA, 2017), com cinco
escolas estaduais ocupadas em Niterói (BARRETO, 2018).
Essa resistência coletiva foi estratégica contra os golpes para com as políticas públicas
(REIS, LINO & SARTORI, 2018). Os ocupantes do IEPIC atribuem ao movimento de ocupação o
desenvolvimento de uma formação mais completa, realçando pontos como a emancipação e o
raciocínio (RANGEL, 2018). Para Bastos e Marinho (2017), muitos alunos experienciaram serem
sujeitos ativos na instituição escolar, pois além das experiências políticas significativas, o
movimento deu vida a uma pedagogia militante, trazendo sentido a formação escolar (BASTOS &
MARINHO, 2017). Jakubaszko e Correia (2018) também confirmam a propriedade formativa das
ocupações, que segundo os próprios secundaristas, foram substancialmente mais agregadoras que a
formação básica.
Martins et al (2016) acreditam que o movimento precisa de maiores investigações para o
real conhecimento de seus legados a longo prazo. Bastos e Marinho (2017) acrescentam haver
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2789

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

demanda de estudos atuais comprometidos em investigar as marcas, legados e aprendizados
emergidos nestes anos subsequentes, considerando que protagonistas agora podem enxergar mais
claramente os frutos de suas participações. Desse modo, ainda seguem em aberto importantes
indagações de estudos anteriores. Levando-as em consideração, surgem algumas questões aos
ocupantes das escolas Niteroienses: O que significaram as suas participações nas ocupações? Qual
foi a importância formativa de suas participações? Quais são suas visões sobre política e
participação política? Como suas participações contribuíram para a análise da atual conjuntura
política? Ainda há participação em algum tipo de movimento social? As ocupações tiveram alguma
influência na inserção ou na não inserção atual em algum movimento social? Onde e o que estão
fazendo os sujeitos dessa ocupação?
Para a presente proposta de estudo, deve-se destacar como pergunta central: Quais os
sentidos e significados que secundaristas atribuem as suas participações no movimento de ocupação
e a contribuição deste nos seus processos formativos e nas visões sobre educação pública
democrática e participação política?
A partir das considerações acima apresentamos como objetivo identificar e analisar as
narrativas dos participantes do movimento das ocupações de 2016, discentes e ex-discentes das
escolas públicas estaduais ocupadas de Niterói, buscando compreender quais são os significados
atribuídos as suas participações no movimento das ocupações e de que forma contribuíram em seus
processos formativos, em suas visões sobre política, educação democrática e participação política.
Pretendemos ainda, de forma específica: averiguar quais os significados que os ocupantes
conferiram as suas atuações; detectar se o movimento desempenhou papel formativo junto aos
participantes; analisar suas opiniões sobre política, educação democrática e participação política;
investigar de que maneira a participação contribuiu para a análise da conjuntura atual; verificar se
ainda participam de algum tipo de movimento social; observar se as ocupações foram determinantes
na continuação em um movimento social; averiguar onde se encontram e o que fazem nestes anos
subsequentes.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As lógicas neoliberais foram potencializados pós impeachment de Dilma Rousseff,
ganhando ênfase na medida provisória nº 746/2016, que alterou a Lei nº 9.394/96 – reorganizando o
Ensino Médio, e na PEC nº 241/2016, que congela os gastos públicos por 20 anos, ratificando o
projeto governamental de educação mercadológica, comprometida em treinar alunos para o
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mercado de trabalho (FLACH & SCHLESENE, 2017; QUEIROZ, BORTOLON & ROCHA,
2017).
Ainda em 2015, destacam-se as pretensões do governo paulista em fechar 94 escolas
estaduais de nível Fundamental e Médio, afetando cerca de 311 mil alunos e 74 mil professores. Por
meio de ações verticalizadas e autoritárias, o governo tentava impor a reorganização escolar
(MARTINS et al, 2016), sendo este o gatilho para a primeira grande mobilização estudantil do ano
(CAMPOS, MEDEIROS & RIBEIRO, 2016). A estratégia de cansaço utilizada pelos governantes
paulistas, insistia nos pseudo-benefícios da reorganização e negação à negociações (JANUÁRIO et
al, 2016), demandando atitudes mais extremas, desencadeando na tomada de controle das unidades
escolares (BRITO, 2017), por meio das primeiras ocupações secundaristas (ROMANCINI &
CASTILHO, 2017).
Não hierarquizado e autogestionado, o movimento das ocupações foi surpreendente pela sua
configuração inédita, nacionalmente, mas principalmente pela resistência e maturidade política de
organização (MARTINS et al, 2016). Em dimensão nacional, a mobilização tinha como pautas
comuns à contrariedade a Proposta de Emenda Constitucional 55/2016 – sobre o congelamento dos
gastos públicos em áreas como saúde e educação, por vinte anos; e à Medida Provisória 746/2016,
de reestruturação do ensino médio – que flexibiliza os currículos (BASTOS & MARINHO, 2017).
No Rio de Janeiro as longas greves da rede estadual de ensino, denunciavam a instabilidade
salarial dos servidores, as péssimas condições de trabalho, a superlotação de salas de aula e
precariedade das instalações (QUEIROZ; BORTOLON & ROCHA, 2017), resultado da intencional
precarização e sucateamento dos serviços públicos. O decreto de calamidade pública em 2016
(BASTOS & MARINHO, 2017), evidenciou o não fechamento das contas, provocados, em grande
parte, pelas políticas de isenção fiscal para empresas e desvios de dinheiro público (QUEIROZ;
BORTOLON & ROCHA, 2017). A adesão as ocupações, no início de 2016, teve como precursor o
Colégio Prefeito Mendes de Moraes, na Ilha do Governador, estendendo-se a outras dezenas de
cidades do estado. Em Niterói foram cinco escolas, sendo o IEPIC o primeiro deles, seguido por:
Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro (CEPAR), Colégio Estadual David Capistrano (CEDC),
Colégio Estadual Pinto Lima (CEPL) e Colégio Estadual Leopoldo Fróes (CELF), localizados em
diferentes regiões do município (BARRETO, 2016).
Para Groppo et al (2017), as ocupações contribuíram para a formação de sujeitos com
grande sensibilidade política, com visões mais progressistas e que provavelmente continuarão a
fomentar os próximos movimentos pelas garantias democráticas e de direitos sociais. Já o estudo de
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Cerqueira et al (2016), traz à tona opiniões dos próprios estudantes quanto a importância de suas
participações. Foram recorrentes o reconhecimento do papel formativo das ocupações, destacandose o desenvolvimento crítico de pensamento, o respeito as diferenças e a reivindicação de direitos.
Barreto (2016), em pesquisa que acompanhou o cotidiano das ocupações em Niterói, ratifica que os
próprios

estudantes

consideraram

um

processo

fundamental

para

o

amadurecimento,

desenvolvimento e autonomia deles, sendo inegável o caráter pedagógico deste engajamento
político, essencial para a compreensão das questões sociais relevantes acerca da sociedade em geral.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente projeto utilizará abordagem qualitativa. Tendo como objeto de estudo os alunos
participantes das ocupações das instituições escolares de Niterói, produtos de diversas realidades.
Intenciona-se ouvir suas diversidades de ideias e opiniões sobre a temática, mostrando-se a
abordagem qualitativa a mais apropriada. Esta abordagem responde questões muito particulares,
com nível de realidade que não deve ser quantificado, trabalhando com um universo de
significados, sentidos, valores, crenças e atitudes, que são compreendidos como parte da realidade
social (MINAYO, 2014).
Serão utilizadas entrevistas que seguirão o modelo do método semiestruturado, formuladas
com o propósito de identificar nas narrativas dos ex-ocupantes que significados conferem as suas
atuações nas ocupações, as influências em seus processos formativos, em suas visões sobre política
e educação democrática, suas possíveis atuações em movimentos sociais e desencadeamentos sobre
onde e como estão atualmente.
A busca pelos participantes da pesquisa se dará incialmente no contato com o colégio
IEPIC, facilitado devido anterior Estágio de Pesquisa e Prática de Ensino III na instituição, além do
fato de alguns ex-ocupantes serem atuais alunos da UFF. Outra forma de busca serão as mídias
sociais e páginas digitais. Para encontrar outros sujeitos utilizaremos a técnica de bola de neve de
Tim May (2004), pedindo ao último entrevistado que indique o próximo. A análise do conteúdo
será feita através do método de Bardin (2011),
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens,
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens
(BARDIN, 2011, p. 47).
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Segundo Godoy (1995), este método de análise consiste em uma técnica aplicável em
discursos diversos e a todas as formas de comunicação. Busca compreender as características,
estruturas ou modelos existentes por trás dos fragmentos das mensagens. Bardin (2011) indica que
sua utilização prevê três fases fundamentais: pré-análise - fase de organização; exploração do
material – onde são escolhidas as unidades de codificação, adotando-se determinados
procedimentos; e tratamento dos resultados - a inferência e a interpretação dos resultados.
O tamanho amostral terá como base a saturação, considerando o número de sujeitos
suficientes para uma certa reincidência de informações, sem desprezar informações ímpares. A
amostra ideal reflete a totalidade em suas múltiplas dimensões, não tendo critérios numéricos
(MINAYO, 2014). Será disponibilizado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, mantendo a
identidade dos participantes em sigilo, tornando publicáveis apenas os resultados da pesquisa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse projeto segue em processo de desenvolvimento, mas já é possível destacar algumas
percepções em relação ao tema a partir da vivência enquanto aluna no estágio supervisionado e de
pesquisas encontradas. Os legados deixados pelo movimento foram principalmente relacionados aos
ocupantes. Durante o estágio no IEPIC, foram perceptíveis mudanças de posicionamentos e falas
dos ex-ocupantes, visivelmnete mais esclarecidas, e uma ânsia por debates sobre temáticas de
relevância social, como as questões relacionadas ao gênero, sexualidade, racismo, mídia, etc.
A bibliografia pesquisada argumenta positivamente quanto ao caráter formativo das
participações no movimento, destacando o favorecimento de uma formação mais crítica, reflexiva e
participativa. Os estudos, feitos majoritariamente in loco, no decorrer das ocupações, confirmam os
legados formativos. Admite-se as potencialidades de tal movimento no processo formativo discente,
que reverberam também na formação docente. Hoje, quase quatro anos após, vê-se a necessidade de
analisar os frutos deste movimento a longo prazo.
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Resumo
Frente aos contínuos ataques e desinvestimentos à educação pública brasileira, reflexo da expansão da
lógica neoliberal, o movimento das ocupações escolares de 2016 surge como forma de enfretamento às
mazelas governamentais latentes. Iniciado em São Paulo, o movimento ganhou repercussão e força,
difundindo-se rapidamente para outros estados e cidades. A cidade de Niterói, Rio de Janeiro, contou
com cinco escolas estaduais ocupadas pelos secundaristas. A bibliografia, produzida no fervor das
ocupações, admitem o caráter formativo deste movimento, mas limitam-se aos achados durante tal
acontecimento. Através de um olhar atento para as potencialidades do espaço escolar como instituição
de atuação e formação, emerge a carência de investigação sobre a importância dos movimentos que
lutam pela manutenção e qualidade da educação pública, na formação dos sujeitos, a longo prazo. Este
estudo objetiva identificar e analisar as narrativas dos ocupantes das escolas estaduais de Niterói,
buscando compreender: quais são os significados atribuídos as suas participações e de que forma elas
podem ter contribuído em seus processos formativos, em suas visões sobre política, educação
democrática e participação política; além de suas influências sobre a continuidade ou não em
movimentos sociais e os desencadeamentos posteriores. Preocupa-se com os resultados do movimento
nos anos subsequentes. A metodologia a ser utilizada será de abordagem qualitativa, buscando as
narrativas dos sujeitos e suas histórias de vida pessoal e profissional, na e posteriormente as ocupações.
Considerando que o projeto se encontra em desenvolvimento, as suspeitas são que os secundaristas
apontem aspectos relevantes que possam, de alguma maneira, apresentar referência na formação de
professores.
Palavras-chave: Movimento de ocupações escolares; Secundaristas; Formação de professores.
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Resumo
Este painel reúne trabalhos de pesquisa desenvolvidos na interface entre universidade e escola básica,
em rede colaborativa, no intuito de identificar e compreender as contribuições das práticas pedagógicas
dos docentes da educação básica a fim de que eles possam ressignificá-las. Assim, o primeiro texto tem
como tema “Oficinas formativas: ressignificando as práticas pedagógicas na educação básica” com o
objetivo de descrever as práticas pedagógicas dos docentes experimentando num contexto colaborativo
as discussões em torno delas. O segundo texto tem como tema “Cartografias da prática pedagógica em
contexto de diversidade na educação básica” com o objetivo de compreender as principais
contribuições das práticas pedagógicas das docentes e suas implicações no trato da diversidade e das
diferenças em sala de aula. O terceiro texto tem como tema “Investigação da própria prática: saberes de
professores de matemática no âmbito das dimensões da aula” com o objetivo de discutir e refletir sobre
os saberes mobilizados pelos docentes de Matemática em sua prática pedagógica na educação básica no
âmbito das dimensões da aula. Os três estudos apontam para a importância da disseminação das
práticas pedagógicas dos docentes da educação básica bem como para ações formativas e auto
formativas que propiciem discussões coletivas e colaborativas promovendo o crescimento profissional
docente e o do ensino oferecido. Assim, os resultados apresentados têm como intuito que os docentes
da escola básica, a partir das discussões coletivas, ressignifiquem suas práticas, num movimento
colaborativo em que todos têm a possibilidade de aprender e ensinar.
Palavras-chave: Prática Pedagógica; Educação Básica; Formação de Professores; Dimensões da Aula.
OFICINAS FORMATIVAS: RESSIGNIFICANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA
EDUCAÇÃO BÁSICA
Váldina Gonçalves da Costa – UFTM
Fernanda Borges de Andrade – UFTM
Tálita Larine Rosa – UFTM

INTRODUÇÃO
O texto potencializa uma perspectiva cartográfica em que no processo de socialização da
prática pedagógica de docentes da Educação Básica há a colaboração de todos os envolvidos a fim
de ressignificá-la. Resulta de “Oficinas Formativas” oferecidas pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em
Educação e Cultura (GEPEDUC) aos docentes da Educação Básica e integram atividades
desenvolvidas no âmbito do projeto de pesquisa em rede “Ensino Superior e Escola Básica em Rede
Colaborativa: a Formação de Professores em Pauta” financiado pela Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), e vinculado Rede de Pesquisa sobre a Profissão
Docente, composta pelas seguintes instituições: Universidade Federal do Triângulo Mineiro e
Universidade do Estado da Bahia, Campus Jacobina.
A expressão “Oficinas formativas” é por nós utilizada tendo como referência os princípios
teórico-metodológicos da rede colaborativa, como forma criativa, dinâmica e participativa de
estabelecer um diálogo entre os docentes dos diferentes níveis de ensino, pois compreendemos que
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esse espaço articula teoria-prática, oportunizando aos docentes a troca de experiências a fim de
ampliar seus conhecimentos teórico-metodológicos e ressignificar suas práticas. O termo oficina
tem como referência os estudos de Candau e Maciel (1995, p.117) que afirmam ser um “tempoespaço para a vivência, a reflexão, a conceitualização; como síntese do pensar, sentir e agir. Como
“o” lugar para a participação, a aprendizagem e a sistematização dos conhecimentos, [...], lugar do
vínculo, da participação”.
Assim, essas oficinas correspondem a um espaço de produção coletiva do conhecimento, da
leitura e análise dos dados da realidade propiciando a troca e favorecendo as experiências em rede
colaborativa, por meio da participação e da socialização, evidenciando não só a estética da prática
como também as lacunas e os desafios a fim de se (re)pensar e (re)significar a prática pedagógica.
Rizomaticamente, experimentamos as potências das práticas discutidas nos encontros
fundamentadas em leituras sugeridas e compartilhadas no entre desses encontros com pesquisadores
e professores da Educação Básica, de maneira que as multiplicidades de sugestões ali produzidas se
apresentam como um canal aberto para o porvir das práticas pedagógicas a serem realizadas pelos
docentes no contexto da sala de aula.
Tendo como base as práticas pedagógicas e a cartografia levantamos alguns
questionamentos: Que práticas os docentes da Educação Básica estão produzindo no contexto da
sala de aula? Como utilizam o jogo no contexto da aula? De que maneira a base de conhecimentos
para o ensino e as dimensões da aula são percebidas por esses docentes? De que forma os docentes
conseguem discutir e ressignificar suas práticas pedagógicas?
Como procedimento utilizou-se a cartografia na perspectiva de Deleuze e Guatarri (1995),
com o objetivo de descrever as práticas pedagógicas dos docentes experimentando num contexto
colaborativo as discussões em torno delas, de maneira a colocar o autor num processo de
desterritorialização (D), tomada de consciência sobre a ação e reterritorialização (R), a fim de
ressignificar essa prática, construindo a partir desse movimento o rizoma.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA
Escolhemos como postura metodológica a cartografia, pois um cartógrafo em seu ofício
descreve as minúcias, possui um olhar caleidoscópio, que vê em várias direções, a fim de perceber a
realidade como se apresenta, ou seja, os
[...] olhares na cartografia são conceituados nas pesquisas como olhares
caleidoscópicos.

Tomamos

a

concepção

de
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caleidoscópico por considerar o dinamismo da realidade, suas brechas e frinchas que
não são percebidas se o olhar não acionar a perspectiva caleidoscópica. (SILVA,
COSTA, PEREIRA; 2018, p. 3).

Assim, desenvolvemos um desenho das práticas pedagógicas dos docentes com o intuito de
discuti-las sobre diferentes aspectos, utilizando o olhar do grupo e também com o apoio de leituras
para sustentação das discussões, uma vez que a diretriz cartográfica se constitui por pistas que
orientam o caminho da pesquisa considerando o envolvimento dos sujeitos com a pesquisa e agindo
sobre o objeto a ser cartografado.
A pesquisa ancora-se na perspectiva formulada por Deleuze e Guatarri (1995, p. 8) no
sentido de que
o mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível,
suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido,
adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um
grupo, uma formação social [...].

A rota de navegação da pesquisa, entre as discussões do grupo de pesquisa e as oficinas
formativas, percorreu conexões rizomáticas, em que “qualquer ponto do rizoma pode ser conectado
a qualquer outro e deve sê-lo” (DELEUZE; GUATARRI, 1995, p. 10), e pelos rizomas das práticas
pedagógicas dos docentes habitamos jogos, parada matemática - construção de origami e
apresentação de trabalho com produção de textos. O rizoma produz ramificações para todos os
lados, no sentido de espalhar, de cortar, confundir, camuflar, conectar. Os rizomas são linhas com
intensidades diferentes, não são unas, não têm fechamento nem regras pré-estabelecidas, esse
pensamento rizomático se move, se abre em todas as direções, é aberto a experimentações, desdobra
caminhos numa paisagem em movimento, percorrem práticas pedagógicas, onde as correntes
teóricas impulsionam a invenção das rotas. Nesse sentido, os pontos de partida e chegada pouco
importam em relação ao meio, pois múltiplas descobertas existem ao longo da discussão das
práticas pedagógicas reveladas pelos participantes e redefinidas a cada encontro.
Esse percurso cartográfico adentrou o movimento das práticas pedagógicas, por suas linhas
molares e moleculares, pois apesar das discussões serem livres para que cada participante falasse, a
prática pedagógica estabelece em “linhas de articulação ou segmentaridade, estratos,
territorialidades, mas também em linhas de fuga, movimentos de desterritorialização e
desestratificação” (DELEUZE, GUATARRI, 1995, p. 10). Assim, mergulhamos nessa cartografia
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ao lado de autores que discutem o jogo - Grando (1995), base conhecimentos para o ensino Shulman (2014) e dimensões da aula - Veiga (2008).
Nossa concepção de prática pedagógica organiza-se em torno de intencionalidades,
incorporando a reflexão contínua e coletiva, de forma a assegurar que a intencionalidade proposta
seja disponibilizada a todos, sendo pedagógica à medida que a construção de práticas produza
encaminhamentos propostos pelas intencionalidades que sejam realizados (FRANCO, 2016).
Dentro dessa perspectiva, as análises apresentadas nesse artigo são parte do trabalho
realizado envolvendo docentes da universidade, licenciandos de diversas áreas e professores da
Educação Básica, fazendo uso da socialização das práticas pedagógicas trazidas à discussão pelos
próprios professores visando promover um ambiente propício para a reflexão da/na docência, via
formação continuada, por meio de oficinas quinzenais, aos sábados no segundo semestre de 2019.
São professores que atuam em diferentes etapas de ensino nos anos finais do Ensino Fundamental e
no Ensino Médio, em escolas públicas de Uberaba/MG, no sentido de que as construções e
reflexões individuais e coletivas, sejam possibilitadoras da (res)significação de práticas em temas e
fases de ensino diversificadas.
Como forma de sintetizar a formação dos professores no tocante às dimensões pessoal,
acadêmica e profissional, apresenta-se a caracterização dos docentes, sendo os nomes usados
fictícios para preservar suas identidades. Cartografamos as práticas dos professores Roberto e
Everaldo e da professora Evelin que possuem licenciatura em Letras, História e Matemática,
respectivamente. Dentre estes sujeitos, Roberto, único professor efetivo, já possui mestrado em
Estudos Linguísticos; Evelin e Roberto possuem mais de 10 anos de formados e de experiência na
docência, sendo que Everaldo possui a metade (5 anos) e todos começaram a atuar antes do término
da graduação; todos atuam em escolas públicas e Roberto também atua em uma escola particular.
Roberto e Evelin têm em média 30 alunos por turma e Everaldo, que atua no noturno, tem em
média 15 alunos por turma e atua em uma escola apenas, os demais em 2 escolas. Destaca-se o
professor Roberto que possui 9 turmas na escola pública e 5 na escola particular, apesar desta ser
com pouco alunos, é um número grande de turmas para preparar aula. Os demais possuem 8 turmas.
Todos têm idade na faixa dos 30 anos, sendo a média 31 anos.
Assim, ao descreverem suas práticas - processos de elaboração e desenvolvimento de aulas,
os professores foram auxiliados a refletirem suas bases de conhecimento para o ensino a partir dos
estudos de Lee Shulman (2015) que em seus fundamentos de uma reforma para o ensino enfatiza a
compreensão e o raciocínio, a transformação e a reflexão.
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A conclusão de seus estudos demonstrou que o ensino começa com um ato da razão – no
qual o professor aprende para si próprio –, continua com um processo de raciocínio – no qual o
professor reflete sobre a melhor maneira de ensinar o que aprendeu –, culmina com o desempenho
e, então, volta ao processo de reflexão sobre a prática, num processo cíclico e contínuo.
A “base de conhecimento para o ensino” segundo Shulman (2015) tem como referência: 1)
Conhecimento do conteúdo - Subject knowledge matter: o qual busca compreensões acerca da
estrutura da disciplina e a organização cognitiva da matéria objeto de estudo e compreende o
domínio dos aspectos atitudinais, conceituais, procedimentais,
do conteúdo;

representacionais

e

validativos

2) Conhecimento

pedagógico do conteúdo ou da matéria - Pedagogical knowledge matter: possui relação com
o formular e apresentar o conteúdo de forma a torná-lo compreensível aos alunos; 3)
Conhecimento curricular - Curricular knowledge: relaciona-se ao conhecer a entidade
currículo como o conjunto de programas elaborados para o ensino de assuntos e tópicos específicos
em um dado nível.
A preocupação do professor com a complexidade e profundidade do conjunto de conteúdos
a ser ensinado em diferentes séries de escolaridade leva-o a adequar a própria linguagem para cada
uma das situações e níveis de ensino. Essa busca de estratégias materiais ou linguísticas para se
fazer compreender é que fazem a singularidade de sua prática profissional. O professor compreende
o que está ensinando e busca alternativas para adequar seu ensino, a partir da reflexão sobre sua
prática que lhe permite buscar soluções para peculiaridades de seu cotidiano pedagógico.
Nessa perspectiva, pesquisas como as de Veiga (2008), Rios (2008) e Araújo (2008) têm
mostrado que a aula e a ação docente perpassam selecionar teorias, objetivos, conteúdos, métodos,
estratégias avaliativas, enfim, de definir intencionalidades, planejar, desenvolver e avaliar/refletir
sobre a aula. Com múltiplas dimensões técnicas, sociais, políticas, estéticas e éticas, a ação docente
é um sempre um movimento coletivo, espaço de coparticipação. Alunos e professores passam a
interagir, interferindo nas escolhas, transformando o trabalho pedagógico num exercício contínuo
de “busca da participação, do aprender, da ética e da qualidade, fundamentais para a construção da
cidadania” (SILVA, 2008, p. 40).
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“WHO AM I?”: A IMPORTÂNCIA DO JOGO NO CONTEXTO DA SALA DE AULA
O professor Roberto foi o primeiro a relatar sua prática para discussão no grupo e o fez de
maneira totalmente informal, demonstrando a utilização do jogo como ferramenta lúdica em sala de
aula, sem maior preocupação em descrever os objetivos a que se destinava e como ocorreria a
sistematização dos conhecimentos por ele proporcionados durante a aula. O jogo “Who am I?”
(Quem sou eu, em português), foi realizado em turmas do ensino médio de uma escola pública e é
baseado em um filme alemão, consiste
em uma dinâmica em que um sujeito deve adivinhar o personagem que lhe foi atribuído
fazendo apenas perguntas que devem ser respondidas pelos demais com “yes” ou “no”.
A discussão de sua prática levou o grupo a estudar sobre o jogo para o ensino, numa
perspectiva em que ele seja a metodologia da aula (COSTA, 2004) e não ser utilizado em apenas
um momento (início ou fim da aula). Dessa forma, tomou-se como referencial teórico os estudos de
Grando (1995) quando afirma que
[...] o jogo pedagógico deve ser desafiador, interessante, ter um objetivo que
possibilite ao sujeito o ‘se conhecer’ a partir de sua própria ação no jogo e, finalmente,
que todos os jogadores estejam ativamente envolvidos com a situação, ou seja,
participando em todos os momentos do jogo. Além disso, resgata-se a importância
dada ao professor enquanto selecionador dos jogos pedagógicos, vinculados a seu
processo de construção dos conceitos, pelo aluno.

A autora propõe o professor como o organizador dos jogos e o aluno no centro de sua
realização e afirma que a prática com jogos não pode ser utilizada apenas como motivação, é
preciso ter objetivos claros, fazer os registros e explorar o jogo em si a partir de seus objetivos para
o ensino. Nesse momento do estudo, percebeu-se que o professor foi desterritorializado, pois ele
começou a perceber o que não fez em sua prática e a importância desses elementos no contexto da
aula.
A discussão de sua prática foi capaz de proporcionar avanços no conhecimento dele e dos
participantes envolvidos, pela oportunidade de conhecer e ressignificar uma prática importante como é o caso dos jogos para o ensino. Não que o professor não soubesse aplicar um jogo em sala
de aula; o que ele não fazia ainda era sua sistematização e reflexão, desta forma, conhecer e buscar
aplicar a base de conhecimentos de Shulman (2015) em sala de aula evidenciou para todos os
participantes a importância do registro, capaz de prover uma sequência lógica na organização e na
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aplicação do jogo, deixando clara a importância não apenas do conhecimento pedagógico, mas
também, do conhecimento pedagógico do conteúdo.
A partir do contato com o referencial teórico apresentado, o professor compreendeu a
importância do registro do aluno e da fase da exploração, na qual se promove a fixação e ampliação
do conteúdo durante o jogo. Associando essa compreensão com a base de conhecimentos do
Shulman (2015), ele conseguiu fazer essa relação e avançar muito ao longo do trabalho, quando
demonstrava ter vários insights durante as nossas reflexões e discussões.
Seu relato ao finalizar a reescrita da prática nos denota isso:
Quando apliquei a atividade não tinha em mente exatamente quais objetivos eu
gostaria de atingir com os alunos, o que me causou a sensação de ter elaborado algo
cujas “pontas” estavam soltas. Após os debates das oficinas do GEPEDUC da UFTM
e outras leituras, pude ter a consciência de que com o jogo é possível desenvolver as
quatro habilidades linguísticas de uma língua estrangeira (ouvir, falar, ler e escrever),
tendo em mente como algo fundamental os objetivos que se pretende atingir com a
atividade lúdica, articulando-se à finalidade do jogo, sejam jogos de expressão oral, de
vocabulário, de estruturas gramaticais, assim como o tempo de duração da atividade e
o seu desenvolvimento. (ROBERTO, Reescrita do Registro da prática, 2019).

Um de suas principais descobertas foi, segundo ele próprio, que “o jogo, quando bem
articulado, não precisa ser parte da aula, mas sim representar o momento da aula como um todo”.
(ROBERTO, Reescrita do Registro da prática, 2019). Daí foi se reterritorializando ao reescrever a
prática.
UMA PARADA MATEMÁTICA PARA DISCUTIR GEOMETRIA EM SALA DE AULA
A prática realizada pela professora de matemática Evelin refere-se a aula realizada com
turmas de 6º a 9º anos de uma escola pública rural. Foi uma atividade baseada na produção de
origamis em que o objetivo da professora era que os alunos pudessem reconhecer figuras
geométricas planas, presentes na natureza, através de dobraduras.
Inicialmente foram apresentados quatro vídeos diversos relatando desde a origem do origami
até a produção do mesmo. Foi escolhida uma dobradura que resultava na confecção de um octógono
regular, figura esta que não fazia parte do cotidiano dos alunos. Em seu relato, a professora afirma
que o tempo foi curto para toda a atividade que foi planejada e deste modo, não foi possível abordar
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os conceitos propostos inicialmente de caracterização das figuras, sendo possível apenas fazer uma
recapitulação do que são polígonos.
No caso da professora Evelin percebe-se que ela colocou no papel de forma mais
sistematizada aquilo que realizaria por ser um projeto da escola denominado “Parada Matemática”,
no entanto, durante a leitura e relato de sua prática ficou claro que ela havia se perdido nos
objetivos específicos do campo da matemática, se preocupando em programar uma atividade
interessante, que atraísse os alunos e se esquecendo um pouco da matemática e de seus objetivos de
aprendizagem.
O grupo refez a prática inteira com ela, ressignificando o conteúdo em cada dobradura e em
cada atividade que ela propunha, destacando a importância do aluno registrar cada etapa e da
atividade proporcionar a exploração do conhecimento de geometria, procurando destacar a
importância do aspecto pedagógico do conteúdo para além do conhecimento do conteúdo.
Destaca-se que durante as discussões percebia-se a resistência da docente, pois se limitava a
justificar cada passo da atividade sem refletir sobre o que falávamos, são as linhas duras que trazem
Deleuze e Guatarri (1995) que dificultam a mudança, ela se limitava a dizer que precisaria de mais
tempo. Após a digitação da atividade novamente ela olha e diz que realmente não deveria ter
repensado alguns dados, inclusive sobre a matemática em si, as diferentes habilidades que
precisamos oportunizar aos estudantes no
campo da geometria. Foi nesse momento que percebemos que houve a desterritorialização
da docente.
A IMPORTÂNCIA DAS DIMENSÕES DA AULA NUMA PRÁTICA DO CAMPO DA
HISTÓRIA
A prática do professor Everaldo se refere a três aulas ministradas pelo docente de História
em uma turma de 2° ano do Ensino Médio noturno. Foi uma atividade coletiva em que foi proposto
à turma que apresentassem um único trabalho, a respeito da Independência do Brasil, o que foi
possível, pois eram poucos alunos na turma. O professor informou que seriam avaliados o
trabalho em equipe, além da reflexão e criticidade dos alunos durante a apresentação.
Ele revelou ter sido uma aula que não foi preparada, visto que surgiu de um insight que ele
teve durante a aula, aproveitando a demonstração de interesse dos alunos em realizar a apresentação
de um trabalho sobre o tema em estudo. Apresentação de seminário é uma prática comum no campo
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da História, quando os alunos fazem maquete e apresentam o trabalho diferentemente do que
ocorreu nas práticas do professor Roberto e da professora Evelin que buscaram trazer práticas
diferenciadas.
O próprio professor Everaldo destacou que poderia ter obtido melhores resultados se tivesse
tido maior preocupação em orientar adequadamente os alunos. O resultado da proposta ficou bom e
ele se surpreendeu com a reação positiva dos alunos, tentou reorganizar, mas já não dava tempo
mais e aí ficou com aquilo que os alunos fizeram, que não estava ruim, mas que poderia ter sido
melhor aproveitado, tendo em vista que nem todos os alunos participaram dos estudos, ficando
alguns a cargo apenas da compra de balões e da decoração da sala de aula para a apresentação, que,
inclusive, receberia colegas de outra turma que se dispuseram a vir assistir.
O que ficou claro para todos e ficou registrado pelo próprio professor ao reescrever sua
prática é que mesmo que seja uma prática corriqueira no campo da História, ela precisa de registro
sistematizado e de reflexão; é preciso avançar e explorar mais a atividade continuamente. E foi
justamente no momento em que colocou a atividade no papel que percebeu os movimentos
ocorridos e o quanto poderia melhorar, foi se desterritorializando.
No caso da avaliação ficou clara a necessidade de se estabelecer os critérios para avaliar e
que os alunos tenham ciência desse processo. Embora seja desafiador para o professor descobrir
qual foi o nível de participação e envolvimento dos alunos, quando se trata de apresentações de
seminários, não é justo que todos obtenham a mesma nota, como foi o caso, quando dois fizeram e
o restante apenas apoiou. Afinal, ao planejar uma atividade é importante que o professor estabeleça
formas de avaliar cada um dos objetivos propostos de forma condizente com o que foi proposto. Só
assim será evidenciada, além da dimensão técnica, a dimensão ética da aula, no sentido de não
promover distinções e privilégios no momento de avaliar os alunos, o que poderia comprometer a
relação saudável entre eles e o professor, perdendo-se aí oportunidade da promoção do diálogo
como importante canal para a aprendizagem, dialogando com Veiga (2008).
A discussão do relato do professor Everaldo também evidenciou, para ele e todos os
participantes, a importância da dimensão técnica da aula, intimamente vinculada à dimensão
política, tendo em vista que a aula, além de ser bem organizada, deve ter repercussão na vida
pessoal e social dos alunos e não ser um mero evento acadêmico descontextualizado da realidade.
Uma atividade que só tenha sentido em sala de aula, apenas com a finalidade de gerar nota,
perde em significado real porque aquele aluno que não se envolveu vai aprender apenas o que os
colegas apresentaram, perdendo a oportunidade de se desenvolver pesquisando, analisando e
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apresentando seus próprios achados e permanecendo apenas naquilo que é o resultado final do
trabalho dos outros colegas.
A dimensão política é justamente aquilo que você leva da aula para a sua vida, para o
contexto social, para as suas descobertas novas que vão acontecer. No caso da dimensão estética
percebemos que esteve presente no sentido de a atividade ter sido um diferencial positivo e ter
gerado motivação em alguns alunos naquela turma de EJA, a ponto de despertar também o interesse
da professora de Língua Portuguesa que levou seus alunos para assistirem a apresentação. A aula
conseguiu promover a criatividade e trazer um “brilho no olhar do aluno”, mas só para aqueles que
se envolveram, porque aqueles que não participaram revelaram seu desconforto por não terem se
esforçado e receberem a mesma nota dos que pesquisaram e desenvolveram o tema.
Percebemos que a atividade apresentada pelo professor Everaldo se tornou interessante
porque nela apareceu a dimensão estética, que é a mais esquecida na escola. Esse foi também,
certamente, o motivo pelo qual foi escolhida por ele para ser ressignificada pelo grupo, porque de
alguma forma os alunos tiveram interesse, foi uma atividade que chamou a atenção dando
oportunidade aos alunos de fazerem um poema, uma oportunidade de usar as diferentes linguagens
artísticas. A criatividade esteve presente e se tornou o grande diferencial, afinal foi uma aula onde
os alunos não ficaram só lendo e respondendo questionários, eles tiveram oportunidade de criar
alguma coisa. O problema detectado pelo próprio professor e discutido no grupo foi que o fato da
atividade não ter sido devidamente orientada e acompanhada de perto pelo professor, que deixou os
alunos muito a vontade, não estabelecendo critérios de participação e de avaliação que a
validassem.
(IN)CONCLUSÕES
Nos encontros para discussão das práticas se evidenciou o quanto o conhecimento
pedagógico, o quanto conhecer o conhecimento pedagógico do conteúdo, enfim, a base de
conhecimentos para o ensino que Shulman (2015) pode contribuir ao docente, no contexto da sala
de aula, a planejar e organizar sua prática pedagógica. Em relação ao jogo fica claro a necessidade
de não ocorrer o jogo pelo jogo, a importância do registro e do explorando, ou seja, de se utilizar o
jogo como metodologia da aula, para se construir conceitos, que o professor perceba que essas
atividades não têm que ser dadas após o conteúdo, elas podem ser o conteúdo.
Os encontros formativos foram importantes para que os professores não só apresentassem
suas práticas, mas para discuti-las num movimento colaborativo em que todos se expressavam.
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Também percebemos que a partir das discussões os professores eram desterritorializados e ao
refazerem a prática percebiam o quanto a base de conhecimento para o ensino e as dimensões da
aula são importantes e que o improviso acontece, mas o registro é importante e necessário bem
como explorar a atividade da melhor forma possível.
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Resumo
Este artigo compreende algumas reflexões a partir de “Oficinas Formativas” realizadas com professores
da educação básica, licenciandos e pesquisadores onde, colaborativamente e coletivamente, os sujeitos
foram instigados a realizarem reflexões sobre práticas pedagógicas na educação básica. Este trabalho
está articulado às investigações do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Cultura
(GEPEDUC/UFTM) no âmbito do projeto de pesquisa em rede “Ensino Superior e Escola Básica em
Rede Colaborativa: a Formação de Professores em Pauta” financiado pela FAPEMIG. Como
fundamento metodológico, a cartografia baseada na obra de Deleuze e Guattari, promoveu a descrição
de práticas pedagógicas dos docentes e a construção coletiva de rizomas e desterritorializações em
processos reflexivos a partir de suas aulas. Com o objetivo de descrever as práticas pedagógicas dos
docentes experimentando num contexto colaborativo as discussões em torno delas, analisou-se neste
texto as experiências colaborativas com os professores Roberto, Evelin e Everaldo (nomes fictícios),
docentes das áreas de Inglês, Matemática e História respectivamente. Os professores compartilharam
com o grupo atividades desenvolvidas em sala de aula como jogos, dinâmicas e seminários, onde
colaborativamente, os sujeitos participantes das oficinas formativas tensionaram tais práticas
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pedagógicas, promovendo desterritorializações e reflexões sobre as atividades desenvolvidas pelos
docentes. Contudo, a partir da participação dos docentes e demais sujeitos nas oficinas formativas, bem
como com os relatos dos professores Roberto, Evelin e Everaldo sobre suas práticas pedagógicas e as
reflexões de cunho teórico e metodológico construídas coletivamente nas oficinas, evidenciou-se que
tal metodologia foi importante para que os docentes não só apresentassem suas práticas, mas para
discuti-las num movimento colaborativo em que todos se expressavam. Também se percebeu que a
partir das discussões, os professores eram desterritorializados e ao refazerem a prática percebiam o
quanto a base de conhecimento para o ensino e as dimensões da aula são importantes no fazer
pedagógico.
Palavras-chave: Oficinas Formativas; Cartografia; Prática Pedagógica; Dimensões da Aula; Formação
de professores.
CARTOGRAFIAS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA EM CONTEXTO DE DIVERSIDADE NA
EDUCAÇÃO BÁSICA
Ana Lúcia Gomes da Silva – UNEB
Fernando Macedo da Silva – UNEB
Fábia Alves de Lima – UNEB

INTRODUÇÃO
Partindo do pressuposto de que a escola historicamente se caracterizou como instituição
reprodutora de políticas e práticas educacionais que privilegiam determinados grupos sociais, e, de
acordo com Miranda (2008), legitima a exclusão de indivíduos considerados fora dos padrões
homogeneizadores, o texto em tela organiza e expõe os resultados de pesquisa, que toma como
objeto de estudo as práticas pedagógicas dos/das docentes da Educação Básica em contextos de
diversidade, considerando, sobretudo, as dimensões de gênero, sexualidade, raça e deficiência.
Desse modo, o objetivo central do presente estudo investigativo foi compreender quais as
principais contribuições das práticas pedagógicas das docentes e suas implicações no trato da
diversidade e das diferenças em sala de aula, tendo como espaço investigativo uma escola da rede
pública municipal da cidade de Jacobina/Bahia, parceira da pesquisa no diálogo entre a
Universidade e a Educação Básica. Também teve como objetivo analisar os relatos/narrativas
tecidos nas falas das colaboradoras referentes à formação, saberes docentes e às suas experiências,
considerando os sujeitos heterogêneos que habitam o cotidiano escolar e interrogam à docência.
Esta narrativa se alicerça através das atividades desenvolvidas nos subprojetos de iniciação
científica, intitulados “A Educação Inclusiva na construção da Identidade do Sujeito Surdo” e
“Práticas Pedagógicas na Educação Básica de Jacobina em Contextos de Diversidade:
interseccionalidade e recursos multimídias”, aprovados pelo edital 026/2018, ambos vinculados ao
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projeto da orientadora Profª. Drª. Ana Lúcia Gomes da Silva, intitulado “Profissão docente na
Educação Básica do Piemonte da Diamantina: formação, contextos de diversidade e práticas
pedagógicas”, ambos vinculados ao grupo de Pesquisa Diversidade, Formação, Educação Básica e
Discursos – DIFEBA.
REFERENCIAL TEÓRICO QUE FUNDAMENTA O ESTUDO: ALGUNS APONTAMENTOS
Ao acionarmos a prática pedagógica como foco deste artigo, se faz necessário discutir
profissão docente e o que este conceito implica. Nóvoa (1992) sinaliza que para a formação de
professores o desenvolvimento profissional precisa ganhar centralidade, considerando ainda que o
professor é um ser individual, cujas experiências de vida e da profissão o forjam cotidianamente, no
coletivo.
Além disso, os estudos de Alves (2002) também dialogam acerca da formação ao apontar as
experiências, tomadas como saberes da prática, os quais são criados, (re) significados, e, portanto,
reinventados, considerando os sujeitos no cotidiano escolar, visando atender a heterogeneidade que
aí se configura e que não está prescrita nas políticas oficiais, já que a diversidade é humana e se
concretiza de modo desafiador no cotidiano da escola. Saberes que se incorporam à auto formação e
formação docente além dos conteúdos formais e da formação acadêmica recebida pelos docentes.
Acerca da identidade e das diferenças, de acordo com as contribuições trazidas por Silva
(2000), quando tomamos a identidade como processo e as diferenças como produto derivado desse
processo, passam a existir classificações, hierarquizações e práticas de silenciamento, construídas a
partir das relações de poder. Porém, quando tomamos a diferença como processo e a identidade
como produto derivado da diferença, não existem classificações criando hierarquias, mas sim, o
encontro entre o “eu” e a alteridade - aquilo que é do outro - (figura 1).
Destarte, considerando as dimensões que serão investigadas nesta narrativa ao tratarmos da
diversidade no contexto da Educação Básica (deficiência, gênero, sexualidade e raça), se faz
necessário apresentar qual concepção teórica tomamos para as dimensões centrais neste estudo.
A dimensão “deficiência” foi tratada de acordo com os pressupostos da Educação Inclusiva.
Segundo a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL,
2008), a Educação Inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de
direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis. De acordo com o
documento:
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Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a
necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superálas, a educação inclusiva assume espaço central no debate acerca da sociedade
contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão. A partir dos
referenciais para a construção de sistemas educacionais inclusivos, a organização de
escolas e classes especiais passa a ser repensada, implicando uma mudança estrutural
e cultural da escola para que todos os estudantes tenham suas especificidades
atendidas. (BRASIL, 2008).

As dimensões de gênero, sexualidade e raça/cor foram tratadas com os pressupostos de uma
abordagem conjunta, que possibilitasse que os referidos temas fossem abordados de maneira a
romper com concepções essencialistas que outrora foram responsáveis pela opressão de alguns
grupos como negros, mulheres e homossexuais:
gênero, raça, etnia e sexualidade estão intimamente imbricados na vida social e na
história das sociedades ocidentais e, portanto, necessitam de uma abordagem conjunta.
A adoção dessa perspectiva justifica-se eticamente, uma vez que o processo de
naturalização das diferenças étnico-raciais, de gênero ou de orientação sexual, que
marcou os séculos XIX e XX, vinculou-se à restrição do acesso à cidadania a negros,
indígenas, mulheres e homossexuais. (CARRARA, 2007, p.13)

Assim, a interseccionalidade foi nossa aliada neste percurso, utilizada como ferramenta
analítica cuja lente amplia a leitura da realidade, pois reconhecemos que ela é fundamental para
pensar como esses marcadores atuam conjuntamente para a problematização de práticas e saberes
que legitimam as opressões:
a interseccionalidade permite-nos enxergar a colisão das estruturas, a interação
simultânea das avenidas identitárias além do fracasso do feminismo em contemplar as
mulheres negras, já que reproduz o racismo. Igualmente o movimento negro falha pelo
caráter machista. (CRENSHAW apud AKOTIRENE, 2018, p.14).

A interação que simultaneamente atravessa o gênero, a raça, a classe, a geração e a
sexualidade marca os corpos e os interpela, pois são marcadores sociais, frutos de uma construção
socio histórica e política. Os corpos são textos a serem lidos, que se performatizam, que se
expressam, são, portanto, corpos políticos que transitam na realidade que é multidimensional. Deste
modo, os saberes experienciados se configuram, se retroalimentam no coletivo e nas reflexões
tecidas, pois tomamos o conceito de experiência como conhecimento que produzimos sobre nós,
nossas práticas pedagógicas.
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A experiência apresentada pela teórica feminista Joan Scott (1999) a concebe não como a
origem de nossa explicação, mas como aquilo que buscamos, queremos explicar como experiência.
Deste modo, ao apresentarmos as experiências da prática pedagógica das docentes tecidas nos
Ateliês, é na perspectiva de Scott, uma produção de conhecimento, [...] “uma problematização que
implica historicização, uma análise crítica. Por isso a autora nos interroga ao dizer:[...] “Como
podemos historicizar a experiência? Como podemos escrever sobre a identidade sem essencializála?” (SCOTT, 1999, p. 14).
As pistas apontadas pela autora convergem com o binômio identidade-diferença- já
apresentados neste texto, como processo de devir. Para Joan Scott (1999), estas pistas estariam
apontando na direção de respostas, haja vista que a identidade está implicada à noção de
experiência e que ambas são categorias tidas no geral com auto-evidentes e não são, como sugere a
autora, pois se trata de compreender a realidade como processos discursivos , operações complexos
e mutáveis pelos quais as identidades são atribuídas, resistidas ou abraçadas, e quais processos são
ignorados.
Ao narrarem suas práticas objetivamos dar visibilidades a todas estas singularidades e
diferenças que interpelam os sujeitos através dos marcadores que os atravessam continuadamente.
PERCURSO METODOLÓGICO: PISTAS E CONEXÕES ENTRELAÇADOS
Para alcançar os objetivos elencados, foi adotado o método Cartográfico, tomando como
inspiração o que propõe a cartografia social que é vista como linguagem e que visa a uma
“Cartografia da Realidade” (WOOD, 1978) e uma “Cartografia Social” (PAULSTON; LIEBMAN,
1994) na sociedade brasileira.
Desse modo, a cartografia social dialoga com o método cartográfico ao buscar compreender
as práticas pedagógicas dos professores, seus desafios, limites e potencialidades, visto que essas
práticas são elaboradas em contextos marcados pela produção de subjetividades e afetadas pelas
relações e jogos de poder. Esse procedimento proposto caracteriza-se como uma configuração
textual híbrida, semiótica, cujos sentidos vão sendo cartografados pelos sujeitos da pesquisa e
pesquisadores/as envolvidos/as. Para a cartografia social: “Com o resultado dessa interação é
possível mapear conceitos sociais como: problemas ambientais, situação de conflitos, transporte
escolar, trabalho, lazer, histórias de vida, entre outros”. (LIMA; COSTA, 2012, p. 85).
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O método cartográfico considera, pois, que a cartografia em educação segue e traça linhas,
elos e conexões que compõem seus mais diversos espaços. Fazer a cartografia é, pois, a arte de
construir um mapa sempre inacabado, aberto, desenraizado composto por diferentes linhas. Mapear,
pois, o espaço vivido, produzir subjetividades, ao habitar o território escolar na segunda etapa da
pesquisa, foi nosso propósito.
Como dispositivos de intervenção e construção de dados, foram utilizados o Ateliê de
Pesquisa e o diário de bordo para colher as pistas e reflexões tecidas pelas colaboradoras da
pesquisa.
Percurso para a construção dos Ateliês de Pesquisa
Em 20 de março de 2019, realizou-se reunião com coordenadoras pedagógicas da unidade
escolar, professores, orientadora e bolsistas, onde foram apresentados os projetos guarda-chuva,
“Profissão Docente na Educação Básica do Piemonte da Diamantina: formação, contextos de
diversidade e práticas pedagógicas”1, seguido pelos subprojetos de pesquisa citados na introdução.
Na ocasião, estiveram presentes 11 docentes de distintas áreas do conhecimento e 03
coordenadoras.
Os/as docentes, compreendendo a relevância e necessidade dos ciclos formativos e Ateliês
de Pesquisa, sinalizaram aderência à proposta, que foi planejada/organizada de acordo com os
horários da Atividade Complementar - AC disponibilizados pela coordenação escolar, considerando
a disponibilidade de tempo dos/as colaboradores/as. A construção do cronograma (figura 3) com as
temáticas a serem abordadas se deu através das emergências apontadas pelos docentes, que
sinalizaram quais temas eram de seu interesse. A temática mais sugerida foi “Educação Inclusiva”.
Em 03 de abril de 2019, realizou-se apresentação do cronograma à coordenação pedagógica,
propondo que em cada encontro fosse discutida uma temática levantada pelos próprios docentes.
Em 05 de junho foram iniciados os Ateliês de Pesquisa.

A professora Ana Lúcia Gomes da Silva, coordenadora da pesquisa, explicitou que a referida pesquisa tem como
projetos guarda-chuva a pesquisa Profissão docente na Bahia, coordenado pela docente Jane Rios e a pesquisa “Ensino
Superior e Escola Básica em rede colaborativa: a Formação de Professores em pauta”, coordenada pela professora
Váldina Gonçalves da Costa, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG),
vinculado Rede de Pesquisa sobre a Profissão Docente, composta pelas seguintes instituições: Universidade Federal do
Triângulo Mineiro e Universidade do Estado da Bahia, Campus Jacobina, através do Grupo de Pesquisa Diversidade,
Formação Educação Básica e Discursos - DIFEBA-UNEB.
1
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O lócus e os colaboradores
O lócus foi o Colégio Municipal Gilberto Dias de Miranda, situado no bairro Félix Tomaz,
em Jacobina, cidade localizada no território do Piemonte da Diamantina, interior da Bahia,
conforme figura 2 ao final do texto. A instituição é responsável pela educação básica, (sendo a
única do município que possui porte especial por seu quantitativo de alunos), abrange a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental I e II, e a Educação de Jovens e Adultos, funcionando nos turnos
matutino, vespertino e noturno.
Medeiros (2018) realizou análise do Projeto Político-Pedagógico, planos pedagógicos e os
livros didáticos da citada instituição, evidenciando que, não contemplam as especificidades de uma
educação antirracista e para a diversidade cultural dos/as estudantes. De acordo com a pesquisa, a
escola apresenta em seu PPP princípios educativos baseados na formação integral dos alunos,
compromisso não apenas com aspectos do processo de ensino e de aprendizagem, mas com o
desenvolvimento de valores. “Dentre os valores destacados no documento estão: respeito pelo
outro, solidariedade, ajuda mútua, responsabilidade, inclusão e sustentabilidade” (p. 55):
Este princípio contempla a busca por uma educação que atenda às diferenças e
desigualdades, presentes no espaço escolar do COMUJA cujo enfoque é muito
importante para a escola, seu ambiente e sua comunidade, uma vez que o espaço
escolar deve ser palco de discussões e debates dos diversos temas que permeiam a
diversidade e suas implicações. A educação deve contribuir na construção e
reconhecimento da identidade negra, e na superação das discriminações decorrentes
dos mais variados tipos de preconceitos. Todavia, o documento apenas cita, sem
contemplar em seu plano de ação, propostas para efetivação deste ensino para a
compreensão e valorização às diversidades. (MEDEIROS, 2018, p. 55)

Os critérios para a participação dos professores foram: aqueles que estivessem em efetiva
regência de classe e desejassem colaborar por livre adesão. Foi convidada também coordenação
pedagógica para a parceria. Inicialmente formou-se um grupo com 20 docentes interessados nos
“Ciclos de Formação” a serem realizados através dos Ateliês de Pesquisa. Posteriormente, houve a
participação de somente 09 colaboradoras, do sexo feminino, a saber: 01 docente do Fundamental I;
06 docentes do Fundamental II; 01 coordenadora pedagógica; 01 profissional atuante na
administração escolar que procurou a equipe de pesquisadores/as informando seu interesse na
formação.
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Diário de bordo: Cartografia das reflexões produzidas
O diário de bordo foi o dispositivo adotado para colher as pistas e reflexões tecidas pelas
colaboradoras durante e após os Ateliês. No Ateliê de 07 de agosto de 2019, foi solicitado às
participantes que construíssem de forma escrita um relato respondendo a seguinte indagação: Como
eu pensava as questões da diversidade antes do ateliê? Como eu penso as questões da
diversidade agora?
Um ponto central a ser observado nas reflexões tecidas pelas docentes nos diários de bordo,
de modo geral, é que ao descrever como viam as questões da diversidade antes dos Ateliês,
disseram que as questões sobre inclusão, gênero, sexualidade, raciais etc, eram questões esquecidas
ou tratadas sem aprofundamento. Desse modo, a diversidade não era tomada como princípio
formativo, compreendendo que as multiplicidades de identidades e diferenças constituem o espaço
escolar e precisam ser provocados e discutidos de forma diária e contextualizada com os estudantes.
As narrativas fazem emergir que, mesmo as professoras que antes dos Ateliês já possuíam
uma visão que compreendia a diversidade, em suas práticas pedagógicas diárias reconheceram
diversas dificuldades no trato dessas questões de forma didática: “porém, atentas ao desafio de
efetivar um trabalho voltado para essa diversidade, em que os estudantes fossem incluídos no
processo de aprendizagem reconhecendo as suas particularidades no fazer pedagógico do professor”
(Diário de bordo – Ana – 13.08.19).
RESULTADOS E DISCUSSÕES: CARTOGRAFIA DO TERRITÓRIO ESCOLAR
Como principais resultados, elencamos as cartografias produzidas por meio dos Ateliês de
Pesquisa e dos Diários de bordo. A concepção de Ateliê de pesquisa é para Ana Lúcia Gomes da
Silva (2016),
é o lugar como espaço-tempo formativo auto formativo, cujo trabalho será produzido
por pessoas/profissionais com vontade de criar e, onde se pode experimentar,
manipular e produzir produtos resultantes da pesquisa como princípio educativo,
cognitivo, formativo, colaborativo e de reflexão/avaliação constante sobre a
prática pedagógica. (SILVA; SÁ, p. 17)

No que tange aos Ateliês que abordaram a temática geral de Educação Inclusiva, foi
discutido os conceitos de “educação especial” e “educação inclusiva”. A Educação Especial como
modelo aplicado fora do contexto da educação regular, portanto, não possui o papel de incluir a
criança na sociedade. Enquanto a Educação Inclusiva alia a educação regular com a educação
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especial, desse modo, é necessário que haja a estruturação física da escola e a capacitação dos
professores e funcionários do ambiente escolar para lidar com esses alunos, de forma que suas
especificidades sejam respeitadas e não sejam excluídas dos processos de aprendizagem.
Foi explanada também a diferença entre os conceitos de Inclusão e Integração. O ato de
integrar é compreendido como processo de unificação de um todo, promovendo a construção de
uma sala de aula homogênea. Enquanto a Inclusão significa fazer parte, participar, ou seja, promove
a participação do aluno com todas as suas particularidades na sala de aula. No momento dessa
reflexão, uma das colaboradoras cita que: “(supressão do nome da aluna) está integrada, mas não
está incluída!”, referindo-se a uma aluna surda que cursa o 8º ano do ensino fundamental II.
Ao fazer a seguinte indagação: “A minha prática pedagógica inclui ou integra os meus
alunos?”, foram obtidas as seguintes respostas: “A minha integra”, “a escola integra o aluno...”. Em
diálogo com a questão lançada por Ferreira (2016, p. 66): “quais os indicativos para que possamos
considerar uma prática pedagógica realmente inclusiva?”. As docentes refletiram que o papel de
promover a inclusão não é papel somente do professor, mas da estrutura escolar como um todo.
De forma geral, considerando a perspectiva da inclusão, a prática em sala de aula ainda vem
sendo desenvolvida de maneira descontextualizada, e, por isso, transfere a falta de resultados
satisfatórios para o aluno com deficiência, passando a prevalecer a imagem de que a deficiência está
no sujeito e não no sistema. Desse modo, os alunos acabam sendo integrados, mas não incluídos nas
propostas pedagógicas.
No que se refere às dimensões de gênero, sexualidades e raça/cor, foram discutidos
conceitos gerais e históricos acerca das temáticas confrontando com o cenário atual, em que a perda
de direitos da educação e diversidade, foram a tônica. As discussões pautadas e alicerçadas na
interseccionalidade provocaram de maneira positiva o coletivo, pois era para elas, um conceito
novo, que nos auxilia a compreender como as opressões operam na intersecção dos marcadores
sociais. Durante os ateliês foi possível perceber a tomada de posição das participantes, pois os
comentários foram os mais diversos e deles emergiam questões importantes, como quando uma
participante levantou a seguinte questão: “a preocupação é com a linguagem que eu tenho que usar
com ele (os/as alunos/as), pois a gente sabe que o que se fala é que a gente tá ensinando putaria”, ao
que uma outra participante respondeu: “[...] como professoras, precisamos marcar essa posição e
dizer que não é putaria, é conhecimento, que falar de sexo, sexualidade, de prazer é importante”.
Aqui a docente revela a importância do conhecimento das dimensões da diversidade para a
formação dos discentes como papel da escola e do currículo em ação, “com atos de currículo”,
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como utiliza Macedo ( 2011), já que o concebe numa perspectiva em que o currículo é pensado e
avaliado a partir de nossas implicações e responsabilidades em relação à formação que fazemos.
CONCLUSÕES
Os resultados apontaram que a própria formação, emerge como experiência narrada e tornase potente para gestarmos atos de currículo. Neste bojo, o coletivo propõe que esse movimento, seja
democrático e de possibilidades de intervenções que considera as demandas da escola e sobre ela
reflitamos e planejemos intervenções.
Percebemos também que a abordagem interseccional foi fundamental para que se
compreendesse que esses marcadores podem e devem ser abordados interligados, pois este
saber/fazer constitui em práticas voltadas para integrar e incluir, isso sendo posteriormente refletido
nas práticas pedagógicas, cada vez mais voltadas para uma desconstrução de práticas que oprimem
e excluem.
Assim, considerando todo o percurso do estudo e dos ateliês de pesquisa, percebemos que
sobretudo as temáticas de gênero e sexualidades ainda aparecem permeadas de medos e tabus,
sendo estes, os principais desafios a serem enfrentados. Reconhecemos e defendemos a
interseccionalidade como a ferramenta potente e que tem/terá papel necessário para que estas
temáticas ocupem o lugar necessário para um saber diverso e inclusivo.
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Figura 1. Rizoma da diferença como processo produtor de identidades e diferenças:

Fonte: Adaptação das autoras (2019).
Figura 2. Localização do Colégio no município de Jacobina.

Fonte: Google Maps (2019).
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Figura 3. Cronograma com temáticas dos ciclos:
CICLO
1º

TEMÁTICA

e

2º

05/06 e 12/06

- Apresentação do cronograma de formação;
- Metodologia dos ciclos;
Tema: Formação na/com a Diversidade para uma escola
inclusiva.

3º

Tema: Práticas Pedagógicas no contexto da diferença

03/07

Formação Docente para a Diversidade: Outros sujeitos,
outras práticas pedagógicas.

4º

Tema: Interseccionalidades de gênero, raça e sexualidade

10/07
5º

Tema: Multiletramentos e letramento científico na

24/07

Educação Básica

6º

Tema: Relações étnico-racial

07/08
7º

Elaboração de Sequências Didáticas - Levando em

14/08

consideração todos os temas debatidos nos Ateliês de
Pesquisa;

8º

Tema: Docência e diversidade: cartografias em aberto

28/08

Encerramento e avaliação da etapa 1/ Planejamento da
etapa 2
Fonte: Elaboração dos pesquisadores e colaboradores (2019)

Resumo
O texto apresenta os resultados de pesquisa que toma como objeto de análise as práticas pedagógicas
dos/das docentes da Educação Básica em contextos de diversidade, considerando as dimensões de gênero,
sexualidade, raça e deficiência. O objetivo central do estudo investigativo foi compreender as principais
contribuições das práticas pedagógicas das docentes e suas implicações no trato da diversidade e das
diferenças em sala de aula, tendo como espaço investigativo uma escola da rede pública municipal da cidade
de Jacobina/Bahia, parceira da pesquisa na interface universidade/educação básica. Também teve como
objetivo analisar os relatos/narrativas tecidos nas falas das colaboradoras referentes à formação docente e às
suas experiências, considerando os sujeitos heterogêneos que habitam o cotidiano escolar. Dada a sua
característica e objetivos pretendidos, o método adotado fundamenta-se no método cartográfico,
considerando que a cartografia em educação segue e traça linhas, elos e conexões que compõem seus mais
diversos espaços. Fazer a cartografia constitui-se numa arte de construir um mapa sempre inacabado,
aberto, (desenraizado), composto por diferentes linhas, a fim de traçarmos as intervenções, considerando as
demandas dos/das docentes. Utilizou-se como dispositivos de pesquisa o Ateliê de pesquisa e diário de
bordo para o cultivo dos dados. Os principais resultados emergentes apontaram que o coletivo atuou de
modo rizomático, ligando a subjetividade a situações presentes na sala de aula, e que, no contato com o
coletivo, foi possível mapear as conexões, marcas, relações dos temas dos encontros com as práticas
pedagógicas, refletindo e tensionando o que mais se repete nos discursos dos docentes sobre suas práticas
pedagógicas, de forma que as reflexões realizadas no Ateliê de pesquisa se traduziram como formativas e
auto formativas, pois além de fomentar a investigação e reflexão das práticas, nos movimentamos na
intervenção, simultaneamente.
Palavras-chave: Prática Pedagógica. Educação Inclusiva. Educação Básica. Diversidade.
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INTRODUÇÃO
Ensinar Matemática é uma especificidade do professor de Matemática. O que requer um
corpo de conhecimentos específicos de Matemática e sobre a Matemática, conhecimento
pedagógico, curricular, conhecimento dos processos de ensino-aprendizagem, da função social da
profissão e outros. Ademais, envolve as dimensões social, cultural, ética e política, interior e
exterior ao profissional (SACRISTÁN, 1999; RIOS, 2008).
A construção de grande parte desses saberes, que logo serão movimentados e articulados na
sala de aula, decorrem dos processos de profissionalização os quais iniciam-se na licenciatura em
Matemática, etapa em que o docente configura a sua primeira identidade profissional docente
(BOLÍVAR, 2006).
Nos desenrolar desses processos de profissionalização espera-se que o docente adquira
• domínio de conhecimentos: quer em áreas de especialidade, quer de natureza
pedagógica;
• sensibilidade cognitiva: capacidade ampliada pela visão dos conhecimentos em seus
sentidos lógicos e sociais, em seus contextos, aliados à compreensão das situações de
aprendizagem e dos que irão aprender;
• capacidade de criar relacionamentos didáticos frutíferos: ter repertório para escolhas
pedagógico-didáticas, saber lidar com as motivações e as formas de expressão das
crianças e jovens;
• condições de fazer emergir atitudes éticas entre interlocutores. (GATTI, 2013, p. 54)

A prática pedagógica é desenvolvida, muitas vezes, em um ambiente carregado de
incertezas, diversidades e problemas sociais, o que requer, por parte do professor, a mobilização e
articulação de conhecimento de naturezas diversas. Nesta perspectiva, Tardif (2002) completa a
discussão ao ressaltar que os docentes possuem saberes constituídos também a partir de sua própria
história de vida abarcando suas emoções, personalidade, cultura e outros. Estes também são
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mobilizados e empregados no exercício de sua prática pedagógica de acordo com as situações que
vivencia.
Como podemos observar o exercício docente não é constituído apenas por um saber
específico, mas pela articulação de saberes que envolvem o processo de formação profissional, a
socialização com os pares e com as instituições de ensino, bem como as experiências vivenciadas
pelo professor ao longo da vida (BOLÍVAR, 2006; SANTOS, 2018).
Esses saberes essenciais para o exercício da docência, uma vez que ao adentrar a sala de aula
os professores podem sofrer um choque de realidade, caso encontrem dificuldades para mobilizar e
articular os saberes que envolvem a diversidade as questões culturais e o ensino de matemática,
dada a complexidade da sala de aula. Além disso, esses saberes contribuem para o desenvolvimento
das aulas no que se refere às dimensões da aula, sendo elas: ética, estética, técnica e política. (RIOS,
2008).
Dessa forma, conhecer os saberes movimentados pelos professores na sala de aula, pode
contribuir para o repensar da formação inicial e da formação continuada, além de auxiliar os
professores no desenvolvimento da docência. Além disso, na prática docente muitas ações são
realizadas, estas perpassam pelo campo ideológico, cultural e moral, assim é indispensável,
também, a reflexão sobre estas ações, visto as dimensões da aula, como afirma Rios (2008).
Assim sendo, questiona-se quais os saberes mobilizados em sala de aula por professores de
Matemática no âmbito das dimensões da aula? Para responder a esta pergunta, pretendemos analisar
a prática desenvolvida por três professores da educação básica, que atuam em diferentes segmentos.
Para melhor compreender sobre o objeto de estudo, passamos à construção do referencial teórico.
REFERENCIAL TEÓRICO
Em uma aula há diversas dimensões imbricadas, logo, há de se reconhecer que um professor
não apenas "dá aula" e o trabalho docente vai para além do simples saber o conteúdo, há diversos
saberes envolvidos ao se ensinar. Essas dimensões existentes em uma aula, segundo Rios (2008),
podem ser separadas em quatro (Quadro 1), cada uma com suas características, que se misturam
umas às outras, sendo difícil delinear exatamente onde uma começa e a outra termina.
Todas essas dimensões estão presentes na elaboração de uma aula, mesmo que não
intencionalmente, isso porque cada sujeito, ao construir e reconstruir a sua identidade social, traz
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consigo princípios éticos e morais, concepções e ideologias que foram construídas ao longo da vida,
as quais refletem nas suas ações (DUBAR, 2005).
Os saberes específicos da profissão docentes, constituem parte fundamental no que se refere
às dimensões de uma aula. A mobilização destes, articulam-se a princípios éticos, ideológicos
políticos e culturais. Na elaboração de uma aula, muitos fatores precisam ser considerados pelo
docente, como por exemplo, o

conhecimento do conteúdo a ser ensinado; o conhecimento

pedagógico geral; o conhecimento do currículo; o conhecimento pedagógico do conteúdo; o
conhecimento dos alunos e de suas características; o conhecimento dos contextos educativo e seus
objetivos, das finalidades e dos valores educativos, de seus fundamentos filosóficos e históricos. De
acordo com Shulman (2005), esses conhecimentos são a base para o exercício da docência.
Contudo, devemos ressaltar que a sala de aula é carregada de incertezas, e que muitas vezes
a aula elaborada pode não suprir as necessidades e imprevistos que surgem no seu desenvolver, fato
que também requer do professor a mobilização dos conhecimentos supracitados, para que possa
reelaborar imediatamente a aula, atendendo o contexto e as situações inesperadas, de modo a criar
novos meios de ensinar e aprender.
Dando sequência a discussão sobre os conhecimentos específicos do professor, Ball,
Thames e Phelps, (2008), no campo da Matemática, discutem e ampliam os conhecimentos base
citados por Shulman (2005), fazendo considerações sobres alguns conhecimentos importantes à
prática profissional do professor de Matemática. Os autores propõem domínios de conhecimentos
matemáticos para ensino da disciplina, os quais são divididos em duas áreas, sendo elas:
conhecimento do assunto e conhecimento pedagógico do conteúdo. Cada área possui três domínios,
como mostrado no Quadro 2.
Esses conhecimentos, citados por Ball; Thames; Phelps (2008), fazem parte do rol de
conhecimentos específicos do professor de Matemática, ao quais o professor necessita mobilizar
durante as suas aulas. Trata-se de um trabalho que envolve diálogo com os estudantes, pensar sobre
o que ensinar, porque ensinar e como ensinar, o requer do professor mais do que domínio do
conteúdo (SHULMAN, 2005; BALL; THAMES; PHELPS, 2008).
A prática docente vista por esse lado, requer um trabalho colaborativo, em que professor e
aluno aprendem juntos, vivenciam experiências juntos, constroem, reconstroem e inventam juntos
(RIOS, 2008). No que tange a Matemática, consideramos que o seu ensino está para além do chão
da escola, visto que a Matemática faz parte do desenvolvimento social, ético, cultural, político e
econômico do ser social e da sociedade como um todo.
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A mobilização dos saberes, bem como a discussão destes no âmbito das dimensões da aula,
são fundamentais para promover reflexões sobre a prática docente e um ensino relevante e
significativo para os estudantes, isso porque ensinar Matemática está para além de limitar-se apenas
ao conteúdo específico, um dos fatores que justifica este estudo. Além disso, analisar os saberes
mobilizados, bem como a sua articulação no âmbito das dimensões da aula, pode contribuir para
possíveis avanços dos cursos de formação inicial e formação continuadas, visto os saberes
específicos da docência, configuram-se na formação inicial, sendo aperfeiçoados e lapidados na
formação continuada e no exercício da docência.
Dado a construção deste referencial e sua relação com o objeto de estudo, apresentamos a
seguir o caminho metodológico que envolveu este trabalho.
METODOLOGIA
As discussões desenvolvidas no decorrer deste trabalho configuraram-se a partir dos
encontros realizados no Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Cultura (GEPEDUC), no qual
são realizados diversos estudos relacionados à formação de professores. Neste grupo, três
professores de Matemática, licenciados pela mesma instituição, a partir das leituras e discussões
sobre práticas pedagógicas, iniciaram um processo reflexivo e investigativo sobre as práticas que
haviam desenvolvido recentemente no exercício docente, o que nos permite configurar o estudo em
tela, como uma investigação da própria prática.
Segundo Ponte (2002),
A investigação é um processo privilegiado de construção do conhecimento. A
investigação sobre a sua prática é, por consequência, um processo fundamental de
construção do conhecimento sobre essa mesma prática e, portanto, uma atividade de
grande valor para o desenvolvimento profissional dos professores que nela se
envolvem ativamente. E, para além dos professores envolvidos, também as
instituições educativas a que eles pertencem podem beneficiar fortemente pelo facto
dos seus membros se envolverem neste tipo de atividade, reformulando as suas formas
de trabalho, a sua cultura institucional, o seu relacionamento com o exterior e até os
seus próprios objetivos. (p.3)

Nesta perspectiva, os professores participantes deste estudo adotaram postura investigativa
sobre algumas ações desenvolvidas durante a aula que desenvolveram, visto as dimensões da aula
citadas por Rios (2008). Isso para refletir sobre os saberes mobilizados, pensar sobre possíveis
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mudanças e construir conhecimentos que possam ser compartilhados com seus pares. Movimento
este, que também é formativo, uma vez que, a identidade profissional docente também é constituída
a partir da socialização com os pares, como aponta Bubar (2005), Bolívar (2006) e Santos (2018).
A primeira fase da construção deste estudo, aconteceu por meio de reuniões previamente
agendadas pelos professores participantes. Nesse momento, os professores mergulharam na
literatura para construir o referencial teórico. Dessa forma, foi possível elaborar um rol de
conhecimentos teóricos, por meio do qual foi possível ampliar os conhecimentos que favoreceram a
compreensão de certos aspectos que configuram o contexto do objeto.
Na segunda fase, o grupo passou a construção dos dados para análise. Segundo Nacarato
(2009, p. 247),
consideramos como condições essenciais para a pesquisa da própria prática o registro
intencional e sistemático do(a) professor(a)-pesquisador(a), bem como a sua participação em
espaços de (com)partilhamento de ideias e saberes, os quais possibilitarão (re)elaborações
conceituais e aprendizagens docentes, no que diz respeito tanto à prática docente quanto à própria
metodologia da pesquisa.
Dessa forma, os dados foram construídos pelos planos de aula, bem como pelas observações
e reflexões que os professores de Matemática registraram em seus diários de aula. O material foi
selecionado, considerando o critério de que haviam sido elaborados e desenvolvidos recentemente,
visto a data das discussões realizadas no GEPEDUC. A investigação desses, visa refletir sobre as
práticas pedagógicas desenvolvidas de modo a pensar sobre os saberes mobilizados no contexto das
dimensões da aula, fazendo emergir discussões de possíveis mudanças e avanços.
Os planos de aula foram planejados para segmentos de ensino diferentes, portanto, para
distinguirmos os professores, usaremos siglas referentes ao tipo de segmento ao qual cada um
exerce suas funções docente. A professora FI, elaborou e desenvolveu uma aula para alunos do 5º
ano do Ensino Fundamental I, o professor EM, para uma turma do 1º ano do Ensino Médio e o
professor PV, para alunos de uma turma de curso pré-vestibular.
Na terceira fase, foi feita a análise interpretativa dos dados, na qual utilizamos a
triangulação de dados (referencial teórico, planos de aula, diário de aula) que, segundo Marcondes e
Brisola (2014, p.206), nos permite “um comportamento reflexivo-conceitual e prático do objeto de
estudo da pesquisa sob diferentes perspectivas”. Esta estratégia possibilita o diálogo e o entrelaçar

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2822

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

dos dados, isso porque um complementa o outro, favorecendo a riqueza das interpretações, o que
aumenta o rigor e a coerência das conclusões atingidas.
Esta análise foi desenvolvida durante os encontros do grupo, momento em que os mesmos
optaram pela apreciação do material por meio de quatro eixos estabelecidos a priori, são eles: 1dimensão ética; 2- dimensão técnica; 3- dimensão estética; 4- dimensão política. Devemos ressaltar
que entendemos que tais dimensões são indissociáveis e que durante as análises elas se entremeiam,
mas por questão didática optamos em colocá-las separadamente. Assim sendo, passamos a
discussão dos resultados.
DISCUSSÃO DOS DADOS
Ao analisar o plano de aula do professor do EM verificamos que a proposta de início era a
introdução do conceito de Progressão Geométrica, porém, ao adentrar na sala de aula o docente
deparou-se com uma situação não corriqueira. No dia, muitos alunos não compareceram à aula
devido a uma paralisação de funcionários estaduais. Situação que causou desconforto no docente, a
qual foi registrada em seu diário de aula: senti-me extremamente desconfortável em iniciar um novo
conteúdo com tantas baixas, o que fazer?
Diante da incerteza da sala de aula, o professor do EM mergulhou em um processo reflexivo
na buscando uma alternativa que envolvesse os alunos presentes, mas que não prejudicasse os
alunos ausentes.
Observei o quadro da aula passada, buscando inspiração naquilo que o professor
anterior havia trabalhado, mas não tive epifania alguma. Virei-me novamente para
contemplar a sala e todos os alunos estavam no celular, inclusive muito confortáveis.
Olhei para um aluno que estava no primeiro lugar e ele estava lendo sobre A cifra de
césar. Perguntei o que ele fazia lendo a Cifra de César e ele me disse que ele,
juntamente com um grupo de amigos, focava-se em estudar “mistérios” e enigmas...
Posteriormente ele me perguntou como eu conhecia a Cifra de César Respondi que a
cifra de césar foi uma companheira minha ao longo da construção de um jogo digital
que havia feito, mas acabei interrompendo minha explicação, pois finalmente, havia
descoberto o que fazer na minha aula!!! (Professor do EM, grifos do professor).

A observação do docente e o seu diálogo com o estudante, foram pontos de partida para que
o professor pudesse propor uma nova atividade. Um movimento de pensar sobre o que ensinar,
porque ensinar e como ensinar, como aponta (SHULMAN, 2005; BALL; THAMES; PHELPS,

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2823

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

2008; FREIRE, 1994). Ademais, tal ação e reflexão, reflete a dimensão ética e política da aula
como aponta Rios (2008), visto que há uma preocupação, por parte do docente, quanto a presença
dos alunos, o conteúdo a ser ministrado e a significância deste para os estudantes. Dessa forma
percebe-se a mobilização de princípios e valores que envolvem a função social da profissão, bem
como o entendimento de que o conhecimento é uma construção coletiva, que deve ser significativo
e relevante para ambas as partes.
O professor dando seguimento a aula, contou a história da Cifra de César e, aos poucos, foi
articulando e entrelaçando o assunto aos conceitos de criptografia e progressão geométrica. Feito
isso, uma atividade em grupos foi desenvolvida, sendo a avaliação centrada na participação dos
alunos e no seu engajamento, já que os discentes abriram mão até mesmo do recreio para participar.
Assim, percebemos que a aula desse professor foi construída com os alunos e para os
alunos. Ele conseguiu reelaborar a aula, mobilizando seus saberes profissionais e saberes
experienciais para perceber qual a linguagem dos estudantes, selecionar o conteúdo, identificar e
articular os conhecimentos em relação a Cifra de César e a Matemática, conhecimentos
fundamentais para o professor de Matemática, como aponta Ball; Thames; Phelps, (2008). Ações
que refletem a dimensão estética e técnica da aula. Estética, dado o novo desenho da aula, sua
logicidade e coerência. Técnica, visto a utilização dos conceitos e procedimentos matemáticos.
Passando a análise do professor do PV, verificamos que se tratava de uma aula de raciocínio
lógico direcionada a alunos com um objetivo comum: passar em provas objetivas de concursos.
Segundo as observações deste professor, a turma possuía expectativas de estarem em um espaço de
educação dedicado exclusivamente à resolução de exercícios. Fato que não deve ser ignorado, visto
que ensinar e aprender é uma prática social (RIOS, 2008; FREIRE, 1994) onde os atores devem ter
seus interesses respeitados.
Neste contexto, dizer que a aula tradicional não é adequada, seria um erro. Isso porque, cada
turma possui suas especificidades, vive momentos distintos e são protagonistas de culturas
diferentes. Há alunos que não se adaptam com aulas dinâmicas e inovadoras, e identificam-se com
as aulas ditas tradicionais. Por mais que o professor queira dar uma aula diferente, deve se atentar
para o fato de que não seja isso que o aluno procura neste momento.
Compreender as características de cada grupo e pensar sobre elas é adotar uma postura ética,
pois existe a preocupação e reflexão sobre o que os alunos estão buscando. Somente assim, o
docente pode pensar nas ações que deve desenvolver para alcançar os seus objetivos, bem como o
de seus alunos. (RIOS, 2008). Um processo crítico-reflexivo sobre as próprias ações, afinal, caso o
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docente ignorasse as dúvidas e mantivesse o planejamento imutável, o quanto ele estaria sendo
significativo para estes alunos?
Como observamos no plano de aula do professor do PV, imprevistos também acontecem.
Verificamos que ao ministrar o conteúdo, os alunos manifestaram dúvidas sobre conhecimentos
base, o que dificultava o aprofundamento do assunto em estudo. Identificando as vulnerabilidades
dos alunos o professor traçou novos caminhos referente ao ensino a fim de contribuir para o
aprendizado dos alunos. Tal ação, combina o conhecimento sobre os estudantes e seus
conhecimentos matemáticos, o conteúdo matemático e a Matemática. (BALL; THAMES; PHELPS,
2008). Fato que caracteriza, também, uma sensibilidade no seu fazer pedagógico, a qual permite a
reelaboração estética da aula, como aponta Rios (2008).
Em meio a todo o movimento que envolve a aula, verificamos ainda a dimensão técnica e a
política. Presente do início ao fim, a técnica emerge dos saberes matemáticos e do domínio de seus
procedimentos, os quais ele utiliza para construir uma sequência que permita o aprofundamento do
conteúdo a posteriori. Já a política manifesta-se na criação do espaço de interação que envolve a
aula, onde a socialização de saberes e a reflexão sobre estes fundamentam-se.
Por fim, observando o planejamento da professora do Ensino Fundamental I percebe-se que
a própria aula já se estrutura em um terreno ético e político, afinal, trata-se de uma proposta
interdisciplinar com a matéria de Cultura e Cidadania. Articular o grafismo indígena e os conteúdos
matemáticos de modo a promover a exploração e valorização da cultura brasileira junto às
habilidades e conhecimentos relativos à disciplina também revela o teor técnico dessa aula.
A preocupação com a formação integral dos indivíduos, o processo de reflexão, a
sensibilização, a articulação e a compreensão dos saberes desenvolvida ao longo da atividade, bem
como todo processo de confecção do traçado indígena apresenta-nos uma perspectiva criadora,
humana.
Dessa forma, a estética se faz tão forte nessa atividade que se dá a impressão de que o
planejamento dessa aula fundamenta-se na intenção de fazer “a dimensão estética do aluno a
participar da aula, a aparecer na sala (para depois avançar porta afora, pela vida adentro)”,
conforme Rios, 2008.
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CONCLUSÕES
Cada docente participante deste estudo, traz consigo saberes da experiência, conhecimentos
profissionais e existenciais que lhes são próprios. Estes, quando compartilhados com seus pares,
promovem um movimento dual que tem como produto a aprendizagem de como “ser professor” e o
crescimento profissional.
Dessa forma, No que tange a pergunta diretriz deste estudo, notamos que os professores
participantes deste estudo, mesmo em espaços diferentes, conseguem mobilizar os saberes
profissionais e experienciais advindos da sua formação inicial e do exercício docente, cada qual
com as suas especificidades. Porém, cabe ressaltar que a sala de aula é um espaço interativo que
sofre mudanças a todo instante, o qual requere constantemente a reelaboração e articulação dos
saberes específicos da docência e pedagógicos.
Percebemos que os processos de profissionalização, as experiências da prática pedagógica,
os valores, as concepções de mundo e as experiências de vida constituem o modo de ser e agir dos
docentes, e estas, consequentemente configuram as dimensões ética, estética, técnica e política que
envolvem o desenrolar da aula, isso porque o modo como o professor se posiciona, fala e age
ensina. Da mesma forma, o professor aprende quando está ensinando.
Além disso, a reflexão sobre a própria prática, contribuiu para que a partir do olhar do outro
e do seu olhar sobre o outro, os docentes tiveram a oportunidade de legitimar seus conhecimentos,
refletir sobre novas possibilidades, identificar-se com o outro no que se refere às incertezas e aos
desafios da profissão e, a partir disso, reformular suas atitudes e ações, construir novos
conhecimentos, ensinar e aprender. Sendo assim, sugerimos que os docentes, principalmente, os que
encontram-se no espaço escolar possam apresentar as suas reflexões sobre a prática docente, isso
para que ocorra a disseminação do conhecimento não apenas acadêmico, mas da prática efetiva,
uma vez que tais relatos podem apresentar conhecimentos e ações que ainda não são conhecidas, as
quais podem contribuir significativamente para o crescimento profissional docente e o ensino
oferecido.
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ANEXOS
Quadro 1. Dimensões da aula.
Dimensão

Descrição

Dimensão ética

É a ética e a moral da profissão, sendo a moral o conjunto de valores, regras e
normas e a ética as reflexões sobre a moralidade.

Dimensão técnica

É o conhecimento dos conteúdos e dos saberes, e a compreensão da melhor
maneira de se articular determinadas técnicas e conteúdos.

Dimensão estética

É a sensibilidade na relação pedagógica e sua orientação numa perspectiva
criadora.

Dimensão política

É a conscientização de que a sociedade é uma construção coletiva e ao
exercício da cidadania.
Fonte: Rios, 2008.
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Quadro 2. Domínios de conhecimento matemático divididos em duas áreas.
Conhecimento do assunto

Conhecimento pedagógico do conteúdo

Conhecimento Comum do Conteúdo
(CCK): engloba o conhecimento
matemático em si, ou seja, não é um
conhecimento específico para o ensino;
mas ainda sim um conhecimento
necessário para o professor de
matemática.

Conhecimento de Conteúdo e alunos (KCS):
combinando o conhecimento sobre os alunos e o saber
matemático, sendo possível que se antecipe o que os
alunos podem pensar, o que será interessante e
motivador. Unindo o conhecimento que se tem sobre os
estudantes e seus conhecimentos matemáticos, e a
matemática.

Conhecimento do Horizonte do
Conteúdo: compreender a relação entre
os tópicos matemáticos, compreendendo
para além da matemática presente no
currículo.

Conhecimento de Conteúdo e ensino (KCT): esse
conhecimento mistura os saberes matemáticos e dos
procedimentos, possibilitando que os professores deem
uma sequência aos conteúdos, escolhendo como irão
aprofundá-los.

Conhecimento Especializado do
Conteúdo (SCK): conhecimento
matemático e as habilidades únicas para
o ensino, ou seja, é a habilidade de
transformar o saber acadêmico em um
saber que possa ser assimilado pelos
alunos.

Conhecimento de Conteúdo e currículo: conhecimento
do conteúdo matemático, seus tópicos principais e
periféricos, e as dimensões desses tópicos. O
conhecimento do currículo se divide em duas partes,
sendo elas, conhecimento horizontal do conteúdo e
conhecimento vertical do conteúdo, sendo que, na
primeira trata-se do conhecimento que o professor tem
do currículo das outras disciplinas, que o possibilita
articular os conteúdos envolvidos na sua e em outras
disciplinas. O conhecimento vertical do currículo é do
currículo de matemática nos diferentes níveis da
educação.

Fonte: Ball, Thames e Phelps, (2008).

Resumo
O presente trabalho apresenta uma investigação da própria prática realizada por três professores de
Matemática atuantes em segmentos distintos. As discussões e reflexões configuraram-se a partir das
discussões realizadas no Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Cultura (GEPEDUC). Teve-se
como objetivo discutir e refletir sobre os saberes mobilizados pelos docentes de Matemática em sua
prática pedagógica na educação básica no âmbito das dimensões da aula. Os dados para análise foram
compostos pelos planos de aula e anotações dos professores dispostas em diário de aula. A análise
interpretativa dos dados, foi realizada por meio da triangulação de dados que reuniu referencial teórico,
planos de aula e diário de aula. Tal análise foi desenvolvida durante os encontros dos participantes do
estudo, momento em que os mesmos optaram pela apreciação do material por meio de quatro eixos
estabelecidos a priori, são eles: 1- dimensão ética; 2- dimensão técnica; 3- dimensão estética; 4dimensão política. Verificou-se que as diversas experiências da prática pedagógica, os valores, as
concepções de mundo e as experiências de vida constituem o modo de ser e agir dos docentes, e estas,
consequentemente configuram as dimensões ética, estética, técnica e política da aula. Sugere-se que os
docentes, principalmente, os que se encontram no espaço escolar possam apresentar as suas reflexões
sobre as práticas pedagógicas que desenvolvem no chão da escola, isso para que ocorra a disseminação
do conhecimento que os mesmos produzem no exercício da profissão. Entende-se que tais relatos
podem apresentar conhecimentos e ações que ainda não são conhecidas, as quais podem contribuir
significativamente para o crescimento profissional docente e do ensino oferecido.
Palavras-chave: Prática Pedagógica; Dimensões da Aula; Matemática; Formação de Professores;
Investigação da Própria Prática.
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Resumo
Este painel resulta da integração entre experiências de formação com professores de escolas públicas da
região do Vale do São Francisco. O primeiro escrito discute a ideia de Hermenêutica Formativa,
baseada na filosofia de Gadamer (2002; 2009), apresentando alguns estudos empíricos sobre as
experiências docentes referentes ao cuidado e também diante do sofrimento psíquico de alunos
(como é o caso do fenômeno da autolesão / automutilação). Como dispositivos de informações foram
utilizados entrevistas, questionários e duas rodas de conversa vivenciadas no próprio espaço escolar em
busca de interpretação acerca das experiências docentes. O segundo escrito apresenta a pesquisaformação em “Educuidar” que fora desenvolvida com um grupo de professoras da Educação Infantil
em uma escola da rede municipal de Juazeiro – BA. A pesquisa foi qualitativa, numa abordagem
multirreferencial, com um grupo de treze professoras, através de cinco encontros sobre dimensões do
cuidado. Utilizou-se como instrumentos de colheita de informações o diário de observações, recursos
gráficos, técnicas grupais e processos avaliativos. O terceiro escrito apresenta uma pesquisa que
objetivou analisar as percepções de professoras do Ensino Fundamental - nos anos finais com foco na
práxis pedagógica. Ademais, discute como as professoras se sentiram provocadas no que tange a
capacidade de desenvolver seu senso crítico e dos discentes em tempos de pós-verdade. Para isso, lança
mão da pesquisa – formação, a fim de compreender melhor o processo formativo e profissional das
docentes participantes. O conjunto dos três escritos mostra experiências de formação docente em que
se convoca o professor a implicação e participação efetiva, tornando-se processo inventivo de si, se
autocuidando para cuidar, aprendendo práticas de diálogo, interpretando a ação educativa e se
envolvendo com as (in)formações dos tempos vigentes, implementando assim o desenvolvimento
crítico social dos docentes.
Palavras-chave: Formação; Docência; Cuidado; Comunicação Consciente.
A HERMENÊUTICA FORMATIVA E A ARTE DE SE INTERPRETAR: DOCÊNCIA EM
PRÁTICAS DE CUIDAR E EDUCAR
Marcelo Silva de Souza Ribeiro – UNIVASF/UPE
“A educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida.”
(Sêneca)

HERMENÊUTICA E A ARTE DE INTERPRETAR A SI MESMO
O ser humano se faz lançado no tempo e no espaço, mas isso só é possível por causa da
consciência dessa condição, que é inexorável à humanidade. Estar lançado no mundo, implica
assumir tudo que o antecede, porque sempre há alguma coisa antes, e ao mesmo tempo tudo que o
sucede, porque sempre há um por vir, afinal os horizontes indicam possibilidades (STOEHR, 1999).
Nesse lançar-se, o humano vive o movimento da sua natureza e da arte de sua construção
numa busca constante pelo equilíbrio e pela saúde. “O que a arte de curar deve produzir é a saúde,
quer dizer, algo que é natural em si mesmo” (GADAMER, 2009, p. 48). Essa tenção de se deixar
levar e de fazer algo, de ouvir as vozes da natureza e interferir nos caminhos, tem sido, desde
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tempos áureos, a desgraça e a redenção do humano. Os mitos fundadores da humanidade trazem
geralmente essa mensagem, como é o caso, por exemplo, das tradições abraâmicas. Em uma das
versões, Eva e Adão, ao morderem a maçã, ou seja, ao acessarem o conhecimento, a consciência da
existência, caem do paraíso, se descolam da natureza, mas não ao ponto de romper totalmente.
Assim, o humano vive a sua saga de fazer parte da natureza e ao mesmo tempo de construir a sua
própria natureza, como um artesão de si.
Para fins mais variados, passando pela saúde (GADAMER, 2009) à educação (MENEZES;
LOUREN�O, 2019), onde começa a força de um e termina a do outro? Até que ponto é possível
interferir nos processos inventivos de si ou melhor deixar a natureza agir? É a própria natureza que
transforma e cura? O educar é algo que vem de dentro do sujeito ou algo que se dá por meio de
mediações? Tais questões remetem ao problema da construção de si mesmo, do autocuidado e da
formação. Ambas são situadas aqui no campo da hermenêutica à medida que apontam para a arte de
interpretar (GADAMER, 2011; 2015), mas não simplesmente interpretar o outro, o texto ou mundo.
Hermes, que dá o sentido etimológico a hermenêutica, é um dos deuses olímpicos e
responsável por conectar o mundo humano ao mundo olímpico, assim ele é o mensageiro, pois
interpreta e liga mundos diferentes. A hermenêutica é também uma arte de interpretar a si mesmo,
portanto, de construir a si mesmo, que demanda autocuidado e que deixa um rastro de formação,
dizendo respeito ao ser e não apenas aos aspectos técnicos. Esse entendimento também é
atravessado pela ideia de Bildung, que significa o modo singular de aprimorar-se a partir dos vários
saberes envolvidos (GADAMER, 2002). Eis a ideia de hermenêutica formativa como uma arte de
interpretar a si mesmo e simultânea a própria formação.
Acerca da hermenêutica, Gadamer (2002) aponta algumas indagações sobre a égide da
técnica na contemporaneidade como resposta ao dilema humano de se interpretar. Para o filósofo
alemão, a hipertrofia da racionalidade técnica coloca todas as fichas na capacidade humana de
interferir na sua condição, negligenciado a natureza, mais precisamente na dimensão ontolológica,
em suas existencialidades dialógicas e históricas. Embora esse problema pareça ficar na ordem
filosófica, há desdobramentos graves, sobretudo no campo do cuidar e do educar (SOUSA;
RIBEIRO, 2019). Esse binômio, que foi apropriado por Souza e Ribeiro (2018; 2019) de
“educuidar”, assume o entendimento de que não existe processo de cuidar que esquive o educar e
vice-versa e que o “educuidar” não se dá pela via da racionalidade técnica, mas antes levando em
consideração o equilíbrio maiêutico e os diálogos entre os parceiros de relação na inteireza do ser
(GUSM�O; PALMEIRA, 2018).
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Essa discussão sobre os processos de cuidar e educar tem uma pertinência particular na
contemporaneidade uma vez que vivemos numa “sociedade do cansaço” (HAN, 2015), marcados
por exigências de alta performances, além da própria volatilidade e liquidez nas relações humanas
(BAUMAN, 2007). Possivelmente, algumas dessas marcas estejam contribuindo para processos de
adoecimento em meios educativos (DIEHL; MARIN, 2016), como é o caso do suicídio ou mesmo
os fenômenos da automutilação e autolesão1, doravante designadas aqui como “agressividade
autodirigida” (MACIEL; RIBEIRO, 2019).
Assim, como ficariam os professores que não consideram os níveis dialógicos e relacionais
dos processos formativos e que se centram de sobremaneira nas técnicas de ensino? Como os alunos
se desenvolveriam em tais contextos? Como os professores, mesmo não tendo acesso a uma
formação inicial que articule o cuidar e o educar, e nem o acolhimento aos processos inerentes à
vida junto com a arte de ensinar, estão se interpretando, estão se compondo? Como os professores
estão se cuidando para melhor cuidar dos alunos? E quando se depara com situações fortes em sala,
como é o caso dos fenômenos da agressividade autodirigida, infelizmente algo muito comum hoje
em dia? Como os docentes têm se referido e agido no seu próprio processo de cuidado de si e do
outro? Que sobressaltos elaboram os docentes ao descobrir que educar é cuidar?
Sendo assim, o nosso objetivo é compreender alguns processos formativos de docentes, mais
especificamente sua hermenêutica formativa considerando os contextos de vivências, afetos,
sobretudo voltados para o cuidado. Também nos interessa compreender processos formativos onde
os docentes se deparam com situações de agressividade autodirigida por parte dos alunos.
Este texto apresenta, contudo, um pedido para que a escrita seja assumida na primeira
pessoa do plural, uma vez que reflete o trabalho implicado de uma coletividade. Esse
posicionamento já indica a importância dada às relações como constituidoras do ser gente, e de
modo mais preciso, aponta para a qualidade das relações, principalmente quando há envolvimento
para o outro.
Assim, tendo como significativa inspiração a Hermenêutica Fenomenológica de Gadamer
(LINHARES, 2016; DITTRICH; LEOPARDI, 2015; ALVES; RABELO; SOUZA, 2014), que toma
o diálogo como condutor da arte de interpretar, assumindo os “pré-conceitos” como condições
fundantes, ou seja, o pré-teórico, articulando compreensão e crítica, pretendemos, como já
A automutilação se diferencia da autolesão pela gravidade e consequência do ato. A primeira é mais grave que a
segunda. Ambos, entretanto, reservam o movimento de uma agressividade autodirigida, que na Gestalt-terapia é
identificado como “retroflexão” (MACIEL; RIBEIRO, 2019).
1
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sinalizado, lançar entendimentos a respeito do tornar-se professor como sendo uma arte da
interpretação, principalmente no que diz respeito ao cuidar e educar e diante de situações de
agressividade autodirigida por parte dos alunos. Nesse sentido, foram tomadas algumas vivências
de docentes apreendidas nos percursos do componente curricular chamado de “Núcleo Temático em
Políticas da Vida”.
ASPECTOS DO MÉTODO COMO CAMINHO
Os elementos empíricos presentes neste trabalho têm origem no âmbito do componente
curricular Núcleo Temático Políticas da Vida (NT), ofertado semestralmente, nos cursos de
graduação em uma universidade pública do semiárido nordestino. O NT busca integrar as
dimensões do ensino, pesquisa e extensão, de maneira interdisciplinar, envolvendo professores e
estudantes de variadas áreas do conhecimento e distribuídos em Grupos de Trabalhos (GT).
O recorte aqui exposto diz respeito as atividades do GT “Metodologia Viva”, que aborda a
qualidade das relações vividas pelos docentes, interface educação e saúde e a indissociabilidade do
cuidar e do educar (RIBEIRO; SOUSA; NOVAES, 2019). No propósito deste trabalho foram
selecionadas as produções das últimas duas versões do GT, que abordou dois temas: o autocuidado
docente e o impacto da agressividade autodirigida de estudantes no ser docente. Lançou-se mão,
para os dois temas, de dispositivos como: entrevistas semiestruturadas, questionários e rodas de
conversa. Participaram vinte docentes: professoras de educação infantil (EI) para o primeiro tema e
professores do ensino fundamental II (EF) e ensino médio (EM) para o segundo tema. Alguns
participaram das entrevistas, outros dos questionários e outros ainda das duas rodas de conversa
vivenciadas no próprio espaço escolar.
As entrevistas e os questionários trouxeram conteúdos que versavam sobre a relação com os
alunos, a qualidade do diálogo e os afetos diante de situações de agressividade autodirigida. As
rodas de conversa exploraram as estratégias dos docentes lidarem com as questões do educar e
cuidar e como isso era interpretado nos seus processos formativos. Tais processos são aqui
entendidos pela atualização do “ser” humano, numa elaboração que se dá via os diálogos com o
outro e por meio das experiências vividas e refletidas. Esse entendimento tem amparo na ideia do
Ser Mais em Paulo Freire (1987), que vê a formação como algo mais complexo do que a simples
aprendizagem ou domínio de um conhecimento técnico. Esse entendimento tem consonância com a
crítica que Gadamer faz a racionalidade técnica (2009; 2011; 2015).
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Em relação a análise das informações, optou-se pela articulação da análise de conteúdo do
tipo “tema emergente” (BARDIN, 2016) e a análise fenomenológica do tipo círculo hermenêutico,
que é o dialogo entre as parte e o todo. Os temas emergentes foram apreendidos das transcrições das
entrevistas e confrontados com as informações dos questionários, que tiveram um papel mais
secundário. Nas rodas de conversa, as informações foram analisadas considerando a produção de
sentido via os diálogos elaborados e confirmados pelos participantes. A seguir iremos apresentar a
síntese dos temas emergentes e dos sentidos.
De modo geral, os temas emergentes oriundos das entrevistas e questionários apontam para:
(a) a sensação de desvalorização profissional; (b) uma sensação de impotência gerada pela pressão
social, sobretudo as cobranças em termos de desempenho; (c) a questão do cuidado e o quanto isso
depende do modo da gestão escolar mediar a qualidade das relações interpessoais; (d) as estratégias
para lidar com o autocuidado vão variar a depender das condições encontradas em cada contexto
escolar.
Esses temas emergentes convergem com os sentidos produzidos nas rodas de conversa,
marcados, sobretudo por uma vida corrida, por pressões e cobranças. Os docentes também
trouxeram o quanto tudo isso se traduz em sintomas no corpo e suas dificuldades em lidar com as
emoções. Abordaram ainda estratégias de enfrentamento.
INFORMAÇÕES EM DISCUSSÃO
Apresentamos a integração entre os temas e os sentidos, que formaram o que chamamos de
“horizontes interpretativos”, sendo: A desvalia do docente cansado; O cuidado docente
interrompido e suas possibilidades de resgate e; Phronesis: saberes e estratégias docentes. Tais
horizontes interpretativos serão compostos pelos conteúdos empíricos e acompanhados de reflexões
pertinentes a hermenêutica formativa.
A DESVALIA DO DOCENTE CANSADO
Interessante notar que o docente vive uma daquelas profissões com alto poder de
identificação, ou seja, em seu dia a dia parece ficar o tempo todo “logado” no trabalho. Mesmo em
situação de sobrecarrega não se desliga. Essa exaustão muitas vezes é acompanhada por uma
carência consciente. Uma das professoras de EI, na entrevista, nos diz sobre isso:
Queira desabafar, mas ninguém nunca tinha tempo para se incomodar comigo. Além
disso, ficou evidente o quão desgastante é a vida de um professor, pois percebi que
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muito da paixão possuía no início da carreira, foi perdido pelo cansaço que é a vida de
um professor.

A desvalorização sentida pelos professores também está associada à percepção de que os
colegas estão pouco integrados, carecendo de apoios. “As vezes eu acho que a desvalorização é
acarretada pelos próprios professores que são desunidos”, diz uma professora de educação infantil.
Essa exaustão, fenômeno intitulado Síndrome de Burnout (HAN, 2015), atravessa a
contemporaneidade, atingindo também o professor, mas com contornos singulares, pois afeta as
relações com os alunos. Uma professora do EF fala, na entrevista, que possíveis compensações,
como o mínimo reconhecimento, lhe é tolhido.
A rotina de trabalho de três turnos... Muito trabalhoso devido ter que preparar aulas,
corrigir avaliações e preparar material... Muitas vezes não apenas na escola como
também em casa. E ainda, às vezes, ao chegar na escola encontrar os alunos e esses
não valorizarem isso... Não se interessar em querer aprender. Tudo isso resulta que
nos tornemos ‘’chatos’’, ‘’rabugentos’’ e desestimulados.

A cobrança por resultados no exercício da profissão não é algo que vem só de fora. A
cobrança é vivida também a partir de si mesmo. Nesses casos, longe de ser algo positivo no sentido
de elevar o profissional a buscar constantemente aperfeiçoamentos, tem gerado um mal-estar.
Sim, eu me cobro bastante. Cobrança de si, principalmente. Nossa... Muito
sobrecarregada, não tenho vida social, não saio para canto algum e fico
sobrecarregada, preocupada e desiludida, pois não vejo como poder melhorar. Sintome frustrada porque não consigo resultado que eu queria (professora EF em resposta a
entrevista).

E essa desvalia do docente cansado parece se agravar quando este se depara com o
sofrimento do aluno, no limite do seu desespero. “(...) vou dizer uma coisa... Eu tive que não querer
saber de problemas de alunos porque estava me fazendo mal. Eu não estava dando conta dos meus
problemas e como eu iria dar conta dos problemas deles?”
Esse sentimento “desvalia” indica uma perda do equilíbrio, de modo que o professor se
sente diminuído, gerando dependências. A falta de autonomia, nesse caso, se esconde por traz da
desvalorização. Isso, por sua vez, compromete a hermenêutica formativa, considerando que esta
também se dá no encontro com o aluno. A faltar autonomia, o professor não consegue estabelecer
uma relação de cuidado com o outro, falhando também no seu autocuidado. Afinal, para uma
metodologia viva, o professor precisa viver a relação com o seu aluno para além da transmissão de
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conteúdos, vendo também o aluno em sua totalidade (RIBEIRO; SOUSA; NOVAES, 2019;
RIBEIRO, 2019; RIBEIRO, 2018).
O CUIDADO DOCENTE INTERROMPIDO E SUAS POSSIBILIDADES DE RESGATE
Uma das coisas que mais ficaram evidenciadas no conjunto das respostas foi o quanto o
autocuidado docente e o cuidar enquanto prática do professor, depende do modo como a instituição
escolar cuida dos seus professores. Essa obviedade, de que o professor, para cuidar precisa ser
cuidado, merece ser levada a sério. Nesse caso, o papel da gestão escolar indica uma importância
ímpar, pois uma gestão sensível ao cuidado para com os professores, qualificando as relações
interpessoais, criando dispositivos de atenção, de escuta e acolhimento, pode desencadear posições
mais resilientes de modo que os docentes se sintam fortalecidos para lidar com as adversidades,
sobretudo em situações de sofrimento psíquico dos alunos.
Em uma das rodas de conversas, alguns professores se queixaram dos conflitos e das
exigências cotidianas, expressando que as demandas escolares, em dados momentos, provocaram
exaustão e contribuíram para adoecimentos. Uma das professoras, em particular, se queixou da falta
de interação com os demais colegas. Para ela, o resultado da eclosão tecnológica traz novas
demandas na sala de aula, além de criar dificuldades em relação a atenção dos estudantes. Observase aqui a importância do docente falar sobre as dificuldades com seus pares, principalmente com os
seus gestores, que atuariam de modo confirmador da experiência vivida.
A falta dessas confirmações parece indicar uma perda da integralidade do ser, corroendo a
capacidade de estar inteiro com o outro, de estar aberto para o outro. De modo interessante,
Gadamer relaciona a ideia de bem-estar (próxima a ideia de cuidado) à capacidade de estar na
relação. “Mas o que é o bem-estar se não um ocupar-se de si mesmo, de modo estar aberto e pronto
para tudo?” (2009, p. 90). Numa hermenêutica formativa, o estar presente na relação é uma
condição para arte de interpretar, inclusive a si mesmo.
Se por um lado observa-se um cuidado interrompido na prática docente, seja na relação entre
pares, com os alunos ou consigo mesmo, nota-se possibilidades em andamento que indicam o
resgate desse próprio cuidado. Nesse caso, o resgate tem muito a ver com o fortalecimento de
espaços solidários, coletivos, de acolhimento e escuta sensível entre os professores, mas também de
uma mediação sensível e apoiadora a essas questões por parte da gestão escolar.
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Outro ponto a ser notado é que o próprio cuidado consigo e com o outro, que diz respeito a
hermenêutica formativa, tem relação com a interpretação de si mesmo. O que observamos nessas
passagens é que, para o “poder-fazer” dos docentes, estes demandam, além de espaços mais
apoiadores, se sentirem autorizados para deflagrarem a arte da interpretação (GADAMER, 2009),
produzindo novos sentidos e significativos.
PHRONESIS: SABERES E ESTRATÉGIAS DOCENTES
Esse terceiro horizonte interpretativo traz o sentido de Phronesis, que, para Filosofia em
geral e, em particular, para Gadamer, tem a ver com o conhecimento prático, especialmente um
saber que emerge e se desenvolve da vivência e se integra com os demais conhecimentos. Há coisas
que os professores sabem fazer que estão muito mais vinculados com as suas experiências práticas
do que os conhecimentos técnicos que o definiriam como docente.
Sobre as situações de sofrimento psíquico dos alunos e que atravessam os docentes,
sobretudo a agressividade autodirigida, algumas respostas dos questionários foram selecionadas
para estabelecer contrastes e entendimentos (MACEDO, 2018). De modo geral, quanto a questão de
como se sentiam diante de situação de agressividade autodirigida, dois terços dos professores dizem
não saber o que fazer e dois terços dizem que é para chamar atenção, demonstrando, nesse caso,
desconhecimento. Isso já indica, que a estratégia para trabalhar a questão do cuidado passa pela
formação. Certamente essas lacunas não estão isentas de vivências, o que denota a possibilidade de
uma formação articulada com as próprias experiências desses professores, mesmo que se inicie pelo
não saber ou afetações, se distanciando de uma proposta formativa baseada em técnicas aplicadas.
Na fala de alguns professores na roda de conversa foi possível observar que, ao entrarem em
contato com afetos negativos, os docentes agem com o aluno de forma rígida e distanciada. Isso é
plenamente compreensível, pois indica um mecanismo de defesa. Todavia, notamos que são
posturas que advém de um mal-estar e talvez de uma falta de repertório para lidar com esses afetos.
Essas sensibilidades, mesmo a rigidez ou os mecanismos de defesa, se configuram como
possibilidades dos professores interpretarem a si mesmos, integrando seus processos formativos. De
modo geral, o próprio Gadamer (2009; 2011; 2015) sustenta a ideia de que o conhecimento está
presente em outras fontes de expressividades.
Esses dilemas e desafios apontam para a necessidade de uma hermenêutica formativa que
articula cuidar e educar. Afinal, o sentido de Phronesis é quando o conhecimento se torna
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experiência e integrado na consciência prática de quem age (GADAMER, 2009, p.12). Vejamos
agora um relato de um professor EM sobre como mudou sua forma de se relacionar com os alunos.
Minha relação hoje é super amigável, mas nem sempre foi assim. No início eu era
mais "mecânico", do tipo “Oi? Oi...”. Sem muita conversa. Até porque não foi o que
aprendi na minha formação. Com tempo eu fui observando outros professores, percebi
o lado positivo que se poderia alcançar com uma relação mais afetiva com os alunos.

Um outro professor revela na entrevista uma estratégia mais implicada na relação.
O modo como vejo minha forma de cuidar para um dado aluno passa por uma boa
conversa motivadora, a depender da situação, e que o levou a se mutilar. Tento
compartilhar um pouco de minha história e superação de problemas que vivi também
na adolescência. Além disso, busco sempre ter atenção para esse perfil de aluno,
brincando, dando importância para ele, com abraço fraterno... Através destas várias
ações, mostro para ele que tem importância, que ele é importante, e que ele é único,
exclusivo por suas características, seus dons e suas virtudes.

Os docentes são capazes de reconhecer o sofrimento dos alunos e podem se lançar numa
relação de cuidado, mas não sem custo. Isso indica que o cuidar, que é inerente à prática docente,
mas em situação onde o outro manifesta grande sofrimento, provoca também desgastes no
professor. Isso por sua vez reforça a tese de que o docente, para cuidar, precisa se sentir cuidado.
Quando fico sabendo destes casos é muito triste. Primeiro porque você sabe que
aquele aluno está sofrendo por alguma coisa, algo o está perturbando, perturbando sua
paz interna, seu equilíbrio emocional, a sua vida. Segundo que esse aluno, por viver
numa atmosfera tão carregada de problemas e que não se vê soluções, possa tomar a
pior das decisões, o suicídio. Na minha adolescência tive experiências desse tipo,
decorrendo dos problemas familiares.

Outros professores, em respostas rápidas indicam seus despreparos para lidar com as
situações de agressividade autodirigida. Assim, uma professora, que trabalha com adolescentes há
20 anos não se deparou diretamente com a agressividade autodirigida, mas soube de casos. Ela se
sente despreparada para trabalhar com essas temáticas, mas também se sente desafiada, no sentido
de que não é só o conteúdo que vale, mas que os alunos precisam de algo a mais.
Um outro professor atua com adolescentes há bastante tempo e se identifica com os alunos
que expressam sofrimento. Esse professor já presenciou casos de automutilação há algum tempo
atrás. Na época tentou utilizar uma abordagem religiosa para conversar com o adolescente.
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Por fim, um docente do EM, que trabalha há 19 anos com adolescentes, acredita que seja
difícil falar sobre automutilação, pois é uma coisa que está muito intensa. Quando apareceu um
caso, ele ficou receoso, sem saber como conversar. Num momento, perguntou se a aluna estava
bem, o que tinha havido. A adolescente contou sobre os cortes e disse que sentia falta do afeto
familiar. Esse docente buscou ajuda com os colegas, e foi orientado para não ficar perguntando o
que tinha acontecido, mas que tivesse uma atenção especial a ela, já que era uma aluna muito
retraída.
UM CÍRCULO QUE CONCLUI, MAS QUE RECOMEÇA
Como dissemos, a hermenêutica formativa é a própria arte de interpretar a si mesmo. Nesse
processo inventivo de si, na envergadura do fazer e poder docente, passa pelo cuidado de si, pelo
cuidado para com o outro, mas, sobretudo, via as relações e por meio do diálogo. Nessa arte de se
interpretar e cuidar, o próprio ato educativo se faz, porque se dá justamente na relação. É nesse
sentido que tomamos de empréstimo uma passagem da cantora Roberta Campos: “A vida é um
caminho para se compor”. Nossa apropriação remete, então, a estética da existência, onde nos
fazemos, nos criamos, nos interpretamos, portanto, no cuidado de si, no cuidado para com o outro, e
o docente, nesse ato de cuidar, educa. Então no “educuidar” ele está a se formar, a se compor,
porque está a viver a relação com o outro.
Consideramos a hermenêutica, além de ser a arte da interpretação, como uma arte do
diálogo, que implica em produzir interpretações, inclusive de nós mesmos. Este trabalho, portanto,
que teve como objetivo compreender processos formativos de docentes, considerando os contextos
de suas vivências, afetos, sobretudo quando se deparam com situações de agressividade
autodirigida, indica carências e esgarçamentos nos níveis das relações interpessoais no contexto
escolar. Afinal, o que Gadamer diz sobre a importância da “arte de conseguirmos escutar-nos uns
aos outros e a força de podermos ouvir o outro” (2009, p. 180), como a novidade do sentido da
hermenêutica, deve ser algo valorizado nos espaços escolares, no chão da escola, principalmente se
queremos efetivar formações (continuadas) que integre o cuidar e o educar.
Temos consciência de algumas limitações deste empreendimento, sobretudo em relação a
pretensão de dar conta de coisas que ultrapassam o escopo do trabalho. Contudo, as limitações
podem depreender desafios, passando justamente pela hermenêutica formativa, evidentemente
inspirada na Hermenêutica Fenomenológica de Gadamer, que tem a ver com a possibilidade de
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elaborar um estudo mais conceitual relacionando com a ideia de Metodologia Viva, que é algo que
estamos desenvolvendo.
Além dessa sugestão, uma outra que muito nos atrai é articular esse sentido de hermenêutica
enquanto interpretação de si mesmo com as ideias de cuidado de si em Foucault e autocuidado em
Heidegger. Ademais, e do ponto de vista mais empírico, há muitos estudos a serem feitos nos
contextos escolares, principalmente que façam frente aos fenômenos da agressividade autodirigida e
como o educar e o cuidar possam estar integrados numa formação do ser. Afinal, espaços que
valorizem as escutas de professores como momentos provocativos para formação, e a valorização
de suas experiências é da ordem de uma hermenêutica formativa.
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Resumo
O texto discute a ideia de Hermenêutica Formativa, baseada na filosofia de Gadamer (2002; 2009),
apresentando alguns estudos empíricos sobre as experiências docentes referentes ao cuidado e também
diante do sofrimento psíquico de alunos (como é o caso do fenômeno da autolesão / automutilação).
Nesse sentido, foram tomadas algumas vivências de docentes apreendidas nos percursos do
componente curricular chamado de “Núcleo Temático em Políticas da Vida” (NT), a partir das
atividades do Grupo de Trabalho (GT) “Metodologia Viva”, que aborda a qualidade das relações
vividas pelos docentes, bem como a relação entre educação e saúde, principalmente a indissociabilidade
entre o cuidar e o educar. Participaram das atividades do GT, um total de vinte professores da
educação infantil, do ensino fundamental II e ensino médio. Como dispositivos de informações foram
utilizados entrevistas, questionários e duas rodas de conversa vivenciadas no próprio espaço escolar em
busca de interpretação acerca das experiências docentes. Em relação a análise das informações, optouse pela articulação da análise de conteúdo do tipo “tema emergente” (BARDIN, 2016) e a análise
fenomenológica do tipo círculo hermenêutico. A integração entre os temas e os sentidos formou o que
chamamos de “horizontes interpretativos”, sendo: A desvalia do docente cansado; O cuidado docente
interrompido e suas possibilidades de resgate e; Phronesis: saberes e estratégias docentes. a hermenêutica
formativa é a própria arte de interpretar a si mesmo. Nesse processo inventivo de si, refletimos que na
envergadura do fazer e poder docente, a ação de cuidado passa por si e pelo outro, sobretudo, via as
relações e prática de diálogo. Nessa arte de se interpretar e cuidar, o próprio ato educativo se faz,
porque se dá justamente na relação.
Palavras-chave: Hermenêutica Formativa. Docência. Cuidado.
PESQUISA-FORMAÇÃO EM “EDUCUIDAR”: TESSITURA MULTIRREFERENCIAL DE UMA
EXPERIÊNCIA COM PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Clara Maria Miranda de Sousa – UNIVASF/UPE

DEMARCAÇÕES INICIAIS
Apresentamos e propomos uma discussão demarcando pontos de uma construção de
pesquisa sobre educação, cuidado, formação, docência, vida e sentidos. Considera-se que ao tecer
uma pesquisa, cada ponto tem sua importância para que o resultado seja capaz de ressaltar a beleza
da construção. Desse modo, objetiva-se neste escrito apresentar a partir de um viés
multirreferencial, a pesquisa-formação em “Educuidar”, que fora desenvolvida com um grupo de
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professoras da Educação Infantil (EI) em uma escola da rede municipal de Juazeiro – BA. Este
escrito é um recorte de uma pesquisa maior intitulada - Cuidado em Educação: os sentidos da
experiência no contexto de pesquisa-formação de professoras da Educação Infantil2- que teve o
intuito de compreender e analisar os sentidos da experiência formativa quanto ao cuidado.
O desenvolvimento do conceito “Educuidar” iniciou-se na pesquisa envolvendo o
pensamento multirreferencial. Nesse sentido, Macedo (2000) discute que a multirreferencialidade
ocorre pela ampliação dos olhares acerca da realidade, não elevando nenhum conhecimento mais
que o outro, mas buscando maneiras de comunicação entre os referenciais de modo a descortinar o
fenômeno do vivido. O termo “Educuidar”, parte da observação acerca da educação e do cuidado,
percebendo-os com forte proximidade, sendo um verdadeiro imbricamento e inseparável. O
“Educuidar” se mostra “como o processo de ‘Ser’ pessoa, envolvido da ética do cuidado, vivendo a
tomada de consciência quanto ao seu inacabamento e implicando-se no aperfeiçoamento potencial
de sua formação de maneira criativa” (SOUSA; RIBEIRO, 2018, p. 41).
Tem-se como embasamento a contribuição de Heidegger (2005) quando este afirma que
cuidado é cura, compreendido como fazendo parte ontológica do ser. Outro teórico que nos
aportamos para tratar de cuidado é Boff (2014), que traz a perspectiva de cuidado a partir de uma
visão cosmológica, pelo zelo, atenção e disposição para com a responsabilidade de si, do outro e do
mundo.
Além disso, buscamos alinhar as ideias da educação humanista a partir de Rogers (1971),
estabelecendo que o professor é facilitador da auto atualização, de maneira a vivenciar a
congruência, empatia e aceitação incondicional. Outro teórico é Freire (2015), à medida que
compreende a condição de ser aprendiz na permanente vivência da vida e no inacabamento, tendo
capacidade criativa em se comprometer com a educação que seja dialógica e libertadora. Por fim,
recorremos a Ribeiro (2018), ao trazer a ideia de Metodologia Viva enquanto ciência relacional,
quando fala que o professor, quando presente na relação com o aprendiz, vivencia, na sua prática, a
dialogicidade, auto-atualização e o projeto de vir a ser.
Desse modo, a pesquisa foi de abordagem qualitativa, de caráter multirreferencial, do tipo
pesquisa-ação, mais propriamente a pesquisa-formação em uma perspectiva multirreferencial. Sobre

A pesquisa intitulada “Cuidado em Educação: os sentidos da experiência no contexto de pesquisa-formação com
professoras da Educação Infantil” fora realizada recentemente pelos pesquisadores Clara Maria Miranda de Sousa e
Marcelo Silva de Souza Ribeiro através do Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas
Interdisciplinares (PPGFPPI) da Universidade de Pernambuco – Campus Petrolina – PE.
2
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a pesquisa-formação é possível elencar nossos entendimentos acerca de suas características e as
respectivas fontes que estabelecemos. Dentre esses, apontamos Josso (2007), quando mostra que
pesquisas que tragam a narrativa oral e escrita, possibilitam as pessoas falarem sobre suas
preocupações, transformando seu próprio caminho e compreendendo-se junto a outros. Macedo
(2000) ainda nos indica a discussão acerca do esforço em provocar ciência através da coparticipação e co-construção do conhecimento, tendo qualidade emancipatória e maior
conscientização. Longarezi e Silva (2013) ao falar que o pesquisador na pesquisa-formação deve
perceber a disposição do grupo e interesse mediante a proposta e que se faz participante do processo
estabelecendo diálogo e confiança. Autores como Heidegger (2005) nos fundamentam na busca de
compreensão dos fenômenos, indicando que o ser lida e interpreta o sentido na relação com os
outros e o mundo. E Gadamer (2002), quanto à formação como modo de favorecer as escolhas em
seu devir.
O escrito que ora expomos está organizado em introdução, uma breve explanação acerca da
pesquisa-formação em uma perspectiva multirreferencial, o conceito “Educuidar” e uma
experiência desenvolvida com professoras da EI a partir de uma pesquisa-formação em
“Educuidar”.
OS ALINHAVOS DA PESQUISA-FORMAÇÃO EM UMA PERSPECTIVA
MULTIRREFERENCIAL
A formação é antes de tudo a preparação para a vivência no mundo. Tudo que nos
colocamos a ser, envolve um período para a vivência da experiência, possibilitando o
aprofundamento e o desenvolvimento de saberes. No exercício profissional, desde o artesão até o
professor, há um tempo inicial para aprofundar ofício docente a ser vivenciado na itinerância
histórica, envolvendo o próprio ser e o desenvolvimento das suas habilidades.
Segundo Gadamer (2002), a formação é o modo humano de aperfeiçoar o que é e suas
aptidões, num projeto de construir a si, para melhor estar por inteiro nas atividades profissionais. O
autor continua tal pensamento, refletindo que a formação é um processo contínuo e cada pessoa
enquanto construtor de si mesmo, se coloca em atitude de atenção em seu percurso, para não deixar
“enferrujar os talentos” (p. 49). Para tanto, utiliza-se do termo alemão “bildung”, pensando numa
formação como processo de devir, nascendo da constituição do ser e aprimorando suas habilidades
no exercício cotidiano (GADAMER, 2002).
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A pesquisa-formação, como apresentado, é uma metodologia que se insere na perceptiva
qualitativa, sendo a investigação do tipo pesquisa-ação. Dessa forma, relacionamos a pesquisaformação com referenciais que dialogassem acerca da compreensão dos sentidos, uma vez que a
formação pode potencializar para aprofundamento e construção de novas práticas como lugar de
cuidado em educação e os significados que poderão ser atribuídos pelas pessoas na vivência de suas
experiências.
Segundo Heidegger (2005), o homem é ser-aí, fazendo-se presente em atitude de abertura.
Ao se lançar no mundo, o homem se faz um ser-para, não sendo estático, mas em transformação. O
ser-para está em realização de uma meta comum junto a outros entes que encontra na sua existência.
Assim, o ser tem condições de se compreender na relação com outros entes, analisando o mundo
vivido pelo “Ser”, expandindo a interpretação do viver e de sua experiência (HEIDEGGER, 2005;
GADAMER, 2002; SOUSA, 2018).
Os caminhos entre pesquisa-formação e autores que pensam sentidos, experiências,
compreensão, se alinham e se interligam para indagar o sentido existencial que envolvem o “Ser”
em processo de formação, trazendo a reflexão do viés da proposta, permeada pela identidade de si
mesmo numa procura de entender a sua relação com o outro e com o meio que está. Na pesquisaformação todos são “aprendentes”, em projeto de formar-se, já que enquanto ser “aprendente”
ninguém está pronto, todos são atores da vivência da própria história (JOSSO, 2007).
A proposta formativa inicia-se pela necessidade trazida pelo “Ser” que está no mundo e que
busca cotidianamente o intermédio de compreensão mediante as angústias que em dados momentos
paralisa, mas que o lança a mobilizar-se com ação no mundo. O pesquisador nessa proposta de
pesquisa, procura respostas para suas inquietações, mas com algo que não somente ele irá se
aprofundar, mas todos os demais participantes estarão em caminho constante de compreensão do
sentido vivido.
“EDUCUIDAR”: CRUZANDO OS FIOS DE EDUCAÇÃO E CUIDADO
Ao falarmos sobre cuidado e educação, nos colocamos para olhar a realidade e o que ela
suscita quanto as emergências das ações quanto as (re)aprendizagens nas dimensões de
autocuidado, cuidado com o outro e o mundo. Nas ideias de Freire (2015), a educação em sua
essência forma as pessoas para viverem em sociedade, na qual todos se educam permanentemente.
Com isso, iniciamos afirmando que “Educuidar” se movimenta nas experiências e “aprendências”
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individuais e coletivas, cintilado pela ética do cuidado, formando e se autoformando criativamente
junto a outros.
O “Educuidar” se constitui da prática formativa do “Ser” no intuito de se autocuidar, cuidar
do outro e do mundo, ampliando as possibilidades através do espírito criativo e crítico, formulando
o seu devir. A ideia do “Educuidar” ainda está em seu processo de construção, iniciado através dos
estudos realizados anteriormente sobre cuidado em educação pelos autores deste escrito.
Sob ao embasamento teórico de autores como Heidegger (2005), Boff (2014), Rogers
(1971), Freire (2005) e Ribeiro (2016), é possível sugerir que o “Educuidar” se ajusta às ideias de
educação humanista. De modo a pensar no “educuidador” enquanto alguém que busca ser
verdadeiro, envolvido com sua auto-construção, preocupando-se com tudo o que está ao seu redor,
conhecendo a si para melhor cuidar do outro, sendo assim um(a) facilitador(a) de aprendizagem
“educuidadoras” reconhecendo cada pessoa como produtora de sua própria história.
A ideia de “Educuidar” em que nos permitimos a cruzar os fios entre cuidado e educação,
nos leva a perceber que cada pessoa é uma pessoa, que deseja ser aceito, respeitado e
compreendido. Assim, os momentos de “Educuidar” se mostra como o lugar do sentir
integralmente, experimentando e explorando a si, o outro e o mundo buscando cuidar, sempre se
colocando como aprendiz. Através de práticas integradoras, construímos a todo o momento novas
formas de cuidar, sendo necessário de nossa parte dar espaço para que as fronteiras da
aprendizagem de estar consigo, com o outro e o mundo, apareçam, sinalizem e se consolidem como
prática do viver.
TESSITURA DE UMA EXPERIÊNCIA DE PESQUISA-FORMAÇÃO EM “EDUCUIDAR”,
PELO VIÉS MULTIRREFERENCIAL
Tecer abordagens de pesquisas e teorias de maneira a favorecer diálogos, reflexões, em prol
da compreensão do fenômeno, nos indica que um novo rigor de pesquisa é possível. Nesse espaço
será apresentada a tessitura de uma experiência de pesquisa-formação em “Educuidar” com um
grupo de 13 professoras da EI de uma escola da rede municipal de Juazeiro – BA.
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de Pernambuco
com o CAAE de nº 68415917.9.0000.5207. O campo de pesquisa foi uma escola de EI da rede
municipal de Juazeiro – BA. A escola funciona nos períodos matutino e vespertino, atendendo 250
crianças, de idade entre 0 a 5 anos.
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O grupo em que a pesquisa-formação foi realizada corresponde a professoras da EI, sendo
um total de treze profissionais. Das onze professoras, quatro delas são do quadro efetivo e as
demais, sendo sete, em regime de contratação temporária. Além do grupo de professoras, a gestora
e a coordenadora da escola participaram do processo.
Na pesquisa maior foram utilizados como dispositivos de produção de informações, foram:
diário de observações, técnicas grupais, recursos gráficos, entrevistas coletivas, diários reflexivos e
processos avaliativos. Por se tratar de um recorte, as informações apresentadas nesse escrito
sinalizam para o diário de observações, os recursos gráficos, as técnicas grupais e os processos
avaliativos. Utilizamos dessas ferramentas para traçar as compreensões. Foram vivenciados cinco
encontros, com duração de duas horas, quinzenalmente, refletindo as dimensões da relação entre
educação e cuidado no que tange ao autocuidado, cuidado com o outro, com o ambiente e com o
fazer docente.
Todo o material colhido foi analisado a partir da analítica do sentido, desenvolvido por
Critelli (2006) de maneira a ser interpretada e compreendida em uma perspectiva multirreferencial.
A analítica do sentido é um modo de investigar interrogando aquele que vive, a mostrar a real
interpretação. Os dispositivos de produção de informações, no caso os diários reflexivos, as
entrevistas coletivas transcritas e o diário de campo com informações das técnicas desenvolvidas
foram analisadas, de modo a realizar o processo entre leitura, organização de temáticas de sentido e
interpretação das unidades de sentido (CRITELLI, 2006).
As participantes foram convidadas a escolherem termos que demostrassem seu modo de
cuidar para resguardarem suas identidades, no qual decidiram serem nomeadas de: Afeto, Alegria,
Amor, Carinho, Criatividade, Determinada, Fé, Fortalecida, Guerreira, Humilde, Paciência,
Simplicidade e Sorriso. O recorte da pesquisa maior será apresentado sucintamente os resultados
obtidos no terceiro e no quinto encontro, justamente por se tratar dos sentidos do fazer docente e
avaliação da pesquisa-formação em “Educuidar”. Serão explorados somente trechos das entrevistas
coletivas e dos diários reflexivos vivenciadas com as participantes, formulando as unidades de
sentido.
Serão apresentadas duas temáticas de sentido, sendo: 1) A professora/educadora como
“Educuidadora”: o envolvimento do educar e cuidar no fazer docente e 2) O lugar do “Educuidar”:
refletindo os processos transformadores na formação. Foram elaboradas a partir da análise das
produções de informações através dos dois encontros aqui expostos, além da relação com os
teóricos estudados.
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A professora/educadora como “Educuidadora”: o envolvimento do educar e cuidar no
fazer docente
A pesquisa-formação em “Educuidar” teve todo sentido de existir, com esse grupo de
participantes, por caracterizar novos rumos no reconhecimento da docência na EI. Assim, conforme
Macedo (2000) o que fora colocado foi o ser em sua existência, em sua vivência e processos
singulares de práticas. As participantes existiram e se mostraram, sendo facilitado ao grupo o olhar
empático, refletindo o vivido e contribuindo para novos modos de experienciar.
Freire (2003) retrata em sua obra a práxis na própria ação, pois no diálogo vivido nos
encontros formativos, cada uma teve a possibilidade de co-criar com a outra, falando de angústia,
tendo a compreensão de que cada lágrima ali escorrida deixou marcas e que as transformaram, que
possibilitou novos olhares, mais atentos, mais afetuosos a si mesmas e as crianças no qual estão
vinculadas. A seguir serão apresentadas as unidades de sentido referentes ao terceiro encontro e que
corresponde ao ser professora enquanto “educuidadora”, seja com as pessoas do seu convívio como
com a sua prática pedagógica.
Tabela 1. Unidades de Sentido – Terceiro Encontro de pesquisa-formação em “Educuidar”
UNIDADES DE

RECORTES DAS ENTREVISTAS COLETIVAS/

SENTIDO

DIÁRIOS REFLEXIVOS

“Educuidar” nas

[...] Pois é a gente não tem contato com todo mundo, só com as pessoas que tem a mesma rotina que a

relações

minha. E legal ir na sala de cada uma, porque tem salas é difícil de entrar. (SIMPLICIDADE –
ENTREVISTA)
Eu estava falando com as meninas, que não estão nos encontros, os demais profissionais que trabalham
na EMEI elas se sentirem cuidados por nós. No pensamento de que são percebidas também. Com
certeza elas se sentem cuidadas. (CARINHO - ENTREVISTA)

“Educuidar” a

Durante todo esse meu trajeto como professora educadora, sempre tentei me colocar no lugar do aluno.

prática pedagógica

[...]. Procurando não ver só o aluno, a criança e sim olhar. Porque nessa observação mais atenciosa você
pode descobrir se a criança está doente, triste, machucada e até se já foi violentada sexualmente.
(AMOR – DIÁRIO REFLEXIVO)
[...] Você quer ser professor de verdade. Porque aqui você é tudo. É professor, é dentista. [...] Pelo
menos a gente vê que quem vem trabalhar na educação infantil tem esse olhar. (HUMILDE ENTREVISTA)

Descuido por quem

Eu quero falar acerca da desvalorização, não como profissional, mas com a rede, com os pais, que você

deveria cuidar

vê que a gente fez pelo filho dele. E ele não dá nem parabéns para você. [...] E quanto a rede é quanto a
nós contratados nos tratam como se não fôssemos nada. Mas eles precisam da gente. É isso a minha
revolta, a minha fala. [...] (DETERMINADA - ENTREVISTA)
Porque para mim o que me dá prazer é perceber o que eu faço, é eu ver que em algum momento, alguma
situação, eu contribui de alguma maneira. [...] Nossos objetivos, todas nós vemos o resultado lá no
aluno. [...]Mas que precisamos ser mais valorizadas. (CARINHO - ENTREVISTA)

Elaboração: Autores (2019).
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A escola é o lugar da convivência, as participantes sinalizam para o cuidado com as
relações, seja com a equipe quanto com as crianças. Há um emaranhado de histórias que se
misturam mobilizando modos de olhar e agir perante as várias situações cotidianas. É possível a
partir da tomada de consciência um novo modo de habitar os lugares, sendo o principal deles o
cuidar (BOFF, 2014).
Há uma preocupação que pairou no grupo, o futuro. Pontuam-se em meio a essa discussão
três questões: condições precárias de trabalho, processos ideológicos e remuneração. As professoras
da EI, vivenciam uma sobrecarga intensa, podendo emergir estresse e outros sinais de adoecimento.
A formação pode ser esse lugar para expressão de todos os pesos da lida do dia a dia, pensando no
porvir (RIBEIRO, 2018).
Outro aspecto trazido pelas participantes é acerca do regime de contratação frágil das redes
de educação. Admissões um tanto sucateadas já que não asseguram o bem-estar desse profissional,
tendo uma realidade em que a cada fim de ano os professores contratados são demitidos e
readmitidos no início do ano letivo seguinte. Assim, “educuidar” perpassa pela reflexão do que não
é bom a si, ajudando em novas escolhas e consequentemente na luta por melhores condições de
trabalho.
O LUGAR DO “EDUCUIDAR”: REFLETINDO OS PROCESSOS TRANSFORMADORES NA
FORMAÇÃO
Na pesquisa-formação não há nada fechado e tudo vai se firmando a partir da abertura do
grupo. A proposta formativa vivenciada com esse grupo mostrou que cada participante pode dar o
seu jeito, o seu toque especial no processo. A vida em grupo desse modo, carrega desafios diversos,
mas necessários para impulsionar a “autopoiesis”, recriando a si cotidianamente. A pesquisaformação vivida por nós constituiu-se de uma prática de possibilitar que cada pessoa desbravasse
suas singularidades e angústias. Fomos privilegiados em nos permitir deslocar-se e mobilizar uma
formação que a técnica consistia na escuta de si em meio ao grupo, na reflexão junto-com-outros e
no aprimoramento “bildung” da existência (HEIDEGGER, 2005; JOSSO, 2007; GADAMER, 2002;
LONGAREZI; SILVA, 2013).
Através da tabela 2, visualizam-se as unidades de sentido referentes aos quinto encontro,
tratando-se do processo avaliativo da pesquisa-formação em “Educuidar”.
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Tabela 2. Unidades de Sentido – Quinto encontro de pesquisa-formação em “Educuidar”
UNIDADES DE

RECORTES DAS ENTREVISTAS COLETIVAS/ DIÁRIOS REFLEXIVOS

SENTIDO
Vivência em

[...] Esses quatro encontros me deram a oportunidade de falar e ouvir cada uma. E sei que

“Educuidar” no

esses encontros saímos mais leves e dispostas a mudar alguns aspectos, como no cuidado

grupo

consigo mesmo. Sei também que como profissional pude observar cada aluno com olhar que
eles merecem. E que essa experiência vai me deixar um legado para toda a vida. Só tenho a
agradecer. (GUERREIRA- DIÁRIO REFLEXIVO)
[...] muitas das vezes ficamos em um mesmo ambiente, mas nem sempre nos encontramos, e
é através desses desencontros que acabamos não nos conhecendo. [...](ALEGRIA – DIÁRIO
REFLEXIVO)
Então assim, a gente trabalha em uma equipe [...] cada um tem seu jeito, sua forma, de
cuidar, de olhar. E perceber como o outro está, se o outro está bem. Você percebe. (FÉ –
DIÁRIO REFLEXIVO)
Na minha concepção foi um grande momento em poucos dias, experiência rica, um chá de
realidade que está bem esquecida. [...] Foram poucos encontros, mas deu para perceber que
temos histórias diferentes, com o mesmo objetivo, o de cuidar. Me senti cuidada pela
primeira vez pelas colegas, nas dinâmicas que me mostraram que precisamos sempre do
outro. [...] (PACIÊNCIA)

Formação

[...] No início houve dúvida, se iria tocar na nossa vida particular. Mas depois quando iniciou

“Educuidadora”

foi esplêndido. Senti algo tão bom, me senti leve. [...] Porque há momentos que só
precisamos falar um pouco e só ouvir o outro. Saber que há pessoas que só precisam de
ouvir, um simples minuto. E ali se acalma, se limpa de algo que sufoca e ninguém pára um
minuto com ela para escutar. (FORTALECIDA - ENTREVISTA)
O educador aprende todos os dias a conviver. Então com esse projeto eu pude aprender
muito, tipo: acolher um ao outro, conhecer mais um pouco de mim, cuidar de mim também,
me transformar mais humana. [...] Esse projeto foi muito enriquecedor para minha vida. [...].
(DETERMINADA – DIÁRIO REFLEXIVO)
Foi uma experiência muito significativa, nos proporcionou momentos de reflexão onde
paramos para pensar em nós e no outro. [...] Com certeza o que foi absorvido nos encontros
jamais será esquecido. (AFETO – DIÁRIO REFLEXIVO)

Facilitação em

Estou muito feliz por participar desse projeto de pesquisa em formação de professores. Foram

“Educuidar”

momentos significativos, onde pude refletir sobre o ato de cuidar do outro, do meio em que
vivo e principalmente o cuidado comigo, pois se eu não estivesse bem, não tenho como
cuidar de nada e nem de ninguém. [...] (CRIATIVIDADE - ENTREVISTA)
Houve reflexão profunda em cada momento. Já lhe conhecia antes. Mas achava você assim, a
“dona da verdade”. (Risos) Depois dos nossos encontros foi que pude perceber que você é
uma pessoa boa. Totalmente diferente do que eu pensava antes. (Risos) (SORRISO ENTREVISTA)

Elaboração: Autores (2019).

A formação envolvida da experiência possibilita conhecer as pessoas como elas são e refletir
retomadas das vivências de modo mais ativo e buscando transformação. As professoras da EI,
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participantes dessa pesquisa-formação perceberam que construíram consciência para o autocuidado,
como uma prática a ser vivida cotidianamente.
Um dado importante trazido foi à questão de se sentirem ouvidas, demonstrando a leveza de
“Ser”. O “Ser” que cuida e é cuidado sendo compreendido. No caminho formativo nem sempre as
aberturas são instantâneas, precisa de tempo para ser absorvido e paciência para a compreensão do
processo, por parte do pesquisador para com os participantes na pesquisa-formação. Josso (2007)
nomeia de existência singular plural o processo vivido em construir e retomar ideias escutando ao
outro, a partir da disposição no contexto formativo existencial.
A formação se descortina na autonomia quanto ao “Educuidar” envolvendo a liberdade de
realização do poder-ser de cada participante dessa pesquisa-formação. As falas que envolvem a
questão de uma possível dependência inicial pela pesquisadora-formadora, logo se voltaram para a
reflexão de práticas humanizantes, em que se dê atenção aos gestos de ternura e afetividade, que
vão para além de um abraço e sim a prática docente compromissada com a realidade (FREIRE,
2015; ROGERS, 1971; SOUSA, 2018).
A pesquisa-formação em “Educuidar”, aportada na multirreferencialidade experienciada
pelo grupo não teve o aspecto de linearidade, mas circular, pois a palavra falada e a escuta eram
pontualmente vividas por cada uma, abertamente e intensamente sendo libertadora de angústias, de
alegrias e de incertezas nos caminhos de suas práticas educativas. Mostrou-se espaço formativo e
autoformativo em (re)aprender a se autocuidar, para melhor cuidar do outro e do mundo.
EXPANSÃO DAS REFLEXÕES
A pesquisa-formação em “Educuidar” teve como principal elemento a participação integral
das pessoas que dela se envolveram. Ao observar as avaliações e o percurso formativo, pode-se
considerar o modo ativo e participativo de todas as professoras da EI na escola investigada, da
presença envolvida e suas ações concretas de cuidado.
Percebe-se que há uma urgência de profunda reflexão sobre o cuidado, especialmente
voltados para as relações consigo mesmo, com o outro, com o ambiente e com o seu fazer docente
nos espaços escolares junto aos professores. Assim, a pesquisa-formação em “Educuidar”, em
caráter multirreferencial foi envolvida da ética do cuidado, elevando harmonia e buscando de
soluções coletivas para as adversidades apresentadas nos espaços em que as participantes estavam
inseridas. Articular uma pesquisa-formação com olhar multirreferencial possibilita apreender as
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complexidades do fenômeno, reconhecendo o que antes não fora reconhecido e integrando uma
posição de sujeito-sujeito e não mais de sujeito-objeto, concebendo uma relação de desconstrução
de paradigmas dominantes. Enquanto construção teórico-metodológica mostra-se pertinente, tendo
a possibilidade de expansão, sempre com o olhar sensível, das particularidades e da liberdade em
criar jeitos próprios, com a estética do grupo a vivenciar nos espaços formativos “educuidadores”.
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Resumo
Objetiva-se neste escrito, apresentar a pesquisa-formação em “Educuidar”, que fora desenvolvida com
um grupo de professoras da Educação Infantil em uma escola da rede municipal de Juazeiro – BA. Para
tanto se fará um recorte dessa pesquisa maior, discutindo dois dos cinco encontros realizados com as
participantes sobre as dimensões: autocuidado, cuidado com o outro e o mundo.. Embasa-se em uma
perspectiva multirreferencial que dialogou com Heidegger (2005), Boff (2014), Rogers (1971), Freire
(2015), Gadamer (2002), Macedo (2000), Josso (2007), Longarezi e Silva (2013) e Ribeiro (2016). A
pesquisa foi de abordagem qualitativa, de caráter multirreferencial, do tipo pesquisa-ação, mais
propriamente pesquisa-formação. O campo da investigação correspondeu a uma escola de Educação
Infantil da rede municipal de Juazeiro – BA, com um grupo de treze professoras. Utilizou-se como
dispositivos de produção de informações: o diário de observações, recursos gráficos, técnicas grupais e
processos avaliativos. As produções de sentidos foram analisadas a partir da Analítica do Sentido
desenvolvido por Critelli (2006). Os dois encontros descritos mostraram que a formação envolvida da
experiência possibilita que as pessoas se apresentem como elas são e reflitam na retomada de vivências
de modo mais ativo e transformador. A pesquisa-formação em “Educuidar” foi envolvida pela ética do
cuidado, buscando soluções coletivas para as adversidades. Enquanto construção teórico-metodológica
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mostra-se pertinente, com a possibilidade de expansão, sempre com o olhar sensível das
particularidades do grupo e da liberdade estética em possibilitar espaços formativos “educuidadores”.
Palavras-chave: Pesquisa-formação. Educuidar. Multirreferencialidade. Professoras.
PESQUISA-FORMAÇÃO NAS SÉRIES FINAIS EM TEMPOS DE FAKE NEWS3
Lucinalva de Almeida Silva – UPE

INTRODUÇÃO
As Tecnologias da Comunicação e Informação (TIC) ganharam visibilidade no Brasil e no
mundo em meados dos anos 1970 e 1980 com avanços significativos inerentes a diversos fatores:
sociais, culturais, políticos e educacionais.

Contudo, o crescimento tecnológico ocorrido tem

provocado muitas inquietações no campo educacional, especialmente no que concerne a propagação
e disseminação de informações que circulam na rede - internet, uma vez que, a sociedade
contemporânea enfrenta o grande desafio de saber discernir (in) verdades nas divulgações de
informações em sites, blogs, portais e outros.
Nesse contexto de inquietações no âmbito escolar, consideramos relevante o estudo sobre o
desafio de lidar com as fake news e a des-informação, a partir das concepções de professoras do
Ensino Fundamental - nos anos finais por intermédio de uma pesquisa-formação. Nesse sentido,
entendemos que a escola é um espaço importante de educação frente as fake news e a desinformação. Partindo do questionamento de como a escola pode se posicionar diante desse desafio
contemporâneo, assumimos a seguinte problemática: como as fake news em um contexto de desinformação e pós-verdade têm sido debatida pelos professores e de que maneira lidam com essa
realidade na sala de aula? Buscando construir respostas ao questionamento apresentado, propomos
um espaço formativo com o propósito de elaborar saberes e estratégias de comparação e análise de
notícias em diferentes mídias para checagem das fake news, assim como sua própria reflexão e
percepção, acerca do respectivo processo.
Do ponto de vista metodológico, apropriamo-nos da abordagem qualitativa, pois oportuniza
a interpretação da realidade. Consideramos ser essa a abordagem mais apropriada, uma vez que
estuda os fenômenos sociais, os quais estão centrados na compreensão que as participantes da
Este escrito intitulado “Pesquisa - formação nas séries finais em tempos de fake news” é um recorte da pesquisa de
Mestrado sob autoria dos pesquisadores Lucinalva de Almeida Silva e Marcelo Silva de Souza Ribeiro pelo Programa
de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares (PPGFPPI) da Universidade de
Pernambuco Campus Petrolina – PE.
3
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pesquisa têm acerca das suas reflexões, ações, valores e saberes que caracterizam suas identidades
na pesquisa, bem como colher o que há de melhor no interior das mesmas. Logo, o contexto da
pesquisa corrobora com as posições de Macedo, Galeffi e Pimentel (2009, p.32), que apontam:
“todo constructo qualitativo é sempre uma aproximação ou ressonância sensível, o que requisita o
aparelho de captura adequado”, caracterizando apresentar fenômenos sociais, sua razão e fazendose compreender inteiramente as participantes.
Respaldamo-nos teoricamente nos postulados de Brasil (2017), Santaella (2018) e Tardif
(2002) que tratam, respectivamente, da proliferação de fake news, manipulação de fatos /opiniões,
trato ético do debate, formação inicial docente e suas implicações.
Para a realização deste estudo, o trabalho foi organizado da maneira que segue: a expansão
das tecnologias: fake news e pós-verdade, entremeios da pesquisa-formação, percursos e
perspectivas da ação de formar, os percursos metodológicos, os resultados com as devidas
discussões e, por fim, as considerações finais.
A EXPANSÃO DAS TECNOLOGIAS: FAKE NEWS E PÓS-VERDADE
É de suma importância rememorar o final da década de 1960, no qual “o mundo via um
grupo de ativistas e câmeras portáteis com potencial para a TV a cabo, que se propunham a registrar
as injustiças e contestar direitos” (MOROZOV, 2018, p. 13). O momento era extraordinário,
cidadãos teriam acesso à tecnologia, podendo produzir seus próprios programas e dessa maneira
torná-los públicos.
Essa possibilidade de produzir informações, acompanhada da disseminação em massa por
vários pontos de compartilhamento, criou a chamada sociedade em rede (CASTELLS, 1999).
Paralelamente a isso, o controle sobre a falsificação e plágio, aliado a disseminação de (in)
verdades, caracteriza a “era da pós-verdade”, passou a ser ineficiente via os antigos dispositivos
institucionais. Conforme elucida D’Ancona (2018, p. 45), “a pós-verdade desponta nesse viés,
quando os firewalls e os anticorpos se enfraqueceram, trazendo a luz seu fracasso e decadência”.
Isto posto, ou seja, a expansão coordenada de estratégias midiáticas, por vezes, traz a dúvida,
causando confusão e representação de um conflito imaginário proposital.
A chamada “pós-verdade” já era anunciada pelos avanços tecnológicos datados entre os
anos 1970 e 1980 e sua expansão desenfreada ganha fôlego com o supracitado acontecimento. Tal
apontamento nos remete ao que é posto por Baudrillard (2001, p. 60), quando este diz que “na visão
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comum o meio virtual é utilizado por aqueles que estão governando a fim de influenciar, seduzir e
alienar as massas” via as tecnologias, em virtude do uso pretencioso carregado de sutilidade,
trazendo assim à evidência, uma luta de classes e, consigo, uma hipótese que também evidencia o
contrário, levantada pelo autor, para ele é impossível decidir.
Logo, hipóteses levantadas pelo autor, são consideradas e sua interpretação reverbera o que
se apresenta atualmente, de um lado, a grande massa compartilha exacerbadamente informações
vinculadas as mídias preferidas sem a responsabilidade crítica da verificação, e do outro, aqueles
que estão ocupando cargos políticos acreditam de maneira sutil manipular as massas, as persuadir, o
que atualmente se configura com maior exatidão e tende a se expandir mais fortemente com as deep
fakes.
Entendemos que saber lidar com as fake news é algo necessário e pode estar nas propostas
pedagógicas dos contextos escolares. Alguns sites, por exemplo, já dão dicas e apontam ações que
podem ser incorporadas às práticas docentes:
(a) olhar com atenção e atentar para a confiabilidade das fontes;
(b) ir além das chamadas e reconhecer sinais de sensacionalismo;
(c) procurar por outras fontes;
(d) verificar os fatos, sua data de publicação;
(e) conferir se o conteúdo afeta seus preconceitos;
(f) reconhecer quando se trata de brincadeira e conferir se vem de uma fonte piadista.
(SANTAELLA, 2018, p.40)

É notório que a lista de conselhos apresentados trará mais segurança ao usuário da rede,
visto que se evidencia o desenvolvimento crítico social do indivíduo, propiciando o fortalecimento
dos desafios enfrentados para o combate eficaz ao efeito das notícias falsas com maior precisão.
Com isso, nesse cenário tão presente, o qual o alvo é a enganação, por meio da des-informação, é
preciso exercitar o senso crítico e investigativo a fim de detectar tais armadilhas evitando ser vítima
das mesmas.
ENTREMEIOS DA PESQUISA – FORMAÇÃO: PERCURSOS E PERSPECTIVAS DA AÇÃO
DE FORMAR
O processo histórico que permeia a pesquisa e a formação de professores e suas trajetórias
nasce meio a insatisfações influenciadas por diferentes etapas da educação brasileira. Foi somente a
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partir da segunda parte do século XX que se considerou conciliar pesquisa e formação de
professores. Tardiff e Lessard (2008) pontuam que essa articulação entre formação e produção do
conhecimento acontece a partir dos saberes da experiência, rompendo com o discurso dominante
que desvaloriza justamente, os saberes e as práticas dos professores. Com isso, Barbosa (2003,
p.268) pondera que “trata de uma formação que vá além de um saber meramente teórico disciplinar,
amplia-se a demanda desses profissionais no campo dos saberes pedagógicos e políticos”. A autora
evidencia que, com isso, tais saberes seriam evidenciados e apresentariam a tamanha importância
que exercem no campo do ensinar bem.
É preciso ampliar o papel da escola e ressignificá-lo no tocante ao ensino, não somente
centralizado nos conteúdos, mas que tenha conexão com o cotidiano, que deixe claro a razão de
ensinar, de aprender, de conviver e de formar-se, que vai muito além da absorção de conteúdos
programados por um determinado currículo proposto. A escola, nesse sentido, não pode se
distanciar de sua função emancipatória, sua participação nessa construção e formação do homem,
como ser crítico capaz de delinear sua própria história.
Nessa linha, surgem novas propostas do trabalho docente meio ao desenvolvimento das
tecnologias. No entanto, a autora explica que
é importante compreender que são conceitos diversos; conhecimento não se reluz a
informação. Este é um primeiro estágio daquele. Conhecer implica um segundo
estágio, o de trabalhar com as informações, classificando-as, analisando-as,
contextualizando-as. O terceiro estágio implica a inteligência, a consciência ou
sabedoria. Inteligência tem a ver com a arte de vincular conhecimento de maneira útil
e pertinente, isto é, de produzir novas formas de progresso e desenvolvimento,
consciência e sabedoria envolvem reflexão, isto é, a capacidade de produzir novas
formas de existência, de humanização. (BARBOSA, 2003, p.269)

Barbosa (2003) reluz em sua discussão de forma explícita a importância de compreender os
conceitos que norteiam o caminho o qual se percorre na busca pela produção de novas formas de
experienciar o conhecimento. E nesse prisma, traz a busca pelas novas propostas de trabalho
impostas pelo uso das tecnologias.
Nessa vertente, os pesquisadores têm buscado aprofundar os estudos a fim de contribuir
mais significativamente com o rompimento das formações tradicionais, as quais não refletem os
saberes docentes, e também não os evidenciam desconsiderando sua construção ao longo do
exercício da práxis docente. Todavia, a inserção da pesquisa como dispositivo de formação no que
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tange ao trabalho do docente tem enfrentado dificuldades, mesmo evidenciando que a busca de
estratégias e o repensar docente instigado pela reflexão é transformador.
A formação de professores, nesse sentido, tem grande eficácia e se apresenta “meio ao
processo educativo, viabilizando a articulação da pesquisa - formação a qual representa um
processo que contraria formas convencionais de pesquisa e de formação” (LONGAREZI; SILVA,
2013, p.215). Isso evidencia a necessidade de superar formações que reduziam os docentes a
amostras, os tratando apenas e somente como objeto de estudo.
É nessa perspectiva que os autores Longarezi e Silva (2013) são enfáticos em seu estudo e
definem o conceito de pesquisa - formação e sua importância para a formação e desenvolvimento
profissional do docente.
A pesquisa-formação como processo de desenvolvimento profissional e mudança
efetiva nas práticas educativas na perspectiva que defendemos se caracteriza por ser
uma metodologia de pesquisa em que todos os sujeitos envolvidos participam
ativamente do seu processo, investigando situações-problema na busca por construir
respostas e soluções para elas; compreende pesquisa acadêmica e prática pedagógica
como unidade; é desenvolvida por todos os seus membros mediante discussões e
interações diversas; parte das necessidades dos sujeitos envolvidos, dando sentido ao
processo que estão vivenciando; ocorre no contexto escolar; toma a prática pedagógica
como conteúdo do processo formativo; respeita as diversas formas de saber existentes;
e, fundamentalmente, é processo de formação política (LONGAREZI; SILVA, 2013,
p.223).

Com isso, a pesquisa - formação tem sido utilizada por muitos pesquisadores em Educação,
na qual tem buscado fomentar ações reflexivas para a conscientização política dos docentes no
âmbito escolar reverberando, desse modo, uma educação consciente para os discentes.
PERCURSOS METODOLÓGICOS
Este estudo é um recorte de uma pesquisa maior concluída recentemente no município de
Afrânio PE – Ensino Fundamental - nos anos finais. Contou com a participação de doze docentes
efetivas e contratadas com, no mínimo cinco anos em regência, pertencentes a um total de seis
escolas, localizadas na zona rural e urbana. Para tanto elegemos o primeiro encontro e quatro
docentes de uma das escolas para a realização deste escrito. O referido foi aprovado pelo Comitê
de Ética da Universidade de Pernambuco (UPE) com o CAAE 16405019.5.0000.5191.
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Assumindo a abordagem qualitativa, partimos do entendimento de que há uma relação
dinâmica entre o mundo real, o participante e uma relação de familiarização com o pesquisador.
Há necessariamente na pesquisa qualitativa o desenvolvimento de meios descritivos
que favorecem a apreensão das qualidades dos conjuntos-objetos fenomenais
investigados. Tais meios são essencialmente lingüísticos e só podem atualizar-se
através de sistemas gramaticais completos em sua finitude moduladora e gerativa. Daí
a grande diversidade de meios e técnicas que caracteriza a pulverização
epistemológica das pesquisas qualitativas. (MACEDO; GALEFFI; PIMENTEL, 2009,
p.33)

Pautado nessa concepção de constructos norteadores da pesquisa, propomos compreender as
qualidades, valores e saberes que caracterizam a identidade das participantes da pesquisa, bem
como colher o que há de melhor no interior das mesmas.
Tivemos como referência metodológica a pesquisa-formação, corroborando no contexto do
estudo para o “desenvolvimento crítico social do corpo docente a fim de fortalecer ações
pedagógicas proeminentes capazes de instigar o conhecimento teórico tão necessário para a
construção do campo profissional e intelectual” (IBIAPINA, 2008, p.55).

Nesse prisma, nós

elegemos quatro docentes da mesma escola e que lecionam em turmas do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental - nos anos finais de uma das Escolas Municipais de Afrânio-PE, participantes da
pesquisa maior. As professoras foram informadas do objetivo da pesquisa e aceitaram participar,
desde que fosse mantido o anonimato de suas identidades. Dessa forma, foi realizada a seguinte
codificação para as professoras participantes: Checagem, Verificação, Conferência e Fonte.
Os dispositivos de produção de informação constituíram-se de diários reflexivos e rodas de
conversa compostas por estudos realizados com a utilização de slides, cartilhas, vídeos, músicas e
dinâmicas com as docentes, Franco (2018) indica que a garantia a fidedignidade e validade do
conteúdo analisado é feita via comparação entre pares. Nesse sentido, para esse estudo a análise foi
organizada por unidades prepositivas e em 3 tabelas propostas, das quais tiveram como questões
norteadoras acerca da temática em estudo “a des-informação em tempos de fake news”: O que a
temática representa para você? Quais saberes foram adicionados a sua prática pedagógica? Os
benefícios adquiridos a práxis?
Serão apresentados a seguir diálogos oriundos da roda de conversa e dos diários reflexivos
construídos ao longo do primeiro encontro de pesquisa-formação com a temática em estudo.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2857

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Quadro 1. Traz o que a temática em estudo representa para cada professora:
Participantes

O que a temática fake news representa para você?

Codificação

A temática é pouco conhecida, porém nos últimos anos tem
se destacado principalmente nas mídias sociais e televisão.

Checagem

A temática tem grande poder de persuasão, se espalha
rapidamente.

Fonte

A temática consegue apelar, convencendo o leitor.

Verificação

A temática ganha mais e mais espaço viabilizado pelo poder
de alcance das redes sociais.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Ao analisarmos o quadro 1, percebemos que as docentes Codificação, Checagem, Fonte e
Verificação explicitam acerca da temática de maneira abrangente no que tange a sua relação com
os ambientes virtuais de modo a diagnosticar o seu poder de convencimento e

de alcance,

descrevem o que têm percebido nos últimos anos. Logo, é papel “da escola, dos docentes, desde
muito cedo desenvolver nas crianças e adolescentes a devida educação para as mídias e nas mídias”
(SANTAELLA, 2018, p.26). Nesse sentido, nota-se que há uma preocupação por parte das
professoras, que perceberam as mudanças ocorridas com o avanço das tecnologias, e com elas, uma
série de pontos positivos e negativos ao considerarem relatar o poder de convencimento que o uso
premeditado exerce sobre as pessoas.
Quadro 2. Há concepções acerca dos saberes adicionados a sua prática pedagógica:
Participantes

Quais saberes foram adicionados a sua prática pedagógica?

Codificação

Consegui me inteirar um pouco acerca das estratégias para verificação de
notícias recebidas pelas minhas redes sociais e aplicativos de mensagem e
me sinto mais segura para abordar o assunto em sala.

Checagem

Conheci sites que até então não conhecia que vinculam notícias verificadas
diariamente e os indico aos estudantes.

Fonte

Consigo receber uma notícia/link e utilizar algumas estratégias para
verificação, como me direcionar a sites com credibilidade, que fazem um
trabalho jornalístico sério, entre outros.

Verificação

Consigo com um pouco de dificuldade realizar a verificação de algumas
notícias. Percebo que já não compartilho como antes, pois tenho consciência
e oriento os meus alunos a fazerem o mesmo.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Percebemos que as docentes Codificação, Checagem e Fonte sugerem realizar algumas
estratégias de verificação de notícias vinculadas as suas redes de relacionamento, pois como afirma
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Brasil (2017), trata-se de promover uma sensibilidade para com os fatos que afetam drasticamente
a vida de pessoas e prever um trato ético com o debate de ideias. Nesse sentido, a pesquisa –
formação cumpre relevante importância se utilizando de diversos instrumentos com o intuito de
mediar o conhecimento, de construir saberes oriundos da ação realizada com as docentes
participantes. Todavia, todas as participantes apontaram que já conseguem identificar e utilizar
estratégias de verificação/trato as notícias oriundas de suas redes e de ambientes educacionais e não
educacionais dos quais perpassam e tem contato cotidianamente. A professora Verificação apontou
ainda ter um pouco de dificuldade na identificação, mas salienta que adquiriu uma postura diferente
e que se percebe com outro posicionamento, mais consciente acerca do seu papel na sociedade e na
escola. Considerando as respostas de Codificação, Checagem, Fonte e Verificação apontam que os
saberes construídos fortaleceram a práxis, sobretudo no que tange as ações de identificar e
disseminar fake news, ou notícias descontextualizadas.
Quadro 3. Analisa de que maneira as docentes avaliam a utilização do material proposto pela pesquisa – formação:
Participantes

Como avalia a utilização do material proposto?

Codificação

Avalio positivamente, não conhecia boa parte do material.

Checagem

Excelente, conhecia somente um site verificador de fake news. Acrescentou muito
ao meu conhecimento, o qual era um pouco vago.

Fonte

Muito bom, pude por meio dele desenvolver estudos que antes não tinha me
dado conta da tamanha importância nas atuais circunstâncias.

Verificação

De muito boa qualidade. Conhecia pouco, tenho uma certa dificuldade para
manusear ferramentas tecnológicas, porém, as estratégias, atividades, vídeos,
dinâmicas, entre outros, me ajudaram muito positivamente nesse sentido.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Observamos que Codificação, Checagem e Verificação afirmam que conheciam pouco ou
não conheciam parte do material didático utilizado, Fonte afirma que não tinha se dado conta da
tamanha relevância que a temática exerce meio as circunstâncias. “O pensamento, as competências
e os saberes dos professores não são vistos como realidades estritamente subjetivas, pois são
socialmente

construídos

e

partilhados”

(TARDIF,

2010,

p.233).

Logo,

as

questões

problematizadoras levantadas pela pesquisa indicam que as docentes construíssem saberes e os
partilhassem entre si.
CONSIDERAÇÕES
A pesquisa-formação priorizou o desenvolvimento crítico das docentes participantes do
estudo, propiciando facilitar sua participação e engajamento nas discussões e estudos direcionados a
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2859

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

temática “fake news” em paralelo as suas atividades docentes. Esse debate, de cunho investigativo,
é sem dúvida primordial como meio de enfrentamento a des-informação no âmbito educacional,
num cenário que vincula informações em demasiado e manipula informações, com o propósito de
convencer, sugerindo o compartilhamento, o curtir e o comentar, evocando desse modo,
convencimento e apatia, esse no sentido de propiciar a insipiência do debate.
Em linhas gerais, a pesquisa-formação, elencou estratégias por meio de estudos realizados
para essa análise numa perspectiva construtivista, criando meios que propiciaram as docentes
perceberem-se inseridas na discussão acerca da temática e construtoras de saberes numa postura
crítica e investigativa, que inspira a checagem, antes de qualquer ação (in) pensada diante das
mídias e em ambientes educacionais e não educacionais que vinculam constantemente notícias em
demasiado, reverberando maior consciência crítica e melhor prática docente na sala de aula,
contribuindo para um trabalho eficaz, em especial com os adolescentes e jovens, por se encontrarem
em formação escolar/pessoal e pertencerem a geração nativa tecnológica.
Os dados construídos com as professoras da Rede Pública Municipal apontaram a
importância da formação pedagógica, e do repensar da prática docente durante a realização das
atividades de aprendizagem e discussões meio a roda de conversa e que há instrumentos
diversificados, que vão além daqueles utilizados no encontro. Todavia, ainda é preciso romper com
o ensino dissociado da utilização das tecnologias e dirimir alguns entraves para que a construção do
saber aconteça por meio da consciência crítica e do trato ético das informações oriundas das mídias
traçando um paradigma a ser determinado como fator preponderante do conhecimento.
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Resumo
Pensar a formação docente considerando a des-informação em tempos de fake news nos remete aos
desdobramentos das Tecnologias da Comunicação e Informação (TIC), sobretudo no campo
educacional e no que concerne a propagação e disseminação de informações que circulam na rede –
internet. A chamada “sociedade em rede”, nos ambientes educacionais ou não é um desafio
contemporâneo a questão do discernir com precisão tantas informações postas e que se sobrepõem
instantaneamente. Assim, esta pesquisa objetiva analisar as percepções de professoras do Ensino
Fundamental - nos anos finais com foco na práxis pedagógica. Ademais, discute como as professoras se
sentiram provocadas no que tange a capacidade de desenvolver seu senso crítico e dos discentes em
tempos de pós-verdade. Para isso, lançamos mão da pesquisa – formação, a fim de compreender
melhor o processo formativo e profissional das docentes participantes. Respaldamo-nos teoricamente
na formação crítica do educando defendida por Brasil (2017), Santaella (2018), D’Ancona (2018) e
Tardif (2002) a respeito do desenvolvimento de saberes docentes. Os resultados apontam que ao longo
do processo houve a construção de saberes, estratégias, impulsionando a verificação em fontes
confiáveis de informações advindas de ambientes educacionais e não educacionais, implementado assim
o desenvolvimento crítico social das docentes, fortalecendo, na sala de aula, suas ações pedagógicas,
com maior eficácia, de modo a fomentar o conhecimento intelectual, crítico, estratégico, consciente e
investigativo dos discentes frente a des-informação e a proliferação de fake news sem a devida análise.
Nesse sentido, também se observou que os processos formativos, mais especificamente, das docentes
com mais de 20 anos em exercício, dificultam uma práxis mais eficaz, implicando na sua prática
pedagógica.
Palavras-chave: Comunicação Consciente; Fake news; Pesquisa – formação.
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Carolina Puras da Rocha Amorim – UFSCar

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A Educação em Ciências visa propiciar o acesso à cultura científica (DELIZOICOV e
colaboradores, 2009). Alguns pesquisadores argumentam que esse processo deve ser iniciado ainda
nos anos iniciais da escolarização (TENREIRO-VIEIRA; VIEIRA, 2011). Nesse sentido alguns
aspectos são apontados como fundamentais para a Alfabetização Científica (AC) nos anos iniciais
do ensino, entre esses destacam-se a compreensão das relações entre Ciência, Tecnologia,
Sociedade e Ambiente (CTSA), ao aprendizado dos conceitos básicos das Ciências naturais, o
domínio da linguagem científica, entre outros (SASSERON; CARVALHO, 2008).
Sasseron e Carvalho, 2008 argumentam que a atenção deve recair para os anos iniciais do
Ensino Fundamental e partem da premissa de que é necessário iniciar o processo de Alfabetização
Científica desde as primeiras séries da escolarização, permitindo que os alunos trabalhem
ativamente no processo de construção do conhecimento e debate de ideias que afligem sua
realidade.
Os indicadores da alfabetização científica, são objeto de estudos, há algum tempo, Sasseron
e Carvalho em 2008, definem que esses indicadores “têm a função de nos mostrar algumas
destrezas que devem ser trabalhadas quando se deseja colocar a AC em processo de construção
entre os alunos. ”
Portanto, esses indicadores estão relacionados à ação e investigação e avaliados como
necessários de serem usados quando se pretende construir conhecimento sobre um tema qualquer.
Desta maneira, quando necessária uma análise esses indicadores são vitais, pois podem fornecer
evidências de se a AC está em processo entre os alunos do Ensino Fundamental (SASSERON,
2008).
Sasseron (2008) organiza os indicadores de alfabetização cientifica em três eixos
estruturantes, a compreensão básica de termos e conceitos científicos; (b) a compreensão da
natureza da ciência e dos fatores que influenciam sua prática; e (c) o entendimento das relações
entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, permitindo uma visão mais completa e atualizada
da ciência. Esses eixos surgiram da análise de referenciais da área de Ensino de Ciências que
apresentavam ideias e habilidades a serem desenvolvidas com o intuito de que a Alfabetização
Científica pudesse estar em processo. Tais eixos, segundo Sasseron (2008) marcam grandes linhas
orientadoras para o trabalho em sala de aula e transitam entre pontos canônicos do currículo de
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Ciências e elementos que marcam a apropriação desses conhecimentos para ações em esferas
extraescolares.
Habilidades como, articular ideias, investigar e argumentar são valorizados nos anos iniciais
em diversas disciplinas, porém os alunos apresentam muita dependência da ação docente para
demonstrar destreza nessas ações, e, mais uma vez é por este motivo necessário observar a prática
desse professor dos anos iniciais.
METODOLOGIA
O grupo colaborativo era constituído por seis professoras das redes municipais de cidades da
região de Sorocaba/SP. Todas as docentes tem formação específica em pedagogia e com
experiência entre 8 e 25 anos no magistério. O objetivo proposto para o grupo era o enfrentamento
das dificuldades para a implementação da AC nos anos iniciais. As reuniões do grupo aconteceram
aos sábados no laboratório de pesquisa em ensino de Ciências (LaPEnCi) na universidade. A
agenda e a pauta dos encontros eram demandadas pelas professoras sendo os papéis dos
pesquisadores a mediação e organização dessas reuniões. Os encontros do grupo colaborativo
iniciaram-se no primeiro semestre de 2018 e os dados aqui analisados correspondem a 15 encontros.
As professoras responderam aos instrumentos antes da primeira reunião (representados com
o nº 0), após seis meses (representados pelo nº 1) e após doze meses (representados pelo nº 2). Os
instrumentos empregados nesta investigação são descritos a seguir.
O Inventário sobre as visões de Ciência e produção do conhecimento científico foi baseado
nas ideias de Gil-Pérez e colaboradores (2001) que apontam para a ocorrência de 7 visões
deformadas sobre a Ciência e a produção do conhecimento científico: 1) empírico, indutivista e
ateórica, 2) rígida, algorítmica exata, infalível, 3) aproblemática e ahistórica, 4) exclusivamente
analítica, 5) acumulativa e de crescimento linear, 6) individualista e elitista e 7) descontextualizada
e socialmente neutra. O instrumento consiste de quatorze proposições sendo duas para cada tipo de
visão. As professoras deverão indicar se concordam ou não com as mesmas ou se estão indefinidos.
A concordância com uma ou mais foi interpretado como evidências de um dado tipo de visão
deformada.
O inventário sobre os indicadores da AC apresentava 14 ações propostas para os alunos
sendo duas dessas correspondiam a um indicador da AC propostos por (PIZARRO; LOPES, 2015).
As professoras deveriam responder quais dessas ações eram estimuladas em suas aulas. Quando a
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professora indicava que estimulava as duas ações foi considerado que o indicador da AC era
trabalhado de maneira integral em suas aulas se a docente confirmasse apenas uma das ações
considerou-se que o indicador era trabalhado parcialmente.
RESULTADOS E ANÁLISE
As declarações das professoras nos instrumentos são apresentadas no quadro 2.

Nele foi

adotado um sistema de cores onde o verde significa uma concepção alinhada com as ideias
disseminadas sobre a AC, a cor vermelha significa ideias em desalinho com a AC e em amarelo as
indefinições.
Quadro 2. sistematização das declarações das professoras.
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Argumentar
1

2

3

4
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Problematizar
P
Investigar
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S
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I

I

I

Problematizar
P
Investigar

N

S

I

I

I

I

Atuar

N

S

I

Instrumento
0
I
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S
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Em relação aos indicadores da AC foram escolhidos para serem analisados aqui aqueles
vinculados mais diretamente aos eixos CTSA e aos processos científicos. Tais indicadores apontam
para um conjunto de processos que favorecem o protagonismo do sujeito em relação às questões de
natureza sociocientíficas e na interação com outras pessoas. Nesse sentido o indicador “atuar” foi o
menos valorizado pelo grupo. Talvez essa condição possa ser explicada devido a faixa etária dos
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alunos. É possível inferir que as docentes considerem que as crianças tenham muita dificuldade em
atuar intensivamente no sentido de interferirem em uma dada circunstância, é preciso ressaltar que
por exemplo, os alunos de P3 não tinham 7 anos completos.
Os indicadores “argumentar” e “investigar” foram os mais valorizados pelo grupo, aqui
talvez seja possível justificar esse posicionamento das professoras em função das muitas leituras
que o grupo fez ao longo dos encontros. Em muitos dos artigos era enfatizado que para a
necessidade de incentivar as crianças o ato de investigar devido a sua curiosidade ser natural para
essa fase do desenvolvimento, e, portanto, seria uma aliada ao trabalho docente. Sobre a
argumentação era unânime para o grupo que os alunos gostavam de se manifestar nas aulas em
especial quando o assunto envolvia questões sociocientíficas. Por outro lado, chamou a atenção que
várias manifestações do grupo apontavam para uma indefinição em relação a esses mesmos
indicadores da AC. Tal fato indica que ainda é preciso mais tempo para o grupo refletir sobre
algumas de suas concepções.
O indicador “problematizar” foi aquele em que o grupo mais apresentou indefinição. Esse
posicionamento corrobora a tese de que ainda é preciso maior tempo para o grupo refletir sobre as
suas próprias visões, mas, pode indicar também para uma dificuldade do grupo em propor
problemas em suas aulas. De fato, problematizar em Ciências, não é uma ação trivial. Ao contrário,
a literatura na área tem alertado que a formulação de problemas é uma ação que requer
planejamento e mediação ativa do professor (CAPECCHI, 2013).
De um modo geral, foi percebido, que no que se refere aos indicadores da AC, o grupo ainda
carece de mais tempo para alinhar suas concepções de ensino para a AC. Pode-se dizer que todos
com exceção de P4, valorizam tais indicadores em suas aulas e nenhum desses indicadores são
valorizados de maneira unanime pelas professoras.
Para o eixo estruturante relacionado aos “processos científicos” ficou claro que esse é o mais
desafiante para P1. A ocorrência de visões distorcidas da Ciência e da produção do conhecimento
cientifico que não foram superadas ao longo dos encontros indica que será preciso maior dedicação
a esse ponto com a organização no grupo de ações que favoreçam o aprofundamento da reflexão
para esse eixo. Parece fazer muito sentido que P1 tenha declarado no instrumento de investigação
os modelos didáticos com adesão para características antagônicas.
As declarações dadas pelo grupo nos instrumentos apontam para a ocorrência de visões
distorcidas da Ciência e da produção do conhecimento cientifico em todas as professoras.
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Indícios da visão distorcida 2 “ rígida, algorítmica e infalível” foram observados para P1,
P3, P4 e P6. A visão 4 “exclusivamente analítica” foi manifestada por muitas professoras sendo P1,
P2, P5 e P6. A visão 5 “ acumulativa e de crescimento linear” foi identificada para P2 e P5 e a visão
1”empírica, indutivista e ateórica” para P3 e P6.
De modo geral, pode-se considerar que o grupo aqui apresentava poucas visões distorcidas,
contudo, vale ressaltar que a maioria dessas visões foram identificadas desde o início dos encontros
(instrumento 0) e permaneceram resistentes após doze meses de encontros (instrumento 2). Essa
condição deve ser encarada como um indicativo para a urgência de se pensar em meios de favorecer
o aprofundamento da reflexão sobre essas visões, porque, como alertam Cachapuz e colaboradores
(2002) o professor que possui tais visões tende a disseminá-las entre seus alunos. Nesse sentido,
Gil-Pérez e colaboradores (2001) propõem que a superação dessas visões distorcidas não pode
restringir-se ao exercício meramente teórico e sim, ser articulado com questões práticas (mais
próximas) da atividade docente. Os pesquisadores sugerem que os professores insiram em seu
ensino ações tais como, a formulação de hipóteses, a formulação de problemas abertos, a
abordagem CTSA, entre outros. Aqui percebe-se que a ocorrência de visões distorcidas no grupo
pode ter relação direta com outro quadro problemático, a pouca valorização das competências da
AC. Não se pode ainda afirmar, que essas visões sejam a causa da pouca percepção do professor
para a sua importância dessas competências, mas, fica visível que se forem seguidas as orientações
de Gil-Pérez e colaboradores (2001) sobre como favorecer a superação dessas visões distorcidas, tal
processo poderia concomitantemente

ampliar a percepção do professor para o papel do

desenvolvimento das competências da AC em suas aulas.
De maneira individualizada percebe-se que P6 foi a professora que mais apresentou visões
distorcidas (4 no total) P1, P2 e P3 apresentaram duas e P4 e P5 apenas uma visão. Entre essas
visões distorcidas ficou claro que as mais problemáticas foram visão distorcida 2 “ rígida,
algorítmica e infalível” e 4 “exclusivamente analítica”.
Finalizando, seria possível apontar que até esse momento o trabalho com o grupo
colaborativo tem sido menos efetivo com P6, levando-se em consideração o número de concepções
não alinhadas com os eixos estruturantes da AC (em vermelho no quadro 2) e mais efetivo para P2
considerando-se o número de concepções alinhadas aos eixos estruturantes (em verde no quadro 2).
Contudo, aprofundando-se um pouco mais no sistema de concepções das professoras, fica evidente
de que essa não é a questão central a ser considerada e sim, que reestruturações nessas concepções
demandam tempo e precisam ser estimuladas recorrentemente.
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CONCLUSÕES
De fato, nesses doze meses de acompanhamento do grupo ficou evidente que a
reestruturação de concepções é um processo complexo que demanda tempo e exige por parte das
professoras consciência de que é preciso mudar. E, é justamente essa vontade de mudança que
fomentou a participação no grupo colaborativo.
A implementação da AC se constitui em um desafio para as professoras, pois, aglutina
lacunas da formação inicial, a falta de percepção para suas próprias necessidades formativas e
concepções sobre o processo de ensino e aprendizagem e de Ciência problemáticas, isto é, em
dissonância com o papel que a Ciência deve ter na vida das pessoas. Aqui ficou evidente que a
ressignificação de tais concepções e da prática pedagógica são questões centrais no processo de
implementação da AC. Dessa forma, é preciso criar espaços de aprendizagem em que ambas
possam ser abordadas pelos professores.
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Resumo
É apresentada aqui uma investigação sobre como evoluem as concepções de um grupo de professoras
de escolas públicas dos anos iniciais da região de Sorocaba/SP que participaram de um projeto
colaborativo ao longo de doze meses. O grupo tinha como objetivo implementar a alfabetização
científica (AC) em suas aulas. Para identificar as concepções das professoras foram utilizados
inventários que visavam observar os modelos didáticos (GARCIA PEREZ, 2000), as visões sobre
Ciência e produção do conhecimento científico (CACHAPUZ e colaboradores, 2001) e os indicadores
da AC valorizados. As docentes foram respondendo esses inventários antes do início do projeto, depois
de seis e doze meses. A evolução das concepções foi analisada tendo como foco eixos estruturantes da
AC (SASSERON, 2008). Os resultados apontaram que o grupo teve importantes ressignificações sobre
suas visões ao longo do tempo
Palavras-chave:Alfabetização Científica, Ensino de Ciências, Formação de Professores, Ensino
Fundamental.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
A formação nas universidades tem como diferencial poder aliar, com autonomia, ensino, pesquisa e
extensão. Ainda que esta separação possa ser tênue ou questionável, visto que, na área educacional, os
projetos podem articular estes eixos sem diferenciá-los, como na pesquisa-ação, como eles podem
contribuir para a formação nas Licenciaturas? A formação de professores calcada na problematização,
questionamento e reflexão sobre a prática, defendida por diversos autores, pode ser favorecida em
projetos que aproximem universidade e escola, de modo que a práxis faça sentido aos estudantes.
Porém, quais elementos são trazidos pelas pesquisas que evidenciam a contribuição de espaços
formativos que envolvam a participação de licenciandos e formadores em projetos tanto de ensino,
como de pesquisa e de extensão? O objetivo deste painel é elucidar aspectos destas contribuições em
pesquisas com formadores, professores de escolas e licenciandos. Os 3 artigos indicam contribuições
aos processos de aprendizagem da docência por elucidar as influências das experiências de ensino dos
formadores com os anos iniciais da escola básica nas práticas formativas das Licenciaturas em que
atuam; por aprimorar a articulação teoria e prática na formação, conforme relatos de estudantes de
Licenciatura em projetos de extensão universitária em escolas; e, ainda, por provocar a reflexão de
licenciandos e professores na pesquisa da prática, em um projeto colaborativo entre escola e
universidade. Utilizando diferentes metodologias e enfoques de pesquisa, como entrevista, análise
documental e pesquisa-ação, os artigos revelam contextos educativos da universidade que são
promissores para a formação docente socialmente comprometida com a escola. Conclui-se que estes
espaços criados nas Licenciaturas e que tem centralidade na escola foram fundamentais para o
compromisso dos envolvidos com o processo educativo e seu próprio desenvolvimento profissional e
deve ser um movimento constante, nas universidades, trazer o ensino, a pesquisa e a extensão para
dentro das Licenciaturas.
Palavras-chave: Licenciatura; universidade; extensão universitária; reflexão; desenvolvimento
profissional.
PROFESSORES FORMADORES NAS LICENCIATURAS PARA A DOCÊNCIA COM OS
ANOS INICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Simone Regina Manosso Cartaxo – RME- Curitiba/UEPG
Keila Santos – UEPG

INTRODUÇÃO
A formação dos professores nas licenciaturas específicas privilegia a docência a partir do
segundo segmento do ensino fundamental e, por vezes, uma visão fragmentada da educação básica.
Na pesquisa desenvolvida apostamos na possibilidade de existirem professores das diversas
licenciaturas que buscavam essa interlocução entre os diferentes níveis de ensino, inclusive com os
anos iniciais.
O objetivo foi analisar as experiências de professores formadores que mostraram, em suas
práticas, formas de interlocução do ensino com os anos iniciais da escola básica, a fim de fornecer
pistas para os processos de ensino e práticas de formação nas licenciaturas.
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Consideramos que os professores gestam novas práticas em razão das necessidades do
contexto. Eles vivenciam situações que os levam a criar formas de organização, denominadas por
Santos (1992) de relações sociais de tipo novo, que são práticas materiais e sociais determinadas
pelos problemas postos pela prática. Essas relações de tipo novo foram observadas nas formas de
organização de algumas licenciaturas que fizeram parte do campo de investigação deste estudo.
Foram identificados sete cursos de licenciatura das áreas de Geografia, Matemática e Letras
de diferentes universidades do Brasil. A identificação das licenciaturas foi realizada pela análise de
seus projetos pedagógicos e programas de ensino que apresentavam palavras-chave (alfabetização,
anos iniciais, séries iniciais, educação infantil, letramento) indicando possibilidades de articulação
com os anos iniciais da educação básica. Após a análise documental, foram realizadas entrevistas
com doze professores formadores, responsáveis pelos programas de ensino selecionados por meio
das palavras-chave.
O conteúdo das entrevistas possibilitou a análise do percurso de formação e experiência dos
professores das licenciaturas, a fim de buscar fatores explicativos que favorecem a interlocução
com os anos iniciais da educação básica. Buscamos, com isso, identificar espaços e tempos em que
as experiências dos professores formadores foram originadas.
A análise da experiência dos professores fundamenta-se na defesa da experiência humana
tomada por Thompson (2009). Para o autor, homens e mulheres são sujeitos que vivenciam
experiências e pensam sobre elas na sua complexidade, dentro de suas consciências, e em seguida
agem em situações determinadas. Dessa forma, a experiência não se reduz ao senso comum, como
defendem muitos intelectuais, mas é possível de ser elaborada na forma de conhecimento. Ele
define que toda a base teórica deve ser apreendida na prática do agir humano e na medida do
diálogo entre teoria e evidência.
Os professores, durante as entrevistas, mantiveram um discurso constante de aproximação
entre a sua prática no curso de licenciatura e os anos iniciais por meio de diferentes experiências
vividas ao longo de sua vida. A expressão da prática dos professores formadores foi apreendida a
partir das interlocuções estabelecidas em seus discursos e apontam para a necessidade de
compreender e aprofundar o sentido da experiência desses sujeitos.
Consideramos, assim, que os processos formativos estão associados ao modo pelo qual o
professor concebe a atividade de ensino e elabora propostas didáticas que a direcionam. No caso do
ensino nas licenciaturas, as possibilidades de articulação entre a escola básica e a universidade
podem ser intensificadas pela experiência dos formadores.
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Apresentamos a seguir a análise dos espaços e tempos em que a experiência dos professores
formadores entrevistados se articularam com os anos iniciais da educação básica: o período de
formação inicial, o trabalho com professores dos anos iniciais, a docência no segundo segmento do
ensino fundamental e a participação em grupos de pesquisa.
A EXPERIÊNCIA DOS FORMADORES COM O ENSINO EM DIFERENTES ESPAÇOS E
TEMPOS
O período de formação inicial teve destaque pelas oportunidades que ofereceu aos
licenciandos. Para os professores entrevistados, o período em que cursaram a licenciatura foi
determinante para a sua atual relação com os anos iniciais do ensino fundamental. Relataram que
houve um professor referência no curso de formação, responsável pela inserção do licenciando de
Geografia, por exemplo, no trabalho pedagógico com os anos iniciais da educação básica.
Um professor relata suas experiências durante o período em que estava cursando Geografia
e, entre elas, a possibilidade de vivenciar situações específicas com os anos iniciais por intermédio
da monitoria. Especifica que a professora (do curso de graduação) o inseriu nesse trabalho e que tal
momento ficou marcado como o início da sua inserção profissional com esse nível de ensino: A
universidade possui um colégio de aplicação [...] todas as licenciaturas estavam em acordo com o
colégio tentando reorganizar o currículo não só da antiga 1ª a 4ª série, mas também de toda a
educação básica.[...] Então a gente organizou o currículo do colégio e eu tive a oportunidade de
compreender um pouco o que seria o ensino de Geografia pra crianças de seis, sete, oito anos [...]
(PROFESSOR MARCELO).
O professor Lucas também estabelece uma relação entre sua ação docente na universidade,
hoje, e o tempo em que era estudante da graduação em Geografia e exercia monitoria na disciplina
de Prática de Ensino. A experiência oportunizada pela professora do curso foi importante na medida
em que ele pôde participar das discussões que estavam sendo realizadas para a formulação da
proposta curricular da Secretaria de Educação: Quando estava cursando Prática de Ensino I, tive
oportunidade de discutir com a professora da disciplina a reforma curricular proposta para as
séries iniciais do 1º grau [...] a professora de Prática de Ensino I estava envolvida com a
formulação da proposta curricular para as séries iniciais da Secretaria de Educação do Estado.
Então, tive a oportunidade de conhecer, como aluno, muitas dessas discussões, no caso das séries
iniciais (PROFESSOR LUCAS).
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Outra experiência do professor Lucas refere-se à produção de materiais didáticos para as
crianças com o apoio do professor, na graduação, e que teve continuidade. A elaboração desses
materiais para o ensino fundamental foi uma forma de aproximação com esse nível de ensino: Nas
atividades de monitoria, em conjunto com a professora responsável, desenvolvemos um projeto
com as séries iniciais [...] (PROFESSOR LUCAS).
Os professores Lucas e Marcelo, reconhecem os momentos que marcaram seus trabalhos
com os anos iniciais da escola básica. Hoje, ambos trabalham em cursos de licenciatura em
Geografia e desenvolvem propostas de ensino que levam os licenciandos a enxergar o ensino da
Geografia desde o início da vida escolar das crianças.
Para Mizukami (2002), a formação do professor precisa ser entendida como um processo, o
que obriga considerar o estabelecimento de um fio condutor que produza sentidos e explicite
significados entre a formação inicial, a formação continuada e as experiências vividas. Foi nessa
perspectiva que as entrevistas aconteceram e os professores foram apontando, em diferentes
momentos de suas vidas, relações com os anos iniciais da educação básica. Foi possível identificar
vários momentos de descoberta e reflexão que indicavam o reconhecimento da experiência com a
educação básica nos anos iniciais.
A oportunidade que os professores tiveram de conhecer a educação básica durante o período
de formação inicial foi ocasional; no entanto, dela resultaram boas experiências. Isso indica que
podemos pensar com intencionalidade as oportunidades ofertadas aos licenciandos, uma vez que
promovem a integração entre educação superior e educação básica pela inserção do estudante no
cotidiano da escola. Decorre dessa integração uma melhor articulação entre a teoria e a prática
necessária à formação docente.
A docência com o segundo segmento do ensino fundamental foi outra experiência que
aproximou os olhares dos professores para os anos iniciais da educação básica. O período de
transição do primeiro para o segundo segmento do ensino fundamental é marcado por muitos
conflitos e exige uma grande adaptação dos estudantes e professores. Para o professor Rafael, essa
experiência possibilitou fazer algumas reflexões e escolhas. Durante o tempo em que trabalhou com
os estudantes desse nível de ensino, pôde perceber questões práticas a respeito da compreensão
destes sobre o conteúdo específico da área, a forma de organização dos estudantes, a linguagem
adequada para o ensino naquele nível e a sua própria formação. A partir disso, reflete sobre sua
opção em trabalhar com o ensino médio: Então, tive umas experiências boas com 5ª série. [...]. A
gente estranhava porque não tem experiência de trabalhar com essa idade. Eles perguntavam:
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“Professor, é com caneta? É com lápis?” Sabe? É uma coisa que eu me lembro, nós não somos
preparados para trabalhar com essa idade, nas disciplinas específicas a gente não tem muita
formação mesmo pra isso (PROFESSOR RAFAEL).
Para o professor Rafael, o fato de ter trabalhado com estudantes do segundo segmento do
ensino fundamental, principalmente 5ª série/6º ano, auxiliou a compreender o processo de
continuidade entre esses segmentos.
O professor Felipe, que trabalha com o professor Rafael, também havia vivenciado uma
experiência, na universidade onde atuava anteriormente, em que o curso de licenciatura em
Geografia proporcionava o estágio com os anos iniciais da educação básica. Sua participação na
elaboração do projeto pedagógico contribuiu para a sistematização de um caminho de aproximação
das licenciaturas com os anos iniciais.
Sabemos que os cursos de licenciatura nas diferentes áreas (com exceção de Pedagogia,
Educação Física e Artes) não privilegiam a docência com estudantes dos anos iniciais da educação
básica. Entretanto, quando o professor Felipe, do curso de Geografia, narra aspectos da sua prática,
relaciona-os a ideias defendidas por colegas que também buscam a articulação com os anos iniciais.
Felipe mostra que é possível reorganizar o projeto pedagógico e contemplar o estágio na educação
infantil e nos anos iniciais. Por conseguinte, identificamos que essa nova forma de organização do
curso origina-se na problematização da prática pedagógica dos professores envolvidos no processo.
Sobre isso, Martins (1998) afirma que a transformação social resulta de um processo construído na
e por meio da luta dos professores, momentos em que aparecem as contradições da prática que
levarão à construção de novas teorias que expressam essas ações dos sujeitos, rompendo com a
ideia de que a teoria guia a prática. Esse é considerado um modelo aberto de construção de novas
práticas que, segundo a autora, compreende a realidade, a ação sobre a realidade e o pensamento
decorrente dessa ação prática, que, por sua vez, expressará uma teoria que poderá indicar alguns
caminhos para novas práticas, sem, contudo, exercer o papel de guia dessas ações.
Os professores Rafael e Felipe mostraram que as práticas realizadas no curso de Geografia
são decorrentes desse modelo aberto que envolveu a experiência de cada um, a realidade concreta
em que trabalharam/trabalham e o pensamento construído a partir

desta e da prática. A

problematização da própria prática possibilitou uma nova forma de organização do curso de
licenciatura.
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O trabalho com professores dos anos iniciais da educação básica é outra forma de
experiência evidenciada nas entrevistas e trata das oportunidades que professores dos cursos de
licenciatura tiveram em trabalhar com esses colegas de profissão.
O professor Rafael não atuou como docente nos anos iniciais da educação básica, mas, no
início da carreira, teve uma experiência que foi significativa para ele. Narra que trabalhou em uma
escola onde havia estudantes da 1ª à 8ª série e atuavam professores especialistas (das áreas do
conhecimento) e generalistas (as professoras de 1ª à 4ª) que o auxiliaram a compreender melhor a
estrutura do ensino fundamental. Embora não tenha trabalhado com os anos iniciais, reforça a seus
alunos da graduação a importância do trabalho neste segmento.
O professor Rafael valoriza a experiência dos professores dos anos iniciais em relação ao
ensino dizendo “elas tinham muito pra dar”, “experiência mesmo” e compara com sua própria
experiência, que é outra, com outros alunos. É possível identificar, neste exemplo, duas situações de
experiência fundamentais: a experiência do outro e a própria experiência, que irá determinar a
experiência como docente no curso de licenciatura, em que as experiências anteriores são somadas e
indicadas como um conhecimento necessário ao futuro professor. O diálogo que esse professor faz
com as evidências (Thompson, 2009) da prática possibilita perceber os movimentos, os
acontecimentos que estão dentro do ser social que podem lançar-se, chocar-se, romper-se contra a
consciência social já existente, originando novas experiências.
Para o professor Roberto, a sua experiência com os anos iniciais da educação básica
começou quando teve a oportunidade de trabalhar na área de fonoaudiologia, com supervisão
escolar em uma equipe da Secretaria da Educação da cidade onde morava. Atualmente, trabalha na
universidade com a formação de professores e afirma que o trabalho realizado com os professores
das crianças auxiliou na compreensão da relação entre a formação do professor e os anos iniciais do
ensino fundamental.
Durante o desenvolvimento da conversa, falamos sobre a possibilidade de inserção do
licenciado em Letras para atuar nos anos iniciais. Nesse ponto, o professor Roberto diz que não
acredita que a formação no curso atual de Letras é adequada para atuar nesse segmento. No entanto,
expõe sua percepção a respeito da articulação entre o curso de Letras com os anos iniciais,
evidenciando aspectos da formação do professor que deveriam contemplar tanto questões
pedagógicas como as do conteúdo específico da linguística: [...] Eu acho que o profissional de
Letras tem que ter um entendimento maior do que se passa nesses anos iniciais, até porque
compreende a continuidade do processo, mas por outro lado acho que carece um pouquinho do
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profissional que trabalha com as séries iniciais esse conhecimento que a linguística já desenvolve
há tantos anos que é mais tipicamente trabalhado na área de formação do curso de Letras
(PROFESSOR ROBERTO).
O professor Luciano apresenta, em seu relato, aspectos que têm servido para estreitar a
relação do seu trabalho nas licenciaturas com os anos iniciais da educação básica. Embora não
tenha atuado como professor nesse segmento de ensino, tem tido a oportunidade de conhecer
melhor essa realidade por intermédio de seus alunos, de seus filhos e do trabalho com a formação
de professores: Anteriormente eu trabalhava bastante com os alunos na questão dos estágios
supervisionados, que no nosso curso aqui a supervisão de estágio não é só dos professores de
prática [...], mas as séries iniciais, o contato maior que eu tenho tido é agora com relação aos
filhos que estão nas séries iniciais e também a própria formação dos professores, aqui nós
formamos um centro de educação continuada que passou a atuar muito na área de ensino infantil e
primeiras séries (PROFESSOR LUCIANO).
A experiência do professor Luciano com os anos iniciais da educação básica está sendo
construída à medida que novas demandas vão surgindo. Trabalhar com a formação dos professores
dos anos iniciais da escola básica tem possibilitado a ele uma interação maior com esse nível de
ensino. A escola passa a ter centralidade nos encaminhamentos que o formador realiza com os
licenciandos. Embora não tenha sido docente nos anos iniciais, é possível perceber que as questões
da prática têm determinado uma nova forma de relação do ensino da Matemática para as crianças,
na medida em que aponta a preocupação com o conteúdo matemático e a valorização da
participação dos licenciandos na organização e acompanhamento dos cursos.
O trabalho dos professores formadores nos grupos de pesquisa nas áreas de Geografia,
Letras e Matemática foi outra experiência relatada pelos professores das licenciaturas. As
experiências narradas sobre as pesquisas desenvolvidas na universidade indicam como as relações
com a educação básica vão se constituindo e oportunizando aos estudantes da graduação a
experiência com o trabalho docente nos anos iniciais. É o caso vivenciado pelo professor Vicente,
que coordena um grupo de pesquisa e tem alunos da graduação envolvidos: A gente faz um trabalho
diretamente com as escolas, com a educação infantil, certo? E aí com todos os segmentos e
envolvendo os alunos. [...] E aí eles se ligam às pesquisas, aos laboratórios de Geografia e
desenvolvem pesquisas a partir disso [...] se ligavam muito ao ensino da Geografia na educação
infantil e o início da educação básica (PROFESSOR VICENTE).
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O professor Otávio, que atua como coordenador do curso de Matemática, relata que alguns
professores do curso desenvolvem pesquisas relacionadas à Matemática nos anos iniciais, o que os
levou, inclusive, a participar de um trabalho de âmbito nacional na formação de professores: Alguns
professores do departamento de Educação naturalmente eles atraem um número dos alunos do
curso de Matemática que desenvolvem trabalhos junto com os projetos [...], continuam fazendo
pesquisas e trabalhos com esse ambiente de trabalho matemático (PROFESSOR OTÁVIO).
O professor Juliano é pesquisador na área de Fonética e Fonologia e, como professor da
licenciatura, procura estabelecer uma relação com a aprendizagem das crianças nos anos iniciais,
embora não seja a tônica do curso: A gente faz sempre uma tentativa de trabalhar com os alunos
mostrando, a partir da disciplina, que dificuldades os alunos teriam em função, por exemplo, da
relação grafema-fonema e vice-versa. As crianças, quando estão sendo alfabetizadas nesses níveis
iniciais de aprendizagem, o que isso poderia trazer de problema (PROFESSOR JULIANO).
O professor Juliano relata aspectos específicos da região onde se situa a universidade, os
quais servem de subsídios para as pesquisas e para as aulas no curso de Letras: Muitas vezes a gente
faz um trabalho de observar o sotaque de uma região. Então a gente analisa, traz dados dessa
região, os alunos fazem as transcrições fonéticas, observam quais são os processos que ocorrem
nessa fala. Outras vezes a gente traz problemas que as crianças apresentam na escola quando
estão aprendendo (PROFESSOR JULIANO).
A iniciação à pesquisa científica é estimulada pelo professor Juliano já na graduação, de
forma que os futuros licenciados possam dar continuidade posteriormente: Todo ano a gente tem a
semana acadêmica do curso de Letras e os alunos que fazem esse trabalho final comigo (todos têm
que fazer...), tem trabalhos que ficam muito bons. Então eu incentivo pra que continuem
(PROFESSOR JULIANO).
O professor André atua na licenciatura e na pós-graduação. Sua experiência com a pesquisa
tem momentos marcantes decorrentes de sua formação acadêmica e da relação com a escola.
Relatou que desde o início do trabalho como professor na universidade foi levado a desenvolver
pesquisas com a alfabetização e que tem realizado muitas orientações para estudantes da graduação
direcionadas à alfabetização: [...] os alunos têm que fazer um relatório sobre questões linguísticas
de escola, e sempre aparece uma meia dúzia de alunos que vão fazer sobre alfabetização, porque
inclusive eles têm aula da questão da linguagem oral e escrita [...] (PROFESSOR ANDRÉ).
Na relação com a escola, sua experiência retrata o papel fundamental da pesquisa tendo os
elementos da prática da escola. O professor André detalha um trabalho específico de pesquisador
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realizado junto à Secretaria de Educação do Estado, momento em que as questões sobre a
alfabetização começaram a ser discutidas de forma ampla em vários pontos do país: Eu fui
procurado pela Secretaria de Educação do Estado [nome do estado], da parte relativa à
alfabetização, porque eles achavam que as crianças tinham muitas dificuldades para se alfabetizar.
[...] Então nós fomos nas escolas de [nome da cidade] catando todo o material que os professores
podiam disponibilizar, o que era meio raro (PROFESSOR ANDRÉ).
Esse professor possui uma trajetória de pesquisador desde os anos iniciais de atuação como
docente na universidade, e seu relato mostra que o envolvimento com a alfabetização se deu no
campo da pesquisa, devido a uma demanda proveniente de uma Secretaria de Educação. A busca de
dados específicos sobre a alfabetização para poder planejar um trabalho com a formação dos
professores reflete o seu perfil de pesquisador.
Os grupos de pesquisa parecem ter uma contribuição relevante para os cursos de licenciatura
investigados neste estudo. Por meio deles, estabelece-se um ponto forte de interlocução com os
anos iniciais da educação básica: realizam pesquisas com os anos iniciais da escola básica;
organizam a disciplina, na graduação, trazendo elementos da pesquisa que tratam de objetos de
estudo diretamente relacionados a esse nível de ensino; envolvem estudantes da graduação em
projetos de iniciação científica, desenvolvendo atividades com professores e estudantes dos anos
iniciais da escola básica. Desse modo, esses professores formadores tornam-se referência para os
licenciandos, que estão sendo inseridos nas atividades de docência e pesquisa relacionada aos anos
iniciais da escola básica, e reforçam o princípio da indissociabilidade entre pesquisa, ensino e
extensão na universidade.
De fato, o papel dos grupos de pesquisa é um ponto fundamental no processo de formação
inicial de professores e tem sido foco de análise de pesquisadores da área.
Sobre a relação da pesquisa e do ensino, Zeichner (2010) aponta para a necessidade de
mudança do eixo epistemológico na formação de professores, que supere a visão hegemônica do
conhecimento acadêmico e seja reconhecida a fonte de conhecimento produzido no campo da
educação básica. Sobre isso, afirma que já existem pesquisas sobre os impactos de formas de ensino
que priorizam a conexão entre o ensino superior e a educação básica nas práticas dos futuros
professores, em uma relação menos hierárquica.
Ao investigar a experiência dos professores formadores com os anos iniciais da educação
básica, foi possível identificar que ela é construída em diferentes espaços e tempos, decorre das
relações sociais vividas entre professores formadores e estudantes, entre professores e professores,
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entre a universidade e a escola e aponta para possibilidades que podem ser valorizadas no processo
de ensino nas licenciaturas.
A síntese das experiências dos professores formadores são consideradas, neste estudo, como
pistas para pensarmos o processo de ensino nas licenciaturas de forma mais articulada com os anos
iniciais do ensino fundamental.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao nos propormos buscar pistas para os processos de ensino nas licenciaturas, fizemos uma
análise das experiências dos professores formadores que mostraram, em suas práticas, formas de
articulação com os anos iniciais da escola básica, constituídas em diferentes tempos e espaços.
Decorre desta análise um processo de construção de sentidos e significados que pode ser
lido como um fio condutor (MIZUKAMI, 2002) ao explicitar momentos importantes sobre a
formação e a experiência do formador. Esse fio condutor perpassa o tempo (desde o início da
licenciatura) e os espaços (universidade e escola básica).
As experiências fazem parte da vida das pessoas e delas decorrem situações
problematizadoras que levam à reflexão e possibilitam a transformação da realidade existente.
Percebe-se a necessidade de um movimento constante nas universidades, e mais especificamente
nas licenciaturas, de criar espaços que tenham a centralidade na escola uma vez que é dela que
emergem as demandas para a formação de professores.
Ao discutirmos a formação de professores, almejamos pensar o processo didático que
objetiva o ensino e a aprendizagem em um processo de interação entre os sujeitos e o objeto de
conhecimento em um amplo contexto que é determinante e também determinado pelos sujeitos. A
orientação de processos formativos tem relação com o universo de práticas docentes, ao modo pelo
qual ele concebe a atividade de ensino e elabora a ação didática e, no caso deste estudo, mais
especificamente, ao modo como ele estabelece a interlocução entre os diferentes níveis de ensino da
educação básica. Os professores, como trabalhadores da educação, gestam novas práticas em função
das necessidades do contexto.
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Resumo
O objetivo foi analisar as experiências de professores formadores que mostraram, em suas práticas,
formas de interlocução do ensino com os anos iniciais da escola básica a fim de fornecer pistas para os
processos de ensino e práticas de formação nas licenciaturas. A metodologia compreendeu a análise de
projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura e a realização de entrevistas com 12 professores
formadores. Os professores gestam novas práticas em razão das necessidades do contexto. Eles
vivenciam situações que os levam a criar formas de organização, denominadas por Santos (1992) de
relações sociais de tipo novo, que são práticas materiais e sociais determinadas pelos problemas postos
pela prática. Essas relações de tipo novo foram observadas nas formas de organização de algumas
licenciaturas que fizeram parte do campo de investigação deste estudo. A análise da experiência dos
professores fundamentou-se na defesa da experiência humana tomada por Thompson (2009). Para o
autor, homens e mulheres são sujeitos que vivenciam experiências e pensam sobre elas na sua
complexidade, dentro de suas consciências, e em seguida agem em situações determinadas. Foram
identificados sete cursos de licenciatura das áreas de Geografia, Matemática e Letras de diferentes
universidades do Brasil pela análise de seus projetos pedagógicos e programas de ensino que
apresentavam possibilidades de articulação com os anos iniciais da educação básica. O conteúdo das
entrevistas possibilitou a análise do percurso de formação e experiência dos professores das
licenciaturas, a fim de buscar fatores explicativos que favorecem a interlocução com os anos iniciais da
educação básica e identificar espaços e tempos em que as experiências dos professores formadores
foram originadas.
Palavras-chave: Formação de professores; Licenciaturas; Experiência com educação básica.
O QUE REVELAM LICENCIANDOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA SOBRE A
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA FORMAÇÃO DOCENTE
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formação

docente

ampliam-se

consideravelmente, especialmente pelo fato de que nos últimos anos emerge dos processos
formativos para a docência, a capacidade de análise e reflexão sobre componentes da prática
pedagógica, reconhecendo referenciais interpretativos que permitem a reconstrução da experiência
vivida por licenciando e professores da Educação Básica em formação inicial e continuada.
Identificando os múltiplos aspectos que compõem os processos de formação docente,
percebemos a necessidade de refletir sobre os registros das avaliações de licenciandos e professores
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da Educação Básica participantes de projeto extensionista na Universidade Estadual de Ponta
Grossa, no Estado do Paraná.
São pertinentes os apontamentos de Placco e Souza (2009) sobre a formação docente, ao
fazerem referência à formação inicial e continuada de professores, identificando que esta precisa ser
reconhecida em sua multiplicidade, promovendo o desenvolvimento profissional dos docentes.
Sobre a profissionalização na docência, Romanowski, Martins e Vosgerau (2017), indicam que esta
é reconhecida como possibilidade de ampliação de seu reconhecimento perante a comunidade e
pode instigar o desenvolvimento e a melhoria significativa da prática docente.
Ressaltamos a potencialidade de projeto extensionista, no contexto universitário na
formação de licenciandos e professores da Educação Básica e sua contribuição com seu processo
formativo. A potencialidade da extensão apoia-se na compreensão da extensão universitária como
um processo de caráter educativo, cultural e científico que se desenvolve articulado ao ensino e a
pesquisa, tendo como pressuposto a relação dialógica entre universidade e comunidade, com vistas
à transformação social. (FREIRE, 1969; NOGUEIRA, 2000; FORPROEX; 2012).
Estruturamos o texto, explicitando inicialmente os procedimentos metodológicos, optando
pela análise de conteúdo (BARDIN, 2010), sendo que no planejamento da análise são consideradas
as seguintes fases: pré-análise, exploração dos dados e o tratamento destes. Na sequência
apresentamos as compreensões sobre formação docente adotando os referenciais de Romanowski,
Martins e Vosgerau (2017); Diniz-Pereira (2016); Imbernón (2011) e Marcelo García (1999).
Balizaram as discussões sobre extensão universitária os escritos de: Paula (2013); Síveres (2013);
Garcia (2012); FORPROEX (2012) e Freire (1969).
Em seguida, registramos nossas reflexões sobre as percepções de licenciandos e professores
da Educação Básica a respeito das vivências em projeto extensionista em instituições de ensino
públicas, estabelecendo o diálogo entre os escritos dos participantes do projeto e o referencial
teórico adotado para esta produção.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A partir do questionamento: “quais aspectos sobre extensão universitária e formação de
professores são recorrentes nos registros de partícipes de ações extensionistas em instituições de
ensino pública?”, adotamos a abordagem de pesquisa qualitativa, que propicia aos pesquisadores
uma compreensão densa, caracterizando-se como um conjunto de interpretações. (DENZIN E
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LINCOLN, 2006, p. 19-20). Optamos pela análise de conteúdo de Bardin, compreendida como:
“Uma técnica que consiste em apurar descrições de conteúdos muito aproximativas, subjectivas,
para pôr em evidência com objectividade a natureza e as forças relativas dos estímulos a que o
sujeito é submetido.” (BARDIN, 2010, p 34).
Os dados analisados foram obtidos nos questionários de avaliação do projeto de extensão:
“A dimensão didática no trabalho docente: as relações entre ensinar, aprender e pesquisar” que
consiste no envolvimento e desenvolvimento de trabalho colaborativo entre professores de
instituições públicas de ensino, licenciandos e professores formadores do Curso de Licenciatura em
Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná. Estes desenvolvem um processo de
estudo contínuo que promove intercâmbio de saberes e práticas, com vistas a estabelecer, uma
afinidade de construção de saberes com proximidade da realidade escolar.
Sobre a análise dos dados, os respondentes do questionário são professores da Educação
Básica e licenciandos dos cursos de Geografia, Pedagogia, Química, Educação Física, História e
Matemática. Analisamos 13 questionários respondidos por 5 professores e 8 licenciandos. A partir
da análise qualitativa dos registros dos partícipes do projeto extensionista, identificamos os
seguintes pontos: contribuição do projeto na formação do licenciando; a relação teoria e prática no
exercício da profissão; e a percepção dos professores sobre a participação dos extensionistas.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Sobre a formação de professores, consideramos inicialmente os sentidos e significados
atribuídos por Marcelo García (1999) de que esta pode ser compreendida a partir da função social,
de transmitir saberes, bem como o saber-fazer e o saber ser, os quais estão a serviço de um sistema
socioeconômico ou, ainda, em função de uma cultura que é dominante. O autor também apresenta a
ideia de que a formação pode ser ainda reconhecida “como um processo de desenvolvimento e de
estruturação da pessoa que se realiza com o duplo efeito de uma maturação interna e de
possibilidades de aprendizagem, de experiências dos sujeitos” (MARCELO GARCÍA, 1999, p. 19).
Concordamos com Nóvoa (1999, p. 25), ao afirmar: “[...] estar em formação implica um
investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e sobre os projetos próprios,
com vistas à construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional”.
Diniz-Pereira (2016) desafia refletir sobre a formação para a docência
professor tenha o domínio e o entendimento de fundamentos da ciência
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estudos e pesquisas que permitam o aprofundamento sobre áreas específicas do conhecimento,
ponderando concomitantemente sobre o processo ensino-aprendizagem.
Consideramos a extensão universitária como um dos elementos que contribui para a
formação de professores uma vez que vem conquistando novos contornos a partir do disposto no
Plano Nacional de Educação - Lei 13.005 (BRASIL, 2014), que prevê destinação de carga horária
de ações extensionistas para integralização de currículo no ensino superior. Esta disposição de
ordem legal possibilita que os licenciandos participem de ações extensionistas, as quais permitem o
contato com situações reais de ensino no contexto escolar.
Em sua inserção no currículo dos cursos de licenciaturas, a extensão universitária pode ser
concretizada de diversas formas, seja por meio de disciplinas, programas ou projetos de extensão
nos currículos dos cursos de graduação, no entanto sua inclusão no currículo deriva da compreensão
que se tem sobre ela.
Freire (1969) destaca que a extensão concretiza-se pelas ações dos partícipes, caracteriza-se
pelo seu caráter humano. Nesse sentido, após analisar o termo sob o ponto de vista linguístico,
Freire propõe a adoção da palavra “comunicação” ao invés de extensão, pois o ato de se comunicar
pressupõe diálogo e reciprocidade entre universidade e comunidade, sendo que na ausência de
diálogo, não há comunicação e aprendizado. Sobre o diálogo, Freire (1969) assevera que por meio
da relação dialógica é possível que a comunidade problematize as dificuldades enfrentadas no dia a
dia, bem como, a ampliação do diálogo permite que a curiosidade, a necessidade de conhecer seja
potencializada.
De acordo com Paula (2013, p.20) é necessário que a universidade reconheça a diversidade
presente na sociedade, seus valores, sua cultura que são tão legítimos quanto os saberes produzidos
na academia. Portanto cabe à extensão: “[...] construir a relação de compartilhamento entre o
conhecimento científico e tecnológico produzido na universidade e os conhecimentos de que são
titulares as comunidades tradicionais.
Ampliando a discussão, reconhecendo o caráter dialógico da extensão universitária e a
necessária reciprocidade entre universidade comunidade, Síveres (2013) apresenta o entendimento
da extensão como uma diretriz da instituição de ensino superior, um processo que é mediador na
construção do conhecimento. O autor ressalta a função da extensão em relação ao conhecimento,
aspecto este que se associa ao entendimento sobre a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, que de acordo com o disposto na Política Nacional de Extensão Universitária
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(FORPROEX, 2012), as atividades extensionistas são mais efetivas quando associada à formação
de pessoas – o ensino e a pesquisa por meio da produção do conhecimento.
Pensando sobre a extensão universitária e a formação docente, reconhecemos aspectos
relevantes: a proposição e desenvolvimento de projetos extensionistas tornam-se expressivas
quando se consolida por meio da construção colaborativa entre universidade e escola, considerando
saberes produzidos por estas, expectativas que emergem do contexto escolar, bem como a relação
dialógica entre os partícipes para a tomada de decisões sobre as ações extensionistas e construção
do conhecimento.
Garcia (2012) ressalta que quando a extensão universitária passa a compor a formação de
licenciandos é necessário que as ações extensionistas possibilitem aos futuros professores novos
olhares sobre a docência, e que estes propiciem experiências significativas ampliando a
compreensão sobre aspectos que são peculiares a profissão.
Mediante as discussões aqui expressas, na próxima seção apresentamos a discussão sobre os
resultados da investigação.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
A análise dos dados, oriundos de registros de avaliação dos licenciandos e professores da
Educação Básica, participantes de projeto extensionista, com base na análise de conteúdo
(BARDIN, 2010), após a pré-análise e exploração do material, sistematizamos os resultados
obtidos. Destacamos três pontos: a contribuição do projeto de extensão na formação do licenciando;
a relação teoria e prática no exercício da profissão; e a percepção dos professores sobre a
participação dos extensionistas.
Valorizamos a construção do conhecimento que se consolida na parceria entre a
universidade e a escola, no sentido de que licenciandos, professores formadores e professores da
Educação Básica dialoguem, reflitam, sejam propositivos em relação à prática pedagógica. Que
estes analisem e avaliem criticamente as situações vivenciadas em sala de aula, bem como ampliem
o repertório dos saberes requeridos para o exercício da docência, pois como afirmava Freire (1969,
p.7), o ato de conhecer exige a curiosidade do sujeito sobre o mundo e: “Requer sua ação
transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca constante. Implica invenção e reinvenção”.
A extensão universitária pode propiciar a aproximação dos licenciandos com a escola, a sala
de aula, em que este observe cuidadosa e criteriosamente a ação docente, desenvolvendo a atitude
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reflexiva. Para García (1999), a formação de professores é a área de conhecimento que se dedica ao
estudo de processos por meio dos quais estudantes em formação inicial e professores vivenciam
experiências de aprendizagem, apropriando-se de novos conhecimentos ou aprimorando os saberes,
contribuindo com o fazer docente, para a melhoria da qualidade do ensino para os alunos.
Registramos a seguir as percepções dos licenciandos e professores a respeito da
contribuição do projeto na formação do licenciando.
Ao realizar os acompanhamentos e intervenções, tenho percebido como é o trabalho
de um professor, vivenciando a realidade do dia-a-dia e refletindo sobre situações da
atual realidade do ensino. (LICENCIANDO 1)
O projeto me proporcionou uma ampliação da minha visão de sala de aula,
principalmente pelo meu interesse em estar preparada para exercer minha futura
profissão da maneira mais qualificada possível para promover um ensino de qualidade
aos meus futuros alunos. A presença dos professores nós inspiram, e o apoio dos
mesmos nos favorece principalmente em questões que ainda não temos maturidade
suficiente para manter e agir de maneira correta. (LICENCIANDA 3)
O projeto de extensão universitária está sendo fundamental para formação como
licencianda. Ele me aproximou da realidade das escolas públicas, pude observar e
acompanhar as dificuldades enfrentadas por professores, funcionários e alunos dentro
e fora da sala de aula, ampliando assim cada vez mais minha visão sobre a docência.
(LICENCIANDA 4)
O projeto possibilitou a aproximação entre universidade e escola, onde foi possível
observar as metodologias de ensino do professor aplicadas na prática, seus pontos
positivos e negativos foram evidenciados e os objetivos
das aulas vão de encontro ao que é trabalhado. (LICENCIANDO 6)
Participação muito importante para entender como funciona uma escola em todas as
suas esferas, conhecendo sua realidade e suas particularidades. A experiência dos
professores é algo que conta e muito para meu crescimento como futuro professor.
(LICENCIANDO 7)
O projeto de extensão possibilitou ter um contato maior com a sala de aula, sendo este
muito especial pela formação com a professora da escola e as docentes da
universidade. A oportunidade de participar deste projeto é fundamental para a
formação profissional dos licenciandos e para que nós acadêmicos venhamos a
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contribuir igualmente para a sociedade, em particular a comunidade escolar.
(LICENCIANDA 5)

Identificamos que a vivência no projeto de extensão possibilitou aos licenciandos a
identificação de questões concretas sobre a docência, seja no que diz respeito às dificuldades
enfrentadas no contexto escolar, bem como os objetivos de ensino e metodologias desenvolvidas
nas aulas que observaram. Sobre estes indicativos, são relevantes as contribuições de Diniz-Pereira
(2016) ao ressaltar que na formação de professores seria necessário imaginar um processo
formativo que propiciasse aos futuros professores vivências na Educação Básica, com vistas a
conhecer seu cotidiano.
Imbernón (2011, p. 15) assevera que a formação pode constituir um espaço de reflexão,
participação, de modo que, nos momentos formativos, os profissionais problematizem aspectos
presentes na ação docente, superando a percepção de mera atualização de conteúdos.
Temos ainda os escritos da licencianda 2, que retrata seu entendimento sobre a docência e
também as possibilidades de investimento na pesquisa, o que nos permite inferir que a ação
extensionista não se faz descolada do ensino e do ato de pesquisar, visualizando a necessária
indissociabilidade entre estes. (NOGUEIRA, 2000).
Participar do projeto foi muito rico, tive a oportunidade de estar, conhecer e aprender
com outras pessoas. As vivências que tive na escola foram muito importantes para me
posicionar enquanto futura professora. Não posso deixar de destacar que foi no projeto
que conheci uma temática que me levou a construir um projeto de mestrado.
(LICENCIANDA 2)

O segundo ponto identificado nos escritos dos participantes refere-se à relação teoria e
prática no exercício da profissão, os licenciandos revelam:
Ao realizar os acompanhamentos e intervenções, é possível relacionar a teoria
trabalhada em sala de aula com a prática vivenciada na escola. (LICENCANDO 1)
A prática vivenciada na sala de aula condiz com várias disciplinas que curso na
Universidade. (LICENCIANDA 8)
Consegui articular meu conhecimento com a realidade em questão. (LICENCIANDA
2)
A vivência prática condiz com os conteúdos teóricos até certo ponto, pois a partir do
projeto foi possível notar que a realidade social em que o indivíduo se encontra
influencia diretamente em suas aulas na escola. (LICENCIANDO 6)
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A vivência condiz em alguns aspectos, em outros divergem. (LICENCIANDO 7)
Vemos na escola o que aprendemos em sala de aula, principalmente as teorias
relacionadas a didática e a metodologia de ensino, os diálogos com a professora nos
esclarece fatos relacionados ao planejamento e aos documentos formais da educação.
(LICENCIANDA 5)
O que aprendo em relação ao ensino é distante do que encontrei na escola, são
realidades diferentes. (LICENCIANDA 4)
A realidade vivenciada não acontece da maneira perfeita das teorias, por isso é
necessária sempre discussões pertinentes que nos levam a compreender e saber aplicar
as teorias no nosso cotidiano para que ela se aproxime cada vez mais da teoria
desejada. (LICENCIANDA 3)

Os dados revelam que os acadêmicos identificam a ressonância dos fundamentos teóricos na
realidade, porém não há unanimidade nesta questão nos permitindo refletir sobre o fato de que na
formação docente não é possível afirmar que há linearidade entre teoria e prática, que os
conhecimentos são transferidos diretamente para a ação docente. Nessa direção, são pertinentes os
escritos de Martins (2006, p. 95-97):
[...] a teoria não é entendida como verdade que vai guiar a ação prática, mas como
expressão de uma relação, de uma ação sobre a realidade, que pode indicar caminhos
para novas práticas inverte-se a concepção de conhecimento em que a teoria é guia da
ação prática. A teoria passa a ser entendida como expressão da ação prática dos
sujeitos [...] são as formas de agir que vão determinar as formas de pensar dos
homens, as teorias, os conteúdos.

Evidenciamos que a formação inicial não se encerra nos espaços acadêmicos, a compreensão
sobre ensinar e aprender na sala de aula influencia, por exemplo, o entendimento sobre teorias de
ensino. Na formação do futuro professor, quando projetos extensionistas intencionam inserir os
licenciandos na realidade escolar, não para que este transfira para a escola as teorias da academia,
mas para que junto aos professores analise, compreenda como se desenvolve prática pedagógica e
os múltiplos fatores que a determinam, aí reside o sentido da reciprocidade entre formação inicial e
continuada, via ação extensionista. (PAULA, 2013; GARCIA, 2012; FREIRE, 1969).
Sobre o terceiro elemento de análise a percepção dos professores sobre a participação dos
extensionistas, no que diz respeito ao desenvolvimento de atividades que viessem ao encontro com
a realidade da população:
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Os acadêmicos auxiliaram nas atividades, o que com turmas grandes facilita em
muito o trabalho do professor. (PROFESSOR 1)
Os alunos assimilaram bem os conteúdos ensinados pelo extensionista, que
desenvolveu muito bem as atividades, foi criativo, organizado e conduziu bem a
turma. Que os acadêmicos sejam ainda mais participativos. (PROFESSOR 2)
Sim. Minha escola necessita de acadêmicos comprometidos, responsáveis, que
ajudem, interajam e compartilhem novas propostas de ensino e aprendizagem voltados
ao aprofundamento dos conhecimentos matemáticos. (PROFESSORA 3)
Acredito que toda a ação pedagógica desenvolvida por licenciandos considerando a
idade/série dos estudantes, tem grandes chances de ser bem recebida pelos alunos,
sendo que no caso do acadêmico extensionista, este conseguiu perceber as
peculiaridades da turma, fator este que contribui para a aprendizagem dos conteúdos
ensinados. (PROFESSORA 4)
Sim, o projeto contempla as ações necessárias que contribuem com o trabalho do
professor e com a aprendizagem dos conteúdos pelos alunos. (PROFESSORA 5)

Observamos nos registros dos professores a necessidade do desenvolvimento das relações
entre universidade e escola, que primem pela relação dialógica entre estas, aspecto este que pode
contribuir para que os saberes produzidos nas diferentes instâncias sejam compartilhados e que as
experiências vividas potencializem as investigações sobre a prática pedagógica, com vistas à
produção de conhecimentos.
A afirmação de Síveres (2013, p. 31) contribui para o entendimento sobre a extensão
universitária em relação à formação dos partícipes e suas ações:
[...] a extensão como um meio ou como uma finalidade educativa retoma, segundo
Freire (1992), a importância da emancipação dos sujeitos do pensamento, do diálogo
entre a subjetividade e a objetividade do conhecimento e uma ação transformadora da
realidade social. Nesse caso, a extensão enriquece o processo de ensino-aprendizagem
para a qualificação de profissionais, cientistas e cidadãos.

Finalizamos esta discussão reconhecendo o compromisso que a universidade assume na
formação inicial e continuada de professores, no sentido de que contemple a indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão, que as experiências no contexto escolar propiciem ao futuro
professor a compreensão sobre a complexidade do ato de ensinar. (MARCELO GARCÍA, 1999;
SÍVERES, 2013).

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2889

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

CONCLUSÕES
Retomamos a questão problematizadora já anunciada no texto: quais aspectos sobre
extensão universitária e formação de professores são recorrentes nos registros de partícipes de ações
extensionistas em instituições de ensino pública? Após a análise sobre os dados de pesquisa,
podemos inferir que em seus registros, os partícipes reconhecem que é possível desenvolver
trabalho colaborativo via projeto extensionista.
Os docentes indicam que as intervenções didáticas desenvolvidas pelos futuros professores
contribuem com o processo ensino-aprendizagem e que estes podem compartilhar novas propostas
de ensino e auxiliar no desenvolvimento da ação didática.
Observando as respostas dos licenciandos sobre a relação teoria e prática, reconhecemos que
não é unânime a afirmação de que a teoria ilumina, orienta a prática, dentre os respondentes
identificamos que há o entendimento inverso: a prática, as ações podem orientar o pensamento em
relação aos fundamentos teóricos.
Um dado relevante a ser considerado é o registro dos licenciandos sobre a participação no
projeto, sendo que este favoreceu a aproximação entre universidade e escola, a observação
participativa sobre a realidade da sala de aula, reconhecendo a complexidade da docência. Nos
escritos é perceptível a preocupação dos estudantes no sentido de que como futuros professores
sejam comprometidos com a profissão e primem pela qualidade no exercício da docência.
A licencianda 2 revela que a vivência no projeto possibilitou aprendizagens que contribuem
para seu posicionamento como futura professora e a partir das observações realizadas na escola,
definiu o tema de pesquisa que será privilegiado em projeto de pesquisa de mestrado, indicando que
pretende continuar o investimento na formação.
Identificamos que projetos extensionistas podem contribuir na formação inicial e continuada
de professores, quando a parceria estabelecida entre universidade e comunidade esteja pautada na
reciprocidade entre os partícipes e propiciam a reflexão e análise sobre as inquietações que
emergem da prática pedagógica, com vistas à produção de novos conhecimentos. Para tanto, as
compreensões sobre a formação inicial assentam-se na perspectiva de que esta não se consolide por
meio de análise de situações simuladas sobre a prática pedagógica, mas que os futuros professores
estejam em contato com a sala de aula refletindo criticamente sobre o fazer docente. (SÍVERES,
2013; GARCIA, 2012; IMBERNÓN, 2011).
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O entendimento acima expresso remete à compreensão sobre extensão universitária, aqui
reconhecida em sua dimensão educativa que visa à transformação social, a emancipação dos
sujeitos pela via do conhecimento, porém não se desenvolve desarticulada do ensino e da pesquisa.
As reflexões não se encerram nesse momento, pois neste texto analisamos os dados de uma
experiência extensionista na formação de professores e temos consciência de que a extensão
universitária tem um longo caminho a percorrer para que se consolide como uma das dimensões
constitutivas da universidade junto ao ensino e a pesquisa.
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Resumo
Refletir sobre os registros das avaliações de licenciandos e professores da Educação Básica participantes
de projeto extensionista na Universidade Estadual de Ponta Grossa é o objetivo deste texto. Para isso,
são analisados os escritos dos extensionistas sobre as experiências vivenciadas no contexto escolar, em
classes da Educação Básica, com o fito de compreender as contribuições destas para a formação inicial
e continuada do professor. A questão problematizadora foi assim definida: quais aspectos sobre
extensão universitária e formação de professores são recorrentes nos registros de partícipes de ações
extensionistas em instituições de ensino pública? A abordagem qualitativa utilizou-se da análise de
conteúdo (BARDIN, 2010) que permite o desvendar crítico e se constitui como um conjunto de
técnicas de análise de comunicações, que busca conhecer, desvelar o que a priori não está visível no
significado das palavras. Os resultados parciais indicam que os licenciandos reconhecem as
contribuições do projeto em sua formação; a relação teoria e prática no exercício da profissão e
contribuições do extensionista junto ao trabalho dos professores. Os acadêmicos, ao acompanharem o
trabalho docente, expressam as relações que estabeleceram entre teoria e prática no exercício da
profissão, superando as dicotomias que lhes são recorrentes. As percepções dos professores sobre os
licenciandos evidenciam que estes são propositivos e contribuem para o aprendizado dos conteúdos
pelos estudantes. É reconhecido que a convivência propiciada pelas ações extensionistas entre
professores e licenciandos, contribui com a formação destes; a investigação sobre a prática pedagógica
pode potencializar tempos e espaços para associar, confrontar, discutir, exercitar o pensamento crítico e
reflexivo desses envolvidos no processo formativo.
Palavras-chave: Formação inicial de professores; Formação continuada; Extensão universitária.
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE: ENTRAVES E AVANÇOS NA
FORMAÇÃO EM UM PROJETO DE PESQUISA-AÇÃO COLABORATIVA NA ESCOLA
Vânia Galindo Massabni – ESALQ/USP

INTRODUÇÃO E OBJETIVO
Este artigo tem como objetivo discutir os avanços e entraves ao desenvolvimento
profissional docente de dois professores e três licenciandos, que vivenciaram um processo de
pesquisa da prática durante os estágios do curso de Licenciatura em uma escola do Programa de
Ensino Integral de São Paulo, em uma cidade do interior paulista.
“Como os professores – quer em cursos de formação básica/inicial, quer em programas de
formação continuada – se desenvolvem profissionalmente?” Esta questão apresentada por
Mizukami (2000) constitui, segundo afirma a autora, o núcleo articulador de pesquisas sobre
aprendizagem e desenvolvimento profissional dos professores. O tema em específico
“desenvolvimento profissional docente” está presente como enfoque principal em alguns estudos
brasileiros sobre a formação docente e a escola (por exemplo, MARIN et. al, 2000; MASSABNI,
2011; REALI, TANCREDI e MIZUKAMI, 2008). Desenvolver-se profissionalmente como docente
é um processo que está de acordo com a ideia de formação contínua, em que o professor, quer a
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partir da experiência, quer a partir das oportunidades informais ou formais, como cursos de
formação inicial e continuada, encontra espaço para desenvolver sua atividade profissional de modo
a investir na carreira (DAY, 2001)
Compreender o desenvolvimento profissional requer imaginar como se desempenha
determinada profissão e os conflitos vividos durante a formação para as escolhas na docência
(MASSABNI, 2011). Uma vez que a profissionalidade está alicerçada em vários contextos de
práticas, que limitam o que é feito pelos professores em sala de aula (GIMENO SACRISTÁN,
1995) é plausível afirmar que o desenvolvimento profissional dos professores está imerso em
desafios que se relacionam ao contexto da profissão, desafios que tem se ampliado diante da
necessidade de viabilizar, no país, uma educação que considera a diretriz da difusão de valores
fundamentais ao interesse social e à ordem democrática disposta na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB (BRASIL, 1996).
O desenvolvimento profissional, embora seja um processo pessoal de dedicação ao ofício,
não se dá à margem destas condições, incluindo as da carreira, como discutem Nunes e Oliveira
(2017), aspecto que não será central neste artigo. Abordaremos o desenvolvimento profissional
docente relacionado às questões relativas a organização do trabalho pedagógico, aos estágios de
Licenciatura e ao trabalho colaborativo.
Como apoiar o desenvolvimento profissional nos processos de formação na escola, reunindo
licenciandos e professores supervisores de estágio? Como aproximar a universidade, como instância
formadora para a docência, da escola, e valorizar um contexto de proposição de ações educativas e
a reflexão sobre a prática, em uma pesquisa colaborativa universidade-escola? Estas questões
nortearam este estudo e a busca da compreensão de como apoiar a formação docente na própria
escola, sob um olhar ao mesmo tempo investigativo e compreensivo do contexto de trabalho
docente.
Considerando as ideias discutidas a seguir na fundamentação teórica e o compromisso da
universidade com as escolas públicas na formação inicial e continuada de professores, apresentamos
os resultados de um projeto que coloca em prática a pesquisa-ação colaborativa, com alguns alunos
de Licenciatura e dois professores da escola básica. A proposta é trabalhar com professores e
licenciandos seu desenvolvimento profissional docente, colaborando com uma cultura profissional
em que a pesquisa da própria prática se faz presente, tendo a escola como centro formador parceiro
da universidade.
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O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE E A PROFISSÃO DE PROFESSOR
Avalos (2011) entende ser um processo de aprendizagem da docência ao longo da vida,
diante do compromisso com o crescimento dos estudantes por meio da transformação da prática
pedagógica. Segundo a autora, os estudos indicam serem relevantes ao desenvolvimento
profissional tanto as ações pessoais do próprio professor, envolvendo-se em estudo, discussões e
reflexões que visam seu desenvolvimento como os aspectos que dependem das interações entre os
professores, das tradições e expectativas do sistema educativo e das condições de trabalho na
docência. (AVALOS, 2011).
São diversos os desafios que afetam a capacidade dos professores em se empenharem em
sua profissão (DAY, 2001). Day (2001, p. 72) discute que o potencial o seu desenvolvimento
profissional de professores tem sido reduzido por pressões externas, como as avaliações e
padronização do ensino preconizadas internacionalmente. Quando incentivam a reflexão dos
professores estas costumam se voltar a “a questões técnicas de ensino e de organização interna da
sala de aula, negligenciando as questões do currículo e dos propósitos da educação”, além do que
estas pressões negligenciam o contexto social em que o ensino ocorre, bem como as condições
institucionais deste ensino.
A perda de autonomia profissional (CONTRERAS, 2002) está implícita na despolitização da
profissão e na centralização em fazer o que outros propõem como metas educativas. Está em jogo a
profissão de professor vista como um profissional técnico, executor de propostas, aulas e materiais
pensados por outros, especialistas que detém o saber intelectual e decisório sobre os rumos da
profissão. Cabe questionar, em busca do desenvolvimento profissional, as oportunidades de
construção da aula, de reflexão sobre a prática e das possibilidades de trabalho coletivo dos
professores, que envolvam a formação com vistas a autonomia na escolha e decisões profissionais,
as quais se confrontam com materiais didáticos, por exemplo, que ditam ao professor como deve ser
a aula (MASSABNI, 2015).
Como afirmam Garcia, Hypolito e Vieira (2005), há um “novo” profissionalismo em jogo
que é requerido como parte de uma reestruturação econômica do capitalismo, que exige a
colaboração, o trabalho integrado, em equipe, a parceria, o desenvolvimento profissional e o foco
nos resultados, aumentando ou tornam mais complexa a atividade docente mas, como aspecto
preocupante, excluindo as áreas mais políticas e sociais de seu trabalho. Neste sentido é que
Imbérnon (1994) discute o desenvolvimento profissional de modo a combater elementos que
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“desqualificam a docência” por meio de sua análise no processo de formação, a fim de que os
futuros professores saibam vincular-se às grandes causas sociais.
Flores (2014) explica que é no profissionalismo democrático que os docentes constroem
alianças entre si e outros agentes por meio da ação colaborativa e cooperativa, com vistas a
transformar as escolas e engajar alunos na aprendizagem. Nesta compreensão o professor é tido
como profissional que possui responsabilidades mais amplas, para além da sala de aula,
relacionadas à escola, ao sistema educativo, à comunidade e aos alunos. Estas responsabilidades
coletivas enquanto profissão orientam- se com vista à construção de uma sociedade mais justa e
democrática (através, por exemplo, da investigação, da inovação etc.) (FLORES, 2014).
Segundo a autora (FLORES, 2014), basear a formação em problemas e preocupações dos
contextos reais é um modo de colocar em prática os avanços dos estudos na área de formação
docente, as quais advogam uma nova pedagogia em especial nos estágios docência. Esta requer
trabalhar a reflexão dos professores de seu pensamento e ação, bem como dos docentes formadores
na universidade e professores supervisores de estágio nas escolas, buscando a conscientização sobre
a prática desenvolvida e a sua reconstrução crítica. A autora ressalta ainda que a investigação na
formação de professores pode fomentar um olhar questionador da prática em aula, pelos professores
e alunos futuros professores, citando a Finlândia, onde, na formação inicial, o ensino baseia-se na
investigação integrando o ensino e os futuros professores praticam a argumentação e tomada de
decisão, como parte deste processo de pesquisa.
A PESQUISA-AÇÃO COLABORATIVA E O TRABALHO DE PARCERIA NA LICENCIATURA
Na escola do Programa de Ensino Integral, há a possibilidade de planejar disciplinas
denominadas “Eletivas”, as quais são propostas pelos professores e escolhidas de acordo o objetivo
do estudante, integradas a uma matriz curricular que inclui disciplinas obrigatórias e ações de
orientação (estudos, mundo do trabalho e projeto de vida) (SÃO PAULO, 2018). Este arranjo
permitiu que o projeto se dedicasse a trabalhar com professores e licenciandos, desde as ideias de
tema, planejamento das aulas, desenvolvimento e inclusão dos estágios de Licenciatura na
disciplina, com regências, e avaliação do processo. Na configuração da pesquisa, foram realizadas
reuniões de orientação, planejamento e coleta de dados, em entrevistas e todos se envolveram em
todas as fases do processo e assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Assim, formou-se uma equipe de trabalho da universidade, com 2 estudantes de Licenciatura
sem serem estagiários e vinculados a este projeto de pesquisa (um deles autor deste estudo, pois
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dedicou-se a transcrição das entrevistas e a elaboração de todo o trabalho e, o outro, auxiliou nas
ações na escola), a docente coordenadora do projeto, 3 alunos que desenvolviam seus estágios na
Licenciatura (duas em Ciências Agrárias e um em Ciências Biológicas), a docente coordenadora do
projeto e dois professores da área de Ciências que ofereceriam uma eletiva aos estudantes de Ensino
Fundamental.
A pesquisa- ação, segundo Tripp (2005, p. 447), emprega técnicas de pesquisa consagradas
para embasar a ação (como entrevistas, análise documental), sendo uma forma de investigação-ação
que visa melhorar a prática. Segundo Pimenta (2005), realizar a pesquisa-ação colaborativa requer
apoiar a relação entre pesquisadores-professores da universidade e professores-pesquisadores nas
escolas, de modo que os professores possam tornar-se pesquisadores da própria prática e, no grupo,
estabelecer formas de problematizar o contexto em que atuam, buscando aprimorar seu saber-fazer.
(PIMENTA, 2005). Esta forma de colaboração tem sido estudada como potenciadora do
desenvolvimento profissional docente (FORTE e FLORES, 2012). Nestes grupos, as decisões
podem ser tomadas coletivamente, com a discussão do problema ou propostas de ação, sem a
detenção dos rumos da pesquisa pelo pesquisador proponente.
No presente estudo, a coleta de dados envolveu a observação participante da coordenadora
do grupo (em aulas, com registro em foto e caderno de campo) e entrevistas e transcrições (quatro,
sendo duas com estagiários de Licenciatura e duas coletivas, ao final do semestre, as quais se
constituíram em “entrevistas em grupo”). Esta modalidade de entrevista, na pesquisa qualitativa,
permite que se crie um espaço de discussão em que a dinâmica se transforma “em uma ferramenta
que reconstrói opiniões individuais” e fonte de análise de processos de resolução de problemas
(FLICK, 2004). Neste estudo, as entrevistas versaram sobre as aulas ministradas pelos licenciandos
e reflexões sobre as escolhas da prática. Foram guiadas pelos dados coletados nos registros das
aulas (fotos e momentos, incluindo frases ditas), previamente selecionados para discussão de alguns
aspectos tais como: aprendizagem pretendida com as escolhas da aula, visão de Ciência elaborada
com alunos e inclusão de aluno vindo do exterior.
RESULTADOS: A REFLEXÃO SOBRE A AULA NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Optou-se por denominar como ‘aproximação’ da pesquisa ação o processo de investigação e
não pesquisa-ação propriamente dita pois o problema não emergiu, propriamente, da preocupação
dos participantes, mas das problematizações propostas em reuniões, em especial na que se realizou
a última entrevista em grupo. Cabe salientar que as entrevistas são um momento de registro deste
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processo dinâmico de formação inicial e continuada, de modo que a análise descontextualizada dos
contextos de ação e modos de pensar perde o sentido.
Considerando que os dois professores envolvidos tinham mestrado na área da Ciência e
eram tidos como bons professores, uma visão até certo ponto “técnica” e menos reflexiva sobre a
prática prevalecia. Esta percepção pode ser exemplificada quando, na reunião de planejamento
inicial conjunto da disciplina eletiva, a dinâmica que se notou entre licenciandos em estágio e
professores supervisores foi a de distribuir temas de aulas em um cronograma e atribuir quem as
ministraria, incluindo aí as regências dos licenciandos. Os motivos e porquês da organização
pedagógica e das escolhas se centravam nos métodos ou materiais que docentes e estagiários
queriam mostrar aos alunos, não em objetivos de aprendizagem. Entre os materiais, estavam
insetos, diversos, nas aulas das estagiárias de Ciências Agrárias e somente pernilongos, nas aulas do
estagiário de Ciências Biológicas que pretendia tratar sobre doenças, como dengue, tendo como
embasamento o ensino do método científico.
Esta visão “técnica” da docência também pode ser notada quando, mesmo quando
incentivado nas reuniões, os envolvidos excluíram da aula áreas mais políticas e sociais de seu
trabalho, como o engajamento do cidadão no combate a dengue ou a necessidade do professor
integrar o aluno à dinâmica da aula, em um processo de inclusão. Discutiu-se esta necessidade em
entrevistas, ao ser lembrada uma ocorrência com um aluno que veio do Peru e estava na aula sobre
método científico. Ele respondeu certo uma pergunta em aula, mas esta foi considerada errada (e
não era) sem dar tempo para ele explicar melhor e todos compreenderem o que ele quis dizer.
Day (2001) ressalta que a pressão externa de avaliações e a busca da padronização das
formas de ensino (como se tende a ter nas demais disciplinas que não eletivas), são restritivas ao
desenvolvimento profissional. Deste modo, questionava-se, nas reuniões, por que os professores e
licenciandos se atinham as “amarras” do currículo e de formatos expositivos de aula, sem de fato
criarem e ousarem desenvolver propostas que ampliassem o “compromisso com o crescimento dos
estudantes por meio da transformação da prática pedagógica”, como se refere Avalos (2011) para o
desenvolvimento profissional.
Tomamos os seguintes indicativos do desenvolvimento profissional dos envolvidos:
1. Aprender a envolver-se em um trabalho colaborativo, por meio do apoio aos estágios da
Licenciatura. Um aspecto a destacar foi– e o foi lentamente - na pesquisa-ação colaborativa, tentar
tornar, a todos, pesquisadores da prática. Pesquisar a prática foi algo “estranho” a maioria do grupo,
exceto ao estudante coautor deste estudo, que auxiliou neste processo. Embora a condução do grupo
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fosse da docente proponente, objetivou-se que não se sobrepusessem as relações hierárquicas nas
discussões, uma vez que todos eram tidos como pesquisadores e também tinham autonomia para, a
partir das discussões e combinados, elaborar a própria aula da eletiva. Cabe lembrar o que
afirmaram Garcia, Hypolito e Vieira (2005), sobre as novas formas profissionalismo, que requerem
o trabalho integrado, em equipe, a parceria, o desenvolvimento profissional, entre outras.
De um momento inicial, destaca-se que a professora da escola relata que participar do
projeto auxiliou na superação do receio de receber estagiários de Licenciatura, pois se sentia
estando em uma situação avaliativa de sua prática. Com as reuniões, passou a sentir-se confortável
por construir uma relação de trocas de ideias e parceria com estagiários. Assim, as orientações no
grupo, coordenadas pela docente da universidade em forma de possibilidade de ação, versavam
sobre a relevância de propor uma aula que incentivasse a autonomia do aluno, sua capacidade de
pensar e refletir sobre o conhecimento proposto, aspectos que nem sempre estiveram presentes nas
aulas observadas.
2. Investigar o que dirige nossas escolhas profissionais em aula. Os licenciandos, nos
estágios, reproduziram a aula da universidade (Bacharelado) e a visão de Ciência como “saber fazer
atividades no laboratório”, com dificuldade em incluir novas formas de ensinar e aprender. Segundo
afirmaram, exigir dos estudantes a observação dos insetos e descrição pormenorizada de suas
estruturas, com os devidos nomes, pareceu natural às licenciandas. Tais ações não requerem
esforços de pensar e refletir, mas de memorizar, como discutido em seus cursos de Licenciatura.
Esta forma de entender a aula indica como estão arraigadas concepções de ensino afinadas com
abordagem tradicional de ensino (MIZUKAMI, 1986), mesmo ao final da Licenciatura.
O envolvimento do estudante, entendido como participação em aula, era requerido em
aspectos técnicos (solicitava-se aos alunos fazerem os experimentos, colocarem os números em
gráficos, anotarem o observado), sem que discussões que incentivassem maior autonomia no
pensar, mas no fazer. Foi necessário incentivar a investigação das razões pelas quais estas opções
foram tomadas. Será que o aluno aprende bem deste modo? Aprende o que? Será que esta aula
auxilia o aluno a entender a ciência como atividade de investigação? Foram perguntas
dinamizadoras desta reflexão em entrevistas. A reflexão sobre a prática pareceu ter sentido quando
questionaram como seria outro tipo de aula.
3. Buscar caminhos que revertam a hierarquia como entrave para investir na elaboração
própria prática, buscando a reflexão e a colaboração entre docentes e licenciandos. As
licenciandas acataram o que os professores supervisores sugeriram no planejamento, sem
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questionar, apesar de terem ressalvas e dúvidas, conforme afirmaram em entrevista. O licenciando,
por sua vez, afirmou em entrevista, ter como norteadora a ideia de método vivenciada no estágio em
laboratório no Bacharelado, sendo que realizou diversas reflexões em entrevista ao perceber que,
com sua aula, os alunos apenas completaram gráficos sem entender a ideia de Ciência como campo
de pesquisa, que requer um método para se obter resultados.
Em uma escala hierárquica, os professores da escola ou esperavam da docente universitária
(ao início) uma indicação explícita do que era para ser desenvolvido em aula ou faziam a sua
própria forma, pouco considerando propostas do grupo. Conforme dito por eles, o contexto de ação
na escola tende a regulação, gerando receio de enfrentamentos com a direção. Embora dispersada
no decorrer das atividades do grupo, esta visão hierárquica configurou uma dificuldade para a
colaboração efetiva na formação, a qual pode ser um viés que entende a relação universidade-escola
como desigual, pois na universidade estão os especialistas e, nas escolas, os práticos, como defende
a racionalidade técnica (CONTRERAS, 2002). Nos propósitos da colaboração não se mantém a
concepção relacionada à racionalidade técnica. A dinâmica do grupo permitiu também vislumbrar
um início de profissionalismo democrático sendo gestado na escola, pois nesta “os docentes
constroem alianças entre si e outros agentes por meio da ação colaborativa”, visando “transformar
as escolas e engajar alunos na aprendizagem” (FLORES, 2014).
Esta dificuldade na colaboração efetiva possivelmente deve-se a um desdobramento do viés
que entende a relação universidade-escola como hierárquica e relacionada à concepção da
racionalidade técnica, em que os especialistas detém o conhecimento pedagógico e as teorias e os
professores são tidos como aplicadores executores de propostas, aspecto que é modificado nos
propósitos da colaboração.
As entrevistas foram um momento ímpar de balanço do que foi realizado, mas
desenvolvidas de forma descontraída, tanto que um dos professores teve um “insight”, dizendo que
era que agora entendia os conceitos presentes em reuniões pedagógicas organizadas pela escola e
que percebia aspectos a mudar na outra disciplina que ministrava, não eletiva. Os professores
supervisores finalizaram a reunião refletindo sobre as mudanças que poderiam fazer em sua prática,
nas outras disciplinas, mudanças essas propostas de modo espontâneo.
CONCLUSÕES
O trabalho no grupo foi oportunidade de reflexão sobre o planejamento, a ação e a avaliação
da ação dos professores e licenciandos envolvidos com a pesquisa da prática, considerando o ciclo
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de desenvolvimento da pesquisa-ação os quais são, segundo Tripp (2005) planejar, agir, monitorar e
descrever as ações e avaliar em ciclos que se repetem e aprimoram. Embora entraves, como a visão
técnica e hierárquica iniciais, o avanço no desenvolvimento profissional foi percebido pela maior
aproximação de professores e alunos em estágio e por reflexões que emergiram da pesquisa da
prática questionando o modelo tradicional vivido.
Finalmente, aproximar escola e universidade na pesquisa propicia o olhar questionador da
prática na formação de professores e reitera a ideia de que desenvolver-se profissionalmente como
docente é um processo continuo (DAY, 2001) e a universidade pode contribuir para criar espaço e
condições para desenvolver este processo na escola.
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Resumo
Desenvolver-se profissionalmente como docente é um processo que está de acordo com a ideia de
formação contínua, nas quais o professor encontra oportunidades, informais ou formais, para investir
no aprimoramento de sua atuação e na sua carreira. Porém, os desafios da profissão têm se ampliado,
com entraves ao engajamento dos professores e licenciandos neste processo, por meio da visão técnica
que reduz a reflexão e a complexidade da prática, aliada a necessidade de se favorecer a ordem
democrática, como disposto na LDB. Se é no profissionalismo democrático que os docentes constroem
alianças entre si e outros agentes por meio da ação colaborativa, a universidade pode investir nesta
perspectiva, em projetos na Licenciatura. Objetivo: discutir avanços e entraves ao desenvolvimento
profissional docente de dois professores e três licenciandos da área de Ciências, que vivenciaram um
processo de pesquisa da prática em um projeto de pesquisa-ação colaborativa. Esta ocorreu nos
estágios da Licenciatura, em uma escola estadual de ensino integral no interior paulista. No ciclo da
investigação-ação, formas de pesquisa consagradas são empregadas para embasar a ação, visando
melhorar a prática dos envolvido. Assim, realizaram-se entrevistas individuais e em grupo, além da
observação participante. As entrevistas foram fundamentais para os envolvidos refletirem sobre aulas,
que repetiam modelos tradicionais vividos. Tomamos os seguintes indicativos do desenvolvimento
profissional: 1. Aprender a envolver-se em um trabalho colaborativo, por meio do apoio aos estágios da Licenciatura; 2.
Investigar o que dirige nossas escolhas profissionais em aula; 3. Buscar caminhos que revertam a hierarquia como entrave
para investir na elaboração própria prática, buscando a reflexão e a colaboração entre docentes e licenciandos. A pesquisa
contribuiu à formação dos envolvidos por propiciar planejamento e reflexões conjuntas entre
professores e alunos em estágio, nas quais emergiram a pesquisa da prática e novas formas de
compreendê-la.
Palavras-chave: Desenvolvimento profissional docente; formação de professores; prática docente.
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Resumo
O painel é composto de três artigos que conversam entre si e que se complementam em torno da
própria ideia de ‘conversas’ como metodologia de pesquisa nos estudos com os cotidianos. O primeiro
traz considerações acerca da fundamentação “teóricometodológica” da noção de conversa. Essas conversas
se dão entre os pesquisadores e os ‘outros’, entendidos como personagens conceituais (DELEUZE):
livros teóricos e de literatura, filmes documentários e de ficção, diferentes imagens e sons, conversas
com praticantes (CERTEAU), entre outras possibilidades. Busca-se, assim, compreender as diferentes
redes educativas (ALVES) relativas aos “espaçostempos” das práticas com os cotidianos. Os dois artigos
subseqüentes trazem experiências em gestão e em práticas escolares e ambos, cada um a seu modo,
demonstram a potência das conversas para a criação. O segundo enfatiza a criação de narrativas, a
partir de conversas inspiradas em histórias de vida de professores. Evidencia a possibilidade de, ao
tratar de uma vida em particular por meio de memórias narradas, revelar também a história de uma
comunidade, um município... e assim, narrar um “espaçotempo”, a partir da memória de seus
“praticantespensantes”. O terceiro, por fim, apresenta as ideias de “autoformação” e
“intermultitransencontros” (OLIVEIRA e REIS), enfatizando a importância das conversas na
formação docente e o encontro entre diversas disciplinas. A mobilização de múltiplos conhecimentos
em busca de caminhos possíveis para solução de questões concretas e que superam a hierarquização
dos conhecimentos. Busca-se enfatizar a importância das narrativas e das práticas cotidianas, bem como
o direito aos “espaçostempos” de “aprenderensinar” dos docentes. Assim, arriscamos a ideia de que a
conversa é uma metodologia possível para “capturar” processos de insurgências tecidos nos cotidianos,
além da compreensão de que tais processos se dão atravessados pela prática das conversas – porque
todos os cotidianos assim o são.
Palavras-chave: Conversas; Narrativas; Personagens conceituais; (Auto)Formação docente; Redes
Educativas.
CONVERSAS COMO METODOLOGIA DE CRIAÇÃO NAS PESQUISAS COM OS
COTIDIANOS
Rosa Helena Mendonça – UERJ/ProPEd

PARA INÍCIO DE CONVERSA
Una conversación no es algo que uno haga, sino algo en que uno entra... y al entrar en
ella, uno puede ir a donde no había previsto... y esa es la maravilla de la conversación...
que, en la conversación, uno puede llegar a decir lo que no queria decir, lo que no sabía
decir, lo que no podia decir...
(Larrosa, 2011, p.172)

Este artigo é um convite a uma conversa, inspirada nos modos de problematizar das
pesquisas com os cotidianos[i]: concepções, referenciais teóricos, ideias, movimentos... Algumas
reflexões aqui contidas emergem de uma pesquisa de doutorado concluída, outras foram tecidas em
conversas em diferentes redes educativas...
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Partimos da ideia de criação. O que é criar? Como criamos? Muito amplas estas questões
apontam para múltiplas respostas. No livro O que é filosofia (1992, p. 42) Deleuze e Guattari
afirmam que o filósofo cria conceitos.
O conceito é o contorno, a configuração, a constelação de um acontecimento por vir.
Os conceitos, neste sentido, pertencem de pleno direito à filosofia, porque é ela que os
cria, e não cessa de criá-los. O conceito é evidentemente conhecimento, mas
conhecimento de si, e o que ele conhece é o puro acontecimento, que não se confunde
com o estado de coisas no qual ele se encarna.

Um dos conceitos criados por Deleuze e Guattari tem sido fundamental para a criação nas
pesquisas com os cotidianos em educação. É a ideia de personagem conceitual que os filósofos
definem como intercessores: os outros necessários à criação.
CONVERSAS E PERSONAGENS CONCEITUAIS
As ‘conversas’ com os personagens conceituais que dão suporte às criações podem também
acontecer como rememorações. Buscamos na memória fatos que se tornam narrativas. E as demais,
são sempre trocas, sejam com pesquisadores e autores, por meio de seus textos, ou, ainda, com
pessoas ‘comuns’ imersas em seus cotidianos. Acontecem também com imagens, sons,
movimentos, filmes e outras expressões artísticas. Esses outros são, assim, os nossos personagens
conceituais, os intercessores que nos ajudam a criar.
O essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. Sem eles não há obra.
Podem ser pessoas – para um filósofo, artistas ou cientistas; para um cientista,
filósofos ou artistas – mas também coisas, plantas, até animais, como em Castañeda.
Fictícios ou reais, animados ou inanimados, é preciso fabricar seus próprios
intercessores. É uma série. Se não formamos uma série, mesmo que completamente
imaginária, estamos perdidos. Eu preciso de meus intercessores para me exprimir, e
eles jamais se exprimiriam sem mim: sempre se trabalha em vários, mesmo quando
isso não se vê. E mais ainda quando é visível: Félix Guattari e eu somos intercessores
um do outro (DELEUZE, 1992, p. 156).

E ainda para Deleuze e Guattari,
O personagem conceitual não é o representante do filósofo, é mesmo o contrário: o
filósofo é somente o invólucro de seu principal personagem conceitual e de todos os
outros, que são os intercessores, os verdadeiros sujeitos de sua filosofia. Os
personagens conceituais são os "heterônimos" do filósofo, e o nome do filósofo, o
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simples pseudônimo de seus personagens. Eu não sou mais eu, mas uma aptidão do
pensamento para se ver e se desenvolver através de um plano que me atravessa em
vários lugares (DELEUZE e GUATTARI, 1992b, p. 85/86).

De acordo com Alves, nas pesquisas com os cotidianos, os personagens conceituais são
elementos indispensáveis que contribuem à organização do pensamento nessas
pesquisas. Entender imagens e narrativas como personagens conceituais significa
compreendê-las como o ‘outro’ nas discussões que precisamos ter com conhecimentos
e significações presentes nos processos de pesquisa, para ir entendendo o que vai
surgindo nesses com a ajuda daqueles com quem estamos pesquisando – dos membros
da equipe aos “praticantespensantes”[ii] das escolas ou de todas as outras redes
educativas pesquisadas. Assim, é com imagens e narrativas que vamos formando
ideias e pensamentos que nos permitem responder às perguntas que colocamos
(ALVES, 2012, p. 27).

Uma inspiração para a criação tem sido o cinema. Usamos, no sentido que Certeau (1994)
empresta ao verbo[iii], o cinema e seus modos de criar para ‘entrar’ em conversas com diferentes
questões sociais que se transformam em questões curriculares.
Fomos buscar em Eduardo Coutinho, reconhecido como o documentarista das conversas,
algumas ideias para o desenvolvimento de nossas criações. Para Coutinho (2008, p. 105),
depoimentos, entrevistas e conversas são abordagens diferentes. O depoimento, para ele, está ligado
à História. Já a entrevista vem do jornalismo e das Ciências Sociais e pode ser mais ou menos
dirigida. As conversas, inspiradas nos pressupostos da História Oral, das memórias dos cotidianos
das pessoas, refletem momentos de encontros. Embora sabendo que Coutinho fala do encontro
mediado pela câmera, no cinema-documentário, ele que é reconhecido pelo seu cinemaconversação, ressaltamos o que o próprio Coutinho adverte, quando indagado sobre a natureza
etnográfica de seus filmes:
É complicado você lançar mão das grandes palavras. Mas eu acredito que a minha
visão nos filmes é antropológica, embora selvagem. Eu não sou cientista, mas
tratamos dos mesmos problemas: o que é um relato, a fidelidade de um relato, como
traduzi-lo. Eu não preciso traduzir o oral para o escrito, mas tenho que editar. e a
edição também é uma forma de intervenção (COUTINHO, 2008, p. 73).

Criar textos também exige um trabalho de edição. Uma vez decidido sobre o que se quer
escrever, o como escrever (baseado em que pressupostos), é algo que se impõe como caminho a ser
percorrido. É, pois, a partir de conversas e da ‘edição’ dessas vozes que pretendemos possibilitar
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que apareça aquilo que permanece de certo modo invisível nas criações. E é com Certeau, autor tão
caro às pesquisas com os cotidianos que seguimos.
As retóricas da conversa ordinária são práticas transformadoras de “situações de
palavras”, de produções verbais onde o entrelaçamento das posições locutoras instaura
um tecido oral sem proprietários individuais, as criações de uma comunicação que não
pertence a ninguém. A conversa é um efeito provisório e coletivo de competências na
arte de manipular “lugares comuns” e jogar com o inevitável dos acontecimentos para
torná-los “habitáveis” (CERTEAU, 1994, p. 50).

Esse vem sendo o desafio das pesquisas “nosdoscom” os cotidianos. A partir de conversas,
criar narrativas que reflitam as experiências pessoais e profissionais dos “praticantespensantes” das
escolas, reafirmando o estatuto científico dessa prática. Criamos com palavras que surgem das
conversas na literatura e na ciência. A palavra é a mesma seus sentidos podem ser repetição e/ou
diferença.
E, para Larrosa e Skliar, a respeito das palavras é preciso considerar repetição e diferença.
A “palavra que é” diz cada vez coisas diferentes em uma repetição que é diferença e
uma diferença que é repetição. A palavra duplica-se cada vez que se comunica. Por
isso, a comunicação, o dizer-se da palavra, não transporta o único e o comum, mas
cria o múltiplo e o diferente. A palavra que é, que dura, que se mantém sempre a
mesma, se multiplica e se pluraliza porque diz, cada vez algo singular, porque o dizerse da palavra é, cada vez, um acontecimento único ((LAROSSA E SKLIAR, 2011, p.
290-291).

E o que são conversas, senão acontecimentos traduzidos em palavras, sons, gestos,
intenções, compreensões possíveis?
Na verdade, tudo são conversas. Reafirmamos que existem as que se dão com a produção
teórica e literária, nas quais vamos buscar ou encontramos conceitos e citações e há aquelas com os
“praticantespensantes” nos cotidianos, entendidos também como personagens conceituais.
No entanto, as conversas antecedem os momentos da pesquisa e o desejo é que se
prolonguem pela leitura dos trabalhos que originam. As conversas quando gravadas significam um
esforço de reter ideias que subsidiam a escrita e o prolongamento das conversas com os possíveis
leitores. De fato, algo se constrói entre a palavra e a escuta que não pertence ao entrevistado, nem
ao entrevistador. Estas são palavras de Consuelo Lins, citadas por Valéria Macedo no preâmbulo da
entrevista com Eduardo Coutinho chamada O silêncio depois de uma fala é a coisa mais linda que
há (COUTINHO, 2008, p. 66).
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E é ainda Coutinho que nos diz que todas as conversas são negociações de desejos
(MATTOS, 2019, P.188) e que o esforço inalcançável é se colocar no lugar do outro para entender
de que lugar o outro está falando (idem, 202) e, portanto, qual é o nosso lugar de fala, enquanto
pesquisadores.
A ideia não é se chegar a uma verdade “cientificamente provada”, tampouco optar pelo
“negacionismo” que vem sendo explicitado por setores da sociedade. Precisamos entender as
conversas cotidianas, como instâncias de fabulações.
Assim é também no mundo acadêmico. A recusa a aceitar as conversas como metodologia
científica de pesquisa é um fato que pode ser percebido pelo formalismo de muitas pesquisas e pela
resistência de alguns grupos à aceitação das narrativas a partir de conversas como possibilidade
“teóricometodológica” de se fazer pesquisa. Sim, porque nas pesquisas com os cotidianos, teoria e
metodologia são aspectos indissociáveis.
A verdade científica, por ser transitória e circunstancial, não difere das ‘verdades’ dos
documentários e da arte em geral. Podemos aproximar, por exemplo, o poeta e o cineasta, quando
se debruçam sobre essa questão. Tudo que não invento, é falso, diz Manuel de Barros (1996, p. 67)
e Nenhum filme filma a verdade (...). Ele está documentando um encontro entre o cineasta e o
mundo, sempre, afirma Coutinho (2008, p.109).
Por extensão, nenhum texto teórico é a verdade. Ele revela o encontro de muitas vozes
tecidas em tom de autoria pelos pesquisadores e fundamentado em outros tantos estudos, como
possíveis ‘traduções’ de situações de um real em permanente movimento.
São muitos os cotidianos de que fazemos parte. Plurais e complexos, os cotidianos não
se reduzem a uma única explicação, rompem com a dicotomia entre micro e
macroanálise e exigem de nós, um constante repensar de nossas práticas como
pesquisadoras (ALVES, ANDRADE, CALDAS, 2019, P. 20).

É importante ressaltar que um dos principais pressupostos do que veio a ser reconhecido
como pesquisas “nosdoscom” os cotidianos, e que seja talvez sua principal marca, é a recusa a falar
sobre alguma coisa ou alguém, mas sempre com outros sujeitos ou outras situações nas quais
estamos como pesquisadores necessariamente implicados. E assim é que entendemos as pesquisas
com os cotidianos.
Estudar e pesquisar com os cotidianos de pessoas comuns, com as histórias comuns
que nos são contadas – porque nessas pesquisas as narrativas (todos os sons) e
imagens contam – encontrando nestas sentimentos e “conhecimentossignificações”
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que seus “praticantespensantes” criam, exigiu admitir a riqueza e complexidade
desses “espaçostempos” (idem, p. 19).

REDES EDUCATIVAS E CURRÍCULOS
O entendimento de que estamos imersos em diferentes redes educativas que constituímos e
que nos constituem e a certeza dos entrelaçamentos dessas redes, nos leva a infinitas práticas em
“espaçostempos” diversos e sempre no plural. Para Alves (2010, p.54),
a existência de múltiplas redes educativas que, em contextos diferenciados, vão nos
proporcionando complexas compreensões do mundo, dos seres humanos e das ações a
serem desenvolvidas profissionalmente, precisam ser compreendidas em suas
particularidades, ao mesmo tempo em que devem ser vistas nas múltiplas relações que
estabelecem umas com as outras.

A ideia de múltiplas redes em que “aprendemosensinamos”, nos induz a pensar nos
currículos escolares e em como questões de urgência social se transformam em questões
curriculares. Na perspectiva dos estudos dos cotidianos esses currículos são criados nos
“dentrofora” das escolas. A ideia de muros que separam escola e sociedade é substituída por uma
noção de movimentos que se dão por meio dos “praticantespensantes” que, ao “entrarsair”,
“levamtrazem” “informaçõesconhecimentos” tecidos nas diversas redes que constituem e em que
são constituídos.
Dessa forma, para além dos conteúdos básicos que integram os currículos nas diferentes
áreas do conhecimento, outras questões vão se revelando significativas nas escolas, o que se
contrapõe à ideia de um currículo único ou de uma Base Nacional Comum Curricular[iv].
Destacamos que, importantes muitas questões sempre foram/são, no entanto permaneceram
invisíveis, muitas vezes, ou foram neutralizadas.
Como não discutir gênero, racismo, relações étnico-raciais, questões ambientais de forma
integrada aos currículos? Esses e outros fatos, como as migrações têm despontado como tema
crucial, em um “espaçotempo” em que os movimentos migratórios têm crescido por diferentes
razões, como guerras, secas, enchentes, intolerância religiosa... As escolas têm recebido cada vez
em maior número (dada a obrigatoriedade constitucional de que as crianças estejam matriculadas),
migrantes e filhos de migrantes das mais diversas nacionalidades, que aqui se juntam,
majoritariamente nas escolas públicas, a outros estudantes, muitos dos quais são também migrantes
em seu país.
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Na perspectiva dos estudos com os cotidianos e das redes educativas, esses temas, assim
como seus atores, precisam encontrar nas escolas o acolhimento necessário para que desenvolvam o
sentimento de pertencimento que a migração forçada ‘rouba’ das pessoas.
Segundo Alves, os currículos – no plural - são formados por aquilo que os docentes e
discentes “fazempensam” nas salas de aula de cada escola (2014, p. 1478). Sendo assim, a
formação de professores não pode prescindir da incorporação aos currículos dos cursos de
licenciatura de estudos e discussões com temas de urgência social. Numa sociedade, que cada vez
mais faz uso de artefatos tecnológicos e em que as informações se multiplicam em proporções
geométricas, a escola desponta como lócus de mediações necessárias à formação para a cidadania.
Um livro, um filme, uma notícia de TV, uma matéria de jornal, uma postagem na internet,
enfim qualquer assunto, em qualquer suporte, pode enriquecer os currículos, tanto de estudantes em
diferentes nível de ensino, o que coloca em questão em questão a ideia de uma Base Nacional
Comum Curricular (BNCC).
Na perspectiva dos estudos com os cotidianos, são as conversas que se dão entre diferentes
personagens e com diversos temas que surgem nas redes educativas em que circulamos, que vão
tecendo os currículos e as metodologias, as “práticasteorias” sempre formuladas por
“praticantespensantes” em seus cotidianos.
OUTRAS CONVERSAS OU À GUISA DE CONCLUSÃO
Ficamos sempre imaginando quem serão os leitores de nossos textos. Irão até o final ou
interromperão a leitura? Que sentidos darão aos nossos escritos, a partir de suas redes de
“conhecimentossignificações”. Como irão preencher as lacunas que certamente existem nas
limitações e nas perspectivas de um estudo, juntando a essa leitura várias outras e criando novas
problematizações. Assim, o que mais nos instiga é pensar em como serão as conversas suscitadas
por este ensaio. Sim, todo texto é um ensaio até que se complete nas conversas, reafirmando
algumas perspectivas e abrindo outros caminhos: outras conversas...
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Resumo
Este artigo apresenta algumas ideias presentes nas pesquisas com os cotidianos. Aborda, em especial, a
noção de ‘conversas’ como eixo epistemológico da metodologia usada para a criação dos registros
textuais e audiovisuais em que são apresentadas “práticasteorias” em educação, desenvolvidas nas escolas
e na formação de professores. Nele, são problematizadas questões como as próprias conversas como
recursos “teóricometodológicos” para a tessitura de narrativas. Essas conversas se dão entre os
pesquisadores e os ‘outros’, entendidos como personagens conceituais (DELEUZE), ou seja, como
entes, intercessores, (livros teóricos e de literatura, filmes documentários e de ficção, diferentes imagens
e sons, conversas com praticantes (CERTEAU), entre outras possibilidades) que permitem as criações.
Busca-se, assim, compreender as diferentes redes educativas (ALVES) relativas aos “espaçostempos” das
práticas com os cotidianos. Essa compreensão se dá a partir de diferentes movimentos que nos revelam
como questões sociais se transformam em questões curriculares nas escolas. Outra questão importante
é enfatizar o estatuto científico da metodologia das conversas, uma vez que não se trata apenas de
trazer histórias dos cotidianos, práticas de usuários em seu dia-a-dia, mas de tecer com essas conversas
problematizações referentes à “práticateoriaprática” de professores e pesquisadores ou melhor, de
“professorespesquisadores” que, na verdade, são os “praticantespensantes” (OLIVEIRA) dos cotidianos.
São eles que, imersos em diferentes redes educativas que formam e em que são formados, de forma
indissociável, que criam os currículos. E isso se dá por meio de conversas que acontecem nas escolas,
entre professores e entre estes com pesquisadores, livros teóricos e de literatura, cinema documentário
e de ficção, entre muitos outros artefatos tecnológicos e culturais, tornados pedagógicos.
Palavras-chave: Conversas; Personagens conceituais; Redes educativas; Currículos; Criações.
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MEMÓRIAS E NARRATIVAS: CONVERSAS COM UM PROFESSOR DE ANGRA DOS REIS
Rossana Maria Papini – UFF

INTRODUÇÃO
Neste artigo, trago as narrativas do professor Luiz numa tessitura com as vivências
formativas numa pequena cidade, Angra dos Reis, palco de muitos movimentos sociais nos anos 80
e 90, em lutas que envolveram a redemocratização do país e aos anseios por novas maneiras de
governar. Angra fora área de segurança nacional durante o período da Ditadura Militar, submetida a
repressões e a prefeitos indicados. Nestas conversas, gravadas no início de 2013, fragmento de um
conjunto maior de pesquisas, fruto de um processo longo de pensar a formação docente, fui
desterritorializando e tornando a me territorializar por várias vezes, uma fluição, uma luta contra a
cristalização de ideias, de opiniões, procurando captar os movimentos, as forças que nos rodeiam,
nos atravessam. Fui afetada pelo próprio percurso e penso, junto a Bragança (2012), que enquanto a
educação (tanto formal quanto informal) se coloca como prática social,
a formação é um processo interior; liga-se à experiência pessoal do sujeito que se
permite transformar pelo conhecimento. Logo, podemos afirmar que, potencialmente,
todos os espaços e tempos da vida são espaços e tempos de formação, de
transformação humana (...). O conhecimento como expressão da existência humana
(...) exige parar a “aceleração” da vida cotidiana, o ritmo cronológico e se permitir
voltar sobre si mesmo, fortalecendo os fios que, em cada ciclo de nossa vida, dão
sentido à existência. Mas, ao mesmo tempo que, nesse movimento, reencontramos a
nós mesmos, abrimo-nos ao outro, ao universo. Nesse sentido, Josso (2002ª, p. 66-80)
perspectiva a formação como busca vital, saber-viver, busca de si e do nós, da
felicidade, do sentido e do conhecimento (p.63-64).

E assim, nestas buscas, travei várias conversas, trazendo agora as narrativas do professor
Luiz, dono de vasta trajetória como professor de história da rede pública de Angra dos Reis, como
personagem conceitual (DELEUZE, 1992) para me ajudar nestas criações e partilhas de pensamento
para que este se faça criador, pois estes “não são mais determinações empíricas, psicológicas e
sociais, ainda menos abstrações, mas intercessores, cristais ou germes de pensamentos” (p.93). Para
o filósofo francês (1992)
o essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. Sem eles não há obra.
Podem ser pessoas – para um filósofo, artistas ou cientistas; para um cientista,
filósofos ou artistas – mas também coisas, plantas, até animais, como em Castañeda.
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Fictícios ou reais, animados ou inanimados, é preciso fabricar seus próprios
intercessores. É uma série. Se não formamos uma série, mesmo que completamente
imaginária, estamos perdidos. Eu preciso de meus intercessores para me exprimir, e
eles jamais se exprimiriam sem mim: sempre se trabalha em vários, mesmo quando
isso não se vê. (p.156)

Concordamos com Alves (2010) , quando esta afirma que “os personagens conceituais são
assim, aquelas figuras, argumentos ou artefatos que entram como o outro”, como
aquele com quem se “conversa” e que permanece presente por muito tempo para que
possamos acumular as ideias necessárias ao desenvolvimento de conhecimentos nas
pesquisas que desenvolvemos. Esses personagens conceituais aí têm que estar, para
que o pensamento se desenvolva e para que se criem novos conhecimentos. (p.1203)

Neste sentido, trazemos as memórias de Luiz, que açambarcam um longo tempo,
retroagindo ao tempo da Ditadura Militar (1964-1985), quando Angra viveu um longo período
como área de segurança nacional e as efervescentes décadas seguintes. Luiz trouxe ao texto outras
impressões sobre o vivido coletivamente em Angra, sendo uma contribuição ao pensamento, nos
agraciando com suas memórias – a mim e aos leitores, permitindo um aprofundamento das visões
sobre os acontecimentos “fortes” que deixaram suas marcas em parte de uma geração de
professores.
Por diversas vezes suas narrativas referiram-se ao que chamou o “caldo cultural e político”
que irmanava muitos nesta cidade do sul fluminense em torno de lutas preconizadas por diversos
movimentos sociais ao longo dos anos 80. Olhando para estas ebulições sociais problematizo junto
a Emília Viotti da Costa (2011) que:
há quem diga que a era das revoluções está encerrada, que o mito da Revolução que
governou a vida dos homens desde o século XVIII já não serve como guia no
presente. Até mesmo entre pessoas de esquerda, que têm sido ao longo do tempo os
defensores das idéias revolucionárias, ouve-se dizer que os movimentos sociais vieram
substituir as revoluções. (p.1)

O clima de democratização do Brasil, após mais de duas décadas de ditadura, fertilizava
vários destes movimentos em Angra, como os ligados à Pastoral da Terra, os sindicais (envolvendo
os portuários, metalúrgicos, professores, etc.), os ambientais capitaneados pela SAPE (Sociedade
Angrense de Proteção Ambiental), os culturais com seus grupos de teatro de rua, sendo o mais
famoso o Revolucena. Na cidade, muitas vezes, as mesmas pessoas participavam de vários
movimentos. Por vezes, não havia, assim, uma fixidez a um pertencimento. Segundo ele, existia um
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entusiasmo, uma vontade coletiva expressa em várias manifestações, antes, rigorosamente,
proibidas pelo regime autoritário:
nos anos 70 começam a vir os empreendimentos imobiliários com o apoio do governo
federal, com seu incentivo, e isso vai desapropriando os trabalhadores de suas terras
para o grande empreendimento imobiliário ocupar e degradar o ambiente. Então a
SAPE com o pessoal da área rural com a Comissão Pastoral da Terra da Igreja
Católica tinham um movimento forte de resistência, não é? De trabalho de formação
de conscientização dos trabalhadores rurais. Esses movimentos se aglutinavam e
basicamente tanto quem participava às vezes da pastoral da terra quanto da SAPE,
também estavam no movimento cultural. A resistência circulava nesses três
movimentos, assim como no movimento popular e sindical.

Do mesmo modo, havia uma intensa vida boêmia e cultural, com grupos apresentando-se em
praças sem cobrarem cachê, como o Dinaniquira, que era um projeto com os músicos da terra. O
poder público dava apenas um mínimo de estrutura. Era uma época de atrações culturais, alguns
bares com atividades culturais, apresentações musicais, onde rolavam discussões políticas e
estéticas, com maior participação da população, como o Bar do Leo, o Dendecos, o Escritório Barco
e outros. Luiz também se recordou do carnaval, tudo isso era mais espontâneo, “na acomodação, na
expectativa da contribuição do poder público, depois o governo passou a assumir atribuição pela
gestão pública das atrações” e aí teria ficado diferente, com o desaparecimento de muitos grupos e
locais de encontro. Ele demonstra nostalgia da efervescência dos movimentos e da ampla
participação popular do período. Um destes movimentos era o “Hiroshima nunca mais” (RIBEIRO,
2007) uma luta contra o avanço do projeto nuclear brasileiro, bandeira de luta que naqueles anos 80
congregava muitos setores.
Então, alguns anos antes do município ser governado pelo Partido dos Trabalhadores (19892000) começaria a existir um movimento por mudanças na área da educação, mesmo dentro de uma
gestão autoritária, uma gestão conservadora. E já existiriam também algumas ações pedagógicas em
curso. Isto é realçado por Luiz em nossas conversas, esta “arqueologia” de uma democratização da
educação, seguindo caminhos inusitados, apesar de tida por muitos como só iniciada no governo
petista:
era um caldo político e cultural intenso. Na década de 1980, final dos anos 70 e a
educação vinha nesse bojo. No último governo onde o prefeito era indicado pelos
militares começa um movimento a ganhar corpo especificamente no caso do
magistério. Eu acho interessante é porque nesse período se conseguiu uma coisa
impensada, não é? Em termos de gestão, de participação dos professores, dos rumos
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da educação, da gestão administrativa. Não sei como se deu o processo dentro da
secretaria. Mas o diretor do departamento de ensino era a segunda pessoa da
secretaria, abaixo do secretário, era o braço direito deste, eram as duas figuras de proa.
E era quem assumia toda a responsabilidade administrativa e pedagógica. Não sei de
que forma se deu a discussão, mas ocorreu de um estatuto que foi criado na ocasião
por um conjunto de professores que tinha uma associação de docentes, onde este
elemento passa a ser eleito pela categoria entre os três mais votados [uma espécie de
lista tríplice], tendo que assumir a direção do Departamento de Ensino. Isso foi
respeitado, apesar de estarmos na ditadura militar, apesar de estarmos com um prefeito
indicado pelo regime militar.

Desse caldo político e do movimento dos professores veio a criação, na década de 80, do
sindicato dos servidores, o SINSPMAR (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Angra
dos Reis), com um importante papel nessas lutas coletivas. Havia um clima otimista no final dos
anos 80 e inícios dos anos 90, o entusiasmo com a nova Constituição Federal (1988) e a
democratização do país, a crença neste “novo ator social” (SADER,1991) para alavancar as
transformações que apareciam como necessárias às transformações da sociedade brasileira.
Sabendo não estar nos limites deste texto o desenvolvimento dessas ideias/processos, elas
estando aqui no intuito de ajudar a pensar estas conversas, divisarem os contextos dessas vivências
e formações “em meio às redes de conhecimentos, significações, poderes, relações e subjetividades”
(ALVES; BERINO; SOARES, 2012, p.50) que nos vamos “enredando”, tecendo fios, com lugares,
pessoas, autores, movimentos sociais, escolas, equipes, universidades etc., ou seja, tudo o que nos
afeta ou já afetou. Neste sentido, já que fomos afetados – eu e o professor Luiz, bem como muitos
outros – pelos destinos de Angra dos Reis, especialmente seus rumos recentes nas últimas décadas
do século XX e as primeiras do século XXI. Daí, veio o ensejo de escrever este artigo. E
acreditamos, segundo Nóvoa (1992), que nas histórias das pessoas há um universo inteiro:
o homem é um universal singular. Pela sua práxis sintética, singulariza nos seus atos a
universalidade

de

uma

estrutura

social.

Pela

sua

atividade

destotalizadora/retotalizadora, individualiza a generalidade de uma história social
coletiva. Ei-nos no âmago do paradoxo epistemológico que nos propõe o método
biográfico. (...) Se nós somos, se todo o indivíduo é a reapropriação singular do
universo social e histórico que o rodeia, podemos conhecer o social a partir da
especificidade irredutível de uma práxis individual. (p. 18)
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CONVERSAÇÕES COM LUIZ: TECENDO FIOS DE UMA TRAJETÓRIA DOCENTE
Seria a partir deste quadro que em linhas gerais originou-se o caldo político e cultural que
agitava Angra nos anos 80. Neste ponto, buscamos o diálogo com Ribeiro (2007):
o momento político vivenciado em todo o país de afrouxamento do regime, volta dos
exilados e de abertura lenta e gradual, era vivenciado em Angra dos Reis em uma
intensa movimentação social. A luta anti-nuclear, por suas características ambiental e,
principalmente, anti-militar, mobiliza naquele momento amplos setores da sociedade
brasileira e estabelece um importante elo dos movimentos sociais locais com
lideranças sociais e políticas de todo o país. E, principalmente, fortalece o
envolvimento do movimento cultural local com as questões ambientais muito
presentes no município naquele momento. (p. 64)

Neste clima um tanto eufórico e combativo ocorre a segunda eleição livre para o executivo
municipal com a eleição de Neirobis Nagae, pelo Partido dos Trabalhadores, primeira prefeitura a
ser governada por esta agremiação partidária no Estado do Rio de Janeiro.
Este primeiro governo de uma sequência de três mandatos consecutivos do PT em Angra
(1989-2000) vem realizar parte do ideário da esquerda vigente à época, iniciando um ciclo de doze
anos no poder municipal, pertencendo ao que se chamava num jargão da militância de “prefeituras
democráticas e populares”, que marcou a ascensão do PT no cenário nacional, sendo, como alguns
acreditavam naquele tempo, uma espécie de “laboratório” das novas maneiras de governar
preconizadas pelo PT. Márcio Plastina Cardoso (2005) declarou que:
foram marcas das primeiras gestões municipais petistas, inclusive a de Angra dos
Reis, a inversão de prioridades e o choque de realidade. A inversão de prioridades
significaria a construção e execução de políticas públicas voltadas para as camadas
mais desfavorecidas da população, através de investimentos em educação, saúde e
habitação que funcionariam como medidas compensatórias à exploração inerente ao
capitalismo. Da mesma forma, haveria uma inversão de prioridades ao se fomentar a
participação popular expressa na formação de conselhos como o de urbanismo e meio
ambiente, de usuários de transporte, de saúde e de orçamento, que inclusive levaria a
efetivação na segunda gestão petista do orçamento participativo. (p. 33-34)

No que se refere à educação houve um investimento grande na construção de novas escolas
e na reforma das já existentes, bem como em melhorias salariais que tornaram atraente a vinda de
muitos professores (as) para o município.
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Ocorreram concursos públicos que levaram para Angra um grande número de professores e
outros profissionais das mais diversas áreas, tendo atraído médicos, enfermeiros, assistentes sociais,
psicólogos, engenheiros, advogados, agrônomos e técnicos outros, que viriam a participar de
inúmeros projetos de governo, disseminando experiências que procuravam levar a população à
participação no trabalho de co-gestão Estado e sociedade (CAMPOS, 2005).
Sendo um assunto muito vasto e extrapolando os limites deste texto, os temas relacionados
aos três governos do Partido dos Trabalhadores na cidade suscitaram diversas pesquisas – algumas
aqui citadas - e mexeram com paixões e ardorosos engajamentos, bem como ferrenha oposição por
parte de algumas pessoas e/ou setores. Algumas destas questões foram abordadas nestas narrativas.
NARRATIVAS DE LUIZ: MEMÓRIAS DE ENGAJAMENTOS, HISTÓRIAS DOCENTES
Luiz contou que no magistério assumiu turmas numa pequena escola da Japuiba, a escola
Santos Dumont, lá pelos meados da década de 80, quando o bairro era quase todo de ruas de chão,
poeirentas, sem infra-estrutura básica. Esta teria sido a primeira escola de segundo segmento, hoje
chamado de anos finais do Ensino Fudamental, na localidade. Depois foi trabalhar na escola Cleusa
Jordão, na época uma pequena escola de quatro salas.
Paralelamente ao seu ofício de profissional de educação sempre dedicou parte de seu tempo
à militância, tanto em vários movimentos sociais, quanto no PT, onde permaneceu do final dos anos
80 até inícios dos anos 90. Ele considerou isso como marca de parte de sua geração, entusiasmada
com o clima reinante na cidade. No início do governo Neirobis vários militantes dos movimentos
sociais foram chamados a participar do governo, como avaliou a seguir:
foi quando houve a discussão da criação dos conselhos populares e etc. E com certeza
representou um avanço dentro da sociedade e isso só foi possível porque existia uma
cultura, um movimento anterior que dava suporte e exigia isso, não é? Não foi só coisa
da cabeça do PT, era da cabeça do PT enquanto proposta política, pelas experiências
que o PT vinha desenvolvendo ao longo dos mandatos pelo Brasil, mas que só foi
possível porque existia um movimento organizado anterior que avançou
concretamente. Então o antes era isso e no período que o governo do PT esteve à
frente da gestão municipal muitos avanços acorreram, mas também muitos
retrocessos. Por conta da cooptação das lideranças, não é? Aí vinham os oportunistas,
muitos oriundos dos movimentos, fazendo a barganha política de cargos, de fazer um
movimento favorável para obter um benefício pessoal ou até mesmo um benefício
para a comunidade, mas só para aquela comunidade e esquecendo das outras.
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Essa época, a do terceiro mandato do governo, teria assinalado o fim de um ciclo, o ciclo de
doze anos da gestão petista, e, de acordo com o Luiz, a partir da derrota veio o domínio da elite
conservadora, que se firmou e também conseguiu permanecer doze anos no comando da prefeitura
(2001-2012):
nada acontece por acaso, as coisas fazem parte de um processo, então se antes do
governo PT já existia um caldo cultural, político, ecológico, ambiental, não sei das
quantas, ele se desenvolveu, aumentou esse caldeirão com novos agentes, novas
pessoas e tal e chega um momento que ele começa a entrar em declínio. O governo
Castilho foi um marco disso daí, tanto que no processo eleitoral ao final desse governo
a insatisfação era geral – era evidente que quem era simpatizante do PT queria a
continuidade e talvez não visse, mesmo eu tinha sérias criticas, queria uma mudança,
mas não a que veio... O grupo de poder dentro do município se organizou e o PT não
fez seu sucessor... Foi uma derrota acachapante. E criou-se um estigma, quem
vivenciou esse processo todo e era militante, que estava no governo ou não, mas tinha
uma militância de movimentos... Era uma situação muito delicada, muito forte,
totalmente difícil.

E é sobre esta “avalanche”, como nos diz ele, e suas conseqüências, bem como as
resistências, as insurgências e as novas criações, os novos sonhos, que tratarei prosseguir.
BUSCANDO UMA CONCLUSÃO: FIM DE UMA ÉPOCA E AS NOVAS CRIAÇÕES
No início do novo governo, comandado pelo prefeito Fernando Jordão , houve muitas
i

perseguições políticas, muito “ódio guardado” contra diversas pessoas que eram identificadas com o
governo anterior; ocorreu o desmonte dos fóruns de participação popular e nos primeiros tempos até
a percepção de “se sentir acuado nas ruas”.
Luiz afirmou o papel importante exercido pelo SINSPMAR, o sindicato dos servidores, na
resistência e denúncia de certas práticas abusivas dentro do funcionalismo público municipal, como
o fim de determinados serviços oferecidos à população, a transferência quase forçada de
profissionais para lugares distantes, o assédio moral etc. Ele participou da gestão desse sindicato à
época e:
então eu não sofri assim, mas percebi como diversos amigos, pessoas conhecidas
tiveram essa perseguição muito viva, esse estigma... Isso foi muito ruim, muito
prejudicial, mas a gente percebia claramente que o próprio Partido dos Trabalhadores
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que perdeu as eleições ficou acuado, ficou no seu canto, me parece até conivente com
uma situação determinada, deixou de lado, não deu respaldo a esses funcionários, a
esses militantes que foram sacaneados, porque me lembro que quando entrou o
primeiro governo Jordão o único nicho de oposição a ele era o sindicato de servidores
públicos.

O papel do sindicato foi importante e a partir dele veio o apoio da bancada dos vereadores
do PT, esses sim, mais solidários, “procuravam chegar junto, fazer algumas ações”:
a gente foi um marco, não é? Aí depois outros sindicatos se abriram para nós, fazendo
resistência e a intersindical foi fundamental em meio aquela avalanche. Teve grandes
sequelas, dificuldades, o retrocesso na saúde, na educação... Havia sindicatos
favoráveis ao governo, como o dos metalúrgicos e os estivadores...

Com esse governo de “direita”, teriam retornado com força antigas práticas da política
brasileira como o clientelismo, certo coronelismo renovado com investimentos maciços em obras
públicas, o novo carro-chefe da política local, como asfaltamentos de ruas, construção de praças etc.
Uma grande parte da propaganda política tinha os jargões de: “Fora PT”, “Fora estrangeiros”,
“Angra para os angrenses” e outros que faziam críticas contumazes a uma “invasão” de gente de
fora que teria “tirado” os empregos dos nativos, principalmente os disputados empregos junto ao
executivo municipal. Luiz questionou:
do meu ponto de vista tem uma diferença em dizer que foi o PT que trouxe gente de
fora, que teria trazido os estrangeiros aqui para o município. Veio muita gente por
conta dos concursos, mas antes já existiam muitas pessoas de fora. Fazer uma reserva
de mercado com concursos só para a gente da cidade, não existe isso, não é? Não há
quase cursos superiores em Angra. Como fazer, então? Antes, com os grandes
projetos, Furnas, Eletronuclear, Petrobrás, Verolme, trouxe um quantitativo muito
maior do que a prefeitura passou a trazer depois, posteriormente, não é?

Luiz afirmou que a resistência também apareceu em alguns movimentos sociais, como o
organizado pelos atingidos pela grande enchente de 2002, na área da Grande Japuíba, com
manifesto, acampamento em frente à Prefeitura e o fechamento da rodovia Rio-Santos. Do mesmo
modo, viu resistência na sua decisão de abrir uma livraria na cidade, a Livraria Trevo Cultural:
a gente é cidadão e como cidadão a gente tem perspectivas, intuições, etc. Então, antes
mesmo dessa derrocada toda e tal, acho que muitos dos militantes, muitos dos agentes
políticos já se enveredavam por outros caminhos, não é? Eu, por exemplo, tentei dar
corpo a um sonho, junto com amigos, criando uma livraria que pudesse estar servindo
como ponto de encontro a medida que os pontos de encontro de conversa política e
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cultural foram se fechando, a gente abriu uma forma de resistência, que não era só
pela venda de livros, mas para se ter um espaço de cultura. Ocorreram nela várias
discussões temáticas e ao mesmo tempo a gente continuou a militância política, não
uma militância política partidária, mas militância política em movimentos sociais de
alguma coisa que possa estar mudando um pouco o rumo dessa sociedade. Muitos
foram embora, outros permaneceram aqui caminhando em outra direção e eu continuei
como professor, mas buscando outros sentidos para a vida.

Além da livraria, que passou a congregar pessoas e a ajudar a manter acesa certa vida
cultural e política na cidade. Tem, também, sua militância no movimento de Economia Solidária,
desde o início da última década, “individualmente e até com parceiros, grupos de pessoas” e
“continua firme, com os trabalhadores que buscam sua renda de forma autônoma, de forma
independente, não capitalista, de forma coletiva, solidária”:
de uma forma ou de outra a gente mantém relação com o poder público porque tem
que buscar dele a obrigação de dar condições desses movimentos existirem, de criar
uma infraestrutura. E nós entendemos que esse trabalhador ele contribui pra economia
do país, ele contribuiu para a economia de seu município, então ele tem que ter
subsídios públicos, na é? Para que isso possa estar sendo distribuído com outros
trabalhadores, então se existem recursos públicos do BNDS para os grandes, as
grandes indústrias, porque não existir para aqueles da economia popular? Os últimos
governos municipais fecharam as portas para essas e outras iniciativas, mas a gente
continua nessa luta para geração de renda porque acreditamos que temos que garantir
esse espaço, é um sonho, uma perspectiva, uma militância...

Aqui, nessa fase de nossas conversas, devaneamos sobre os caminhos, as coisas novas que
foram se gestando, os obstáculos que foram sendo “digeridos”, na expressão de Luiz, perdendo
parte de sua carga agressiva e/ou negativa, já que a maturidade nos trouxe a certeza de que os
conflitos fazem parte dos movimentos do mundo e de certo modo já aprendemos a lidar melhor com
as adversidades. Entre as muitas armadilhas, ele destaca o niilismo, pois:
a gente está na sala de aula, mas ao mesmo tempo está no mundo, não é? Está no
mundo e tem que estabelecer essa relação, até porque enquanto profissional você
carrega dentro de si questões, idéias, concepções do mundo em que vive e você têm
que ter alguma coisa para acreditar, ter essa possibilidade e estar colocando uma trava
nessa situação, não é? Como resistência ou como possibilidade de ultrapassar um
limite determinado. Assim eu continuei minha ação; o pessoal pergunta: você está no
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partido tal? Nunca mais, desde muitos anos que eu saí da vida partidária, mas continuo
militando, politicamente eu milito, mas não partidariamente.

Os conhecimentos, os anseios e muitos sonhos e criações dos professores são tecidos neste
“dentrofora” das escolas, em muitas redes educativas, nas práticas e políticas que nos vários grupos
dos cotidianos não são compreendidas de forma dicotômica, pois no dizer de Alves (2010):
uma vez que entendemos que as políticas são práticas, ou seja, são ações de
determinados grupos políticos sobre determinadas questões com a finalidade
explicitada de mudar algo existente em algum campo de expressão humana. Ou seja,
vemos as políticas, necessariamente, como práticas coletivas dentro de um campo
qualquer no qual há, sempre, lutas de posições diferentes e, mesmo, contrárias. Desta
maneira, não vemos como “políticas” somente as ações dos grupos hegemônicos na
sociedade, embora estes produzam ações que são mais visíveis. Os grupos não
hegemônicos, em suas ações, produzem políticas que, muitas vezes, não são visíveis
aos que analisam “as políticas” porque estes foram formados para enxergar,
exclusivamente, o que é hegemônico com o que aprenderam com o modo de pensar
hegemônico. (p. 49)

Assim, Luiz vai tecendo ações nos cotidianos em que vive, “sem ganhar dinheiro com isto”,
como gosta de afirmar, em busca de renovações nas práticas, por formas de lutas que possam
preconizar um mundo melhor, mais justo e solidário. Neste ponto cessou essa nossa conversa e nos
despedimos como velhos amigos depois de uma longa jornada.
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Nota de fim
“Fernando Jordão, empresário, dono de uma rede de supermercados, de concessionárias de automóveis e outros ramos
do grande comércio é eleito com 73% dos votos” (CARDOSO, 2005, p. 41) a partir de uma ampla coligação partidária
que envolveu todos os partidos organizados na cidade, com exceção do PT, para a vitória avassaladora no pleito
municipal de 2000, sendo empossado em 01/01/2001 e conseguindo posteriormente, com ampla margem de votos, sua
reeleição, tendo permanecido por oito anos no comando do executivo municipal, sendo sucedido por seu primo, Tuca
Jordão, seu presumido sucessor no período de 2009 a 2012.
i

Resumo
Este texto se propõe a tecer algumas narrativas sobre memórias de quem ensinou no município de
Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, sobre a vida de professores em comunidades distantes
dos grandes centros. O ensinar em Angra significa percorrer vários tipos de comunidades – caiçaras,
camponesas, quilombolas, periferias urbanas colonizadas por levas de migrantes etc. Este trabalho
pretende contar uma história, a história de um lugar vivenciada por professores na sua itinerância, no
seu nomadismo, tão típico na profissão. Uma história também da educação, reveses, sonhos e
descontinuidades, de sua busca por sentidos, em reflexões sobre a cidade e seus vários cotidianos. Em
nossas conversas com os docentes não perdemos de vista as produções no campo da pesquisa (auto)
biográfica, sobre o domínio da profissão docente, em que procuramos tornar visível a “vida viva” dos
professores... e assim, narrar um “espaçotempo”, a partir da memória de seus “praticantespensantes”. Muitas
vezes vistos como simples implementadores, massificados nas grandes redes, quantificáveis e
submetidos a processos de silenciamentos, temos estes praticantes anônimos a enfrentar as
adversidades, criando ações/pensamentos capazes de mudar/enriquecer seu(s) cotidiano(s). Em busca
de dar conta destes cenários investigativos, tecemos fios de memórias com o professor chamado Luiz,
destacando algumas de suas vivências, em especial aquelas geracionais, que marcaram época numa
cidade que, nos anos 90, teve fama por inovar nas formas de gestão pública, marcadamente na
educação. Foram conversas que levaram ao entrelaçamento de memórias, gerando narrativas sobre as
múltiplas dimensões da formação docente. Memórias, trajetórias de professores(as), conversações: nas
histórias das pessoas um universo inteiro.
Palavras-chave: Memórias; Narrativas; Formação docente; Conversas.
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AS CONVERSAS E AS REDES EDUCATIVAS DAS ‘PRÁTICASTEORIAS’ PEDAGÓGICAS
COTIDIANAS E DAS PESQUISAS EM EDUCAÇÃO
Rebeca Silva Brandão Rosa – PCRJ / UERJ
Joana Ribeiro dos Santos – PCRJ / SEEDUC-RJ/ UERJ

CONVITE À CONVERSA (INTRODUÇÃO)
Quem não gosta de uma boa conversa com um grupo de amigos ao final da tarde,
acompanhada de uma fatia de bolo e um pouco de café? Seja em torno de uma mesa na cozinha, no
bar ou em um restaurante, ou ainda pelo Skype ou por uma chamada de vídeo no Whatsapp (ou
outra rede social qualquer), “jogar conversa fora” é uma das atividades de comunicação humana
que nos tece cotidianamente, criando, como trataremos ao longo do texto, redes nas quais formamos
outros enquanto também somos formados. Conforme discutiremos nas próximas páginas, as
conversas que tecemos no dia-a-dia são possibilidades de encontros que não visam um consenso. O
importante está, não tanto no que se diz, mas naquilo que se gera de potência de criação,
negociação, questionamentos etc. Reconhecer a existência do outro como “legítimo outro”
(MATURANA, 1999) e sua relevância e abrir-se a ser afetado por este é o primeiro passo para que
se estabeleça uma conversa.
Dito isso, este texto convida a realizar um percurso. Em um primeiro momento,
discutiremos como alguns autores compreendem o que são as conversas, sua importância para a
formação de professores e para o que se produz nos múltiplos “espaçostempos” escolares e como
estas questões vêm sendo tratadas nas pesquisas com os cotidianos. Em um segundo momento,
faremos a análise de um material paradidático que trata da imagem da professora e sua formação. E,
por fim, em um terceiro momento, a partir do exemplo dos variados “usos” que os
“praticantespensantes” dos cotidianos fazem de um aplicativo, trataremos da importância das
“práticasteoriaspráticas” cotidianas na criação de novos “conhecimentossignificações”.
AS CONVERSAS, A AUTOFORMAÇÃO DOCENTE E AS PESQUISAS COM OS
COTIDIANOS
Skliar (2018) diferencia a conversa e a experiência do diálogo, afirmando que na primeira as
partes não se revezam, esperando sua vez para fazer perguntas ou para respondê-las. Ao contrário,
para o autor, a conversa é a “(...) unidade mínima de uma comunidade de amizades, cuja síntese é a
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afeição, o tumulto, a sobreposição, o transbordamento” (p. 11). Isso se dá porque a conversa não
busca acordos e desacordos, não busca convencimentos; ela se dá, segundo Skliar, pelo encontro
entre duas fragilidades, pela relação que se tece entre duas biografias.
Alves e Ferraço (2018) enfatizam a importância das conversas como parte de nossas
vivências cotidianas e, em especial, das redes de relações que estabelecemos com as outras pessoas.
Os autores dialogam com Humberto Maturana e Norbert Elias para destacar as dimensões de
abertura, imprevisibilidade, rede e negociação que estes autores afirmam caracterizar as conversas.
Alves e Ferraço destacam que
para ambos, ao conversar, somos levados a colocar sob suspeita nossas opiniõescrenças, sem a preocupação imediata de se chegar a um consenso. De fato, para esses
autores, o mais importante em uma conversa não seria o seu fechamento ou conclusão,
mas o seu movimento de expansão, isto é, a sua condição de tessitura em redes (2018,
p. 44).

Dialogando com Deleuze (2004), Alves e Ferraço nos chamam a atenção para o fato de que
o que importa em uma conversa é sua potência de transformação, de criação de algo novo, a partir
do momento em que nossas “verdades” são colocadas em questão, não como uma ameaça, mas
porque nos permitimos suspendê-las por um momento e pensar com o outro. Portanto, para os
autores, e em diálogo com Deleuze, em uma conversa há apenas o “intermezzo”, o que se dá entre,
no meio, o que possibilita a criação.
(...) se de fato uma conversa acontece, então alguma coisa muda, algo se desloca em
nós, fazendo com que nossas emoções sejam alteradas, ao mesmo tempo em que
buscamos afirmar nossas diferenças (...) É a vida se fazendo em sua permanente
abertura e complexidade para a novidade do mundo (2018, p. 42).

A compreensão das conversas como criadoras nos ajudam a pensar os cotidianos praticados
também como espaçostempos de criação. Nesse sentido, Certeau (1998) muito contribuiu, não
apenas para nos mostrar que os praticantes criam nos cotidianos, mas para apresentar novas
possibilidades de metodologias de pesquisa com os cotidianos. Alves e Ferraço afirmam que, ao
utilizar as conversas e narrativas como formas de produção de dados de pesquisa, Certeau estava
preocupado, assim como outros autores, mais com o que se passava entre os praticantes durante
uma conversa, com os processos discursivos, a produção de sentidos e seus efeitos, do que com o
que era dito exatamente, tratando tais narrativas não como depoimentos ou falas individuais. O que
interessava ao autor eram as redes que ali se teciam.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2923

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Pensando nessas conversas e narrativas enquanto redes que produzem sentidos e efeitos em
nós, vale destacar também que a conversa é, segundo Skliar, um gesto pedagógico. Para o autor
uma conversa é, essencialmente, um gesto pedagógico, à medida que educar pode ser
compreendido como o modo de conversar a propósito do que faremos com o mundo e
com a vida, o que farás de melhor com o mundo e como te tornarás responsável por
tua vida (2018, p. 12).

Ele segue dizendo que “a educação, como dito, é o enclave da conversa. Por mais que
façamos das escolas lugares tecnicamente de mero lucro, o que sustenta a comunidade é a potência
da conversa” (2018, p. 13). Portanto, defendemos, como o autor, que escolas são espaçostempos de
conversas. “Conversando a gente se entende”, não é mesmo?! Conversando, nós aprendemos
também. Não apenas os estudantes, mas professores e outros profissionais da educação aprendem
conversando uns com os outros e com os estudantes. Em um artigo onde narram a experiência de
um projeto de pesquisa e extensão realizado entre agosto de 2010 e dezembro de 2013 com mais de
cem professoras do primeiro segmento da educação básica, Oliveira e Reis (2018) destacam a
experiência de rodas de conversas entre docentes como prática de formação e autoformação
contínua. Segundo as autoras
(...) essas rodas de conversa potencializam mais do que uma formação contínua, uma
autoformação, na medida em que proporcionam aos professores a tessitura e a
complexificação de redes de conhecimentos, convicções, valores e crenças mais
integrais, no diálogo plural entre diferentes conhecimentos, aproximando-se da relação
cotidiana práticateoriaprática (ALVES, 2001) que envolve múltiplos saberes (p. 6768).

Acreditamos que esse processo não se dê apenas em rodas de conversas, mas em qualquer
conversa em corredores, na sala dos professores, em reuniões, em momentos de conselho de classe,
na hora do almoço etc. Momentos em que narramos, em que “ouvimosfalamos” sobre nossas
experiências e “práticasteoriaspráticas” docentes, criando redes de “conhecimentossignificações”
nas quais formamos nossos pares e somos também formados. Nessas conversas, possibilidades são
pensadas coletivamente, ideias que não surgiriam de outra forma, surgem, memórias são recriadas,
práticas são compartilhadas, assim como medos, anseios, dificuldades, alegrias etc. Pouco importa
se estas possibilidades irão se concretizar exatamente como foram pensadas ou se ocorreram da
forma como são narradas, as conversas atualizam virtualidades, geram possibilidades, afetam o
outro, nos modificam... Essa é a sua potência.
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Nesse sentido, Reis e Oliveira falam em “solidariedades compartilhadas” (p.69) e tratam as
conversas como uma prática de “autoformação cotidiana compartilhada” (p. 76). As mesmas
autoras chamam a nossa atenção para as rodas de conversas (e para nós quaisquer conversas) como
“intermultitransencontros”. Dialogando com Morin (2000), as autoras argumentam que estas
conversas proporcionam o encontro entre diversas disciplinas (interdisciplinaridade), mobilizam
múltiplos conhecimentos para pensar coletivamente caminhos e possibilidades de solução para
questões concretas (multidisciplinaridade) e colocam em cheque a lógica moderna que hierarquiza
os conhecimentos (transdisciplinaridade).
Mais uma vez, vemos a valorização dos “espaçostempos” e das “práticasteoriaspráticas”
cotidianas,

como

as

escolas

e

as

conversas,

enquanto

criativos

e

produtores

de

“conhecimentossignificações”. Como apontam Alves e Ferraço, isso exige de nós que pesquisamos
com os cotidianos outras formas de “fazersaber” pesquisa. Não basta lançar mão de outras
metodologias na produção de dados, como, por exemplo, realizar conversas com os
“praticantespensantes” das escolas no lugar de entrevistas. É necessária outra postura políticoespistemológica diante da pesquisa e dos sujeitos de seus cotidianos.
Por este motivo, nas pesquisas com os cotidianos, as conversas (e as narrativas que delas
emergem), as imagens, os sons, as escritas, as ideias dos autores, as produções audiovisuais etc. são
usadas por nós como “personagens conceituais”. Deleuze e Guattari (1992) afirmam que estes
“operam os movimentos que descrevem o plano de imanência do autor, e intervêm na própria
criação de seus conceitos” (p.78). Alves e Andrade (2013) explicam melhor como a ideia de
“personagens conceituais” tem aparecido nas pesquisas com os cotidianos. Elas afirmam que os
“personagens conceituais” atuam
como aquele que “fazemos falar e perguntar por nós”, como Deleuze indica que
Descartes faz com seu personagem “o Idiota”. Ou seja, como o ‘outro’ com que
‘conversamos’ permanentemente, que nos vai colocando perguntas, que nos obriga a
pensar

para

fazer

caminhar

o

pensamento

e

com

o

qual

criamos

conhecimentossignificações com tudo o que vamos acumulando, organizando e
articulando ao desenvolver as pesquisas (p. 3-4).

Desta forma, os “personagens conceituais” são aqueles que movem o pensamento, que nos
questionam e que se mantêm presentes ao longo de toda a pesquisa, afetando-nos. Assim são as
conversas e as narrativas que delas emergem (bem como imagens, sons, livros etc.). Elas
permanecem conosco, nos inquietam, colocam em suspenso nossos regimes de “verdade”, nossas
crenças, e, assim, nos tecem outros.
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CONVERSANDO COM AS “PRÁTICASTEORIASPRÁTICAS” PEDAGÓGICAS
COTIDIANAS
Trazemos uma reflexão acerca do que Nilda Alves chama de “práticasteorias” – assim,
juntas e grafadas – porque muito importa para as pesquisas com os cotidianos. Esta autora nos
ensina que
Certeau (1994) [...] lembra que há uma arte de fazer na qual é preciso reconhecer uma
arte de pensar e que, por isso mesmo, as táticas formam um campo de operações
dentro do qual se desenvolve também a produção da teoria. A teoria não fica nem do
lado de fora, nem pode ser vista como dicotomizada, menos ainda entendida como
posterior ou anterior à prática. É preciso reconhecer que nas pesquisas nos/dos/com os
cotidianos não se pode escapar da unidade ‘práticateoriaprática’, tanto quanto de sua
crítica permanente (ALVES, 2010, p. 52).

Assumimos, portanto, que nossos fazeres cotidianos são indissociáveis do pensamento.
Sempre que fazemos alguma coisa, pensamos sobre aquilo que fazemos e, muitas vezes, ao fazer
outra vez modificamos alguma coisa que buscamos melhorar, ou fazemos ajustes, ou adequamos
segundo as necessidades e aquilo que atende ao contexto, ou ainda inúmeras outras possibilidades e
interferências em cada “fazersaber”. Para essa conversa chamamos um livro infantil denominado
“Hoje vou ser... professora”, de Ana Oom, da editora FTD. Mas antes gostaríamos de contextualizar
o encontro com esse livro. Fomos comprar o material escolar na editora FTD para uma sobrinha –
porque, afinal, professores têm desconto para esse tipo de compra em editoras. O material era
direcionado a crianças de dois anos, denominada “Maternal I”, no Rio de Janeiro, e em outras redes
de ensino no país.
Além desse livro infantil, o material continha: um livro de atividades para a faixa etária; um
livro de atividades para casa; e agenda escolar. Faz-se necessário situar a escola em questão:
particular, localizada na zona norte do Rio de Janeiro, voltada para filhos de militares e pensionistas
das Forças Armadas. O livro narra a história de Bia e as dificuldades escolares de seu irmão, Gui.
Como numa brincadeira muito recorrente entre as crianças, especialmente as meninas, o livro em
questão dá a entender que para ser/se tornar professora é muito simples – como uma “brincadeira” –
basta adquirir o livro didático adequado e seguir suas orientações, sugerindo que (e como) o livro
didático poderia preencher os “espaçostempos” supostamente vazios das escolas.
Bia, então, torna-se professora de Gui. Usa seu livro de Geografia e o menino se sai bem nas
suas avaliações. Em certa altura Gui reclama que sua irmã se parece com sua professora, que grita
em aula.
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Evidenciamos, entretanto, que esse é um dos tantos modos de compreender as tessituras
curriculares cotidianas, os “fazeressaberes” docentes, deixando entrever ainda como são
legitimadas/endossadas pela clientela em questão. Nesse bojo existem muitas instituições, como as
editoras, interessadas em perpetuar esse modo hegemônico de “fazersaber” os cotidianos escolares.
Esse e outros grupos editoriais apoiaram a Base Nacional Comum Curricular ancorados nessa
‘imagem’ de professor e escola (não daremos ênfase a BNCC nesse trabalho, embora ele dialogue
com questões pertinentes). Por outro lado, buscamos ressaltar uma das redes educativas que formam
os docentes e os docentes formam, denominada por Alves “práticasteorias pedagógicas cotidianas”.
Para esta autora
Os múltiplos espaçostempos escolares são entendidos como os que dão o chão “real”
para que se aprendaensine o que é necessário. Dessa maneira, como ‘elementos’ dessa
formação são indicados: as salas de aulas com as diversas atividades pedagógicas que
nelas são realizadas; os contatos diários com alunos diversos; a situação de
materialidade das salas – limpeza, recursos didáticos que possui; possibilidade de
ocupação com material criado pelos docentes e pelos discentes etc. (ALVES, 2010, p.
57) (grifos da autora).

No entanto, queremos chamar atenção para outras conversas possíveis que acontecem com
nossos colegas de profissão e em outros “espaçostempos”. Nilda Alves lembra alguns: “a sala dos
professores com seus momentos de encontros possíveis: a hora da entrada, a hora do recreio e ‘seu’
cafezinho [...] as reuniões pedagógicas, quando realizadas” (Ibid, p. 57) etc. Esses “espaçostempos”
são atravessados por inúmeras demandas, como de gênero, raciais, de gerações, infâncias,
religiosidades, experiências, gerações, etnias, regionalidades, socioeconômicas etc.
“Aprenderensinar” a ser professor é um processo contínuo, que não se sabe quando
começa e não parece ter fim... As tantas experiências coletivas tecidas nas escolas também nos
tecem – seja realizando projetos pedagógicos em parcerias, seja adentrando a sala de aula de outro
colega, seja observando sua atividade ou ainda a dimensão material da sala de aula, os artefatos
pedagógicos etc. Acontece inesperadamente... Acontece quando observamos... Acontece nas
“práticasteoriaspráticas” pedagógicas cotidianas...
Com isso sinalizamos que a formação e “práticateoriaprática” docente não poderiam se
pautar única e exclusivamente pelo livro didático. Pois para uma escola democrática – sintonizada
com seu entorno e sua comunidade, que pretende contemplar em seus currículos as diferenças e a
diversidade – não bastaria aquilo que o livro didático apresenta em relação ao conteúdo e,
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especialmente, orienta como didática e metodologia como se os estudantes e seus contextos fossem
iguais.
CONVERSANDO COM AS “PRÁTICASTEORIASPRÁTICAS” DAS PESQUISAS EM
EDUCAÇÃO
Gostaríamos de destacar outra rede educativa acerca da qual Nilda Alves escreve: a das
“práticasteorias das pesquisas em educação”. Para Alves essa rede educativa se difere daquela de
“ser professor”, ao passo que os caminhos algumas vezes são os mesmos. Algumas diferenças entre
ser pesquisador em educação e professor atravessam também os salários, que são melhores para
pesquisadores e têm a ver com uma hierarquia capitalista (Ibid, p. 60).
Por outro lado, interessa destacar que
Os conhecimentos desses resultados [de pesquisa] vêm se dando, também, em outras
redes de conhecimentos e significações: o desenvolvimento das publicações – sejam
em livros ou em revistas – tem possibilitado contatos entre as inúmeras redes
educativas e seus ‘praticantes’ (CERTEAU, 1994) e a produção de pesquisas no
campo educativo; o mesmo vem acontecendo com reuniões, congressos, colóquios
(...). Não podemos esquecer, também, o acesso crescente que os pesquisadores estão
tendo a outras mídias: jornais, redes de televisão e rádio, nem o sucesso que, há muito,
os filmes retratando essas redes educativas – e, especialmente, as escolas e as relações
professores-alunos – têm. Assim, as redes de conhecimentos e significação, em
múltiplos contatos com o “mundo de pesquisa” – não só no campo educacional, não
esqueçamos – vêm contribuindo para a divulgação de resultados, dúvidas, “verdades”
do campo científico, incentivando aquilo que Santos (1989) chamou de “segunda
ruptura epistemológica” (Ibdi, p. 61).

Trouxemos esse trecho para problematizar uma experiência que tivemos enquanto
professoras pesquisadoras no grupo de pesquisa que participamos, no qual discutíamos a
importância das narrativas no mundo contemporâneo e na evolução de recursos tecnológicos que
‘usamos’ (CERTEAU, 1998). Pois a prática da conversa que, segundo Certeau e Giard, é uma
forma tão infiltrada e presente nos cotidianos, de se tecer “conhecimentossignificações” porque
organiza todos os “espaçostempos” – casa, escola, trabalho, ruas e também os cotidianos das
pesquisas, é o que sugerimos com esse artigo. Às conversações comumente não é atribuída
nenhuma relevância ou status nas lógicas de poderes acerca da “construção do conhecimento
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moderno”: “como creditar inteligência e complexidade requintada às astúcias de uma prática tão
comum?” (CERTEAU; GIARD, 2009, p. 338).
Pois bem, para essa conversa chamamos atenção para o aplicativo Waze, disponível em
smartphones e utilizado como GPS para traçar percursos para motoristas. A conversa gerou
polêmica quando destacamos suas funções, deficiências e os avanços de seus recursos, uma vez que
esses foram melhorados, supostamente, em função dos ‘usos’ que “praticantespensantes” fazem do
aplicativo (app) e das narrativas criadas pelos usuários a partir de recursos que o Waze desenvolveu
para coletar e sistematizar tais narrativas.
Alguns exemplos para exemplificar essa ideia são os ícones criados para que os usuários
reportassem algum evento no trajeto, visando uma ‘economia dos gestos’, já que o motorista não
deve tirar sua atenção do trânsito. Alguns deles são ícones para reportar trânsito lento, colisão,
preços de combustíveis, polícia na via, perigo, erro no mapa, obras na via etc. Visando à ‘economia
de gestos’, o app, em sua última atualização, adicionou o botão do Spotify (app de música),
assumindo que os motoristas precisam manter sua atenção no trânsito ao mesmo tempo em que
escutam no carro suas músicas.
Vale enfatizar que a precisão do GPS, por exemplo, que é uma tecnologia que depende mais
de avanços tecnológicos ainda é uma falha no app. Ao passo que aqueles recursos que já foram
‘melhorados’ são relacionados aos ‘usos’ e as narrativas dos ‘praticantespensantes’. Nesse sentido,
pode-se supor que aqueles que operam/pesquisam na empresa Waze, filiada ao Google, são
atravessados pelas ideias expressas por Certeau, em especial, no que se refere aos ‘usos’, que
tem como característica suas astúcias, seu esfarelamento em conformidade com as
ocasiões [...] em suma, uma quase-invisibilidade, pois ela quase não se faz notar por
produtos próprios (onde teria seu lugar?) mas por uma arte de utilizar aqueles que lhe
são impostos (CERTEAU, 1998, p. 94).

Ainda sobre as conversas e como as redes das “praticasteorias” das pesquisas atravessam
outras redes, outros cotidianos, gostaríamos de destacar o artigo de Nilda Alves que embasa esse
texto e foi publicado pelo Endipe em 2010, o que mostra a importância de encontros, seminários e
congressos para as pesquisas. Alves, Andrade e Nunes sobre isso escrevem acerca de um
movimento

necessário

às

pesquisas

com

os

cotidianos:

a

“circulação

dos

“conhecimentossignificações” como necessidade” (2019, p. 37). O próprio formato do painel no
Endipe

diz

respeito

à

importância

desses

atravessamentos

entre

as

redes

das

“práticasteoriaspráticas” das pesquisas em educação e das “práticasteoriaspráticas” pedagógicas
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cotidianas, uma vez que propõe a exposição de trabalhos com autores que atuam nas escolas e nas
pesquisas em educação, possibilitando tantas outras conversas.
CONCLUSÕES
Chegando ao final do texto, gostaríamos de reafirmar a defesa das conversas como
“práticasteoriaspráticas” de formação e autoformação de professoras e professores. Formamo-nos
e somos formados em múltiplas redes educativas: universidades, escolas, família, “espaçostempos”
religiosos, movimentos sociais etc. Assim, nos formamos sempre coletivamente. Desta forma, os
encontros cotidianos entre profissionais da educação, ainda que aqueles mais informais que se dão
nos corredores, na sala dos professores, no momento do intervalo, na hora do almoço, em uma
reunião etc. são espaçostempos em que as conversas entre os “praticantespensantes” dos cotidianos
das escolas acontecem. Essas conversas, geradas no afeto ou nos confrontos, na suspensão de
nossas verdades-crenças, nos permitem criar algo novo, “aprenderensinar” e a nos transformar
enquanto professoras e professores.
São essas práticas cotidianas, como as conversas, e os “usos” que fazemos dos artefatos que
estão disponíveis e que também criamos que tornam potentes os muitos cotidianos escolares
vividos. Valorizar os “fazeressaberes” cotidianos é uma tarefa de todos nós que vivemos os
cotidianos

das

escolas

e que pesquisamos

com estes

cotidianos. As vivências de

“práticasteoriaspráticas” pedagógicas cotidianas para além dos materiais didáticos de editoras
(que, muitas vezes, subestimam a inteligência dos “praticantespensantes” das escolas), são
insurgências inerentes aos cotidianos escolares.
A todo tempo existem estudantes (crianças, jovens, adultos e idosos) e professores que
subvertem ou transgridem leis, normas, diretrizes, bases etc. ou mesmo livros didáticos impostos a
redes de ensino públicas e particulares. Em especial tais insurgências nos interessam e esperamos
que este texto motive muitas outras conversas, tanto no “espaçotempo” do painel, que reúne
docentes da educação básica e pesquisadores em educação (ambos podem ser entendidos enquanto
professorespesquisadores), mas para além desses. Para nós tais insurgências, que a princípio são
silenciosas nos cotidianos, interessam para conversar e torná-las personagens conceituais, com as
quais pensamos, criamos e que nos atravessam, como intercessoras.
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Resumo
Defendendo as conversas como “práticasteoriaspráticas” próprias dos cotidianos, como metodologia de
aprenderensinar presente nos espaçostempos escolares, como troca de fazeressaberes entre os
“praticantespensantes”, tanto das pesquisas quanto do exercício docente, dialogaremos no texto com dois
“personagens conceituais” principais: um livro infantil da editora FTD e os recursos de um aplicativo,
produzidos a partir das práticas cotidianas de seus usuários e de suas interferências. O primeiro nos
ajuda a pensar que muitas metodologias defendidas pelas editoras não valorizam as tantas formas de
“aprenderensinar” criadas nos cotidianos, sendo, portanto, necessário destacar outras possibilidades de
aprendizagens, em especial as que se dão entre docentes nas escolas – como a partilha de experiências
coletivas através de conversas. Partindo de uma conversa sobre o Waze, que tecemos em nosso grupo
de pesquisa, desejamos enfatizar como o aplicativo desenvolveu seus recursos a partir da narrativa do
usuário e do seu 'uso' com muita eficácia, ao passo que os recursos que dependem da melhoria das
tecnologias ainda são precários. Com as ideias de “autoformação” e “intermultitransencontros”, de
Oliveira e Reis, trabalhamos a importância das conversas na formação docente e o encontro entre
diversas disciplinas, a mobilização de múltiplos conhecimentos em busca de caminhos possíveis para
solução de questões concretas e que superam a hierarquização dos conhecimentos. Também, em
especial, com as obras de Certeau e Alves, buscamos enfatizar a importância das narrativas e das
práticas cotidianas, bem como o direito aos “espaçostempos” de “aprenderensinar” dos docentes. Arriscamos
a ideia de que a conversa é uma metodologia possível para “capturar” processos de insurgências tecidos
nos cotidianos, além da compreensão de que tais processos se dão atravessados pela prática das
conversas – porque todos os cotidianos assim o são.
Palavras-chave: Conversas; Redes educativas; “Práticasteorias” pedagógicas cotidianas.
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INTRODUÇÃO
O último Plano Nacional de Educação, lançado em julho de 2014 (Lei nº 13.005/2014),
estabeleceu a inclusão da extensão nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de graduação com o
objetivo de garantir que 10% da carga horária total do curso seja cumprida com a participação neste
tipo de atividade. Em 2015 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96)
incluiu um novo objetivo para o ensino superior, relacionado com a educação básica, formação e
capacitação de seus profissionais, e aproximação destes dois níveis escolares, a ser alcançado
através do desenvolvimento de atividades de extensão (Artigo 43, inciso VIII).
No tocante à formação de professores Kenneth Zeichner (2010) identifica em suas pesquisas
a importância de um trabalho que se preocupa em ampliar para as comunidades o lócus da formação
inicial. Para este autor, um espaço de entrecruzamento de fronteiras entre a universidade e a escola
é capaz de promover aprendizagens, quando, neste “terceiro espaço”, seus participantes assumem
status mais igualitários e menos hierárquicos (ZEICHNER et ali, 2015), para que colaborem
mutuamente para a construção de conhecimentos, numa base de relação horizontalmente
democrática.
O trabalho docente nas sociedades contemporâneas possui particularidades e características
que marcam uma diferença entre o hoje e o ontem da educação. Nóvoa (2017) defende que a
universidade invista numa formação docente que considere cinco entradas: a disposição, a
interposição, a composição, a recomposição e a exposição. Para o autor, o desenvolvimento destas
posições para a formação docente imprescinde de um espaço institucional de encontro, onde as
características deste “entre-lugar” estejam relacionadas à articulação entre universidade, escolas e
políticas públicas, num entrelaçamento colaborativo de valorização de conhecimentos e
experiências.
Na Universidade Federal do Rio de janeiro – UFRJ, em 2015 a proposta pedagógica do
curso de Pedagogia passou por atualização, no sentido de adequar-se à ao Plano Nacional de
Educação – PNE/ 2014. Nessa direção, interessou-nos investigar a participação da extensão
universitária, enquanto um processo interdisciplinar educativo, cultural, científico e político que
promove a interação transformadora entre universidade e outros setores da sociedade (FORPROEX,
2010), na formação de professores no contexto do curso de Pedagogia, considerando especialmente
o desenvolvimento das (dis) posições para a profissão. Esta investigação encontra-se me andamento
e o presente trabalho propõe-se a apresentar este percurso.
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O CONTEXTO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Segundo o Plano Nacional de Extensão Universitária (2001) esta dimensão da formação
acadêmica (a extensão) é um dos pilares da educação superior, e sua participação na universidade se
dá na formação profissional em articulação com o ensino e a pesquisa, de forma que possibilite,
através de suas ações, um caminho de transformação da sociedade brasileira em direção à justiça, à
solidariedade e à democracia.
O PNE de 2014 (Lei nº 13.005/2014), estabeleceu a inclusão da extensão nos Projetos
Pedagógicos dos Cursos de graduação, com o objetivo de garantir que 10% da carga horária total do
curso fosse cumprida com a participação neste tipo de atividade. Uma atualização do Projeto
Pedagógico de Curso – PPC de Pedagogia consolidada em 2015 realizou a necessária adequação
curricular neste sentido. Ainda em 2015, a Lei 9694/96 incluiu um novo objetivo relacionado com a
educação básica, a formação e capacitação de seus profissionais e a aproximação destes dois níveis
escolares, a ser alcançado através do desenvolvimento de atividades de extensão (Artigo 43, inciso
VIII).
O CAMPO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Uma aproximação com a formação docente através das contribuições de Kenneth M.
Zeichner e António Nóvoa nos orienta, para a compreensão de alguns pontos sobre a formação
inicial de professores que se mostram necessários na direção de mudanças capazes de convergirem
em melhorias significativas na educação de uma forma ampla.
Zeichner et al (2014) defende centralizar a formação do professor nos espaços de
contradição e conflito entre os conhecimentos e as práticas da universidade, da escola e da
comunidade. Seu conceito de “terceiro espaço” (ZEICHNER, 2010, 2014, 2015) se refere a uma
perspectiva formativa capaz de alterar o modo como o conhecimento é utilizado na formação dos
professores, e de criar nivelamento e equidade social.
O problema da distância entre a universidade e as escolas e seus professores também já
havia sido apontado por Nóvoa (2009) como um dos dilemas da formação de professores.
Refletindo sobre esta relação, o autor identifica a necessidade de um “novo lugar institucional”, de
caráter híbrido, habitado por universitários, escolas e professores que estabeleçam diálogo e vínculo
entre as diferentes realidades. Além da relação universidade-escola Nóvoa (2017) considera o papel
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da profissionalidade e da pessoalidade do professor para a formação inicial, e apresenta sua
proposta que considera cinco entradas, ou cinco posições, para formar professores:
1. Disposição pessoal – como aprender a ser professor?
2. Interposição profissional – como aprender a sentir como professor?
3. Composição pedagógica – como aprender a agir como professor?
4. Recomposição investigativa – como aprender a conhecer como professor?
5. Exposição pública – como aprender a intervir como professor?
Na perspectiva das (pré) (dis) posições de Nóvoa (2009, 2017), e pensando a extensão na
sua relação com os discentes, os professores do ensino superior, as escolas, os professores da
educação básica e a comunidade, em especial as comunidades historicamente não dominantes,
enquanto ações formativas para professores em formação inicial, e marcadas por diretrizes
dialógicas e pela relação estabelecida com a sociedade, questionamos se nos programas, projetos,
cursos e eventos extensionistas seria possível encontrar um campo que favoreça o desenvolvimento
de alguma(s) dessas cinco entradas, demarcando assim a participação da extensão na formação de
professores.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Optou-se por uma pesquisa articulada em duas etapas interdependentes. Durante a primeira
etapa consultamos como fonte de dados o Sistema de Informação e Gestão de Projetos – SIGProj.
Este sistema abriga os registros das ações de extensão institucionalizadas na UFRJ. Esta etapa foi
realizada com a intenção de buscar ações de extensão que se direcionam para a formação de
professores.
Aplicamos aos registros alguns critérios de seleção capazes de relacionar, dentre as ações
extensionistas, somente aquelas que demonstrassem um direcionamento para a formação de
professores. Nesse sentido, fizemos um tratamento da base de dados que destacou apenas as ações
que estavam de acordo com os seguintes critérios: pertenciam às modalidades de programas ou
projetos, pertenciam à área temática da Educação1; possuíam as expressões “formação de
professores”, “formação docente”, e/ou “formação continuada” dentre as palavras-chaves
Segundo o FORPROEX (2013, p. 64) a criação das áreas temáticas da extensão foi feita em 1999, revisada em 2006, e
envolve as seguintes classificações: Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação; Meio Ambiente;
Saúde; Tecnologia e Produção; Trabalho.
1
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relacionadas; possuíam escolas de ensino básico na descrição de seus locais de realização; e
professores da educação básica como público-alvo na descrição de seus registros. De acordo com
estes critérios selecionamos um grupo representativo de três programas e oito projetos. Os
formulários com as sínteses destas ações foram analisados usando como lente as (dis) posições de
Nóvoa (2009; 2017).
A segunda etapa da pesquisa consistiu em, a partir das ações levantadas e analisadas,
identificar os sujeitos, coordenadores e participantes, para serem entrevistados. Entrevistamos um
total de seis coordenadores (cinco docentes e uma técnica) e quatro estudantes do curso de
Pedagogia participantes de três daquelas ações.
A partir dos documentos de registro e das respostas dos entrevistados, pretendemos
estabelecer uma relação entre a participação dos graduandos do curso de Pedagogia da UFRJ em
ações de extensão universitária e o desenvolvimento das (dis) posições para a formação docente
(NÓVOA, 2009, 2017), observando nestes dados aspectos fundamentais das cinco posições.
CONSTATAÇÕES INICIAIS
Debruçamo-nos analiticamente sobre os documentos para compreender como está a
representação da formação de professores na extensão universitária e constatamos que das
modalidades de ações em andamento, foi possível verificar que os eventos têm maior
representatividade (13,16%) com as palavras-chaves formação de professores, formação docente
e/ou formação continuada em relação ao total das ações em educação. Em seguida estão os cursos
(10,58%) e por último os projetos (9,61%).
Diante disso, é possível verificar a necessidade de mais investimentos por parte da
Universidade em ações de extensão voltadas para a formação de professores, principalmente na
modalidade de projetos, por serem, dentre as modalidades propostas, o único tipo de caráter
processual e contínuo, educativo, social e cultural, que deve obrigatoriamente responder à totalidade
das diretrizes da extensão2.
Com a primeira etapa da pesquisa finalizada podemos concluir que, a partir da análise dos
registros dos programas e projetos levantados, foi possível compreender que participar da realização

As cinco diretrizes da Extensão Universitária, adotadas pelo FORPROEX e pela UFRJ, são: interação dialógica,
interdisciplinariedade e interprofissionalidade, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, impacto na
formação do estudante e impacto e transformação social.
2
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destas ações de extensão é potencialmente contributivo para o desenvolvimento das (dis) posições
para a formação docente dos professores em formação inicial. Mais marcadamente observamos a
Interposição Profissional sendo favorecida por ações que trabalham com a presença de outros
professores, a vivência das instituições escolares e o reconhecimento do papel e da função
formadora dos professores das escolas; e a Composição Pedagógica sendo favorecida por ações
que

articulam maneiras que possibilitem um encontro do discente com sua maneira de ser

professor, com outros professores e que valorizam o conhecimento profissional dos professores
experientes.
Apesar deste pesquisa ainda estar em andamento conseguimos depreender alguns aspectos
importantes das entrevistas, que demonstram que, além do favorecimento da Interposição
Profissional e da Composição Pedagógica, também a relação que estes estudantes estabelecem com
a sociedade pela via da extensão são marcantes, aproximando-se da Exposição Pública. Ter um
primeiro contato com a profissão logo no início do curso de Pedagogia através destes projetos e o
caráter de continuidade que possuem também foram apontados como aspectos positivos, o que para
nós indica um favorecimento do desenvolvimento da Disposição Pessoal.
Sabemos que nem toda ação de extensão com direcionamento para a formação de
professores é igual, mas esta pesquisa vem apontando que, logo no início da formação profissional,
pela via da extensão universitária, colocar os professores em formação inicial na posição de
professores, com professores experientes, na vivência das escolas, em situações que os façam
refletir, julgar e decidir no dia a dia profissional, analisando sistematicamente o trabalho em
colaboração com os colegas em espaços que permitam a participação mais ampla da sociedade,
numa relação horizontal de troca de saberes de forma indissociável ao ensino e à pesquisa, tem
muito potencial para contribuir para formar professores na e para a contemporaneidade.
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Resumo
Este trabalho focaliza um estudo em andamento sobre as contribuições da extensão universitária na
formação inicial de professores no âmbito do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Toma como base a compreensão da extensão universitária tanto enquanto um processo
interdisciplinar educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre
universidade e outros setores da sociedade (FORPROEX, 2012), como enquanto uma ação
comprometida com um processo dialógico para a construção do conhecimento (FREIRE, 2006).
Teoricamente, ancora-se nos conceitos de (dis) posições para a formação docente, de Nóvoa (2017) e
de “terceiro espaço”, de Zeichner (2010), no sentido de defender que a formação docente imprescinde
de um lugar ou espaço construído na articulação entre universidade e escola, imbuído da cultura
profissional. Considera que o professor formado no curso de Pedagogia tem uma especificidade que,
pela perspectiva de Cruz e Arosa (2014), não secundariza a docência e nem abre mão da pedagogia.
Metodologicamente, organiza-se em duas etapas de trabalho: 1) realização de um mapeamento das
ações extensionistas registradas da UFRJ, que possuem abertura para a formação de professores, de
modo a conhecer a representatividade destas ações na universidade, compreender a partir dos registros
a potencialidade que algumas delas possuem para o desenvolvimento das (dis) posições, e, identificar
seus sujeitos participantes que possuam ligação com o curso de Pedagogia; 2) realização de entrevistas
os sujeitos localizados para compreender, a partir da sua perspectiva, como a participação em ações de
extensão pode contribuir para o desenvolvimento de (dis) posições para a formação docente. A análise
é conduzida pela relação estabelecida entre o discurso escrito (registros) e falado (entrevistas) e aspectos
fundamentais das (dis) posições para a formação docente.
Palavras-chave: Formação docente, extensão universitária, formação inicial.
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D‘O QUE ESTÁ ESCRITO EM MIM’: MEMÓRIAS
FORMATIVAS INSCRITAS NOS CADERNOS
REFLEXIVOS DA LEC/UFRRJ
Fabrícia Vellasquez Paiva – UFRRJ

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO: DO LUGAR DO ESCRITO
O conhecimento caminha feito lagarta.
Primeiro não sabe que sabe e voraz contenta-se com cotidiano
Orvalho deixado nas folhas ávidas das manhãs.
Depois pensa que sabe e se fecha em si mesmo: faz muralhas;
cava trincheiras, ergue barricadas.
Mauro Iasi

O conhecimento, essa ferramenta ao mesmo tempo brilhante e atroz, inicia nossos diálogos
sendo trazido por Iasi no poema dirigido aos educadores populares, na proposição de que eles,
mesmo sendo professores, estejam atentos à “aula de voo”. Uma aula de conhecimento conquistado,
aos poucos, por muitos sujeitos, mas que se coloca como aquele que também se materializa nos
saberes que cada sujeito, em vivência, já apresenta. Do lembrete necessário pela epígrafe à
provocação de que a medida auto-protetiva desse mesmo conhecimento não se feche, o autor ainda
nos permite iniciar o debate em outra proposição que nos alerta no título: ‘o que está escrito em
mim’, na composição musical de Toquinho em ‘O Caderno’, também nos leva à reflexão da
importância desses registros em seus diversos suportes – conhecimento que não termina com a
graduação: fica em memória, escriturada, inscrita em cada linha de produção.
O presente trabalho, continuado a partir de uma pesquisa maior (publicada em 2018), que
dialogou com as produções e as participações dos estudantes da primeira turma do Curso de
Licenciatura em Educação do Campo (LEC) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ), quando ainda alunos da referida graduação (2010-2013), traz como recorte as reflexões
sobre as interfaces entre memória e linguagem nos escritos ‘livres’ conhecidos como “Cadernos
Reflexivos”. Esse suporte, individual e composto por cada estudante ao longo desse período, foram
selecionados nessa continuidade de pesquisa a partir de suas formas gerais, que, ao apresentarem
uma narrativa de acontecimento formativo, acabaram, em nosso pensamento, por também constituir
marcas identitárias e/ou memoriais de um percurso igualmente coletivo daquele grupo na
Universidade.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: TENSÕES NECESSÁRIAS À FORMAÇÃO DOCENTE
Como práxis que aponta sobre si e sobre a realidade social, mas principalmente sobre si no
mundo, a memória refletida nos Cadernos tem o pressuposto pedagógico de (re)construir reflexões
sobre educação e trabalho, sobre formação e cotidiano, sobre relações sociais outras. Nas
reminiscências de cada linha da produção dos estudantes, não é apenas a lembrança formativa que
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se traz à tona: é projetada, na mesma direção, a possibilidade de se pensar em outros caminhos,
futuros, para a vida em sociedade. Assim:
No plano da práxis pedagógica, a Educação do Campo projeta futuro quando recupera
o vínculo essencial entre formação humana e produção material da existência, quando
concebe a intencionalidade educativa na direção de novos padrões de relações sociais,
pelos vínculos com novas formas de produção, com o trabalho associado livre, com
outros valores e compromissos políticos, com lutas sociais que enfrentam as
contradições envolvidas nesses processos (CARDART, 2012, p. 263).

Dessa forma, a memória-história a ser trabalhada compreenderá a análise dos Cadernos pelo
viés memorial que resgata e que projeta com a mesma intensidade – pela resistência das narrativas a
partir da autoconsciência revisitada pelas experiências contadas, como dialoga Adorno (1995) e
Freire (2011; 2002). Assim, partimos do entendimento de que a formação dos sujeitos de fala na
Universidade, a ser considerada neste ponto, precisa integrar a memória pregressa desses mesmos
estudantes, a partir daquilo que se tem constituído do diálogo anterior com a educação básica do
campo, pelas relações estabelecidas com o trabalho, com a educação e/ou com as demais relações
sociais oriundas de seus territórios – e por isso o destaque aos Cadernos se dará muito mais pelo
recorte original da produção do que pelo conceito das disciplinas curriculares existentes.
Para tanto, por ser nosso objeto material de análise os Cadernos Reflexivos, não nos
limitaremos, neste espaço, a apresentar as características de cada educando, em sua possível relação
com a Universidade. A integração da memória, portanto, buscará refletir a atualização – ou a
presentificação – das lembranças formativas, antes mesmo de ingressarem no espaço formal de
educação superior – diálogos memoriais tecidos junto a Halbwachs (2013), Pollak (1992) e sobre
identidade/identificação junto a Hall (2003; 2000).
Com intuito de evidenciar o(s) Memoria(is) e as identidades, pelas narrações em escrituras
da LEC, os Cadernos analisados ao longo dos próximos diálogos serão apresentados em suas
principais características. Partimos da concepção de que pela centralidade dos/nos sujeitos, se faz
também necessária a consideração do que vimos aqui reproduzindo como a Pedagogia da
Alternância, dividida em Tempo Escola e em Tempo Comunidade – formação complementar na
Universidade e nos assentamentos/quilombos/comunidade indígena. Atribuída pelas escolas do
ciclo básico da Educação do Campo, a proposta pedagógica em alternância atribui importância aos
ciclos de formação, em respeito às realidades do estudante, em geral trabalhador dessas escolas ou
que lida com a colheita, mas, também, em relação ao tempo de aprendizagem com que suas
vivências se colocam para a instituição escolar. Segundo Arroyo, “dar centralidade aos tempos de
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formação humana carrega uma opção de pôr uma concepção de educação como humanização e pela
retomada da educação, da formação humana, como direito” (2012, p. 734).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: MEMÓRIAS FORMATIVAS INSCRITAS
Os procedimentos metodológicos têm contato com a análise discurso, pela proposta da
Teoria Semiolinguística de Charaudeau (2014; 2005), que evidencia as relações de fala por seus
sujeitos, a partir do que ele define como “contratos de comunicação”. Nesses contratos,
(re)definidos por situações de comunicação – inclusive institucionais – cada sujeito se (re)coloca, a
todo tempo, pelo o que se deseja partilhar na relação contratual.
A justifica pela escolha e insistência na perspectiva metodológica se dá pelo lugar de
destaque dado aos sujeitos de fala, sem desconsiderar, no entanto, que o contexto ou a situação
linguageira pode gerar novos comportamentos discursivos. Tal ponto é fundamental para a análise
dos Cadernos, sobretudo por considerar sua produção que se realiza na Universidade, mas se
estende para fora dela, em um movimento de construção linguística em muitos ambientes distintos.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: DA INSURGÊNCIA COMO PERSPECTIVA FORMATIVA
Nesta análise, tivemos contato com sessenta e seis (66) Cadernos do Tempo Comunidade; e
cento e dois (102) do Tempo Escola. Todos foram analisados, e selecionamos vinte e sete (27) do
TC e vinte e nove (29) do TE para serem utilizados como pontos de apoio à socialização das
escrituras. Os critérios considerados tomam, como principais elementos, aqueles que demonstram
uma forma típica de escritura, em continuidade possível às suas vivências, e apesar de serem
inscritos em um processo institucional de formação.
Os Cadernos Reflexivos, esses mesmos que vimos assim denominando por uma organização
de nomenclatura e de apropriação pelos estudantes, também receberam, na escritura com que os
próprios licenciandos os apresentavam – em geral nas capas ou nas primeiras páginas, junto aos
seus nomes – outras formas nominais: “Diários de bordo”, “Diários reflexivos”, “Memórias”,
“Agenda”. De todos os títulos recebidos, no entanto, um deles se destaca: “Vivências”. Em mais de
um conjunto de escritos, o termo “Caderno” cedia lugar à ideia de que ali seriam apresentadas as
experiências, vivenciadas, de sujeitos que, mesmo na Universidade, continuavam a narrar suas
próprias histórias – e a trazê-las de outros espaços/seus territórios, não apenas em continuidade, mas
para o novo lócus formativo. Assim, a grande maioria dos textos autorais sobre a formação dos
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licenciandos, por eles mesmos, tinham a mesma configuração espacial (Fig. 1); outros, no entanto,
nem sempre eram adotados a partir do formato de um caderno propriamente dito (Fig. 2 e 3) – com
brochuras, folhas presas e ordenadas; mas, apesar disso, seu conjunto de mensagens era igualmente
significativo quanto ao memorial de percurso:

Fig. 1. Aspecto geral dos Cadernos

Fig. 2 e 3. Outro formato dos Cadernos

Outras importantes características encontradas de maneira geral nos Cadernos dizem
respeito à apresentação estética com que foram compostos. Mesmo em sendo suportes de tamanho
pequeno, logo ganhavam identidade própria de cada licenciando, e até da turma, a começar pelas
capas. Enfeitados ou encapados de um jeito particular, os Cadernos se destacavam como uma
necessidade de marcação de um princípio estético também do campo, por meio de estampas, de
mensagens ou de imagens significativas em relação aos territórios de origem dos estudantes. Assim:

Fig. 4. Capas com elementos-memória dos territórios

Fig. 5. Capa com memória da ancestralidade dos territórios

Utilizando-se de várias manifestações da linguagem – diferentes e complementares – os
licenciandos puderam (se) expor, evidenciando suas formas próprias de ver o mundo e de analisar
aquela realidade tão nova na qual se encontravam. Internamente, nas páginas que aos poucos eram
preenchidas, a composição também se tecia de maneira especial, e não apenas com relatos
sequenciais das ações a cada tempo ou a cada etapa. Dessa forma, ao se permitirem a elaboração de
uma forma simbolicamente única, conseguiam, com isso, não fugir de seus territórios. Por meio
dessa localização de seus espaços em outros (novos) espaços, eles se encontravam e reorganizavam
seus coletivos em si mesmos:
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Fig. 6. Integração entre texto escrito, imagético, e colagem

Fig. 7. Texto imagético caricato

Pela análise dos diálogos-conceituais sobre identidade e memória, resgatamos Hall (2003),
inicialmente, para problematizar como esse movimento de escrita inscrita nos Cadernos pode ser
compreendido como uma diáspora que extrapola a chegada e o retorno dos estudantes em constante
transição pelos tempos escola e comunidade da alternância. Esse resgate dos territórios, via
heterogeneidade nos escritos, se apresenta como uma composição diaspórica formativa, que
confronta os entrelugares por onde circulam os sujeitos da LEC durante o mesmo semestre letivo.
Mais do que identidade, é justamente pela identificação dos sujeitos (HALL, 2000), ao se
apropriarem de um coletivo que inclusive está/permaneceu nos assentamentos, que outra proposta
de memória se compõe.
Ainda sobre a estrutura dos Cadernos pelas colagens – compreendida por nós como um
grande mosaico de cor, de afeto, de registro e de (in)formação – a poesia escrita e desenhada,
intertextual ou autoral, também ganha destaque nessa heterogeneidade textual. Com isso, viabiliza o
acesso à reflexão de si e do coletivo, tanto pela mensagem de João Cabral no poema “Tecendo a
manhã”, em que “um galo sozinho não tece uma manhã”, quanto pela voz de um dos estudantes ao
relatar o processo de adoecimento de “boa parte da turma” ao final de uma das etapas, por conta do
excesso de atividades:

Fig. 8. Texto dialógico com poesia

Fig. 9. Texto múltiplo e crítico de si e do coletivo

No aspecto da memória, queremos recuperar a problematização de Nora (1993) quanto à
crítica aos lugares fixos da memória, como se fosse possível sua eternização. Os Cadernos, em uma
análise inicial de seus aspectos estéticos-textuais, nos demonstram justamente o contrário, em
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concordância com o autor: quando evidenciamos os sujeitos de fala, em sua vivacidade com o
suporte de memória, o aspecto memorial se torna suscetível a lacunas, sendo não-linear, porque se
materializa pelo o que se quer recordar. Ademais, os grupos-memória apresentados nos Cadernos –
em geral trazidos junto à capa ou na contracapa pelo nome dos assentamentos – representam essa
relação indissociável entre identidade-memória-identificação dos sujeitos. Isso, segundo Halbwachs
(2013), só se faz possível pela aproximação entre o conjunto “eu-nós-eu” em cada depoimento,
compondo sobre si e sobre o outro, a partir de um movimento de reminiscência coletiva.
Tomando os sujeitos licenciandos, vemos que seus vestígios de memória (POLLAK, 1992)
revelam vidas reais, parte de uma história social em que os estudantes passam a ser, pelos Cadernos,
guardiães de um memorial (idem) que se estabelece também por seus escritos, mas não só. Ainda
que sejam instrumentos institucionais, as composições se permitem como memórias negociadas nas
instâncias do Curso, via contratos (CHARAUDEAU, 2014; 2005), a começar pela relação com a
coordenação que, com frequência, lia e fornecia, por escrito nas páginas, retorno pedagógico das
narrativas.
CONCLUSÕES: CONSIDERAÇÕES AINDA LONGE DE UM FIM
Todas essas marcas próprias nas produções acadêmicas, as quais também chamamos de
composições heterogêneas das escrituras, ou autobiografias acadêmicas, se constituem pelo
atravessamento substancial da memória na linguagem, subvertendo a concepção tradicional do texto
escrito. Suas marcas escritas, em tempo, não são perdidas: elas ganham novos elementos que se
estabelecem por meio do entrelaçamento entre oralidade e escrita fundamentada por dois motivos –
a proximidade do narrador à sua própria narrativa e a naturalidade com que memória e linguagem
dialogam em coexistência.
A resistência dos povos tradicionais, na Universidade, assume, no preâmbulo entre memória
e linguagem sua forma atualizada e acadêmica de luta. A discussão que a pesquisa tem pretendido
continuar se reverte na urgente consideração de outros/novos letramentos acadêmicos pela efetiva
inclusão de coletivos nos espaços acadêmicos.
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Resumo
O presente trabalho, que é fruto da tese “Narrativas de resistência e a formação de memórias docentes:
da Inteireza de letramentos e de movimentos em linguagem decolonial da Licenciatura em Educação do
Campo da UFRRJ”, tem como recorte metodológico a continuidade da investigação a partir de análises
específicas do Curso em questão, pela relação entre memória e linguagem na composição de outra
proposta de letramento acadêmico. A pesquisa apresenta, assim, o objetivo principal de buscar
compreender os movimentos presentes nas memórias formativas docentes via linguagem; tendo, ainda,
como objetivo específico, o de centralizar o entendimento na possível forma heterogênea de
composição de escritos sobre a formação, que evidenciam marcas de identidade, a partir de um grupo
de licenciandos da Educação do Campo (LEC). Essa investigação vem sendo realizada junto aos textos
discursivos dos Cadernos Reflexivos, instrumentos produzidos pela primeira turma de estudantes do
Curso de LEC, campus Seropédica, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), ao
longo de sua formação na Universidade, entre 2010-2013. O levantamento bibliográfico contou com a
pesquisa sobre duas categorias fundamentais: memória e linguagem, partindo do diálogo com a Teoria
Semiolinguística para a análise da perspectiva linguageira com que as narratividades se apresentavam e
expunham os sujeitos-históricos-de-linguagem das autobiografias acadêmicas. Utilizando-se de uma
pesquisa qualitativa, o estudo de caso dessa turma ainda nos demonstra marcas de resistência na relação
entre práticas instituintes e instituídas pela composição identitária de letramentos de (re)existência. Os
resultados nos têm apontado representações de textos estéticos e próximos de outra (ou nova)
possibilidade de letramento acadêmico, com a necessidade de se repensar as práticas de manifestação
linguística na educação superior, sobretudo quanto aos letramentos de identificação – também de
memória – desses sujeitos em formação.
Palavras-chave: Memória; Linguagem; Letramento acadêmico; Cadernos Reflexivos; Educação do
Campo.
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Graciene Pires do Nascimento da Silva – UESB
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INTRODUÇÃO
As exigências atuais da sociedade contemporâneas são cada vez mais prementes. Entretanto,
a abordagem sobre formação de professores como campo de pesquisa segundo Zeichner (2005) se
dá a partir de 1973, é relativamente novo. Porém a ação de formar professores é muito antiga.
Desde 1930, com a criação das universidades brasileiras (SAVIANI, 2000), a formação docente
constitui-se como campo permanente de investigação. Essas investigações, a partir da década de 90,
tornaram-se mais evidentes, o que tem possibilitado um debate fundamentado em análises empíricas
e, por conseguinte, uma discussão mais qualificada sobre o tema.
Ainda na década de 90 a expressão professor reflexivo, passa a fazer parte dos discursos
sobre a formação docente no país, propondo desta forma, uma formação profissional baseada na
epistemologia da prática, na qual a construção do conhecimento acontece na reflexão, análise e
problematização da prática (PIMENTA; GHEDIN 2005).
Nesse sentido, este trabalho traz algumas reflexões sobre as contribuições de uma proposta
colaborativa na formação do professor, partindo do ponto de vista critico, apontando considerações
análogas entre alguns renomados autores como André (2001), Chapani (2008), Gil-Peréz (2003),
Giroux (1997), Shulman (1987) dentre outros.
O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO COMO ABORDAGEM DIDÁTICA: POTENCIALIZANDO
A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
Autores como Delizoicov; Angotti; Pernambuco (2007) tem tecido duras críticas ao ensino
de

ciências,

descrevendo-o

como

aprendizagem

mecânica,

ensino

memoristico

e

descontextualizado, ao mesmo tempo diversas pesquisas tem demonstrado que a utilização de novas
abordagens didáticas, tem sido profícuas para tornar o ensino de ciências como ferramenta de
transformação social. Destacam-se dentre elas o ensino de ciências por investigação, amplamente
difundido como campo fecundo na implementação de propostas inovadoras (SASSERON;
CARVALHO, 2008). Inicialmente, as propostas de ensino por investigação, têm sido focalizadas no
bojo das series iniciais do ensino fundamental e médio. Essa proposta coloca o estudante no centro
do processo de ensino-aprendizagem, valorizando e explorando o conhecimento espontâneo do
aluno por meio de atividades manipulativas experimentais ou não, fazendo conexões com o
conhecimento cientifico. Desse modo, diferentes autores discorrem sobre ensino por investigação.
Alguns deles têm caracterizado esta modalidade didática, como: ensino por descoberta, resolução
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de problemas, projetos de aprendizagem. De acordo com os mesmos autores essa abordagem de
ensino sofreu diversas modificações pelas inúmeras transformações sociais, históricas, políticas e
econômicas ocorridas no mundo ao longo dos anos.

Entretanto, Zompero e Laburu (2011),

assinalam que existem alguns aspectos presentes no termo “inquiry” que são intrínsecos e devem
estar presentes ao propor atividades investigativas de Ciência, tais como: “o desenvolvimento de
habilidades cognitivas nos alunos, a realização de procedimentos como elaboração de hipóteses,
anotação e análise de dados e o desenvolvimento da capacidade de argumentação” (SOLINO, 2013,
p. 54).
Mediante a amplitude de sentidos atribuídos ao Ensino de Ciências por investigação, o
documento norte-americano intitulado como NRC (Inquiry and the National Science Education
Standards: a guide for teaching and learning, 2000) elenca cinco elementos essenciais para a serem
aplicadas em diferentes níveis de escolarização, quais sejam:
os estudantes devem trabalhar com perguntas cientificas; os estudantes devem
priorizar as evidências ao responder as perguntas; devem responder, explicar e fazer
explicações a partir de evidencias; os estudantes devem avaliar suas explicações
baseados em alternativas especialmente as que refletem o conhecimento científico e
por último, os estudantes devem comunicar e explicar as suas conclusões
(ZOMPERO; LABURU, 2011, p.33).

Carvalho et al. (2015), considera que essa metodologia de ensino está baseada na
perspectiva construtivista. Os autores destacam ainda que o que se propõe é muito simples, é criar
um ambiente investigativo em que os que participam possam ampliar pouco a pouco sua cultura
científica (CARVALHO, 2015, p.9).
Sasseron e Carvalho (2008) assinalam que o ensino por investigação objetiva:
proporcionar oportunidades para que os alunos tenham um entendimento público da
ciência, ou seja, que sejam capazes de receber informações sobre temas relacionados à
ciência à tecnologia e aos modos como estes empreendimentos se relacionam com a
sociedade e com o meio-ambiente e, frente a tais conhecimentos, sejam capazes de
discutir tais informações, refletirem sobre os impactos de tais fatos. (p. 336).

Assim sendo, ao analisarem os dados coletados por meio de uma sequência didática, as
autoras concluíram que esta abordagem didática permite aos alunos condições de combinar
conhecimento científico com a habilidade de formular conclusões baseadas nas evidências
apresentadas, possibilitando compreender e tomar decisões sobre o mundo que os cerca e promover
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mudanças necessárias, como também imergir os educandos na cultura cientifica alfabetizando-os
cientificamente.
Percebesse que a abordagem de ensino por investigação mencionada acima, se constitui em
uma ferramenta potencializadora capaz de contribuir na formação dos alunos dos anos finais,
levando em consideração a necessidade de articulação entre especificidades desse público e a
imersão dos estudantes na cultura cientifica de forma mais estimulante, com possibilidades
emancipatórias. Porém, acrescentamos, para que essa abordagem didática se efetive, necessita-se
discutir a formação dos professores de Ciências dos anos finais.
DISCUTINDO A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS
O fracasso escolar, os altos índices de evasão, a falta de recursos, ações deficientes na
implantação de programas de melhoria da qualidade educacional têm sido historicamente, o pano de
fundo da crise educacional brasileira. Entretanto, a culpa de que a educação vai mal, tem sido
recaído no profissional da educação básica, o professor. Assim sendo, Chapani (2008), Carvalho et.
al (2003) e Gil-Peréz (2003) consideram que a qualidade de ensino tem relação intrínseca com a
formação do professor.
Sobre formação docente, Diniz- Pereira (2014) afirma que os “modelos mais difundidos de
formação de professores são aqueles relacionados ao modelo da racionalidade técnica. De acordo
com este modelo o docente aplicará com rigorosidade uma técnica para resolução de um
determinado problema”. Em contrapartida, temos as discussões em torno do professor reflexivo,
defendido por Nóvoa (1995), o qual assinala que a formação docente deve ser entendida, como
sendo aquela que reflete sobre sua prática, que pensa, que elabora em cima dessa prática.
Novóa (1995) afirma que a reflexão é essencial à profissão docente e que a experiência deve
estar intimamente relacionada a isso, posto que só é possível dar origem a uma atitude reflexiva por
parte dos professores, por meio de “uma dimensão decisiva do próprio docente, e na medida em que
a mudança e a inovação pedagógica estão intimamente dependentes deste pensamento reflexivo”(p.
16).
Assim, reiteramos que a reflexão na ação é aquele saber originado na ação docente. Para
Schön (2000), a reflexão na ação e a reflexão sobre a ação estão diretamente relacionadas com a
ação de reconstrução mental da ação, de modo a analisá-la, observando as implicações ocorridas no
processo, vislumbrando, desta forma, as intercorrências, avanços, possibilidades, desafios e
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soluções. O que resulta no desenvolvimento de novos raciocínios, resolução de problemas, novas
formas de pensar e agir.
Imbernón (2006), Nóvoa (1997), Schön (1987) e Shulman (1986; 1987) tem discutido
amplamente uma formação pautada na reflexão critica da prática, reflexão-ação, na construção dos
saberes docentes na profissionalização e o conhecimento pedagógico do conteúdo e as bases do
conhecimento estão intrínsecas a eles. Logo pensar criticamente sobre a própria possibilita ao
docente a implantação de propostas didáticas, que venham contribuir para as demandas da
sociedade contemporânea, como ferramenta capaz de transformar a realidade da Educação.
Muitas são as limitações e entraves na formação docente e a reconhecemos, porém
acreditamos que independente da licenciatura, é necessário uma formação que considere um ensino
emancipatório. Sendo assim, pensar em uma formação que venha contemplar o ensino de Ciências
de forma emancipatório, não é uma tarefa fácil, entretanto, acreditamos e afirmamos Desse modo,
acreditamos que não é impossível.
SABERES DOCENTES
Segundo Tardif (2006), é fundamental compreendermos o sentido da palavra “saber” como
sendo um “sentido amplo que engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades e as
atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes chamado de saber, de saber-fazer e de
saber-ser”. Para ele os saberes docentes são construídos por diferentes fontes, são plurais,
heterogêneos e de natureza distintas. Logo, os saberes docentes, constituídos por diferentes fontes
sociais de aquisição acarretam em modos diferentes de atuação no trabalho docente. Porém, o que
vivenciamos atualmente, é que os saberes docentes vêm, ao longo do tempo, perdendo seu sentido,
se banalizando, muitas vezes, com o que propõe as políticas públicas para a formação docente.
Nóvoa (1995) assinala que os saberes docentes são construídos ao longo de toda sua vida, na
experiência, no cotidiano, sendo impossível dissociar a vida profissional da vida pessoal, afirmando
que “o professor é a pessoa e uma parte importante da pessoa é o professor”. Não há como dissociar
formação docente, saberes docente e desenvolvimento profissional. Tardif (2006) reforça a ideia de
que “o saber profissional está, na confluência entre várias fontes de saberes provenientes da história
de vida individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de
formação etc.”, ou seja, os saberes docentes estão atrelados à história de vida de cada um, quer
dizer, eles se baseiam em “dimensões identitárias, de socialização profissional, fases e mudanças”,
são, portanto, construídos na prática pelos sujeitos da prática.
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Nesta perspectiva, é necessário destacar as três grandes revoluções que a humanidade
passou. Uma delas foi a escrita, a segunda o livro e a terceira é o hoje - a era da informação - era
digital. A cada uma dessas revoluções os seres humanos passaram a utilizar o cérebro de maneira
diferente, antes e depois da escrita, antes e depois do livro e antes e depois da era digital. Passaram
a aprender de maneira diferente. As crianças não aprendem da mesma maneira que nos aprendemos
e tampouco se relacionam com o conhecimento como nos relacionamos anteriormente a estas
grandes revoluções. Assim sendo, ao pensar em formar professores, deve-se partir da premissa de
que é imprescindível refletir sobre nova maneira de estar na escola, considerando, ainda que tratar
de formação de professores seja um campo de alta complexidade, possam refletir sobre
aprendizagem, autonomia docente e discente, diferenciação pedagógica e personalização das
aprendizagens.
CONCLUSÕES
Ao repensar e refletir sobre a temática abordada neste ensaio, fica evidente que formar
professores é altamente complexo. A formação docente não se inicia tampouco se termina em um
curso de licenciatura, mestrado ou doutorado. È um devir.
É preciso aprofundar as pesquisas relacionadas a esta temática, haja vista, pelo exposto, as
importantes contribuições tanto na prática como na vida do docente. È necessário uma formação
acadêmico profissional com base teórica solida voltada para formação profissional.
Por tanto, se faz necessário ampliar os estudos que perpassem por todos os aspectos
concernentes a formação de professores, seu impacto na vida daqueles que entendem a formação
docente como um devir e, concomitantemente como um fio condutor de transformação de vida e de
prática pedagógica. Destarte, se faz necessário nos programas de formação docente, cursos de
licenciaturas, estágios supervisionados, etc., discussões que evidenciem os aspectos exitosos dos
mesmos, como a transformação profissional, uma postura reflexiva na e da prática docente e, os
saberes docentes.
Assim sendo, discutir e refletir sobre a formação docente e suas complexidades revela o
impacto na vida profissional e pessoal dos docentes e, se discutido criticamente, apoiado e
valorizado como um processo formativo basilar na vida de muitos profissionais da educação básica,
seguramente teria tantos outros elementos, também importantes, contribuintes na formação de
profissionais que lutam diariamente por uma educação de qualidade para todos e por uma
valorização profissional mais digna.
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Por fim, mediante o cenário político atual brasileiro, encerram-se estas parciais reflexões
ancoradas na frase, muito oportuna, que há muito tempo nos disse Anísio Teixeira: “sobre assunto
algum se falou tanto no Brasil e, em nenhum outro, tão pouco se realizou esvaímo-nos das
palavras”, elas, muitas vezes, são retóricas, não correspondem a um compromisso concreto, nem
com as políticas, nem muitas vezes com os professores, nem com a sociedade, muito menos com a
educação básica. Sem embargo, é primordial, “desenvolvermos um discurso que una a linguagem
da crítica e a linguagem da possibilidade, de forma que os educadores sociais reconheçam que
podem promover mudança” [...] e mesmo sendo tarefa difícil é uma “luta que vale a pena travar”
salienta Giroux (1997, p. 163).
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Resumo
A formação docente é um campo permanente de investigação ficando mais em evidencia com o passar
do tempo. Este trabalho faz parte de uma dissertação de mestrado desenvolvida no Programa de PósGraduação em Educação Científica e Formação de Professores de Ciências e Matemática da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que traz algumas reflexões sobre as contribuições de uma
proposta colaborativa na formação do professor, partindo do ponto de vista critico, e depois, focaliza
as discussões sobre o ensino por investigação, como uma proposta relevante nos dias atuais indicada
para as séries iniciais e para o ensino médio, como potencializador na formação da cidadania. O
objetivo de este ensaio é trazer reflexões sobre a formação docente e o saber do docente na perspectiva
de Ensino de Ciências por Investigação. Essa abordagem didática demanda do professor a adoção de
uma postura critica mediante sua prática docente, a incorporação da pesquisa no seu desenvolvimento
profissional e pessoal, reconhecendo as limitações interpostas entre a formação e atuação do professor
de Ciências. Destarte, se faz necessário nos programas de formação docente, cursos de licenciaturas,
estágios supervisionados, etc., discussões que evidenciem os aspectos exitosos dos mesmos, como a
transformação profissional, uma postura reflexiva na e da prática docente e, os saberes docentes.
Conclui-se que refletir sobre a formação docente e suas complexidades criticamente, como um
processo formativo basilar na vida de muitos profissionais da educação básica, seguramente revela
elementos, também importantes, contribuintes na formação de profissionais que lutam diariamente por
uma educação de qualidade para todos e por uma valorização profissional mais digna. As discussões e
reflexões apresentadas no tema proposto, neste estudo, compõem o ponto de partida para renovações
necessárias na formação desses profissionais.
Palavras-chave: Formação docente; Ensino por investigação; Prática docente.
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INTRODUÇÃO
O censo realizado em 2010 aponta que 23% da população total do país se declara com
algum tipo de deficiência (BRASIL, 2012). Há um crescimento desta população, bem como do
debate sobre a inclusão destas pessoas nos diversos setores sociais. A expressividade destas
estatísticas, faz com que gradativamente aumente a pressão acerca de mecanismos legais, para
garantirem direitos a este público.
A lei brasileira de inclusão datada de 2015 sob o nº 13.146, trata das disposições para o
atendimento e os direitos das pessoas com deficiências, e no capítulo V que trata especificamente
sobre a educação, consta no art. 27 que:
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema
educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de
forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades
físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e
necessidades de aprendizagem.

Vale ressaltar o termo “máximo desenvolvimento”, compreendido como um processo
dinâmico que não se cessa durante a vida (VYGOTSKY, 1998). Rejeita-se a ideia de que estes dois
processos sejam sinônimos e nem independentes de si, ambos acontecem concomitantemente.
Vygotsky (1997) acreditava que todas as pessoas se desenvolviam, inclusive aquelas que porventura
fossem tidas com deficiência, o que muda neste sentido é o modo pelo qual elas entram em contato
com o conhecimento historicamente acumulado pelas gerações precedentes.
Tendo em vista que é garantido por lei o atendimento e a inclusão de pessoas com
deficiência à escola, e adotando como visão a ótica de desenvolvimento e aprendizagem de
Vygotsky (1997, 1998), entendeu-se que é necessário aproximar-se do que estudantes formandas
em pedagogia compreendem por aprendizagem dentro da educação não formal, pois no futuro,
poderão lidar com este público em salas de aula e inclusive serem formadoras de novos
profissionais.
Realizou-se uma oficina estética para compreender melhor as percepções apresentadas pelas
alunas, conforme o que afirma Zanella et al. (2005, p.25) de que a finalidade das oficinas estéticas é
“primordialmente terapêuticas, criando um espaço diferenciado de convivências e de aprendizagem
interpessoal”, visando um compartilhamento do saber e uma discussão sobre educação especial.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Uma Boa História: Educação Especial e Formação do Pedagogo
Ao longo da história pessoas com deficiência receberam diferentes tratamentos e foram
vistas de diferentes formas na sociedade devido às mudanças históricas e culturais, desde
influências religiosas que apontaram como forças demoníacas a aqueles que acreditavam que eram
divinizadas, até a criação de espaços de atendimento para essa população.
A primeira instituição para surdos surgiu em 1760 em Paris, com Charles-Michel de l'Épée,
para os cegos em 1784 com Valentin Haüy e para os deficientes mentais surge em 1907. Na
sequência destes acontecimentos, tem-se a escolaridade obrigatória para pessoas com deficiência e a
escala métrica de inteligência, desenvolvida por Binet e Simon, que culminaram em uma educação
especial institucionalizante.
Com as críticas crescentes aos centros especializados e as práticas de institucionalização, a
busca pela universalidade da escolarização tornou-se tema da Conferência Mundial de 1990 em
Jomtien na Tailândia. Neste momento, as pesquisas realizadas começavam a encaminhar a
Educação Especial para uma Educação Inclusiva.
Com a proposta da educação inclusiva, amplia-se a população a ser incluída na escola,
uma vez que, diferentemente da educação especial, esta modalidade de educação diz
respeito a todos aqueles tradicionalmente dela excluídos. Assim, a educação inclusiva
também se refere às crianças e adolescentes pobres, negros, indígenas, imigrantes, em
conflito com a lei, dentre outros (DIAS; ROSA; ANDRADE, 2015, p. 453).

Esta pesquisa abordou a educação especial, entendida aqui como um recorte voltado
especificamente para as pessoas com deficiências, com a intenção de discutir as possibilidades de
ensino e aprendizagem que promovam uma educação igualitária.
Em 1994 ocorreu a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, em
Salamanca, onde foi elaborada a Declaração de Salamanca e a Linha de Ação Sobre Necessidades
Educativas Especiais, que segundo Breitenbach, Honnef e Costas (2016, p. 365) indicam “[...] um
ordenamento de ações que preconizam os encaminhamentos educativos com ênfase na educação
inclusiva”.
No Brasil, apenas em 2008 o tema se tornou mais expressivo, com a iniciativa do Ministério
da Educação, que lançou a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva. Em linhas gerais, a Política Nacional estabelece que em complemento ao ensino regular,
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o aluno tenha a sua disposição o Atendimento Educacional Especializado, que é ofertado pelas
escolas públicas em salas de recursos multifuncionais (BEZERRA, 2017).
Segundo Fonseca-Janes e Omote (2013) a pedagogia está associada à noção de educação,
vista como a teoria da prática educativa e o modo intencional de realizar educação. Em 1998, a
pedagogia teve sua identidade outorgada, e em 2002, suas Diretrizes Curriculares Nacionais foram
efetivamente promulgadas para a formação destes profissionais (FONSECA-JANES; OMOTE,
2013).
A formação em pedagogia passou por diversas transformações desde a década de 1930, mas
foi com o fim da ditadura militar brasileira que as mudanças na educação possibilitaram a inclusão
do curso de pedagogia na área das licenciaturas. Ainda é visto como um curso a procura de sua
identidade, tendo em vista todas as mudanças pelas quais passou nas últimas décadas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Caracteriza-se como uma pesquisa-intervenção, qualitativa e de cunho exploratório. Os
participantes foram alunos de uma turma do 4º ano de Pedagogia. O projeto foi aprovado pelo
comitê de ética em pesquisa e os participantes receberam Termos de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE’s), concordando com a gravação em áudio. As oficinas aconteceram em dois
encontros e foram realizadas na sala de aula das acadêmicas.
No primeiro encontro as participantes foram divididas em dois grupos, e uma voluntária de
cada grupo representou uma pessoa com deficiência - surdez (estava com um fone de ouvido bem
alto que a impossibilitou de ouvir) e a outra representava a cegueira (vendada). Sentaram-se junto a
seus grupos, e criaram uma proposta de atividade para alunos da educação infantil - enfatizou-se a
necessidade de pensar em todos os alunos, com potencialidades e limitações.
Anotaram suas ideias de construção da prática pedagógica, assim como formas de
comunicação, construções primárias, etc. Estes registros foram recolhidos para compor as análises.
No fim do primeiro encontro, escreveram suas percepções sobre a oficina, incluindo os sentimentos
que vivenciaram no decorrer da atividade.
No segundo encontro, os pesquisadores iniciaram com uma apresentação de recortes de
alguns acontecimentos e falas para contextualizar e resgatar aquilo que havia sido feito no encontro
anterior. Novamente sentaram-se com seus grupos, e aquelas que não haviam participado, puderam
participar das discussões formando um terceiro grupo.
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Comentaram sobre a experiência e o processo de construção da atividade, os momentos de
comunicação e se de fato as alunas tinham sido incluídas. Partindo destas perguntas norteadoras, os
pesquisadores, aqui assumindo um papel de mediadores (SFORNI, 2008), guiaram a discussão
partindo dos conteúdos que estavam emergindo daquela conversa.
Após os dois encontros, fez-se uma análise dos áudios e dos registros a partir de
pressupostos da análise de conteúdo de Franco (2009) e ancorada em argumentos presentes em
textos de autores da Teoria Histórico-cultural. As falas dos grupos foram organizadas de acordo
com a nomenclatura de cada um: G1 (Grupo 1, representou a cegueira); G2 (Grupo 2, representou a
surdez) e G3 (Grupo 3, alunas que não estiveram presentes no primeiro encontro). As falas estão
formatadas em itálico para diferenciação.
Apresentação e Discussão dos resultados
“Estou pensando em aposentadoria” - Uma discussão acerca da formação docente
Planejamento engessado assim, porque essa professora que eu trabalho com ela como
pessoa ela é um amor assim, mas como pedagoga ela já tá saindo assim, ela já está se
aposentando sei lá, e aí ela já tá muito acomodada, então ela fala ‘aí mas eu faço isso
todo ano’ (Integrante G3).
Para mim como pessoa foi bom mas para a aluna foi péssimo, então assim, ter que
enfrentar um sistema que te força a ser engessado tecnicamente, ou que te retire
daquele engessamento e te coloque em outro engessamento é assustador, tanto rede
municipal como em rede particular (Integrante G2).

A fala destas duas participantes expressam um trabalho docente engessado e rotineiro, o
qual não abre espaço para a criação. Quanto a isto questiona-se a sua formação enquanto futuras
docentes e entende-se que é necessário então uma análise em âmbito histórico e político do
momento pelo qual está passando a formação docente brasileira e até mesmo na América Latina
como um todo, pois partilham dados de desigualdade social diferente dos países europeus. Os
estudos sobre desigualdade e pobreza se tornam subjetivos e amplos, ao passo que tais
características variam de acordo com os medidores utilizados pelos pesquisadores em questão e pela
perspectiva adotada (HOFFMAN; CENTENO, 2006).
A América Latina enfrentou problemas durante as décadas de 1970 e 1980 com reflexos na
distribuição de renda e crescente diferença nas camadas sociais (HOFFMAN; CENTENO, 2006).
Este cenário possibilitou diversas mudanças a níveis sociais, econômicos e políticos na América
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Latina nos anos 1990, com destaque para a ascensão ao pensamento neoliberal e a sua influência
para se pensar a educação (EVANGELISTA; TRICHES, 2012; TELLO; ALMEIDA, 2014).
Esse sistema neoliberal chegou ao Brasil a partir das recomendações de organismos
mundiais, os quais hoje têm grande influência na criação de diretrizes para a formação de
professores. Entende-se, partindo dessa ótica, que o professor é uma chave que gira a engrenagem
do sistema capitalista.
Para Silva et al. (2018, p. 5) “a relação entre a escola e o mercado de trabalho devem estar
interligadas para dar continuidade ao projeto de cunho neoliberal”, o qual se preocupa com o
produto, que seriam profissionais para a mão de obra. A escola é muitas vezes tida como uma
empresa, e como tal, deve apresentar resultados satisfatórios. O neoliberalismo tem três objetivos
referentes à educação: privatização das escolas, transferência das gestões para empresas de gestões
escolares e a mudança de currículo, para que se volte para as demandas do mercado.
Uma das demandas do atual mercado é a mão de obra, dessa forma, a educação se volta para
educar a mão de obra, de acordo com as qualificações que o mercado deseja (SILVA et al., 2018).
Assim, o professor cada vez mais assume tarefas junto à gestão escolar, e em sala de aula, dedica-se
a apenas compartilhar seu conhecimento (EVANGELISTA; TRICHES, 2012).
A ascensão do neoliberalismo e suas ideais de produção, tornam a educação um instrumento
para a geração de lucro. A formação do profissional da educação passa a se preocupar mais em
transmitir conhecimento, do que com o processo de ensino e aprendizagem. Ensina-se para o
mercado de trabalho, afastando-se da demanda da construção e desenvolvimento do pensamento
crítico.
CONCLUSÕES
Este estudo levantou diversos questionamentos acerca da formação e do trabalho docente
que estão longe de serem concluídos, e talvez não sejam mesmo. Parece-nos inviável estudar e
elaborar políticas para a educação brasileira sem apurar o olhar para nosso contexto histórico e
social, bem como dos países vizinhos e as diversas forças que atravessam a educação - órgãos
internacionais e nacionais, políticas, projeto(s) de Estado, entre outros. Esperamos que esta pesquisa
tenha continuidade, tanto na discussão quanto na intervenção, se não por nós, mas por aqueles que
compartilham de nossa visão ao conceberem a educação como campo de estudo.
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Resumo
Entende-se que o diálogo entre a psicologia e a pedagogia precisa ser estreitado, tendo em vista as
discussões que se tornam possíveis a partir desta relação. Este trabalho tem o objetivo de apresentar
uma discussão inicial acerca da atual formação dos pedagogos em uma universidade particular,
considerando o preparo e o desempenho para a atuação com alunos, e especialmente, os alunos que são
público alvo da educação inclusiva. Estas discussões são cenas constituintes de uma pesquisa
intervenção realizada com acadêmicas do último ano da graduação de Pedagogia. O desenvolvimento
da pesquisa foi pensado em dois momentos: a criação e a discussão. Os sujeitos de pesquisa assinaram
o Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e participaram da oficina proposta, bem
como da discussão que aconteceu posteriormente. Os dados coletados neste estudo foram abordados
com base na teoria da análise de conteúdo de Franco (2009) e ancorados por autores de base crítica e
histórico-cultural. Um dos principais autores utilizados é o psicólogo russo Vygotsky (1997; 1998),
devido às suas grandes contribuições para o processo de aprendizagem e a ideia chave de que todos
somos sujeitos com potencial de desenvolvimento. As análises apontam para a percepção da adoção de
uma prática pedagógica engessada, com pouco potencial para criatividade, o que pode ser
compreendido como reflexo de um projeto de educação neoliberal. Este projeto tem sido notado desde
a década 1990 de modo considerável em toda a América Latina. Conclui-se que as questões suscitadas
aqui, talvez não tenham um fechamento, mas apontam a necessidade de aprofundar os estudos sobre a
formação docente e possíveis consequências para um futuro próximo.
Palavras-chave: Aprendizagem; Educação Inclusiva; Formação Docente; Pedagogia; Psicologia.
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Resumo
O painel proposto por objetivo discutir as epistemologias da formação docente por meio do diálogo
acerca das possibilidades teórico-metodológicas na investigação educacional. O primeiro trabalho
analisa os modos e os contextos de aprendizagem dos professores de Educação Especial pela via dos
estudos comparados em educação (Brasil e Portugal). Os resultados apontam para uma perspectiva
epistemológica da formação do professor que considere a relação intrínseca entre teoria e prática
docente. Essa perspectiva é abordada no segundo estudo, no qual defende a articulação entre a pesquisa
e o cotidiano escolar. A metodologia adotada foi a Pesquisa-Ação Pedagógica (PAPe) que assume uma
perspectiva eminentemente pedagógica. Os resultados indicam caminhos epistemológicos que fazem da
pesquisa colaborativa, entre escola e universidade, um importante instrumento para uma formação
docente. Assumindo, também, o pressuposto da colaboração entre universidades e redes de ensino, o
terceiro estudo analisa a contribuição dos grupos de estudo-reflexão para a formação de professores e
gestores na perspectiva da inclusão escolar. Assume o princípio epistemológico da construção do
conhecimento com o outro pela via da pesquisa-ação colaborativo-crítica. Os resultados evidenciam as
contribuições da pesquisa-ação para a constituição de grupos de estudo-reflexão como estratégia
epistemológica e metodológica na construção de políticas e ações de formação continuada. Desse
modo, os estudos defendem uma perspectiva epistemológica reflexivo-crítica na formação continuada
de professores e gestores da educação.
Palavras-chave: Formação continuada; Epistemologias; Escola pública; Inclusão escolar.
APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Carline Santos Borges – IFES /Campus Serra

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, com advento dos movimentos internacionais em defesa da escola para
todos (UNESCO, 1990, 1994, 2005; ONU, 2006), os sistemas de educação em diferentes contextos
têm almejado constituir uma educação inclusiva, tendo em vista promover a presença, a
participação e o sucesso de todos os alunos. Para tanto, pressupõe-se significativas mudanças no
âmbito da concepção de educação, das práticas pedagógicas e de recursos materiais.
Nesse processo, reconhece-se o desafio que nos faz caminhar em busca de novas formas de
diálogo com a complexidade que envolve o processo e a construção de uma educação para todos,
privilegiando a capacidade de inovação contínua e de reflexão-ação dos profissionais da educação,
reconhecendo as transformações que neles precisam estar presentes, para que todos os alunos
possam ter direito à educação.
Nessa direção, a formação de professores tem se constituído um dos pilares fundamentais
em diversos países, como por exemplo, Brasil e Portugal, para se atender à agenda política em prol
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da educação inclusiva. Nas palavras de Rodrigues (2017, p. 35) “[...] a formação de professores é
um mecanismo estratégico das sociedades contemporâneas para procurar atingir objetivos
educacionais ambiciosos [...] e é concebida como uma “janela de oportunidade” [...] para a
promoção de uma melhor educação”.
Diante disso, este artigo tem como proposta discutir sobre questionamentos pertinentes ao
campo da formação de professores, como: • Quais são os modos e os contextos formativos que mais
contribuem com a aprendizagem docente e com o seu desenvolvimento profissional? • “[...] O que
aprendem os professores (em formação e em exercício)? Como aprendem? Com quem? Em que
contextos? De que modo se perspectiva a sua aprendizagem, a sua formação e o seu
desenvolvimento profissional contínuo? [...]” (FLORES; SIMÃO, 2009, p. 7).
Para tanto, objetiva-se analisar os modos e os contextos de aprendizagem dos professores de
Educação Especial brasileiros e portugueses. O artigo organiza-se em quatro momentos, sendo o
primeiro, esta introdução; o segundo, a metodologia do estudo; o terceiro, a perspectiva teórica e a
análise e discussão dos dados; e o quarto, as considerações finais.
METODOLOGIA DO ESTUDO
Realizou-se um estudo comparado em educação, envolvendo o contexto brasileiro e
português. Assume-se o Estudo Comparado como perspectiva teórico-metodológica que busca “[...]
colocar em evidência as diferentes práticas de apropriação dos processos educacionais e os
significados que adquirem em diversos contextos históricos, sociais e culturais” (REZENDE;
ISOBE; MOREIRA, 2013, p. 231). Assim como Sobrinho et al (2015, p. 344) acredita-se que as
“[...] comparações internacionais como prática social crítica e criativa que não se descuida do local
e do real, podem trazer importantes contribuições na agenda de pesquisa no campo da Educação
Especial”.
Outro ponto importante que justifica o porquê do estudo comparado internacional, no campo
da Educação Especial, é que essa perspectiva teórico-metodológica pode contribuir, segundo
Sobrinho et al (2015, p. 344) “[...] para o refinamento teórico-metodológico dos Estudos
Comparados [...] sob uma perspectiva mais sistemática de comparação, conhecer e compreender
como são pensadas e problematizadas as práticas educacionais, mas também o próprio
conhecimento pedagógico nas instituições historicamente situadas”, ou seja, os conhecimentos das
práticas educacionais brasileiras e portuguesas.
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Nessa direção, cumpre justificar, nesse momento, a escolha de Portugal para o
desenvolvimento de um estudo comparado internacional. Elegeu-se o referido país, pois assim
como o Brasil, “[...] acompanharam as evoluções paradigmáticas sobre o atendimento de crianças
com Necessidades Educativas Especiais (NEE) e acolheram também recomendações feitas por
organismos internacionais” (FERNANDES, 2013, p. 204) e tem desenvolvido políticas
educacionais conducentes à inclusão (FERNANDES, 2013).
A tendência atual na União Europeia e de seus países membros é o desenvolvimento de uma
política que vise à inclusão escolar de alunos com necessidades educativas especiais (AGÊNCIA
EUROPÉIA

PARA

O

DESENVOLVIMENTO

EM

NECESSIDADES

EDUCATIVAS

ESPECIAIS, 2003). Portugal tem promulgado políticas que indicam para a inclusão total nas turmas
regulares dos sistemas de ensino. No Brasil, recomenda-se a matrícula preferencial nas escolas
comuns do sistema regular de ensino, ou seja, tem incentivado as matrículas dos estudantes públicoalvo da Educação Especial nas referidas escolas. Assim como Portugal, é signatário dos
movimentos internacionais em prol da educação inclusiva.
O estudo comparado em educação se deu por meio de estudos de caso, em Vitória/Brasil e
em Lisboa e Sintra/Portugal, em 2017 e 2018. Entrevistas individuais e coletivas, análise
documental, análise de índices educacionais e a observação foram as principais ferramentas de
produção de dados.
No Brasil, tive como campo de pesquisa a Secretaria Municipal de Educação do município
de Vitória no Estado do Espírito Santo, onde pude acompanhar os momentos formativos de
professores de Educação Especial ofertado pela mesma secretaria e entrevistar os professores de
Educação Especial que atuam no Ensino Fundamental na Rede Municipal de Educação de Vitória.
Em Portugal, pude observar momentos de formação continuada destinados aos profissionais da
educação e entrevistar professores de Educação Especial que atuam na cidade de Lisboa e na região
do Concelho de Sintra.
CONCEITUANDO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE
PROFESSORES
Parte-se do pressuposto que a constituição e reconstituição da identidade docente ocorrem
ao longo da trajetória de vida e profissional dos professores em âmbito individual e coletivo e que
os processos formativos, inicial e continuada, fazem parte desta construção e reconstrução coletiva.
Ou seja, existe uma ligação entre identidade docente e formação – inicial e continuada. Acredita-se
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assim como Day (2001, p. 233), que “a formação contínua é uma área necessária e potencialmente
rica do desenvolvimento profissional contínuo dos professores”.
Infere-se, então, uma imbricação entre identidade docente, formação e desenvolvimento
profissional. Processos que ocorrem ao longo da vida dos professores. Day (2001) conceitua
desenvolvimento profissional como
[...] aquilo que outros denominaram “visão alargada da aprendizagem profissional”
(Lieberman, 1996). Inclui, por isso, quer a aprendizagem iminentemente pessoal, sem
qualquer tipo de orientação, a partir da experiência (através da qual a maioria dos
professores aprendem a sobreviver, a desenvolver competências e a crescer
profissionalmente nas salas de aula e nas escolas), quer as oportunidades informais de
desenvolvimento profissional vividas nas escolas, quer ainda nas mais formais
oportunidades de aprendizagem “acelerada”, disponíveis através de actividades de
treino e de formação contínua, interna e externamente organizadas (DAY, 2001, p. 1718).

Ou seja, o desenvolvimento profissional está associado à construção da identidade docente –
individual, coletiva e histórica de cada sujeito - e da aprendizagem profissional, como evidenciado
por Nunes (2000), Santos (2003), Mesquista-Pires (2011) e Gama (2013). De acordo com Day
(2001, p. 17): “os professores aprendem naturalmente ao longo da sua carreira. Contudo, a
aprendizagem baseada apenas na experiência irá, em última análise, limitar o seu desenvolvimento
profissional”.
Um dos espaços-tempo que contribuem para construção da identidade e para o
desenvolvimento profissional são os momentos formativos (formação inicial e continuada)
(CAETANO, 2013). Acerca da relação entre formação e desenvolvimento profissional, Gonçalves
(2011, p. 19) apoiando-se em Formosinho (2009) alerta-nos que
[...] a formação contínua e desenvolvimento profissional são perspectivas diferentes
sobre a mesma realidade que é a educação permanente dos professores, associando a
formação contínua a um processo de ensino/formação e considerando o
desenvolvimento profissional mais como um processo de aprendizagem/crescimento.

Nesta perspectiva, Day (2001, p. 293) assenta o desenvolvimento profissional
[...] na mudança do pensamento e da prática – e dos contextos onde ocorrem – no
sentido de melhorar a qualidade das experiências de aprendizagem dos alunos e,
consequentemente, proporcionar melhores oportunidades para atingirem melhores
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resultados. Contudo, as decisões sobre a mudança na prática devem estar nas mãos dos
professores, tal como a aprendizagem está, em última análise, nas mãos dos alunos.

Nesse sentido, nas palavras de Nunes (2000, p. 40), a ideia do homem em constante
construção identitária e aprendizado “[...] traz profundas reflexões acerca do desenvolvimento
pessoal e profissional do professor e, portanto, é mais um argumento utilizado para justificar a
importância de se investir na continuidade do seu processo formativo”.
O item possibilitou perceber a relação entre identidade docente, aprendizagem docente,
desenvolvimento profissional e os processos formativos. O artigo incide sobre a aprendizagem
docente e desenvolvimento profissional e nesse sentido, conceitos trabalhados aqui embasa a
análise e discussão dos dados que seguem.
PROCESSOS DE APRENDIZAGEM E OS MODOS FORMATIVOS: IMPLICAÇÕES PARA A
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
Buscou-se por meio das entrevistas com os professores de educação especial compreender
como os professores aprendem e como as formações continuadas têm levado em consideração os
modos e os contextos de aprendizagem docente para organizar e sistematizar do ponto de vista do
currículo e das metodologias e estratégias de ensino. Para tanto, perguntou-se como eles aprendiam
e quais os impactos e as contribuições das formações em suas práticas, haja vista que “a
aprendizagem é uma questão permanente” (DAY, 2001, p. 318).
Tanto os professores de Vitória quanto os professores de Lisboa e Sintra evidenciaram como
concebem os seus modos de aprendizagem, como podemos observar nos relatos que seguem:
Sou muito prática com as coisas. A minha professora de Arteterapia falou que o
Arteterapeuta tem três pesos na vida dela: Prevenir, prover e pra ver. Então é assim
que funciona. (PROFESSORA ESPECIALIZADA RENATA – VITÓRIA/ES).
Aprendo melhor com os outros e com a prática, a “meter a mão na massa”. Nunca
gostei muito de ficar sentado apenas a ouvir, embora tenha noção que em
determinados momentos é necessária a “teoria”, mas depois tenho logo de colocar em
prática para poder reter de forma mais eficaz a informação. (PROFESSOR
ESPECIALIZADO CHRISTIANO – LISBOA/PORTUGAL).
Aprendo com o dia a dia mesmo. Não adianta. Por mais que a gente lê e que a gente
busque em um instante, a gente vai pegando aquilo em um dia aqui e outro ali e
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melhorando

cada

vez

mais.

(PROFESSOR

ESPECIALIZADO

DIEGO

–

VITÓRIA/ES).
Eu aprendo mais na experiência do dia a dia, percebendo, experimentando e, portanto,
como que as situações funcionam e sendo muito mais na investigação. Eu sou uma
pessoa que não gosto de ler e reproduzir. Gosto de observar e fazer as ligações entre as
coisas,

entre

as

situações.

(PROFESSOR

ESPECIALIZADO

JOÃO

–

LISBOA/PORTUGAL).
A minha aprendizagem vejo-a tendo uma parte informal e outra formal. Do ponto de
vista informal, eu enquanto pessoa e profissional na minha interação diária com os
outros colegas e na ação em contexto educativo, considero que aprendo muito. Do
ponto de vista formal, especificamente a formação contínua e continuada em busca de
mais conhecimento teórico que possa ajudar nas minhas práticas, vejo esse processo
como necessário e muito relevante na melhoria da minha atividade profissional e no
impacto

que

tem

na

aprendizagem

dos

meus

alunos.

(PROFESSORA

ESPECIALIZADA CELINA – LISBOA/SINTRA).

Observou-se que os professores aprendem por meio da articulação entre teoria e prática,
apostam em atividades práticas que dizem do contexto de sala de aula para se apropriarem do que
foi ensinado. Pontuam a experiência no contexto escolar e as trocas e os diálogos com os pares
como potencializadores de aprendizagem docente. Segundo Day (2001, p. 308):
[...] as oportunidades de desenvolvimento profissional têm de proporcionar uma
variedade de experiências de aprendizagem que encorajem os professores a reflectir e
a investigar o seu pensamento e a sua prática, através da interacção entre a sua
experiência e a dos outros, para que possam ser capazes de abraçar o desafio dos
novos papéis de ensino e encará-los como desafios em vez de pesos a carregar.

Outras professoras sinalizaram outros modos de aprendizagens como podemos observar a
seguir:
Na prática, preciso escrever, ouvir e ver. Tenho que escutar e fazer algum tipo de
anotação para aprender mais. (PROFESSORA ESPECIALIZADA MELINA –
VITÓRIA/ES).
Nesse caso, nós sempre procuramos muito a informação em tudo, nos livros, na
internet que hoje em dia é um tutor que ajuda muito na busca e também na conversa
umas com as outras, não é? Vamos trocar ideias a partir daí conseguimos estabelecer
coisas novas para dentro da sala de aula. Outra maneira é de seminário que vai
surgindo. (PROFESSORA ESPECIALIZADA EDUARDA – SINTRA/PORTUGAL).
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As professoras estabeleceram a escrita, a leitura, pesquisa em livros e na internet e os
seminários como modos que aprendem e também corroborando com os relatos dos outros
professores, sinalizando as conversas, trocas e diálogos com os seus pares como forma de
aprendizado.
Nesse sentido, é pertinente levantarmos a pergunta: como os modos de aprendizagem
docente ecoam nas estratégias metodológicas das formações continuadas? A professora
especializada Mayana evidencia em seu relato que a organização dos momentos formativos
ofertados pela Coordenação de Educação Especial favoreceu ao aprendizado docente, haja vista que
ecoa os modos de aprendizagem dos docentes.
A parte regional eu acho que é o melhor de tudo, é a parte prática e a gente pode
conversar e trocar ideias em grupos. Aí é formação e é legal! Grupo menor e a gente
poder conversar com as pessoas que estão no mesmo lugar que a gente está. É
diferente. (PROFESSORA ESPECIALIZADA MAYANA – VITÓRIA/ES).

O relato que segue exemplifica como a formação coletiva de cunho teórico e outra formação
em pequenos grupos de cunho prático possibilitou o aprendizado dos professores especializados
participantes da pesquisa:
Formação dos jogos achei interessante, porque você chega na Sala de Recursos tem
tantos jogos que podem auxiliar o trabalho de alfabetização numérica. Meu grupo
escolheu o jogo daquele material dourado. Nós fizemos jogo da vida com material
dourado. [...] nós fizemos como se fossemos os alunos, como os alunos que tivessem
jogando [...]. É bem legal, aí nós criamos perguntas do contexto da 257 vida deles,
história de vida dos alunos. (PROFESSORA ESPECIALIZADA RENATA –
VITÓRIA/ES).

Formações que trabalham aspectos do contexto escolar e possibilita a imaginação e a criação
dos docentes potencializa a atividade de ensino dos mesmos, haja vista que segundo Vigotski
(2018, p. 24) “quanto mais rica a experiência da pessoa, mais material está disponível para a sua
imaginação [...]. A imaginação origina-se exatamente desse acúmulo de experiência [...]”. Nesse
processo de experiência, abarcam as experiências pessoais, profissionais e formativas.
Nesse sentido, os momentos formativos são enriquecedores, visto que os professores podem
aprender uns com os outros, imaginar, criar e elaborar materiais e atividades pedagógicas acessíveis
que podem ser utilizados e trabalhados no contexto escolar.
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Os professores portugueses relataram como as formações têm procurado estabelecer
contextos favorecedores à aprendizagem docente:
Algumas conseguiram atender às minhas expectativas e outras não e isso nós já
sabemos, pois estão muito dependentes do formador. Está dependente da disposição
do formando também. Está dependente se a turma é muito grande ou pequena. Há um
conjunto de fatores. Como formador, eu procuro que as minhas formações tenham um
objetivo, eu lanço questões ou aspetos que sejam o princípio de reflexões que as
pessoas vão fazer, mas eu quero que aquilo fique lá como uma sementinha para que
depois possam continuar a pensar nisso para que a tal transformação se dê a médio
prazo. A minha ideia é que fique lá a sementinha para levar os professores a depois
refletirem sobre as coisas, relativamente sobre as formações é isto. (PROFESSOR
VINICIUS – LISBOA/PORTUGAL).
Este ano eu fiz uma experiência que gostei muito... Este ano nós tivemos pessoas no
Ensino Estruturado que não tinham ficado até então. Na partilha, cada uma mostra o
trabalho concreto, mas não estamos a avaliar o trabalho se bom ou é ruim, mas
fazemos momentos de partilha que se tiram ideias, que se fala, se discute para que haja
um intercâmbio de conhecimentos. No meu agrupamento eu faço isso, a outra faz
aquilo, então é para partilhar para se adaptar para fazer de outra forma.
(PROFESSORA ESPECIALIZADA CAROLINA – SINTRA/PORTUGAL).

Observou-se que os contextos favorecedores evocados pelos professores portugueses
passam por questões disparadoras que levam à reflexão ou de partilhas de experiências. Um fator
interessante é o primeiro relato, que é de um professor de Educação Especial que também é
formador e o outro relato é da professora coordenadora dos docentes de Educação Especial de um
agrupamento de escolas, que realizou no contexto escolar, momentos formativos que levou em
conta as trocas de saberes-fazeres dos docentes de Educação Especial.
Nesse contexto de aprendizagem docente, vale destacar que Day (2001, p. 313) sinaliza que
a aprendizagem dos professores é influenciada e afetada pelos seguintes fatores:
experiências de trabalho; histórias de vida; fase da carreira; condições e contextos
sociais e políticos externos; culturas da escola; liderança e apoio dos pares;
oportunidades para a reflexão; diálogo autêntico entre o indivíduo e o sistema; a
qualidade das experiências de aprendizagem e; a relevância da experiência de
aprendizagem face às necessidades intelectuais e emocionais.

Com este item, vislumbrou-se a importância de formações que articulem os modos de
aprendizagem docente com os contextos formativos para que possa ocorrer o desenvolvimento
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profissional, que também se manifesta na Atividade de Ensino no contexto escolar, conforme
evidenciam os estudos de Nóvoa (1992), Day (2001), Flores e Simão (2009), Korthagen (2009) e
Moura (2010).
CONCLUSÕES
Constatou-se por meio das entrevistas que os professores brasileiros e portugueses
reconhecem a importância dos momentos formativos como modo de ser e estar na profissão docente
e como momento de aprendizado e de processo de desenvolvimento profissional.
Os professores participantes do estudo puderam relatar que aprendem por meio da
articulação entre teoria e prática e apostam em atividades práticas que recorrem ao contexto de sala
de aula para se apropriarem do que tem sido ensinado e discutido nos momentos formativos.
Pontuaram as trocas de experiência e os diálogos com os pares como potencializadores de
aprendizagem docente, haja vista que tais práticas formativas ampliam o ‘círculo de ideias’ e
potencializam a ‘criação’ de práticas pedagógicas a partir do relato do outro (VIGOTSKI, 2010,
2018).
A partir das análises dos dados, constatou-se que os momentos formativos podem refletir
sobre a atividade de ensino, visto que as reflexões-ações empreendidas nas formações se
articulavam com a realidade escolar, ou seja, contribuem para o aprendizado e desenvolvimento
profissional docente.
Por meio do Estudo Comparado Internacional torna-se possível evidenciar os sistemas
educacionais e suas políticas, as semelhanças, as diferenças e os sentidos depreendidos a partir dos
contextos estudados – Brasil e Portugal. Ou seja, procura-se ultrapassar as comparações tradicionais
que se ocupam somente em apontar similaridades e diferenças entre as realidades educacionais.
Com o esforço de compreender o outro (NÓVOA; CATANI, 2000, p.1) e com o “[...]
reconhecimento do outro e de si mesmo através do outro” (FRANCO, 2000, p. 200) busca-se
apreender sentidos nos processos formativos em Educação Especial nos contextos estudados,
levando em consideração os processos históricos, sociais, políticos e econômicos e reconhecendo a
realidade social e política como contraditória, conflituosa e em constante mudança.
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Resumo
Analisa os modos e os contextos de aprendizagem dos professores de Educação Especial brasileiros e
portugueses. Trata-se de um recorte da Tese de Doutorado em Educação intitulada ‘Processos
formativos, aprendizagem e desenvolvimento profissional de professores de Educação Especial:
Estudo Comparado Brasil e Portugal’. Metodologicamente, optou-se pelos Estudos Comparados em
Educação e como instrumento de coleta de dados utilizaram-se estudos de caso, em Vitória e em
Lisboa e Sintra; entrevistas individuais e coletivas; análise documental; análise de índices educacionais e
a observação. No que tange à abordagem teórica, conta-se com teóricos que embasam as discussões no
campo da formação, aprendizagem e desenvolvimento profissional docente. Os resultados apontam
para a importância dos momentos formativos para o desenvolvimento profissional docente e para a
ressonância das formações continuadas nas práticas pedagógicas dos professores. Os professores de
Educação Especial participantes do estudo sinalizaram que as formações que possibilitam a partilha de
experiências e o estudo de casos reais contribuem para a aprendizagem docente e desenvolvimento
profissional. Constatou-se por meio das entrevistas que os professores brasileiros e portugueses
reconhecem a importância dos momentos formativos como modo de ser e estar na profissão docente e
como momento de aprendizado e de processo de desenvolvimento profissional. Os professores
participantes do estudo puderam relatar que aprendem por meio da articulação entre teoria e prática e
apostam em atividades práticas que recorrem ao contexto de sala de aula para se apropriarem do que
tem sido ensinado e discutido nos momentos formativos. Os momentos formativos puderam refletir
sobre a atividade de ensino, visto que as reflexões-ações empreendidas nas formações se articulavam
com a realidade escolar, ou seja, contribuem para o aprendizado e desenvolvimento profissional
docente.
Palavras-chave: Aprendizagem docente. Desenvolvimento Profissional. Educação Inclusiva. Estudo
Comparado. Formação continuada de professores.
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EPISTEMOLOGIAS E RESISTÊNCIAS NA FORMAÇÃO DOCENTE
Sueli Lima Moreira – FFP/UERJ
Carla Marcelle Silva Gonçalves – FFP/UERJ
Larissa Lopes de Oliveira – FFP/UERJ Ruth Ramiro – Professora SEMED

APRESENTAÇÃO
Em 2016, com a destituição da presidenta eleita, Dilma Rousseff, o Brasil foi marcado por
um grave revés no seu processo social. O país viveu uma vertiginosa quebra das condições
institucionais, levando a uma comprovada piora das condições sociopolíticas, que se expressaram
rapidamente no aumento da desigualdade social e perseguição aos direitos da população. Na
Educação, com a implementação de diversas políticas autoritárias, o ambiente tornou-se
rapidamente inteiramente adverso.
Neste período (2015/2018) esta investigação estava se desenvolvendo e buscava colaborar
com os desafios em torno das epistemologias para a formação docente. Diminuir as distâncias entre
escolas e universidades nas ações de formação de professores corresponde a buscar investigar as
condições de aproximação e trabalho em conjunto. Sabemos que se trata de relações construídas
entre instituições pertencentes a sistemas distintos (Educação Superior e Escola Básica) que podem
ser comparados a linhas paralelas que nunca se encontram. No entanto, é possível transformar
escolas e universidades em locais de práticas reflexivas, em espaços abertos à sociedade, através da
construção de um campo ampliado de formação docente formulado a partir do diálogo com
comunidades epistêmicas amplas. Este trabalho apresenta contribuições para este campo.
Através de um pesquisa colaborativa, um grupo de 28 professores e estudantes de 18 escolas
e uma universidade pública, autointitulado Coletivo Investigador, desenvolveu o Fórum de relações
entre escolas e universidades públicas, com o objetivo de juntos enfrentar os desafios que se
aprofundavam na área, em especial, os que dizem respeito à formação docente. A investigação
revela que outras epistemologias dependem de outras relações entre escolas e universidades e
aponta caminhos instituicionais e pedagógicos para sua conquista.
ESCOLAS E UNIVERSIDADES
Como se efetiva a parceria entre escola e universidade se a perspectiva de construção de
conhecimento sempre foi de responsabilidade exclusiva da universidade? A revisão das condições
epistêmicas nas quais se apoiam as práticas de formação de professores tem relações diretas com as
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interações entre escolas e universidades, o que implica na necessidade de reavaliarmos estas
condições.
Para Nóvoa (2011) e Silva Jr. (1990) a dimensão coletiva da prática docente se realiza
inclusive através da colaboração. Afirmam que a complexidade do trabalho pedagógico exige que
possamos desenvolver equipes pedagógicas com competências coletivas, ao invés de equipes que se
constituem através de competências individuais. Trata-se de investirmos em equipes que possam se
enriquecer mutuamente para o enfrentamento dos desafios comuns. Nessa perspectiva teórica, a
condição coletiva e colaborativa da prática docente exige investimento da universidade na formação
articulada à escola e vice-versa. Amplia-se, assim, a capacidade de comunicação entre instituições,
conquistando espaços de trabalhos que possam comunicar a Educação Superior à Escola Básica em
trabalhos de mãos dupla.
Nesta perspectiva teórica, investimos na criação de espaços democráticos dentro dos
ambientes profissionais que dispúnhamos, provocando nas instituições a promoção de espaços
participativos onde pudéssemos experimentar outras formas de diálogo entre professores e
estudantes universitários e professores e estudantes das escolas básicas. Nos reunimos, inicialmente,
através de um curso de extensão, mas em seguida assumimos o formato de um grupo de pesquisa
buscando compartilhar a coordenação dos trabalhos. Queríamos a democratização de nossas
condições de trabalho, pois pensamos que, na medida em que a cultura democrática fosse sendo
conquistada nas ações cotidianas, seria mais fácil resistir ao contexto que não cessou de nos
desafiar.
Acreditamos que através de nossa formação conjunta, não hierarquizada entre escolas e
universidade, teríamos mais chances de nos capacitar sob paradigmas não colonizados, na
contramão dos princípios capitalistas marcadamente individualistas e competitivos e, em conjunto,
poderíamos conquistar e exercer nosso poder diante do contexto que precisávamos enfrentar.
A INVESTIGAÇÃO DAS PRÓPRIAS PRÁTICAS
Quem somos nós:
O Coletivo Investigador é formado por um grupo de professores e estudantes, atuantes em
três cidades fluminense. Constituímo-nos de 67% de professores, 22% de estudantes e 11% de
estudantes e professores. Entre nós, 40% trabalham em um só local e 36% em dois locais, sendo
que 18% só estudam. O grupo é bastante diverso em relação às experiências docentes: 8,9% têm de
1 a 5 anos;13,3%, de 5 a 10 anos; 8,9%, de 10 a 15 anos; 8,9%, entre 15 e 20; 6, 7%, entre 20 e 25;
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24%, entre 25 e 30 anos de docência; 8,9% têm mais de 30 anos; 20% atuam em cargos da gestão
municipal. Dentre os que estão nas escolas, 74% atuam no Ensino Fundamental, 20% na Educação
Infantil, 5,7 no Ensino Superior. Em relação à formação, 2% possuem doutorado; 8,9%, mestrado;
49%, cursos de pós-graduação; 29% são graduados e 11% têm graduações não concluídas.
Destacamos a seguir três pontos comuns nas falas de todos os integrantes, que contribuem
para a compreensão de quem somos e das condições de que dispomos: 1) professores das escolas
básicas reconhecem que a formação que tiveram não foi suficiente para dar conta da
imprevisibilidade da realidade educativa que encontraram nas escolas. Por isso, admitem que
buscam continuamente aperfeiçoar sua formação pedagógica, a fim de compreender a
complexidade das relações entre sociedade e educação. Afirmam que a universidade é importante
parceira na conquista de suas autonomias profissionais. 2) Trabalhando em condições precárias,
professores muito rapidamente se tornam insatisfeitos com suas carreiras profissionais e, o que nos
parece mais grave, veem-se com pouco instrumental para ressignificar os sentidos da prática
cristalizados no seu cotidiano escolar. O que geralmente implica mais vulnerabilidade do fazer
docente, instaurando um ciclo negativo de trabalho que, acreditam, pode ser rompido através do
trabalho conjunto desenvolvido entre escolas e universidades públicas. Isso se comprova na
permanência de 70% da equipe há três anos em trabalho sistemático. 3) As escolas são
caracterizadas como espaços de muita contradição: se, por um lado, há no cotidiano escolar saberes
e potenciais que precisam ser valorizados, revelados e amplificados; por outro, há também muita
improvisação, pouca reflexão e muita precarização nas condições de trabalho.
Um exercício de pesquisa:
A pesquisa-ação pode ser utilizada de diferentes maneiras, sob diversas intencionalidades,
constituindo-se num vasto leque de abordagens teórico-metodológicas (MOREIRA, 2018). No
entanto, essa opção metodológica decerto investe no interesse de que a pesquisa e a ação devem
caminhar juntas. Ao elaborar esta pesquisa, tínha-se como objetivo desenvolver uma investigação
científica a partir de fontes que são historicamente construídas, como as relações de professores e
estudantes com escolas e universidade, o que exigiu a reunião de condições epistemológicas
capazes de auxiliar a formulação de um campo de investigação solidária, plural, criativa e aberta ao
diálogo universitário e comunitário, mas principalmente capaz de transformar as condições dessas
relações (BRANDÃO, 2003).
A pesquisa em educação tem uma perspectiva eminentemente pedagógica, pois estuda as
práticas educacionais por meio da participação dos próprios sujeitos, agindo também no campo da
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formação dos envolvidos, transformando-os. A pesquisa-ação voltada para a formação contínua de
professores foi denominada por Franco (2016) de Pesquisa-Ação Pedagógica, pois tem a formação
como objetivo principal.
A dinâmica de um processo formativo para docentes centrado na escola, como
propúnhamos, vincula o ensino à pesquisa e a pesquisa à extensão, objetivando tornar o professor,
como profissional, capaz de compreender e atuar na realidade educacional contemporânea; da
mesma maneira que cria condições para a universidade expandir seu papel social.
Tomando o cotidiano escolar como campo de trabalho, o grupo decidiu, como primeiro
exercício investigativo, trabalhar a partir da implementação da Base Nacional Comum Curricular 1
(BNCC), investigando as condições de que dispunham as escolas para responder à nova política. A
implementação da BNCC era, na época, a principal política em desenvolvimento nas escolas,
impactando diretamente seus cotidianos.
Fundamentados na ideia de que currículos são campos de disputas, afirmamos a urgência na
valorização da escola pública frente aos violentos ataques que sofria. Através da instauração de um
espaço de pesquisa coletiva, reagimos frente às forças que insistiam – e ainda insistem - em gestar a
escola pública sempre de fora para dentro e, assim, tomamos o cotidiano escolar como campo de
pesquisa apoiados nos conhecimentos científicos atualizados da Educação.
Inspiramo-nos na perspectiva da “justiça curricular” (PONCE, 2018, p. 13), termo que, para
a autora, adquire sentido através de construções coletivas baseadas em debates sobre
conhecimentos, como a produção de condições de vida digna; o cuidado a todos os sujeitos do
currículo e a convivência democrática para que se consolidem valores democráticos e solidários. A
“justiça curricular” toma por currículo todo o processo de ensino-aprendizagem-cuidado na
construção do conhecimento significativo para a vida.
Para a autora, a justiça curricular é formulada coletivamente em resposta às políticas
públicas para as salas de aula e seus processos de ensino-aprendizagem. Além de uma ação
formadora para o campo docente, é também uma ação de resistência aos movimentos que insistem
em elaborar currículos fora da escola. Inspirados na autora e procurando nos contrapor aos
processos que retiram da educação pública sua autonomia, foi preciso confiarmos na potência do
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento normativo (um currículo oficial) para as redes de
ensino e suas instituições públicas e privadas, referência obrigatória para elaboração dos currículos escolares e
propostas pedagógicas para o ensino infantil e ensino fundamental. Implementada em 2017 pelo Ministério da
Educação.
1
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estudo coletivo e ir em busca de práticas democráticas, que para nós seriam pistas para a
emancipação que defendemos.
Em trabalho recente sobre a BNCC, Alves (2018) afirma que os sistemas educacionais são
muitas vezes concebidos como se fossem um sistema alheio às dimensões humanas que os
constituem, como se professores e estudantes fossem facilmente submetíveis a processos de
“apostilamentos” sem que seus cotidianos, suas práticas e suas formulações pedagógicas não
fossem capazes de, se não inverter, ao menos ameaçar os sucessos desses projetos artificiais para a
educação, como a BNCC propõe.
Para a autora, não é possível pensar em mudanças nos processos curriculares sem a
participação propositiva e criativa de docentes e discentes, pois estes operam as relações e os
contextos que fazem a escola viva. Afirma ainda que os currículos são dinâmicos, não se
subordinam a repetições e provocam o novo, pois a educação se dá através de processos
insubordináveis.
CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA PARA AS EPISTEMOLOGIAS DA FORMAÇÃO
DOCENTE
Buscando investigar as condições de que dispunham as escolas para responder às demandas
referentes à implementação da BNCC, desenvolvemos um formulário voltado para a identificação
das práticas curriculares dialógicas com os saberes locais e/ou interdisciplinares nas escolas do
Ensino Fundamental que integraram a pesquisa.
Para realizar as pesquisas nas escolas foram constituídos pequenos grupos que utilizaram
ferramentas distintas: rodas de conversas, entrevistas semiestruturadas e análises de documentos. A
escolha dependia de cada grupo em relação ao que dispunham nas escolas.
Nos dados reunidos, aqui apresentados sinteticamente, pudemos identificar em todas as
escolas investigadas práticas curriculares elaboradas em diálogos com saberes populares e/ou
interdisciplinares, sendo: 10% de práticas voltadas para a matemática e a arte; 30% para a língua
portuguesa e a arte; 10% para a educação inclusiva; 10% para a língua portuguesa, ciências e artes;
10% para as ciências e a arte; 10% para a geografia e as artes e 20% para a história, a geografia e a
arte. Ou seja, o resultado evidencia que os professores, embora enfrentem um campo de trabalho
muito adverso, buscam estar articulados entre si e com as comunidades onde atuam, realizando
ações insubordinadas em relação às políticas que buscam controlar suas práticas, como é o caso da
BNCC.
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Em relação às condições para a pesquisa encontradas nas escolas: 45% indicaram que havia
boas ou satisfatórias condições para as relações de investigação pedagógica. Por outro lado, para
55% dos professores, há nas escolas muita resistência às demandas voltadas para investigações
pedagógicas. Este dado também surpreende: indica que um número grande de escolas (45%) busca
criar condições satisfatórias para as pesquisas de suas próprias práticas, mesmo sem investimento
para isso.
Ao pesquisar o assunto, nosso objetivo foi identificar práticas pedagógicas fundamentadas
em processos de negociação de culturas, processos compartilhados e dialógicos de elaboração de
aprendizagens significantes para estudantes na perspectiva do sujeito de direitos.
Perguntávamo-nos qual a capacidade de resistência de professores diante de políticas que
insistiam em nos ignorar ao serem criadas, mas exigiam a nossa participação para serem
executadas. Acreditávamos, com base em Alves (2018), que os cotidianos escolares são dinâmicos
e não se subordinam sem provocar, por vezes, inesperadas rupturas. Por isso, voltamo-nos para
nossos cotidianos e encontramos muitas ressignificações a esta tentativa de controle da prática
docente.
Verificamos que a BNCC, naquele momento em fase de implementação nas escolas
integrantes da pesquisa, não foi capaz de “estancar” a autonomia docente. Podemos, de certa forma,
concordar que, apesar da fúria autoritária que tomou o país, foi impossível cortar completamente
tudo o que havia sido criado e estava em desenvolvimento nas milhares de salas de aulas do país
por seus docentes e discentes nesses últimos anos. “Nem é possível quebrar os sonhos de milhares
de docentes e de milhões de estudantes por escolas melhores dos quais eles são muito bons
conhecedores” (ALVES, 2018, p. 53).
As políticas queriam calar estudantes e professores com uma campanha que lhes fazia crer
não serem capazes de dar conta de seus desafios, o que permitiu o surgimento de “salvadores da
educação brasileira”, que, num certo sentido, justifica que a escola precisa ser subordinada à ordem
privatista, externa e indiferente a ela. Uma ordem que é também colonial, pois busca nos submeter a
ordens externas, controlando-nos. No entanto, aprendemos, também com esta investigação, que é
possível a reação quando escolas e universidade trabalham juntas, ressignificando as relações
marcadamente hierarquizadas que possuem.
“Tomar a vida escolar nas mãos é tarefa de educadores e de todos os democratas” (PONCE,
2018, p. 5). Nessa perspectiva, ao investigarmos as práticas curriculares das escolas, observamos
que há muita luta tanto por parte de docentes como de discentes. Sim, há muita luta no campo
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educacional brasileiro e é urgente que seja assim, pois articulando formação à resistência, escolas e
universidades, professores e estudantes, redescobrimo-nos na perspectiva de outras epistemologias
para a formação docente, avançando quanto às condições profissionais que buscamos.
Na prática, o sistema educacional brasileiro é desigual tanto nos aspectos ideológicos e
políticos como na geografia global. Hill (2003) afirma que a ofensiva estratégica do campo
neoliberal é dirigida para desestabilizar governos que resistem. Investem na criação de mercados
competitivos para serviços públicos indiferentes às desigualdades que avançam no campo social
decorrentes do corte dos gastos públicos e crises financeiras globais.
O projeto atual do capitalismo neoliberal global concebe a Educação como uma mercadoria
e o professor é transformado num “perigoso trabalhador”, pois é responsável pela formação da
força do trabalho na qual se apoia todo o mundo capitalista. Por isto, é importante controlá-lo,
observá-lo, monitorando seus resultados. O que vivenciamos nas políticas de educação no Brasil a
partir de 2015 evidencia o que as teses de Hill (2003) afirmam: o neoliberalismo necessita de
políticas para o controle de currículos e processos de ensino-aprendizagem.
É nesse sentido que compreendemos nosso papel como profissionais capacitados para
avaliar criticamente uma gama de perspectivas nas quais estamos inseridos e, ao mesmo tempo,
desafiados a agir de forma emancipada. Como professores e estudantes em trabalho de pesquisa
coletiva, reconhecemo-nos em lutas epistemológicas e políticas determinantes para os processos de
emancipação que nos desafiam.
Com base em Freire (1982) e Sousa Santos (2018), compreendemos o político como
pedagógico e o pedagógico como político. Ação e reflexão, escolas e universidades, ao se
aproximarem, tornam a práxis um exercício que as salvaguarda. No entanto, somos cautelosos em
relação aos potenciais por mudanças que possuímos. Há restrições crescentes nos nossos espaços de
trabalho para o desenvolvimento de práticas democráticas e emancipatórias. Contra isso, é
necessário agir, não importando a escala de nosso alcance e seus impactos. A luta de professores e
estudantes pela educação pública é uma gramática da qual não podemos nos afastar mesmo
reconhecendo que este é um momento crítico para o nosso país e para o mundo. Se somos perigosos
para os capitalistas, como a veracidade com que somos atacados comprova, só nos resta exercer
nosso poder e falar cada vez mais alto e em conjunto.
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CONSIDERAÇÕES E PERSPECTIVAS
O exercício investigativo de repensar a formação de professores exigiu que nos
posicionássemos acerca de nossa concepção de professores e de formação. Queríamos avançar
coletivamente em relação às posições teóricas, que através de uma racionalidade técnica externa a
nossa realidade insiste em nos formatar previamente, impedindo o desenvolvimento da nossa
autonomia docente, principalmente como professores sul-americanos. Nós, professores atuantes em
áreas periféricas, em continentes também periféricos, ao buscarmos superar a distância entre teoria
e prática, tão comum em nosso campo de trabalho, experienciamos um processo de formação e
pesquisa que nos permite ir além dos processos pedagógicos colonizados, aqueles construídos por
outros a partir de realidades distintas das nossas. As adversidades que enfrentamos com trabalhos de
formação coletivos nos ensinam que nossa resistência passa pela instauração de campos ampliados
de investigação fundamentados na coparticipação, na colaboração e na solidariedade. Formas de
existir que nos convidam a nos reinventarmos, apesar dos preceitos marcadamente competitivos que
caracterizam o fazer docente.
Aprendemos que é preciso explorar o saber da experiência, ou seja, uma formação que seja
realizada “dentro” dos contextos de trabalho, através de condições de trabalho democráticas e
solidárias. Acreditamos que os processos de emancipação que perseguimos dependem da
instauração de políticas de aproximação entre escolas e universidades que busquem desenvolver,
nas escolas, a cultura de análise de suas práticas com apoio da universidade e, nas universidades,
uma formação ancorada aos desafios das escolas. A investigação que vivenciamos em conjunto nos
mostrou um caminho epistemológico diferente da que vem orientando a formação profissional de
professores, porque é um caminho desterritorializado, um “outro lugar” no cenário capitalista e
colonial que nos marca. Através dessa experiência de pesquisa, respeitamo-nos como sujeitos de
nossas próprias histórias, propiciando-nos a oportunidade de nos recriarmos frente aos processos
autoritários e homogeneizadores que nos perseguem.
Através deste trabalho iniciamos um processo de desnaturalização de relações
marcadamente hierarquizadas, porque instauramos um espaço de trabalho que não tem a
universidade no centro do processo. Aventuramo-nos na direção de construirmos uma dimensão
emancipada e pública para a formação docente, estabelecendo conexões democráticas entre escolas
e universidade, teorias e práticas. No entanto, manter este processo vivo é mais que um desafio
acadêmico: é político. A escola precisa da articulação com a universidade para compreender-se
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como campo de pesquisa, como campo de aventura do conhecimento para a educação. Precisa da
universidade para enfrentar os ataques que sofre e se legitimar.
Para concluir, destacamos ainda alguns impactos que, mais uma vez, comprovam as teses
desenvolvidas neste trabalho: 1) A participação nesta pesquisa coordenada em conjunto com a
universidade levou 40% de professores das escolas básicas a desenvolverem projetos para
reingressar na universidade em programas de pós-graduação, mestrados e doutorados; assim como
estudantes das licenciaturas a escreverem monografias sobre a experiência. 2) O trabalho impactou
nas escolas a conquista por mais espaços de pesquisa pedagógica para docentes em seus cotidianos,
fazendo mesmo com que algumas delas instituíssem horários fixos de trabalhos pedagógicos para
professores.
A pesquisa foi atravessada todo o tempo pelas lutas sociais. Para finalizar, é preciso dizer
que nos compreendemos como “professores em luta” ou “em luta formação”. Em que medida a luta
nos forma? Em que medida formamos a luta ao nos formar? Foi mergulhando nas contradições de
nossas lutas pela educação pública que reinterpretamos nossas práticas e iniciamos um trabalho de
reação coletiva diante do contexto opressor em que nosso país se encontra.
Em coletivo, aprendemos a manter nossa revolta viva através de formas solidárias de
existência e aos poucos mantemos o imponderável e o devir histórico como possibilidades de nos
reinventarmos tanto como sujeitos como socialmente.
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Resumo
O trabalho apresenta os resultados de uma investigação colaborativa, realizada entre 2015 e 2018 no
Brasil, por um grupo de 28 professores e estudantes de 19 escolas e universidades públicas. Com o
objetivo de investigar as epistemologias da formação docente, articulou-se pesquisa ao cotidiano
escolar, em especial no estudo da implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
principal política em desenvolvimento nas escolas no período. Impulsionados pelo enfrentamento, em
conjunto, de diversos desafios que marcaram o período para a educação pública no Brasil, o grupo
investe numa prática de trabalho conjunta voltada para a criação de relações democráticas e solidárias
entre escola e universidade pública. Inicialmente reunidos em torno de um curso de extensão assumem
em seguida o formato de um grupo de pesquisa e trabalham sistematicamente ao longo do período. A
metodologia adotada foi a Pesquisa-Ação Pedagógica (PAPe) de Franco (2016), que assume uma
perspectiva eminentemente pedagógica, pois estuda as práticas educacionais por meio da participação
dos próprios sujeitos, agindo no campo da formação dos envolvidos, transformando-os. Compreendese que a escola precisa da articulação com a universidade para compreender-se como campo de
pesquisa e enfrentar os ataques que sofre, se legitimando. O mesmo vale para as licenciaturas das
universidades públicas, estas precisam da escola para responder aos problemas que possuem na
formação para o trabalho. Os resultados indicam caminhos epistemológicos que fazem da pesquisa
colaborativa, entre escola e universidade, entre professores de escola e da universidade, um importante
instrumento para uma formação docente socialmente referenciada, através da conquista de relações
ampliadas entre escolas e universidades, teorias e práticas.
Palavras-chave: Formação de Professores; Pesquisas Colaborativas; Escola; Universidade.
O GRUPO ESTUDO-REFLEXÃO COMO PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA E
METODOLÓGICA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA
Mariangela Lima de Almeida – UFES
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Maria José Carvalho Bento – UFES
Rafael Carlos Queiroz – UFES

INTRODUÇÃO
A inclusão de alunos Público-Alvo da Educação Especial (PAEE) na escola pública em
classes comuns é uma temática que tem gerado discussões acerca da percepção dos envolvidos no
processo. A formação de profissionais para o enfrentamento dos desafios gerados no cotidiano
escolar tem pautado em agendas políticas, processos de investigação e ações nas escolas diante da
busca pela garantia do acesso e a aprendizagem desses alunos.
Ao associar os interesses em pesquisa educativa à possibilidade de realizá-la no contexto da
formação continuada de profissionais da área, apoiada nos estudos de Gatti (2005, 2012, 2014),
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podemos observar que as demandas e desafios que emergem das necessidades de atualização desses
profissionais estão atrelados à política da educação e à problemática do exercício profissional dos
professores na dinâmica dos movimentos da sociedade.
A presente pesquisa foi realizada por meio da colaboração entre Universidade e Rede de
Ensino e busca as contribuições da pesquisa-ação crítica voltadas à construção de políticas de
formação continuada para os profissionais da educação. As reflexões aqui trazidas permitem-nos
conceber este estudo como um processo de construção de conhecimentos sobre as contribuições da
pesquisa-ação para as políticas de formação continuada de profissionais do ensino.
Na perspectiva de construir conhecimentos com os profissionais das redes de ensino acerca
da formação docente, este texto traz um dos movimentos de um grupo de estudo-reflexão realizado
durante estudo de mestrado em ensino e formação docente. Vale destacar, que o estudo desenvolve
no contexto de uma pesquisa-ação colaborativo-crítica desenvolvida por um grupo de pesquisa que
tem como objeto de investigação a formação continuada de professores e gestores na perspectiva da
inclusão escolar desenvolvida com as redes de ensino do Estado do Espírito Santo.
Este texto tem como objetivo analisar a contribuição dos grupos de estudo-reflexão para a
formação de professores e gestores na perspectiva da inclusão escolar. Destaca um dos movimentos
iniciais de um grupo, em que os autores-pesquisadores buscam conhecer e compreender as
concepções, as necessidades e as demandas dos profissionais das escolas para constituição dos
processos de investigação e formação.
Desta forma, buscamos, no decorrer do texto analisar os desafios e as possibilidades no atual
momento da educação nacional, pensarmos a construção de modos críticos de formação. Para tanto,
assumimos a pesquisa-ação, em uma perspectiva colaborativo-crítica, como opção teóricometodológica, que conforme Carr e Kemmis (1988) constitui-se “[...] como uma investigação
emancipatória, que vincula teorização educacional e prática à crítica, em um processo que se ocupa
simultaneamente da ação e da investigação” (JESUS, ALMEIDA, SOBRINHO, 2005, p. 03).
AS CONTRIBUIÇÕES DE HABERMAS PARA A CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS DE
ESTUDO-REFLEXÃO
Temos apostado na construção de conhecimentos e práticas pela via do paradigma teórico e
epistemológico da racionalidade comunicativa em Habermas. Concordamos com teórico que “[...]
a racionalidade tem menos a ver com o conhecimento, ou com a aquisição de conhecimento, e mais
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com a forma como os sujeitos capazes de linguagem e de ação fazem uso do conhecimento”
(HABERMAS, 1987, p. 24, grifo e tradução nossos).
O pensamento habermasiano proporciona-nos analisar o modo como os conhecimentos e os
saberes são utilizados na formação e na prática docente. Podemos dizer, que as epistemologias e as
metodologias para a formação de profissionais da educação são constituídas pelos modos como os
sujeitos se apropriam do conhecimento e como o utilizam nas diferentes iniciativas e proposições
formativas.
Desse modo, acreditamos em uma política pública de formação continuada que desafia
gestores e professores enquanto produtores de conhecimentos, ou seja, que está “[...] sujeita à
interpretação e recriação e onde a política produz efeitos e conseqüências que podem representar
mudanças e transformações significativas na política original” (BOWE et al., 1992 apud
MAINARDES, 2006, p. 53). Uma política que se sustente em “parcerias e no processo de escuta
aos profissionais” das redes de ensino, fundamentada por uma racionalidade da ação que se afasta
de planos que almejam a verdade do saber, para poder realizar um fim desejado, que buscam
manipular e de adaptar-se inteligentemente às condições de um contexto contingente
(HABERMAS, 1987).
Tendo como objeto de estudo e análise os movimentos e os dispositivos constituídos por um
grupo de estudo-reflexão durante um percurso de pesquisa-formação, dois pressupostos da teoria
habermasiana conduziram nosso olhar e nossas proposições no estudo. Os processos de mediação
da relação teoria e prática, têm sustentado a construção de ferramentas metodológicas que nos
permitam, durante a pesquisa-ação construir conhecimentos pela via do diálogo. Importante
considerar, conforme nos dizem Carr e Kemmis (1988), que em situações da prática, os interesses
individuais dos participantes podem chocar-se com os interesses do grupo. É preciso considerar
que, na prática cotidiana real, que qualquer decisão de atuar em um sentido ou em outro coloca em
risco a integridade do grupo. A ação deve ser decidida cuidadosa e prudentemente, ou seja, os
membros devem estar de acordo não só em se submeterem às decisões democráticas do grupo, mas
também em subscrevê-las por meio de seu livre compromisso. Isso só será possível, quando a
organização da conscientização tiver sido realizada num processo aberto e racional.
Assim, outro pressuposto da ciência social crítica, caro ao nosso estudo, refere-se a práxis
social empreendida por grupos autorreflexivos preocupados em organizar sua própria prática à luz
da autorreflexão organizada. A ciência social crítica é um processo de reflexão que exige a
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participação do investigador na ação social que estuda, ou melhor dizendo, que os participantes se
convertam em investigadores (CARR; KEMMIS, 1988).
Concordamos com Barbier (2007, p. 57), quando nos diz que os membros de um grupo estão
mais aptos a conhecer a sua realidade do que as pessoas que não pertencem ao grupo, o que impõe
manter os temas das discussões/ações da pesquisa na perspectiva dos interesses dos participantes,
assim como lhes permitindo-se expressarem “[...] sobre a realidade do objeto de sua luta ou de sua
emancipação”.
Como base nesses pressupostos discutiremos as possibilidades de constituição de grupos de
estudo-reflexão enquanto perspectiva para produção de conhecimentos e políticas e com gestores de
Educação Especial na busca por novos / outros processos formativos para profissionais da
educação.
A PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA DA PESQUISA-AÇÃO COLABORATIVOCRÍTICA
Este estudo de natureza qualitativa apoia-se nos princípios da pesquisa-ação crítica
fundamentada nos pressupostos teóricos-metodológicos dana ciência social crítica de Habermas
(1987).
A perspectiva colaborativo-crítico aqui assumido, busca em trabalhos de autores como:
Almeida (2004), Franco (2005), Gatti (2005), Givigi (2007), Borges (2014), em que a produção dos
saberes educacionais se dá por meio da valorização da prática e a partir de ações e de reflexões
coletivas, evidenciando o seu caráter processual na produção de conhecimento a partir da
organização dos dados, planejamento, reflexão e avaliação para a partir das análises propor novas
ações.
Na busca pela conceituação de pesquisa-ação colaborativo-crítica, observamos que a perspectiva
de pesquisa-ação assumida pelos autores, ao atribuir-lhe um termo específico, reflete a abordagem e
concepções das bases teóricas que a sustentam, como vemos em Givigi (2007, p. 82), para quem a
pesquisa-ação colaborativa
[...] busca uma relação dinâmica teoria-prática, numa ideia de cooperação e de
transformação da prática pedagógica. No caso, os professores são vistos como capazes
de refletir e mudar suas práticas, num processo de colaboração com o pesquisador.

Nesses termos, a pesquisa-ação possibilita a reflexão da própria prática, mas, enquanto uma
prática for mecanicamente estruturada, sob forma de reprodução acrítica de fazeres, ela não se
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transformará em saberes de experiência, uma vez que não foi vivenciada como práxis, não foi
renovada nem transformada com as águas da reflexão, da pesquisa, da história. Se não houver o
exercício da práxis que renova e rearticula a teoria e a prática, não haverá espaço para a construção
de saberes (FRANCO, 2008, p. 110).
O lócus deste estudo, é um município no litoral sul do Espírito Santo, possui 37 escolas,
com 9.714 estudantes matriculados, dos quais 180 público-alvo da Educação Especial e 676
docentes, conforme dados do Inep/2018 - Sinopses Estatísticas da Educação Básica. Movidas pela
necessidade de construção de processos de formação continuada e a elaboração da política
municipal de Educação Especial Inclusiva na rede municipal de ensino, em setembro/2017 três
gestoras da secretaria de educação (Educação Especial, Planejamentos e Projetos governamentais e
Coordenação Pedagógica), procuram a coordenação do grupo de pesquisa na busca por parceria
com a universidade.
Nos processos de negociação para a constituição da parceria entre a universidade e a
secretaria municipal de educação, ao serem questionadas sobre as demandas do município para a
formação continuada, as gestoras revelaram o desejo de ouvir dos profissionais da rede de ensino
seus anseios, desejos e expectativas a respeito da formação continuada e da Educação Especial na
perspectiva inclusiva. Desse movimento emergem os grupos de escuta, denominação dada pelas
gestoras. Podemos inferir que esse movimento se constituiu num dos primeiros momentos de um
grupo de estudo-reflexão.
A estratégia utilizada foi a do grupo focal que de acordo com Gatti (2005, p. 9) “[...] permite
fazer emergir uma multiplicidade de pontos de vista e processos emocionais, pelo próprio contexto
de interação criado, permitindo a captação de significados que, com outros meios, poderiam ser
difíceis de se manifestar”.
Foram realizados nove grupos focais com professores especialistas, professores regentes,
pedagogos, diretores de escola e equipe técnica Semed, num total de 236 profissionais envolvidos
no processo.
Vale destacar, que todos os encontros foram planejados em diálogo com os pesquisadores da
universidade (professora, duas mestrandas, uma graduanda/bolsista de iniciação científica) e
realizados pelas gestoras, sendo todos os encontros gravados e transcritos.
O processo de análise dos dados foi realizado com colaboração, envolvendo as gestoraspesquisadoras e as pesquisadoras-acadêmicas. Os dados foram organizados em eixos temáticos e
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analisados a partir dos fundamentados no Agir Comunicativo de Habermas (2012), com apoio nos
teóricos Carr; Kemmis (1988), Barbier (2007) e outros autores que contribuem com a nossa
argumentação.
A COLABORAÇÃO NA PESQUISA-AÇÃO PARA A CONSTITUIÇÃO DE PROCESSOS DE
FORMAÇÃO CONTINUADA
Para composição dos Grupos de Escuta, foi enviado ofício-convite à gestão de todas as
escolas da Rede Municipal de Ensino:
[...] a gente fez um convite. Aqui é a cartinha. Aí, aqui é para a diretora... como que é
que ela tem que fazer. Um processo assim: democrático. A gente fez para elas todas as
categorias que vão participar. É só para tirar o eleito. Porque tem todo mundo da
Rede. Aí, ficou para eleger um. Para ter o professor do ensino infantil, o professor do
fundamental um, o professor do fundamental dois (Pesquisadora-gestora).
Para a gente não estava claro que vocês... para compor aquele grupo, que vocês fariam
essa metodologia. Elas vão convocá-los. Elas estão convidando. Cada grupo de
profissionais. [...] É tipo de uma assembleia! (Pesquisadora-Acadêmica).

As falas revelam os movimentos de negociação no processo de investigação. A forma como
as gestoras abordaram o desejo de realizar a “escuta” - ouvindo a rede de ensino, ampliou a visão
do grupo para as ações futuras do processo formativo em elaboração. Chamou-nos atenção o modo
de composição dos grupos, que se deu por um processo democrático – por interesse e eleição.
A iniciativa de escutar os profissionais da educação do Município, com a participação de
representantes de todos os segmentos da Rede de Ensino para elaboração de um processo de
formação continuada comunga com os princípios de escuta sensível conforme Barbier (2007): a
escuta sensível assume a materialidade de instrumento investigativo no acompanhamento
formativo, possibilitando compreender o conjunto enredado de intersubjetividades, criando
oportunidades de reflexão e trazendo à tona aspectos ainda desconhecidos.
[...] então, esse grupo se chama, como vocês estão vendo no slide, grupo de escuta:
demandas e perspectiva da Educação Especial. Então, o nome já diz, é o primeiro
grupo, um grupo de escuta onde a gente vai escutar vocês no que vocês têm a nos
falar. A gente vai começar pelo eixo dois, que é Educação Especial. O que você pensa
sobre a Educação Especial? Seu conceito, atendimento... (Pesquisadora-gestora).

Observa-se, na mediação da pesquisadora-gestora durante um dos encontros que o mote
estava em compreender por meio desta escuta, os modos como os profissionais
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conceitos (educação especial, atendimento educacional especializado, inclusão escolar), e assim,
apreender as dificuldades e demandas advindas das práticas cotidianas desses professores no
processo de inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação.
Assim, com os dados coletados pelas pesquisadora-gestoras buscamos em colaboração com
elas organizar e analisar exercitando, também uma “escuta sensível” do que emergia das falas dos
profissionais. Buscamos uma postura epistemológica que “[...] não julga, não mede, não compara”
(BARBIER, 2007, p. 94), que possibilita compreender por empatia e estabelecer uma relação de
confiança com o trabalho realizado pelos gestores, tornando possível aferir que “[...] o saber que
empregamos quando dizemos algo a alguém é mais abrangente do que o saber estritamente
proposicional ou relativo à verdade” (HABERMAS, 2003, p. 43).
[...]a gente precisa terminar a transcrição, fazer a análise [...] a tempo de não passar
muito tempo. Porque a ideia é que o grupo de estudos caminhe a partir do que surge
no grupo de escuta (Pesquisador-acadêmico).
Então, a divisão tem que ser por igual, porque nós somos iguais nesse aspecto
(Gestor).

Assim, a condução dos trabalhos de modo crítico-colaborativo, possibilitou o engajamento
de todos no processo, num movimento de valorização da construção cognitiva da experiência,
sustentada por reflexão crítica coletiva, de modos que [...]conduzisse à necessidade de uma ação
transformadora [...]” (CONTRERAS, 2002, p. 174), conforme relatado:
Então, uma coisa que eu vejo, uma necessidade bem forte, é de discutir com mais
afinco essa perspectiva da formação... e que justamente, ou seja, é a gente refletir a
que já existe, para que a gente chegue na perspectiva que a gente queira que
contrapõe. Dentro dessa perspectiva que a gente quer que é justamente o grupo de
estudos (Pesquisadora-acadêmica).

Consideramos que a escuta possibilitou as primeiras ações de mudança na rede de ensino,
em relação às políticas em ação de formação docente, uma vez que os profissionais consultados e
discutindo sobre sua participação no coletivo das assumem o lugar de coautores do processo vivido,
transformando as suas realidades (FRANCO, 2018).
Embora seja um processo que elas chamaram de Grupos de Escuta, já é um processo
formativo esse momento. E é um processo muito inovador... de começar um processo
de formação escutando as demandas dos profissionais (Pesquisador Acadêmico).
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A colaboração empreendida pelas pesquisadora-gestoras e pesquisadoras-acadêmicas
possibilitou, apoiada na autorreflexão individual e coletiva, no diálogo e no entendimento mútuo
(HABERMAS, 2012), tornou-se premissa fundamental na constituição da pesquisa-ação pela via do
grupo de estudo-reflexão.
Assim, decorre desse processo a proposição de constituição de um grupo de estudoformação composto por profissionais da Rede de Ensino, que formou a primeira turma de cursistas
(pesquisadores-participantes). Ofertado por meio de edital de regulamentação elaborado pelas
gestoras-pesquisadoras. O grupo foi registrado na Universidade como curso de extensão (80 horas presenciais e não presenciais). Participaram 60 profissionais da rede: professores (de sala comum e
especialistas), diretores, pedagogos, equipe gestora da educação, professora e alunas da Ufes.
Ressalta-se que o Grupo Estudo-Formação constituído teve como foco para os estudoreflexão as demandas e os anseios apresentados pelos profissionais da rede municipal de ensino nos
encontros do Grupo de Escuta.Assim, temos um processo formativo ancorado na pesquisa-ação
colaborativo-crítica, pela via da autorreflexão mediante processos de reflexão no próprio grupo
(CARR; KEMMIS, 1988).
Quando a gente propôs o grupo de escuta, eu não propus escuta porque eu acho bonita
a palavra “escuta”, não é? Existe um referencial, que vocês já sabem, por de trás dessa
escuta. [...] E aí, lá na perspectiva bakhtiniana, a escuta não faz sentido... e ela não se
efetiva se eu não tiver um ato responsável por essa resposta... que na pesquisa-ação é
essa colaboração. É quando volta no sentido dessa relação que se estabelece! Então,
não adianta criar nada desse material de escutar, ter todo esse material, se agora a
gente... (Pesquisadora-gestora).
Se agora a gente não fizesse algo com isso!...(Pesquisador-acadêmico).

Tem que ter retorno! Tem que ter um retorno para eles (Pesquisador-acadêmico).
Mas um retorno no sentido de construir a partir dessas perspectivas... (Pesquisadora-gestora).

Temos assim, um processo de formação continuada de professores e gestores das escolas
constituído a partir da escuta e da negociação com os atores do contexto. O diálogo no grupo de
pesquisadores (gestoras e acadêmicas) nos mostra a possibilidade de desenvolver processos
formativos a partir do entendimento mútuo - quando atores buscam harmonizar internamente seus
objetivos e ações com acordos alcançados comunicativamente Habermas (2012).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com objetivo de analisar a contribuição dos grupos de estudo-reflexão para a formação de
professores e gestores na perspectiva da inclusão escolar, evidenciamos os movimentos iniciais de
um grupo, em que os autores-pesquisadores buscaram conhecer e compreender as concepções, as
necessidades e as demandas dos profissionais das escolas para constituição dos processos de
investigação e formação.
Ao buscar compreender como a formação continuada é no município e refletir sobre uma
possível mudança pela via dos grupos estudo-reflexão, naquele momento tornou-se necessário
discutir com mais afinco essa perspectiva de formação ouvindo os atores do contexto escolar.
Assim, buscou-se a construção de um processo formativo com profissionais da Rede Municipal de
Ensino com foco em ações “[...] determinadas por um interesse emancipatório do conhecimento”
(HABERMAS, 1987, p. 140).
Desse modo, através da autorreflexão organizada que “[...] exige a participação dos
investigadores nas ações sociais que estudam, e, mais, que os participantes se convertam em
investigadores” (ALMEIDA, 2010, p. 72), novas/outras possibilidades de formação continuada para
os profissionais da educação do município foram apresentadas, pela via da pesquisa-ação
colaborativo-crítica, apoiados no discurso e no entendimento mútuo como inerente à prática
comunicativa cotidiana (HABERMAS, 2012).
Entendemos que educação escolar deve ultrapassar a dimensão do “faça assim” (processo
mecânico) e atingir o desenvolvimento de práticas voltadas para a “reflexão”, cujos sujeitos sejam
autores do seu próprio processo formativo (FRANCO, 2008). O professor nesse cenário deve ter o
reconhecimento do seu entorno, sua realidade e possibilitar a desconstrução do conhecimento
ingênuo, oportunizando a transição ao conhecimento crítico e desalienador, uma vez que a produção
dos saberes educacionais se dá por meio da valorização da prática e a partir de ações e de reflexões
coletivas.
Assim, destacamos a importância de afinarmos a formação continuada de profissionais da
educação ao contexto da inclusão do outro está no fortalecimento do caráter democrático de
legitimação do direito já constituído, ampliando o entendimento dos direitos que os cidadãos de
uma sociedade complexa devem atribuir uns aos outros para a convivência mútua (HABERMAS,
2002).
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Resumo
O estudo em tela objetiva analisar a contribuição dos grupos de estudo-reflexão para a formação de
professores e gestores na perspectiva da inclusão escolar. Destaca um dos movimentos iniciais de um
grupo, em que os autores-pesquisadores buscam conhecer e compreender as concepções, as
necessidades e as demandas dos profissionais das escolas para constituição dos processos de
investigação e formação. Fundamenta-se nos pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa-ação
colaborativo-crítica assumindo-se o princípio epistemológico da construção do conhecimento com o
outro, ou seja, na colaboração entre profissionais das redes de ensino e professores/alunos da
universidade. Assume o paradigma da racionalidade comunicativa de Jürgen Habermas, especialmente o
princípio da mediação entre teoria e prática e o conceito de autorreflexão crítica. O estudo envolveu
diretamente três gestoras da secretaria municipal de educação, uma professora, duas mestrandas, uma
graduanda/bolsista de iniciação científica da universidade. O processo de investigação-ação ocorre a
partir da busca das gestoras da rede de ensino em realizar uma parceria com a universidade. As gestoras
revelaram o desejo de ouvir dos profissionais da rede de ensino a respeito da formação continuada e da
Educação Especial na perspectiva inclusiva. Desse movimento emergem os grupos de escuta, que
tiverem como estratégia o grupo focal. Foram realizados nove grupos focais com professores
especialistas, professores regentes, pedagogos, diretores de escola e equipe técnica da Secretaria. Os
resultados evidenciam as contribuições da pesquisa-ação para: a constituição de processos colaborativos
entre pesquisadores-acadêmicos e pesquisados-gestores; e para a constituição de grupos estudo-reflexão
como estratégia epistemológica e metodológica na construção de políticas e ações de formação
continuada. Revelam ainda, a potência da parceria entre universidade e secretaria municipal de educação
possibilitando a construção de pesquisas e políticas educacionais que partam dos interesses sociais e do
diálogo entre os diferentes autores-atores envolvidos nos processos de escolarização de alunos públicoalvo da Educação Especial.
Palavras-chave: Formação Continuada; Pesquisa-ação; Grupo Estudo-reflexão; Inclusão Escolar;
Educação Especial.
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ESCOLA NORMAL NA PROVÍNCIA DO CEARÁ:
TRAÇOS BIOGRÁFICOS DE PROFESSORES
PROTAGONISTAS, EM PARTICULAR, JOSÉ DE
BARCELOS (1843-1919)
Adriana Madja dos Santos Feitosa – UFC

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Reporta-se aqui ao enredo histórico da Escola Normal de Fortaleza na Província Cearense e
o protagonismo de professores, em particular, José de Carlos Barcelos, fundador e diretor dessa
instituição. Essa temática advém da investigação sobre a Escola Primária na Província do Ceará:
organização e formação, realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Estadual do Ceará (UECE). Os resultados dessa pesquisa sobre a história da educação cearense
identificaram, pela análise documental, dos textos jornalísticos, obras literárias e documentos da
Diretoria da Instrução Pública, a atuação de docentes que se dedicaram ao estudo e à aplicação de
práticas modernas para o ensino e a formação de educadores no período.
Os contextos dos anos Oitocentos, em especial, na sua segunda metade, quando viveram
esses professores, constituíram um momento importante para compreender as intenções políticas e
administrativas da educação brasileira, mediante aspectos técnico-pedagógicos, quando se
encontravam as propriedades de um sistema de ensino em formação, a favor da padronização do
currículo, métodos de ensino e novas exigências à preparação dos docentes primários decorrentes
do pensamento da Era Moderna (SAVIANNI, 2006).
Assim, com o amparo biográfico dos seus educadores, de seus ideários pedagógicos,
pretende-se reconstituir, em parte, a história da criação e instalação do primeiro instituto de
formação do Ceará, do início das suas atividades pedagógicas, de 1881 a 1889, período final do
Estado Imperial, quando a escola primária pública brasileira estava, ainda, em formação, passando
do modelo jesuítico de ensino, na Colônia, para instituir, a pouco e pouco, um modelo escolar
renovado, que se concretizou com os grupos escolares na Velha República no Brasil (SOUZA,
2006).
O escrito discute, primeiramente, aspectos sobre as considerações metodológicas usadas
para a análise do ensaio sobre a Escola Normal e as práticas formativas implantadas por professores
protagonistas do referido período. Na sequência, demanda-se reconhecer o protagonismo de
professores, em particular, José de Carlos Barcelos, que promoveram e realizaram a substituição do
modelo prático do professor adjunto com perspectivas mais acadêmicas, revelados, inicialmente,
nas memórias da ex-aluna Alba Valdez, que escreveu a Biografia de José de Barcelos (1843-1919),
estudou na Escola Normal, em 1885, e se diplomou professora, em 1889, período durante o qual
José de Barcelos atuou como professor da cadeira de Pedagogia e Metodologia e diretor dessa
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instituição. Finalmente, procede-se a algumas considerações sobre os próximos passos desse enredo
histórico da formação do professor primário cearense e seus influxos para os dias atuais.
CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS
Neste ensaio, adota-se o enfoque da abordagem qualitativa em educação, na seara da Ciência
da História, tomando por principal elemento o conjunto dos fundamentos teórico-metodológicos da
História Nova (LE GOFF, 2005) e seus respectivos conceitos de tempo, bem como documentos
históricos que introduzem inovações teóricas e metodologias na área. Adotam-se, também, duas
sendas historiográficas - das instituições educativas e do método biográfico.
A proposta de estudo, ante a resolução do ponto principal, conformado na maneira como a
história de vida pessoal e profissional dos primeiros professores da Escola Normal influenciou a
constituição do modelo formativo mais moderno de preparação do professor cearense no final dos
Oitocentos - centra-se na leitura e análise de fontes documentais que orientam a coleta, escolha e
indexação de agrupamentos, série e temáticas de análise, selecionadas junto aos acervos do Arquivo
Público do Estado, Biblioteca Menezes Pimentel (BMP), Instituto Histórico do Ceará (IHC) e em
arquivos privados, que possam biografar a vida e a profissão destes professores, mormente no
período em que realizaram e promoveram a instalação da ideia acadêmica para formação de
professores primários, período do interstício de oito anos (1881-1889).
O argumento histórico da Escola Normal do Ceará, do final do século XIX, é, assim,
constituído, integrando o quadro mais amplo dos sistemas educativos, cearense e brasileiro em
formação, mais o contexto das circunstâncias históricas locais, compreendendo as implicações de
sua origem e funcionamento para a sociedade e educação pública cearense provincial. Por isso, no
percurso investigativo sobre a história das instituições, o meio envolvente é o eixo principal da
narrativa (MAGALHÃES, 2007). Neste sentido, Martinho Rodrigues, (2013, p.166) expressa que
“[…] debruçar-se sobre as instituições de ensino requer um esforço de delimitação temporal das
referidas instituições, além da limitação espacial”.
O segundo meio de investigação adotado no texto sob relatório é o ato de biografar os
professores que atuaram no início do seu funcionamento, reconstituindo, também, por via desses
traços e registros biográficos– com seus ideários pedagógicos - a dinâmica organizacional dessa
instituição. De efeito, compreende-se a relação de dependência entre aqueles que são biografados,
com sua comunidade-sociedade com a qual viveram (MACHADO; VASCONCELOS JÚNIOR;
VASCONCELOS, 2011). Biografia, neste passo, expressa um lugar de observação dos
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2998

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

acontecimentos, muito mais do que o itinerário de uma pessoa com significação pública, resvalando
na história mais ampla de um povo, sociedade, cultura ou época.
PROFESSORES PROTAGONISTAS E MODELO DE FORMAÇÃO DA ESCOLA NORMAL
Os espaços formativos das escolas normais no Estado Imperial definiram novas exigências
de ingresso na profissão, configurando-se, com efeito, em etapa inicial de formação. Seus currículos
devem sistematizar e organizar, em programas e cursos, conhecimentos necessários ao ingresso do
professor em sua área de atuação. A importância profissional das escolas normais é destacada por
Nóvoa (1995, p. 18), quando exprime a ideia de que, “Mais que formar profissionais (a título
individual), as escolas normais produzem a profissão docente (no âmbito coletivo), contribuindo
para a socialização dos seus membros e para a gênese de uma cultura profissional”.
No Ceará, a Escola Normal e o seu modelo formativo instituíram-se paulatinamente no
sistema provincial. A efetivação desse preparo com características acadêmicas resultava das novas
orientações pedagógicas que priorizavam os conhecimentos teóricos e didáticos na preparação
profissional. As inovações engendradas pela racionalidade da ciência, também, impunham para a
formação docente a ruptura da perspectiva de preparação, fundamentada na prática, para o
especialista (acadêmico ou técnico) característico da Modernidade (VILLELA, 2003).
Ao recordar a Escola Normal do período de criação e instalação, a aluna Alba Valdez
desvela alguns ambientes e materiais de ensino dessa instituição, em 1885. Em suas lembranças,
ela expressa o seguinte sobre a Escola, que já funcionava em prédio próprio, bem aparelhado,
constando de
[...] um museu de História Natural, de um gabinete de Física e Química, de colecções
minerais, mapas parietais geográficos falados, mudos e em relevo, modelos de figuras
geométricas e de desenho, não em profusão, mas bastante aproveitáveis e úteis para
elidir uma boa dose de teorismos e das afeições mais prática às prelecções. ([1948?],
p. 176.)

Para concretização dessa nova maneira de prontificar o professorado, é de se reconhecer o
protagonismo de docentes que promoveram e realizaram a passagem do modelo formativo prático
do professor adjunto, em que os aspirantes aos magistérios deveriam aprender o ofício docente com
um professor experiente, para o da Escola Normal resultado das inovações trazidas da racionalidade
e dos ideários da cultura moderna em formação (VILLELA, 2003). José de Carlos Barcelos,
Francisca Clotilde e Rodolfo Teófilo são três desses educadores que se destacaram no propósito de
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substituir o modelo de organização do ensino do mestre-escola que ensinava a ler, escrever e contar
para a organização das escolas graduadas e do método das lições de coisas, exigindo inovações para
o primário. Quem foram esses professores? Quais seus ideários pedagógicos?
Francisca Clotilde Barbosa de Lima, nascida em Tauá-CE, foi professora primária da
Instrução Pública de Fortaleza, em seguida docente da escola anexa de meninas na Escola Normal,
atuando na disciplina Pedagogia e Metodologia, sendo a primeira mulher a lecionar nessa
instituição formativa. Escreveu textos para as normalistas do 1º ano sobre a metodologia de ensino
da Aritmética e Educação Moral das Crianças na Escola. Outro educador, Rodolfo Marcos
Theóphilo, natural de Salvador-BA, lecionou na Escola Normal na cátedra de Ciências Naturais.
Em parceria com o escritor e cientista Garcia Redondo, elaborou a produção escrita do Curso
Elementar de História Natural e Botânica Elementar, bem como o texto Ciências Naturais em
Conto. Em particular, quem foi José de Carlos Barcelos? A escritora Alba Valdez, no artigo
Biografia de José de Barcelos (1843-1919), o descreveu como uma
[...] figura benemérita, o mais completo pedagogista cearense de seu tempo e um dos
maiores de todos os tempos, pelo impulso dado à causa do ensino, libertando-o de
vícios, deficiência e processos arcaicos para orientá-lo na realidade do tempo e do
espaço [...]. ([1948?], p. 167).

Natural de Baturité-CE, José de Barcelos veio morar aos dois anos em Fortaleza, em 1845,
quando seus pais foram obrigados a sair desse povoamento à procura de recursos para sobreviver,
uma vez que sua família era muito pobre. A trajetória profissional desse educador teve início aos 13
anos como professor adjunto em 1856, ficando nesse cargo durante seis anos. Foi aluno e ocupou
posteriormente cadeiras do Liceu Cearense, produziu textos jornalísticos, foi bibliotecário,
secretário da Assembleia Legislativa do Ceará. De 1881 a 1882, participou de uma expedição à
Europa, para conhecer o modelo francês da instrução pública. Em 22 de março de 1884, assumiu o
cargo de professor e primeiro diretor da Escola Normal, ficando na direção até o ano de 1889. Sua
ex-aluna rememora assim sua rotina na instituição:
[...] ora na sua cátedra, lecionando Pedagogia e Metodologia, ora preenchendo o
espaço lectivo de colegas faltosos, ora descendo às escolas anexas de meninos e
meninas e a Escola Infantil a fim de orientar, dirigir, familiarizar as diplomadas nos
deveres de sua profissão. (VALDEZ, [1948?], p. 168).

Recordava-se, ainda, dos afazeres e das práticas do seu professor na recém-criada Escola
Normal:
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[...] José de Barcelos multiplicava-se, trabalhava muito, desenvolvendo grande
actividade, pois tudo eram começos. Tratava-se de uma reforma na vida escolar
cearense, a bem dizer, radical. As lições de Pedagogia e Metodologia não ficavam
apenas nas exposições e explicações dadas em aulas, tinham que assumir um caráter
prático. Professorandas eram designadas para lecionarem nas escolas anexas sob as
vistas do diretor e dos ocupantes das cadeiras” ([1948?], p. 176).

Esses achados, trazidos nas recordações da aluna Alba Valdez, são pistas valiosas para o
entendimento da organização dessa instituição, as modificações que ocorriam na preparação do
professorado cearense primário e do papel protagonista de seus docentes para o desenvolvimento da
escola moderna no Ceará. Na análise inicial dos dados, observa-se o papel relevante de José de
Carlos Barcelos quando instituiu na instrução pública provincial novas concepções pedagógicas,
trazidas e estudadas das experiências de instrução pública, dos modelos estadunidense e europeu,
vivenciadas no Brasil, marcando a modalidade de organização curricular, no final da segunda
metade do século XIX.
CONCLUSÕES
As discussões apontadas, inicialmente, neste ensaio permitem evidenciar a importância do
protagonismo dos primeiros professores à efetivação do espaço formativo da Escola Normal
cearense como suporte profissional de docência, sendo uma conquista de educadores da escola
primária. Ao estudar os professores e suas biografias de vida e de profissão, pretende-se, com
efeito, dar visibilidade àqueles que concederam materialidade e representação às instituições
educativas que, na fala oficial, muitas vezes são esquecidos.
Identificam-se mudanças iniciais perceptíveis nos registros descritos nesta análise, uma das
quais se refere à instalação de um espaço apropriado para o desenvolvimento das práticas
formativas dos futuros professores, uma conquista para a profissionalização docente. Outra
alteração importante, instituída nesse espaço, configura a criação da função do diretor como
supervisor dos professores que lecionavam para as normalistas. Nova mudança foi também a
aplicação de aulas em escolas anexas, de meninas e meninos, e uma preparação específica para
professores em uma Escola Infantil.
Ao iniciar suas atividades de preparação do professorado no Ceará, a Escola Normal,
significou um início da priorização de um lócus específico para a formação inicial de professores
primários e de conhecimentos e práticas com intencionalidade pedagógica nos processos
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formativos. Suas práticas produziram modos e métodos de ensino distintos dos que se praticavam
na escola do professor, pois se baseavam em estudos sobre a infância e a pedagogia, o que nesse
período representou inovações para o ensino, acarretando novas exigências profissionais para o
desempenho da atividade professoral nas últimas décadas do século XIX e para os dias atuais.
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Resumo
Este estudo sobre a formação dos professores primários nos últimos anos do século XIX pretende
reconstituir a história da Escola Normal da Província Cearense, no momento de criação, instalação e
início das suas atividades pedagógicas, com base nas biografias de professores e de seus ideários
pedagógicos, em particular, José de Carlos Barcelos, fundador e diretor dessa instituição. Este ensaio
com enfoque qualitativo em educação assentou-se na seara da Ciência Histórica e seus respectivos
conceitos de tempo, documentos históricos e biografia dos estudos da História Nova, naqueles de duas
áreas historiográficas, das instituições educativas e do método biográfico. Busca-se reconhecer, neste
escrito, o protagonismo de professores que promoveram e realizaram a passagem do modelo formativo
prático, do professor adjunto, predominante, até os anos oitenta do século XIX para outro, da Escola
Normal com perspectivas acadêmicas, instituído sob a lógica da racionalidade e do pensamento
científico em formação desse período. Destaca-se o fato de que o momento dessa inauguração coincide
com a passagem do modelo escolar jesuítico da época Colonial para uma nova escola primária, em
formação. Essas mudanças foram objeto das influências dos ideários filosóficos, racionalistas,
positivistas e liberais da época, inspirando o pensamento pedagógico moderno de organização escolar e
o fortalecimento do modo de preparação do professorado com características mais acadêmicas, e
enciclopédicas, centrado nos conhecimentos e na aplicação de métodos. Por fim, com esta curta
investigação, propõe-se desvelar o modo como os primeiros professores da Escola Normal e seus
ideários influenciaram a institucionalização do modelo formativo acadêmico e na produção de um
pensamento pedagógico moderno no Ceará, cujo legado cultural ainda é praticado nos cursos de
preparação de professores primários, até os dias de hoje.
Palavras-chave: História da formação docente; Escola Normal; José de Barcelos; Professor primário
cearense.
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EXPERIÊNCIA, MEMÓRIA E NARRATIVA DE
PROFESSORES EM FORMAÇÃO
Everardo Paiva de Andrade – UFF
Beatriz de Oliveira Paes – UFF
Jean Henrique de Macedo Viana – UFF
Cristóbal Julià – PPGE-UFF
Pedro Alves Castro – PPGE-UFF
Marlon Messias Santana Cruz – UNEB/UESB
João Augusto Galvão Rosa Costa – Rede Municipal de Duque de Caxias
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Resumo
O objetivo deste Painel é discutir processos formativos – e não apenas na formação inicial, senão
também dos próprios formadores – nos quais a escrita de si, sob a forma de memoriais de formação,
adquirem importância crucial. Como foi dito em um dos textos, escrever um memorial no qual se narra
o tempo da constituição como professor significa apropriar-se da temporalidade da docência,
capacitando-se à intervenção no percurso da própria formação. O memorial assume, portanto, o caráter
dessa obra que se destaca do fundo opaco das vivências como experiência de um professor em
formação. Uma mesma abordagem aproxima os três textos: a importância que atribui às narrativas em
uma pesquisa com histórias de vida e escrita autobiográfica. Compartilham também um mesmo
contexto: a formação de professores, ou melhor, professores experimentando a formação, ainda que
em momentos variados da vida e/ou da carreira. São também estudos que contemplam diferentes áreas
do currículo da Educação Básica: a História e a Educação Física. No primeiro deles, dois licenciandos e
um formador encontram-se à certa altura do percurso trans/formativo, dando partida ao movimento
da reflexividade autobiográfica. Partindo do pensamento decolonial, o segundo texto destaca a
centralidade dos sujeitos e dos contextos nos processos formativos. Por fim, o terceiro texto discute a
importância crítica da escrita de memoriais na dinâmica das práticas corporais, a partir da experiência
do PIBID. Por fim, entre diálogos, insurgências e políticas, o Painel se propõe a mobilizar diferentes
perspectivas teórico-epistemológicas e teórico-metodológicas em uma perspectiva alargada para a
formação (inicial, continuada) de professores.
Palavras-chave Formação de professores; tempo da docência; narrativa; memorial; História; Educação
Física.
PERCURSOS DE TRANS/FORMAÇÃO NARRATIVA DE PROFESSORES DE HISTÓRIA
Everardo Paiva de Andrade – UFF
Beatriz de Oliveira Paes – UFF
Jean Henrique de Macedo Viana – UFF
Tudo conspira para que a atenção esteja na contingência de sobreviver, contudo,
sobreviver é apenas a manutenção da condição animal. A humanidade é uma ideia
para depois da sobrevivência. Ela coloca-se para lá de comer, vestir, habitar. Quando
me bato pela Cultura, não é senão nesta convicção profunda de que é ela que nos
estrutura para o projeto humano, isso que nos levanta da contingência do bicho e nos
elogia com o brio do conhecimento, da imaginação e da criatividade.
[Valter Hugo Mãe]

Na epígrafe acima, o escritor Valter Hugo Mãe parece colocar-se de acordo, ao menos em
parte, com o entendimento do ensaísta Tzvetan Todorov quando afirma a impossibilidade de se
reduzir a humanidade ao especificamente humano: para Todorov, o homem é, antes de tudo, um
objeto material, mas ao mesmo tempo um ser vivo, e também um ser humano. Nessa tríplice
dimensão irredutível umas às outras – cósmica, animal e social/cultural –, importa destacar a
fronteira entre ser e viver, mas sobretudo entre a pulsão de viver e a pulsão de existir, equivalente
ao senso de incompletude derivado da infinita necessidade do reconhecimento.
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Tendo partido – afirma Todorov (2014, p. 84) – da distinção freudiana entre pulsões de vida e
pulsões de morte, chegamos a uma tripartição – entre ser, viver e existir. A pulsão de ser, nós a partilhamos
com qualquer matéria; a pulsão de viver, com todos os seres vivos; mas, quanto à pulsão de existir, esta é
especificamente humana.

É nesta compreensão da Antropologia cujo objeto são as sociedades e suas culturas, mas que
em seu sentido geral nunca perde o interesse pela compreensão que temos acerca do humano – no
caso, não tanto do lugar do homem na sociedade, mas do lugar que a sociedade ocupa no homem –
que parece ancorar-se o projeto de uma pesquisa (auto)biográfica. Dizendo de outro modo, trata-se
da questão antropológica da constituição do indivíduo em um complexo articulado de contingências
estruturantes, não obstante que ele seja mediado pela capacidade de agência de indivíduos e grupos.
Mas o que é isto, afinal, uma pesquisa (auto)biográfica? E o que ela tem a ver com o
propósito deste texto, escrito a seis mãos por professores vivendo seus percursos formativos?
O TEXTO
O presente texto é uma narrativa produzida em muitos planos distintos. Num deles, no plano
dos percursos individuais de formação, dois jovens licenciandos em formação inicial e um formador
universitário e ex-professor da escola, narram suas trajetórias em direção a um futuro que projeta a
profissão docente. Encontraram-se na sala de aula de uma licenciatura em História da universidade
pública. Entre os dois primeiros, docência e História parecem ainda indissociáveis, como se só se
pudesse ser professor sendo de História, talvez porque chegam à formação primeiro pela descoberta
da História, e só depois ao magistério como profissão. O formador encontra-se em uma etapa
avançada da carreira, depois de algumas décadas como professor da escola. Formado em História
na universidade e professor desta disciplina por longos anos na escola, lecionou também diversas
outras matérias, além de passar por encargos de coordenação e gestão e pela militância sindical, o
que talvez torne a História apenas uma das muitas referências (não a de menor importância,
certamente) da vida profissional.
Por outro lado, no plano da produção do conhecimento, importa reconhecer que pesquisa e
ensino constituem atividades indissociáveis, ainda que nem sempre facilmente conciliáveis, do
ponto de vista dos fins da instituição universitária. Nesse sentido, talvez mais do que simplesmente
transmitir conteúdos dos conhecimentos que interessam à formação docente, importa considerar o
modo como tais conhecimentos são produzidos, suas conexões teóricas e metodológicas, a fim de
que a pesquisa possa se constituir, de fato, como um princípio formativo para a profissão. Nesse
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caso, o presente texto se apresenta também como uma narrativa que exercita procedimentos de
pesquisa acadêmica no campo da Educação e da formação docente, aqueles que se identificam com
a pesquisa autobiográfica, articulando metodologias de história de vida e escrita de si,
particularmente no que se refere ao trato metodológico dos memoriais.
Por fim, um terceiro plano narrativo pode se identificar como de formação reflexiva, isto é,
um plano no qual os envolvidos elaboram materiais, atualizam processos, examinam passados,
mobilizam leituras, experimentam relações, articulam práticas, produzem textos, enfim, refletem
sobre o contexto da formação, mas principalmente sobre o que ocorre a cada sujeito no decorrer
desse encontro pedagógico. A reflexividade aqui referida dialoga com o que Gaston Pineau entende
por pesquisa-formação, referindo-se a um método coletivamente construído, identificado como
“interativo, dialético, dialógico ou de coinvestimento”, que lance os coautores nessa tríplice
aventura de expressão biográfica, de exposição social e de transformações experienciais
compartilhadas (PINEAU, 2012, p. 140).
Uma das inspirações deste texto, interessado na origem da docência como profissão no
percurso existencial do sujeito, é a pesquisa de Tzvetan Todorov sobre a origem dos indivíduos e o
surgimento da existência, a partir da qual podemos nos indagar, talvez, sobre a construção de uma
personalidade docente no processo por meio do qual nos tornamos professores. Tal
desenvolvimento parece se dar tanto pela aquisição de elementos radicalmente novos (sobretudo
conhecimentos, atividades e práticas presentes nos currículos de formação) quanto pela
diversificação e especialização de experiências e dimensões pessoais presentes de antemão nas
histórias de vida dos professores.
Tratando do movimento contínuo e variado da diversificação do “contrato social” da
criança, Todorov sugere que o desenvolvimento da memória, entre o 9º e o 18º mês de vida,
equivale a um “segundo nascimento, uma entrada definitiva no mundo humano” (TODOROV,
2014, p. 100). Do mesmo modo, a partir de então, combinando e articulando duas funções –
referencial e comunicativa –, previamente preparadas pela consolidação da capacidade de
simbolizar e pela prática do “diálogo” pré-verbal, a linguagem “se torna a atividade humana por
excelência (...) e sua aquisição consagra a entrada definitiva e irreversível da criança na existência”
(idem, p. 102). Tudo isso parece sugerir reflexões importantes a propósito da mobilização
progressiva da memória e da linguagem em favor da profissão. Permite interiorizar uma dimensão
temporal da docência, apropriada como tempo humano, no sentido de Paul Ricoeur (2016);
identificar e diferenciar indivíduos, para além de um aluno ideal e de um professor genérico;
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descobrir a intencionalidade da ação pedagógica em face de contextos e sujeitos concretos, contra
idealizações tão comuns em cenários de formação; enfim, descobrir a natureza relacional de uma
profissão que reafirma e atualiza a incompletude humana.
Memória e linguagem consideradas deste ponto de vista, e em face da profissão docente,
parecem configurar a oportunidade de uma tomada existencial de consciência com impacto
considerável nas experiências formativas. Para além dos processos institucionalmente organizados e
das prescrições curriculares formais, que se deve necessariamente percorrer rumo à certificação
profissional, tornar-se professor parece ser, em certa medida, uma deliberação autobiográfica. Nesse
caso, estamos próximos, também, da noção de identidade narrativa, de J. P. Eakin, segundo a qual a
narrativa, mais do que algo que se conta ou acolhe, “é parte essencial de nossa percepção sobre
aquilo que somos” (EAKIN, 2019, p. 9). De acordo com o autor, vivemos autobiograficamente:
“tendemos a pensar na autobiografia como algo que é criado depois do fato, a um passo da
experiência que é seu assunto, como uma coisa acabada e encerrada”, mas a própria experiência já é
a autobiografia em processo, mapeando nossas vidas no tempo (idem, p. 174-5). No que interessa a
este texto, particularmente, pode-se dizer que “autobiografias escritas representam uma parte
pequena, embora reveladora de um fenômeno muito maior: a narração de si que praticamos todos os
dias” (idem, p. 48).
Outra inspiração deste texto é a tese hermenêutica de Ricoeur, segundo a qual há uma
correlação entre o caráter temporal da experiência humana e a atividade de narrar uma história. Tal
correlação implica em uma recursividade: se o tempo se torna tempo humano quando é narrado, é a
própria narrativa que dá sentido à experiência temporal humana. O que deve evidenciar essa
correlação tempo/narrativa é a análise hermenêutica, por meio da articulação entre os três
momentos da mimese (I, II e III), na medida em que, para Ricoeur (2016, p. 95) “é construindo a
relação entre os três modos miméticos que constituo a mediação entre tempo e narrativa”. A análise
hermenêutica, portanto, deve ser capaz de reconstruir “o conjunto das operações pelas quais uma
obra se destaca do fundo opaco do viver, do agir e do sofrer, para ser dada por um autor a um leitor
que a recebe é assim muda seu agir” (idem, p. 94-5). Nesse sentido, pode-se dizer que a mimese II,
(a configuração constitutiva da composição da intriga na produção textual), é o eixo da análise,
extraindo sua inteligibilidade da posição intermediária, capaz de conduzir do antes (da prefiguração
do campo prático, característico da mimese I) ao depois (a refiguração pela recepção da obra, na
mimese III) do texto, isto é, “de transfigurar o antes em depois por seu poder de configuração”
(idem, p. 94).
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Escrever um memorial no qual se narra o tempo da própria constituição como professor de
História significa, pois, apropriar-se da temporalidade da docência e, por essa via, capacitar-se à
intervenção no percurso da própria formação. O memorial assume o caráter dessa obra que se
destaca das vivências como experiência de um professor em formação, experiência no sentido de
Larrosa (2002, p. 21), como aquilo “que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”, mas
também como agência, isto é, como intervenção voluntária e intencional do professor em seu
percurso formativo, expresso na linguagem que configura um texto e o passa adiante, a si mesmo
como leitor e a um leitor eventualmente interessado nessa experiência. O texto configurado no
memorial, portanto, conduz a formação do antes prefigurado na prática ao depois da refiguração na
leitura. Com Ricoeur (2016, p. 95), diríamos que seguimos, pois, “o destino de um tempo
prefigurado a um tempo refigurado pela mediação de um tempo configurado”.
Se essa narrativa memorialística envolve a própria experiência vivida, uma vida do
profissional que se está formando, então ela é parte inerente desse processo formativo.
O CONTEXTO
Ainda faz algum sentido falar de uma face oculta da universidade? A expressão vem de
Kourganoff (1990), referindo-se às causas da carência pedagógica do ensino superior, em geral
associadas a uma hierarquia bastante rígida entre os elementos identificados com a missão da
instituição universitária: ensino, pesquisa, extensão e gestão. A questão aqui está propositalmente
deslocada para pensar a relação entre licenciatura e bacharelado, entre formação pedagógica e
formação científica, em parte alicerçada numa compreensão de complementaridade da primeira
formação para com a segunda, no sentido de que, ao que parece, sem prejuízo do prestígio
simbólico dos cursos de bacharelado, são as licenciaturas que adquirem um novo status no ensino
superior brasileiro, pelo menos nos últimos tempos, após décadas de uma hierarquização que lhe era
desfavorável.
Há certamente notícia de muitas experiências, concepções e práticas de formação de
professores para a escola na educação brasileira. A institucionalização dos cursos de licenciatura
nas universidades públicas, tradição inventada há quase um século, não é, sem dúvida, das menos
importantes. Desde a promulgação da LDB, em 1996, as licenciaturas parecem ocupar o centro de
uma série de disputas no âmbito da educação superior, como evidenciam: (i) a reforma curricular e
institucional normatizada pelo CNE na virada do século; (ii) as políticas de democratização do
acesso e de defesa de uma educação antirracista, a partir da primeira década do XXI; (iii) o fomento
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à formação inicial docente em proporções comparáveis à iniciação científica, sobretudo via PIBID;
(iv) a proliferação de novas concepções teórico-epistemológicas e a consolidação de uma
comunidade de formadores com densidade reflexiva, conectando universidade e escola; (v) em
tempos mais recentes, a configuração da educação como um movimento social capaz de sensibilizar
e mobilizar jovens para a profissão, a despeito da imagem pública bastante degradada, em termos
das condições de trabalho e dos níveis de remuneração.
Considerando que muitas vozes seguem criando sentidos na formação de professores no
Brasil, com maior ou menor conformidade, mas também à contrapelo, as licenciaturas vão sendo
revigoradas no ambiente acadêmico brasileiro deste século. Na UFF, as discussões caminharam em
paralelo aos debates no CNE, resultando na construção própria de diretrizes curriculares, em
diálogo com aquelas normas, definindo os componentes e respectivas cargas horárias. A adoção
dessas diretrizes nos colegiados dos vários cursos da universidade, porém, não se deu de maneira
automática nem uniforme. Se todas as licenciaturas da UFF deveriam incluir 400 horas de Prática
Curricular, aqui denominadas Prática Educativa, ou mesmo as 400 horas do Estágio
Supervisionado, no formato de quatro módulos de 100 horas, sob a denominação de Pesquisa e
Prática de Ensino (PPE), tais modificações foram aparecendo caso a caso, e no curso de História,
particularmente, não se concretizou antes do fim daquela década.
O material narrativo de que trata este texto foi produzido no primeiro dos quatro módulos de
PPE das turmas de História, no segundo semestre de 2019. Na UFF, as chamadas PPEs são
componentes curriculares comuns a todas as licenciaturas, ainda que as turmas sejam
monodisciplinares e regidas por professores com formação em cada área específica de
conhecimento. No contexto das PPEs ocorre o acompanhamento do estágio, obrigatório aos
licenciandos a partir de terceiro período dos cursos, uma vez iniciadas as disciplinas de formação
pedagógica (Didática, Psicologia da Educação e Organização da Educação no Brasil), a cargo da
Faculdade de Educação. Em conjunto, integram a Base Comum para os cursos de licenciatura da
UFF. Ao que parece, tal arranjo resultou de um pacto firmado no Colegiado das Licenciaturas da
Universidade por ocasião do ajuste entre seu(s) projeto(s) de formação de professores e as normas
aprovadas no CNE, sancionadas pelo MEC entre os anos de 2001 e 2002: as coordenações dos
cursos organizariam ao seu modo as 400 horas de Praticas Educativas e as Atividades AcadêmicoCientífico-Culturais, enquanto a Faculdade de Educação se incumbiria da oferta de três disciplinas
obrigatórias e uma optativa, além da supervisão das 400 horas de PPE.
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De modo que, no caso particular do curso de História, as PPEs são hoje conduzidas por uma
comunidade de cinco professores identificados com o campo do Ensino de História, compreendido
como lugar de fronteira (Monteiro e Penna, 2011), distribuindo o trabalho formativo entre a imersão
no ambiente da escola e a reflexão teórico-prática de questões de interesse para a escola e a
docência. Uma dessas questões, obviamente, é o objeto do presente texto: a escrita de si, a
construção autobiográfica, a narrativa em primeira pessoa de uma história de vida que dê sentido ao
processo pelo qual alguém se torna professor, surpreendido justamente em pleno percurso.
Um texto escrito recentemente, no contexto do PIBID, fala de reorquestração de saberes
para descrever processos de formação de professores de História para a Educação Básica ajustando
o foco para a mudança operada no mecanismo que organiza e preside o conjunto de conhecimentos
e saberes envolvidos nesse percurso: dos conhecimentos universitários na formação inicial (a
disciplina acadêmica e os conhecimentos pedagógicos), para os saberes escolares e experienciais
docentes, a memória e a história de vida, na formação continuada. Considera que a formação ocorre
por dupla mediação, teórica e profissional. Se a formação para a profissão docente reúne saberes
articulados ao longo da vida, a etapa inicial de configuração da carreira propriamente dita articula
sujeitos que transitam, num percurso de mão dupla, entre a universidade e a escola. No PIBID,
particularmente, os sujeitos experimentam um movimento de trans/formação, posto que vários
sujeitos estão em formação em um processo circular em que todos se formam, formando-se
mutuamente. Não se formam porém para as mesmas coisas. “A formação proporcionada pelas ações
desenvolvidas no PIBID forma, simultânea e reciprocamente, o professor para a educação básica, o
formador de professores na escola e também o formador de professores na universidade”
(ANDRADE, ALMEIDA, NASCIMENTO, ARAÚJO, 2018, p. 42).
O texto citado acima foi construído também a muitas mãos, por professores da universidade
e da escola, e também por licenciandos em formação inicial. Esse processo recíproco de formação a
muitas mãos compromete e envolve irrevogavelmente uns na formação dos outros, exigindo não só
o reconhecimento da diferença de papéis, que não se apaga ou confunde sob o signo da formação,
mas também das múltiplas formas pelas quais cada um assume suas responsabilidades e
compromissos sob a forma de um protagonismo compartilhado. Pois bem, reorquestração de
saberes, movimento de trans/formação e protagonismo compartilhado compõem, juntos,
referências cruciais da semântica assumida neste texto.
Como foi apresentada ou sugerida aos estudantes, em PPE1, a possibilidade de escrita do
memorial? A avaliação em PPE1 consiste basicamente na escrita de um relatório de imersão no
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ambiente do estágio escolar, subdividido em três partes com distintas ênfases temáticas: observação
institucional, materiais didáticos presentes nas aulas de História e balanço crítico-reflexivo sobre a
experiência do estágio. Cada parte do relatório deveria mobilizar os textos trabalhados nos
encontros presenciais, em sala de aula na universidade, ou outras referências que fazem parte do
acervo pessoal dos licenciados. O primeiro texto trabalhado em sala, porém, tratava da discussão
sobre narrativas autobiográficas e escrita de memoriais (PASSEGGI, 2008), abrindo assim a
oportunidade para que se fizesse uma proposta na contramão da regra geral de avaliação: uma das
partes do relatório poderia ser substituída pela escrita do memorial, para quem assim o desejasse.
A questão sugerida era sempre a mesma: qual foi o caminho percorrido que lhe trouxe até
aqui? Como você está se tornando professor/a de História? Conte uma história, a sua história de
formação. Mas, como assim, uma história pessoal, contada na primeira pessoa, valendo como
trabalho acadêmico? As dúvidas são recorrentes: aspectos formais do texto (Quantas páginas? Tem
que citar outros textos?); construção de uma história (Por onde começar? O que incluir e o que
deixar de fora?) etc. Convidados a narrar o caminho percorrido até este momento, na iminência de
se tornarem professores, mas sem nenhuma obrigatoriedade de fazê-lo (e de fato alguns declinaram
do convite, a despeito das leituras e dos argumentos), muitos expressam uma certa perplexidade:
para que serve um memorial? Outros, porém, conduzem a reflexividade da linguagem para esse
momento que, não sem algum exagero, talvez pudéssemos identificar ao nascimento do professor.
OS MEMORIAIS
O que significa pedir a um estudante de História, em vias de se tornar professor de História
na escola de Educação Básica, que escreva um memorial contando a história1 do tempo percorrido
até aqui? Talvez pense, com razão, que a palavra memorial remete a memória, e que a ideia de
memória, por sua vez, como a de história, serve-se de um tempo passado. Mas é o mesmo tempo,
afinal, ou a mesma compreensão do tempo, na memória e na História? O historiador Antoine Prost
atribui toda diferença ao distanciamento e à objetivação ausentes no tempo da memória, cuja
flexibilidade e modificação em função de experiências ulteriores lhe confere força e carga afetiva.
Por outro lado:
Uso aqui a diferença sugerida por Cardoso (1981) – mas apenas como recurso gráfico de escrita – para me referir à
palavra história com inicial maiúscula ou minúscula quando se trata, respectivamente, de conhecimento ou de processo
histórico. Ivor Goodson (2015), em seus trabalhos sobre histórias de vida dos professores, opera a distinção clássica
entre estória (a narrativa pessoal e subjetiva do narrador) e história (o texto resultante do trabalho de localização dessa
narrativa pelo historiador).
1
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O tempo da história constrói-se contra o da memória. (...) O registro frio e sereno da
razão toma o lugar do registro, mais caloroso e tumultuado, das emoções; em vez de
reviver, trata-se de compreender” (PROST, 2014, p. 106).

Então é isto: pede-se ao estudante e futuro professor de História um memorial, uma
memória, uma narrativa nada distante e nada objetiva, um olhar afetivo capaz de dar um sentido
existencial ao vivido, tal como lhe parece desde o mirante deste presente.
O ponto de partida material deste artigo, de fato, é o aceite de uma Licencianda e um
Licenciando ao convite para que narrem o que os trouxe até aqui, à História, mas também à
docência iminente. Eles narram a vida, portanto constroem uma história com sentido para si, na
perspectiva de formandos que são, em um contexto de formação inicial. Nós estamos juntos, mas
não fazemos a mesma coisa. Nosso encontro não é desprovido de diferenças em relação ao que
vivemos, à altura da vida em que nos encontramos, logo é um encontro na diferença. Convido-os à
experiência da reflexividade autobiográfica, trago aportes que nos ajudam a legitimar a escrita das
memórias como “gênero acadêmico autobiográfico” e como “dispositivo de formação” (Passeggi e
Barbosa, 2008), já que para a exigência crítica deles próprios, estudantes de História, não basta
contar uma história sem estabelecer um nexo com a História que estudam e na qual também se
formam historiadores. Nesse movimento, entre o convite, o diálogo, a escrita dos memoriais e este
texto, eu também me formo, renovando meus compromissos existenciais e profissionais como
formador e revendo minhas concepções teóricas e epistemológicas de pesquisador, descobrindo os
meandros da pesquisa autobiográfica.
A escolha da Licencianda pela escola, pelo pertencimento orgulhoso ao Colégio Santo
Agostinho (mesmo que confrontado e questionado posteriormente), releva a admiração nutrida pela
professora de História do final do ensino fundamental: “o que ela está fazendo é o que eu quero
fazer!” Outras referências vão aparecendo pouco a pouco no enredo: o companheirismo do pai, as
boas condições financeiras da família, as viagens internacionais e o acesso a bens culturais de alto
prestígio no ocidente, o encontro precoce com um tema de interesse (a História da Rússia, numa
perspectiva mais típica da sensibilidade da pesquisa do que talvez da docência). Ela vai elaborando
a intriga em sua história: o sucesso compulsório que se exige dos estudantes daquela escola, a
constatação do pouco apreço pela licenciatura e pela profissão docente e os conflitos familiares
derivados da opção precoce, a busca do que pode haver de melhor (se tiver que ser professora, então
que seja pela UFF), as novas experiências existenciais fora da bolha dos relacionamentos locais
(andar de ônibus, amizades com moradores de áreas periféricas) etc. Mas é preciso também elaborar
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ensaios de conciliação: as marcas liberais de uma formação agostiniana ilustrada (caritas et
scientia; ama e faze o que quiseres), o empenho para superar as primeiras dificuldades (estudar sem
ninguém para cobrar, estudar o que não gosta, vencer o desânimo quando ele chega). Nesse embate,
as consequências logo aparecem – depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Entre as convicções
iniciais, porém, o jogo jogado da intriga em construção, os conflitos e o adoecimento, uma frágil
memória parece sustentar a continuidade da história, pelo menos por enquanto: o que disse da
antiga professora de História, alguém há de dizer de mim: “o que ela está fazendo é o que eu quero
fazer!”
O começo de Jean pontua aquilo que está em vias de mudar: sua identificação como um cara
de exatas. Mas a mudança ocorre no plano pessoal, logo é preciso narrá-la em primeira pessoa, o
que não deixa de ser motivo de estranhamento. A explicação da mudança constitui a própria intriga:
retrocedendo ao ensino médio, segue narrando ano a ano, capturando seu desencontro com as
exatas, a mudança em chave cronológica, herança insuspeitada de uma velha identidade. Súbito,
numa observação talvez motivada pelos novos tempos, percebe que na escola técnica de nível
médio os engenheiros ensinavam, mas não eram professores: a diferença entre um engenheiro e um
professor está no “estímulo negativo para perguntas”. Em um balanço de perdas e ganhos (mais
perdas do que ganhos), segue construindo a intriga: algo está em vias de desaparecer, mas o que
vem tomar o seu lugar? Experimenta as extensões da crise na escola – econômica, acadêmica,
pessoal – e não vislumbra saída! Muitas dúvidas vão se acumulando, velhos hábitos são desativados
(o jogo, por exemplo), novos “vícios” aparecem trazendo sentido para esses dias vazios (a malhação
na academia). Enfim, 2014 se foi aos trancos e barrancos; 2015 chega sem promessas, mas visto de
hoje, foi o ano da virada: a busca por um estágio na indústria em plena crise econômica, o
aprofundamento da crise pessoal, a História emergindo em meio ao desinteresse geral (alguns temas
interessantes, um trabalho escolar bem sucedido, articulado à conjuntura política da Grécia, a
experiência de uma aula para os colegas sobre a era Vargas). Juntas, essas experiências desconexas
começam a fazer algum sentido, a própria história vivida abre caminho no presente incerto, algumas
peças parecem se encaixar: chegar atrasado e perder a prova do ENEM parece ter sido a gota d’água
para ganhar mais um tempo e amadurecer a decisão. Ganhou e perdeu 2016, jogando, discutindo
política na net, malhando na academia, trabalhando e pensando, sim, por que não? – a História
como primeira opção e a Educação Física como segunda. Tudo bem, a nota daria para entrar em
quase todas as engenharias!
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PARA NÃO CONCLUIR
... quando baixa um silêncio e eu sinto o tempo passando bem rente de mim, até
ouvindo seu barulho...
[Noemi Jaffe]

Bem, mas como diria o poeta, ainda estão rolando os dados. Ou como diria o filósofo, não
estamos falando de uma experiência e de uma prática pronta e acabada ou de um mundo que já deu
tudo o que poderia dar, mas das coisas se fazendo, da realidade enquanto está se produzindo
(LAPOUJADE, 2017). Não nos desvencilhamos tão simplesmente assim das nossas marcas antigas
e profundas. Quando cada um de nós vê o tempo passando bem rente, ouvindo seu barulho, como
registra esse sentimento?
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Resumo
O ponto de partida material deste artigo é o aceite de dois licenciandos ao convite para que narrem o
que os trouxe até à História e à docência iminente. Eles narram a vida, construindo uma história com
sentido para si, em um contexto de formação inicial. Nós estamos juntos, mas não fazemos a mesma
coisa. Nosso encontro não é desprovido de diferenças em relação ao que vivemos, à altura da vida em
que nos encontramos, logo é um encontro na diferença. Convido-os à experiência da reflexividade
autobiográfica, trago aportes que nos ajudam a legitimar a escrita das memórias como “gênero
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acadêmico autobiográfico” e como “dispositivo de formação”. Para eles, não basta contar uma história
sem estabelecer um nexo com a História na qual também se formam historiadores. Nesse movimento,
eu também me formo, renovando compromissos existenciais e profissionais como formador e revendo
minhas concepções de pesquisador, descobrindo os meandros da pesquisa autobiográfica. Uma das
inspirações deste texto, interessado na origem da docência como profissão no percurso existencial do
sujeito, é a pesquisa de Todorov sobre a origem dos indivíduos e o surgimento da existência, a partir da
qual podemos nos indagar sobre a construção de uma personalidade docente ao nos tornamos
professores. Outra inspiração é a tese hermenêutica de Ricoeur, segundo a qual existe uma correlação
entre tempo e narrativa. Tal correlação implica em uma recursividade na medida em que o tempo se
torna humano quando é narrado enquanto a narrativa dá sentido à experiência temporal humana.
Escrever um memorial no qual se narra o tempo da constituição como professor significa, enfim,
apropriar-se da temporalidade da docência, capacitando-se à intervenção no percurso da própria
formação. O memorial assume, portanto, o caráter dessa obra que se destaca do fundo opaco das
vivências como experiência de um professor em formação.
Palavras-chave: Formação de professores; docência; tempo; narrativa; memorial.
MEMORIAIS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
APROXIMAÇÕES DECOLONIAIS
João Augusto Galvão Rosa Costa – Rede Municipal de Duque de Caxias
Cristóbal Julià – PPGE-UFF
Pedro Alves Castro – PPGE-UFF

INTRODUÇÃO
A formação profissional é um elemento fundamental para a construção do lugar social de
uma profissão, assim, a mesma deve sempre ser problematizada, analisada e modificada de acordo
os sujeitos que dela usufruem e das demandas sociais. Essa formação para a atuação profissional,
em especial, para o exercício docente deverá sempre revisitar as suas bases teórico-práticas e
epistêmicas.
Um dos elementos que pode ser pensado para a formação destinada ao exercício docente é a
construção de memoriais. Através dos exercícios de rememoração – acesso às lembranças,
momentos marcantes, ciclos, experiências, etc, que o memorial2 possibilita outros olhares, dos
próprios sujeitos para a formação inicial e também continuada, considerando os momentos que
antecederam a entrada no curso de graduação e que foram significativos para as suas vidas.
Dessa maneira, esse artigo tem como objetivo analisar o memorial enquanto possibilidade
didática para a formação de professores de Educação Física, a partir de reflexões decolonial, ou
Nesse primeiro momento, nos referimos ao memorial enquanto um gênero textual em sua prevalência usual, ou seja,
em seu formato escrito.
2
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seja, refletirmos sobre outros caminhos que o memorial poderá percorrer, se reinventar enquanto
instrumento formativo de professores durante a formação inicial e também continuada.
Metodologicamente, recorre-se a revisão de literatura, visitando alguns aspectos importantes sobre
o memorial, a didática, a formação de professores e a área da Educação Física, coagulando assim,
em um ensaio crítico sobre as temáticas escolhidas. A base teórica foi selecionada a partir da
experiência vivenciada na disciplina eletiva “Memória e Narrações em Educação” (Experiência,
memória e narrativas de professores), no Programa de Pós-Graduação em Educação, da
Universidade Federal Fluminense, no período letivo de 2019.2.
A especificação de área do conhecimento foi escolhida por ser a Educação Física a
formação inicial em nível de graduação dos autores do artigo, além de ser um desejo de refletir e
pensar ações formativas e didáticas para essa área, enquanto pesquisadores. No entanto, a diferença
formativa dos três autores em suas trajetórias de vida também foi posta enquanto um elemento
importante para pensarmos a utilização de memoriais enquanto elemento didático para a formação
de professores da Educação Física. Sobretudo, professores que se formam na licenciatura e atuam
na Educação Física escolar. Uma dessas diferenças se materializa no fato de que nos formamos em
instituições de ensino de lugares e países diferentes3.
Outro fator motivador para a construção dessa pesquisa foi despertado durante a
participação da disciplina supracitada “Memória e Narrações em Educação”, em especifico, no
momento da construção e compartilhamento dos memoriais formativos de cada um dos sujeitos
participantes, visto que possibilitou a percepção de que os memoriais possuem um potencial para
contribuir de maneira positiva na formação de professores, bem como entender que seu uso não se
caracteriza como uma “receita” de bolo ou uma fórmula que identifique de maneira mais facilitada
os processos formativos dos sujeitos.
Assim, nesse artigo apresentamos na primeira sessão teórica um debate sobre o memorial,
suas potencialidades e alguns elementos que o compõem. Na segunda sessão, problematizaremos a
didática, a formação para a atuação docente em Educação Física com algumas aproximações
decoloniais. Por fim, apresentaremos as considerações finais com algumas indicações de como
reinventar o memorial formativo.

Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade do Estado da Bahia (UNEB/Campus XII), Instituto Provincial
de Educacion Física de Córdoba-Argentina.
3
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MEMORIAL: PARA ALÉM DA ESCRITA DAS EXPERIÊNCIAS
O exercício da escrita é algo desafiador. Para aqueles que em seu cotidiano estão em
constante exercício e contato direto com a mesma, as palavras apresentam-se como um universo de
possibilidades para se expressar, informar, dissertar e se conhecer. Com o desenvolvimento das
sociedades a centralidade da escrita torna-se algo fundamental, o registro, a documentação, a
ciência, a cultura, contam/contaram com ela como um elemento essencial.
No momento da escrita também deixamos marcado o nosso posicionamento ético e político
com o tema abordado, pois entendemos que não há neutralidade em tal ato, assim o registrado
torna-se público e fica sujeito a críticas, compartilhamentos, divergências ou convergências,
fazendo parte da construção democrática e coletiva da ciência.
Outro fenômeno que se apresenta com uma alta complexidade, assim como, o exercício de
escrita, ponto de constante problematização, aperfeiçoamento e análise, é o conhecimento de si
mesmo. Vários locais, pessoas e comunidades, se colocaram a disponibilidade para entender os
sujeitos, as suas experiências, emoções, significação da vida, dentre vários outros pontos. Assim,
pensando nesses dois elementos- escrita e o conhecimento de si-, no contexto da formação de
professores, apresenta-se o memorial, enquanto uma possibilidade didática para pensar em outros
elementos que influenciam/influenciou a constituição do pensamento (percepções, conhecimento,
vivência, etc.) dos professores.
O exercício de “tecer uma figura pública de si” (PASSEGGI, 2008) que é possibilitado pela
escrita de um memorial é algo complexo. Para alguns sujeitos, o revisitar situações, experiências e
afins, podem ser encarados como um momento nostálgico e/ou contemplativo, por outro lado,
outros escolhem ou silenciam diante das situações vividas. O que não impede que um mesmo
sujeito tenha todas essas sensações juntas. Nesse caso, um memorial é sugerido enquanto uma
possibilidade didática formativa de professores, de acesso às memórias, lembranças e silêncios das
trajetórias formativas, sendo-as escolares e não escolares, tendo em vista, uma perspectiva de
educação para além da institucionalização dos espaços destinados a aprendizagem.
Assim, ao se permitir construir uma tessitura de si, enquanto um sujeito público, a dimensão
individual, se perde ou se mistura com a coletividade. Dessa maneira, podemos avançar no
entendimento de “sujeito público”, e pensarmos em uma diversidade de experiências com o outro,
os diversos públicos, que a partir do contato compartilhado, nos faz perceber enquanto uma
individualidade-coletiva. No contexto formativo, essa dimensão se constitui através das
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possibilidades de experiências nas quais os sujeitos estão inseridos, seu contexto social, lugares
formativos – escola, igreja, grupos comunitários, teatro, esportes, etc.-, os sujeitos de seu cotidiano
ou aqueles que eventualmente participam – família, amigos, parceiros, colegas, etc.
Outro elemento que se pode acessar a partir do exercício de construção de um memorial é a
possibilidade de repensar, refletir sobre situações e experiências (PASSEGGI, 2008).
Corriqueiramente, diante das várias demandas do dia a dia de um professor, notamos uma
automatização ou “rotinização” dos atributos profissionais, assim, os momentos para a reflexão do
próprio exercício profissional, da prática pedagógica e das situações vivenciadas no cotidiano
escolar não são contempladas em um momento de problematização e análise. Facilmente, pensamos
esses movimentos em um contexto individual, no entanto, em uma dimensão coletiva, esses
exercícios também não são contemplados.
As reflexões das experiências vivenciadas, a partir de um memorial, ainda podem revelar as
ambivalências e desafios, que situadas, auxiliam na constituição da identidade do autor
(PASSEGGI, 2008). No caso de um professor, considerando o perfil socioeconômico que
predomina na docência percebe-se que os desafios são diversos, para aqueles advindos das classes
populares, desde as necessidades básicas para a sobrevivência, até as condições financeiras mínimas
para se manter em um espaço de escolarização, e aqui, não referimos apenas a escola, mas a
qualquer outro espaço que ofereça atividades de desenvolvimento intelectual, artístico e cultural nas
crianças e jovens.
No caso específico dos professores da disciplina escolar Educação Física, percebe-se outros
desafios que se somam aos do cotidiano escolar, a começar pelo seu lugar curricular 4. Esse
posicionamento perante a comunidade escolar, em muitas ocasiões, é atacado, seja pela não
valorização das aulas de Educação Física, seja pela apropriação profissional por outros colegas sem
formação específica na área, no intuito de complementar a quadro de horários, contribuindo para a
recorrência da desvalorização da área.
Outro ponto potente que um memorial carrega é a possibilidade de deixar o sujeito “ter o
cuidado em tecer” (PASSEGGI, 2008) as histórias, fatos, o “como” e de que forma as experiências
foram fatores formativos em sua vida cotidiana, intelectual e profissional. No contexto da disciplina
escolar Educação Física percebe-se que as experiências corporais é um dos fatores determinantes
O lugar curricular se refere ao posicionamento de uma determina disciplina a partir de sua valorização no ambiente
escolar de aprendizagem. Assim, devem-se considerar quais as contribuições de um determinado componente curricular
para a formação e aprendizagem dos estudantes.
4
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para a escolha da área, as vivencias durante as aulas da disciplina escolar e o contato com os
professores da área.
Percebemos isto nos memoriais dos autores, os quais a corporeidade se faz presente ao
longo do relato dos mesmos, em diferentes momentos da sua vida, como podemos observar a
seguir:
Na minha infância, cresci brincando na rua, no quintal de casa, e nos terrenos baldios
do bairro. Prioritariamente as atividades corporais eram as de minha preferência,
futebol, confecção de choças (casinhas de madeira, galhos de arvore e afins), fazer
mini churrascos, brincar de carpintaria com as ferramentas do meu pai, bolinha de
gude, construção de circuitos para as competições de bicicleta, guerra de balões de
água no carnaval, “lutinhas”, confecção de túneis [...] (memorial do C.).
[...] Rodar pião, bolinha de gude, brincar de pique, jogar bola e Soltar Pipa. A cultura
da pipa na minha infância foi muito forte, principalmente nesse bairro situado na zona
oeste do Rio de Janeiro. Um saber passado de geração para geração. Meus tios já
soltavam pipa quando pequenos. Cresci vendo eles soltarem e fazerem pipa,
mergulhado nas ruas e em cima das lajes, olhando para o céu, sentindo o vento,
analisando o tempo para ver se ia chover ou não, contando as horas para as férias.
(memorial do J.).
Minha infância foi bem divertida, passava um bom tempo na casa da minha avó, ou
em casa, abrindo buracos no quintal, roubando ciriguela verde, indo para a roça,
brincando com meus primos e primas, e cantando muito mamonas assassinas nos
aniversários infantis. Lembro-me da cultura de ouvir o rádio em casa todas as manhãs,
a música “O trem das sete” do Raul Seixas, era algo mágico. (memorial do P.).

Nesse contexto, esse tecer sempre será uma produção do autor, o caráter próprio é marcante
e determinante para as escolhas do que será contato e de quais maneiras isso irá acontecer.
O exercício possibilitado pela construção de memoriais é assim, um instrumento didático
possível para o desenvolvimento de debates e diálogos coletivos, nesse sentido, outro elemento que
pode ser resgatado e ativo em um contexto maior é a ideia de memória coletiva. A recuperação
realizada pelo memorial poderá evidenciar algumas outras possibilidades de produção do
conhecimento, considerando as práxis políticas, as lógicas de saber, a partir do compartilhamento
da memória coletiva (PASSEGGI, 2008). Ao trazermos o elemento da memória coletiva,
poderemos assim, potencializar ainda mais o papel formativo do memorial, em sua dimensão
individual, mas, principalmente, coletiva, no intuito de abordar aspectos negligenciados ao longo
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dos tempos, mas que se manifestam na vida profissional e cotidiana dos sujeitos, nesse caso, na dos
professores.
No entanto, falar de memorial é falar de escrita, e a escrita por si, se apresenta enquanto um
elemento colonizador, principalmente, se pensarmos no contexto latino-americano. Contexto no
qual, a colonização foi imposta em todas as dimensões possíveis, cultural, religiosa, econômica, etc.
Assim, o processo de alfabetização partia de outra realidade, diferente da vivenciada pelos nativos
que tinham como lar o continente sul-americano. Logo, é possível pensar o memorial a partir de
outras referências? Um memorial deve ser apenas escrito? Quais outros elementos podemos agregar
ao memorial? Que elementos do memorial são os que poderiam incomodar o tecido colonial que
ainda se perpetua em nossos cotidianos e processos formativos de professores de Educação Física?
O MEMORIAL ENQUANTO POSSIBILIDADE DIDÁTICA PARA A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: APONTAMENTOS DECOLONIAIS
A formação de professores de Educação Física é um tema de diversos questionamentos e
problematizações. Uma formação que se configura enquanto inicial - a graduação - apresenta-se
com possibilidades e limites como qualquer outra. A licenciatura em Educação Física habilita os
futuros professores a lecionarem no contexto escolar. Essa dimensão é a que mais nos interessa
nesse momento, visto que já atuamos de maneira recorrente no território da Educação Básica.
As suas configurações e experimentações no campo da formação docente se dão pelas
experiências, formação dos professores formadores e pela fundamentação teórico-prática dos
professores que compõem o corpo docente, somando-se temas diversos à grade curricular dos
cursos, carga horária, metodologias, processos avaliativos e a proposta pedagógica.
Nesse sentido, compreendemos o campo da formação de professores de Educação Física não
apenas como um processo construído pela formação inicial, mas também, pelas diversas
experiências dos futuros professores em outros ambientes formativos, sendo-os escolares ou não
escolares. Ao analisarmos as trajetórias formativas, notamos que a didática se apresenta enquanto
um elemento fundamental para a construção da prática pedagógica do professor.
Dessa maneira, compartilhamos do pensamento de Libâneo (1994) que apresenta a didática
como um conjunto dos conhecimentos pedagógicos, que tem como objeto de estudo o processo de
ensino, logo, a mesma deve se ocupar em analisar e problematizar os conteúdos, os objetivos, as
condições e os meios dos processos de ensino, considerando as intenções educacionais.
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Assim, a didática se consolidou enquanto uma área que analisa os fatores diretos e indiretos
que influenciam os processos de ensino. Nesse contexto, pensar em outras possibilidades, meios,
instrumentos, para o desenvolvimento dos estudantes é algo viável e necessário, assim, repensar os
elementos utilizados na formação de professores deve ser um exercício constante na rotina das
Universidades e centros de formação de professores.
O elemento que reapresentamos nesse estudo é o memorial, enquanto possibilidade didática
para a formação5 de professores de Educação Física. No entanto, essa reapresentação do memorial
deve ir além de reinvenção do mesmo enquanto dispositivo formativo, devendo revisitar a sua
forma constitutiva – memorial majoritariamente escrito. Para além da escrita, podemos pensar em
outros elementos para a construção e registro material de um memorial formativo, principalmente
por estarmos situados nessa discussão pelo campo da formação de professores de Educação Física
que atuam ou irão atuar na escola.
Neste sentido, entendemos que nesta possibilidade didática deve estar presente a atitude ou
gesto que incomode e aponte a subverter ordens impostas pelo colonialismo, para se posicionar
como decolonial. Entendemos o decolonial na perspectiva que colocam Castro-Gomes e Grosfoguel
(2007) no sentido de transcender os discursos que supõem que com o fim das administrações
coloniais e a criação dos Estados-Nação nas periferias, vivemos num pós-colonialismo. A este
respeito eles se posicionam da seguinte forma:
Nosotros partimos, en cambio, del supuesto de que la división internacional del
trabajo entre centros y periferias, asi como la jerarquización étnico-racial de las
poblaciones, formada durante vários siglos de expansión colonial europeia, no se
transformo significativamente con el fin del colonialismo y la formación de los
Estado-nación en las periferias. Asistimos, más bien, a uma transición del
colonialismo moderno a la colonialidad global, proceso que certamente há
transformado las formas de dominación desplegadas por la modernidade, pero no la
estrutura de las relaciones centro-periferia a escala mundial. (CASTRO-GOMES;
GROSFOGUEL. Ibidem, p.13. grifo dos autores) 6

Não se pode negar que a escrita é o principal artefato para o registro de informações, em um
memorial e em vários outros gêneros, passa a ser impensável a sua construção sem a mesma. No
Nesse estudo compreendemos a formação de professores como um processo contínuo, ou seja, para além e anterior à
formação inicial. Consolidando-se a partir das trajetórias formativas dos sujeitos e dos vários elementos agregados
durante as experiências vividas.
5

6

Nas citações em línguas estrangeiras, será mantido o idioma original da produção.
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entanto, hoje notamos que as lembranças, fatos, emoções, vivências e experiências, são registradas
de várias outras maneiras, sejam por fotografias, letra de músicas, momentos especiais vividos em
espaços formativos e na vida, viagens, experiências familiares, cheiros, gostos, sons, vídeos, etc.
Assim, ao acionarmos esses outros gêneros, poderemos repensar a constituição das fontes utilizadas
para a confecção de um memorial, rompendo e ampliando assim, um espaço formativo, mas
também podendo decolonizar um gênero linguístico.
Ainda desta forma, o corpo pode contar sua história, um corpo que se desenha como o
sustento da escrita, mas também da oralidade, do movimento, das sensações, emoções, e de todo
que ele traz dos diversos espaços formativos do qual vem participando na sua constituição. Assim,
este corpo traz bagagens que foram carregadas em tanto em espaços formais como não formais,
pudendo agregar aos espaços institucionais formas outras de entender o conhecimento, o
aprendizado e a didática.
Sobre o memorial, na história do magistério e da docência no Brasil, percebemos que o
mesmo é usualmente utilizado em processos seletivos e concursos públicos para o ingresso na
carreira docente. Mas para além dessa função avaliativa, Passeggi (2008) apresenta a dimensão
autobiográfica do mesmo, essa definição carrega com si, três dimensões fundamentais e que
demarcam os momentos possíveis a partir da construção do memorial.
O “auto” compreende a identidade, o que sou e aquilo que não sou, além de projetar o que
eu poderei ser, a consciência de si mesmo, a “bio”, é nada mais do que a vida e as experiências
ocasionadas pelas relações sociais estabelecidas ao longo das trajetórias e ciclos, a “grafia”, é o
meio pelo qual o registro será realizado, capturado em uma dimensão simbólica e diversa.
Entendemos que neste sentido, a busca autobiográfica, pode situar-se como anticolonial se ela for
ao encontro da corporeidade e neste dialogar, possam caminhar em direção ao que Trindade (2002,
p.87) chama de uma pedagogia da potência, que:
É um convite a uma pedagogia, a uma educação da diferença, que por não ser
machista, nem racista e nem elitista, reconhece em cada ser humano, em cada corpo
humano, a singular diferença que não se repete no Universo; logo reconhece a
preciosidade de cada um e, por reconhecer, acolhe, e por acolher, valoriza e, porque
valoriza, compromete-se e, ao comprometer-se, afirma essa singular existência
humana, esse corpo singular como potencialidade, infinita potencialidade.

Assim, o “falar” de si configura-se enquanto um desafio, não apenas pelo exercício da
escrita, que aqui, para o memorial, a partir de uma perspectiva decolonial não se limita a dimensão
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escrita, vai além, e esse ir a diante recruta a memória, as lembranças, os esquecimentos, os
silêncios, as emoções e os vários outros gêneros – as fotografias, os filmes, os cheiros, os relatos
orais, etc.
Logo, a dimensão da memória é algo complexo, ao rememorar operamos o tempo e as
experiências, a seleção de acontecimentos é feita, assim como, em um relato oral e mesmo escrito,
não conseguimos contemplar todos os detalhes, dimensões e particularidades dos momentos. Para
um professor em formação, esse acesso da memória é comprometido, a condição para o exercício
do trabalho docente, em muitas ocasiões, apresenta-se enquanto elemento limitador dos momentos
de rememoração e/ou reflexão das experiências pedagógicas escolares e não escolares. Logo, como
repensarmos a formação docente no intuito de potencializar as experiências didáticas de um
memorial?
Um exercício possível é o de possibilitar espaços periódicos que visam à construção de
memoriais diversos7. Ao final de cada semestre letivo, o estudante deverá fazer um memorial
daquele momento formativo, entrelaçando o que foi vivido na Universidade e em seu cotidiano.
Aqui o entendimento de cotidiano vai além das atividades rotineiras da vida dos sujeitos, é
necessário considerar nessa dimensão o momento histórico vivido em suas máximas, contexto
econômico, social, cultural e político, e suas relações com as vidas individuais.
Ao remetermos aos contextos “maiores”, devemos perceber o memorial também enquanto
espaço formativo e didático que registra as mudanças. Ao narrar a própria experiência o sujeito
narra as evoluções da educação, os desafios, as mudanças ocorridas ao longo dos tempos, etc.
(PASSEGGI, 2008). Assim, percebemos que o memorial possui um potencial para pensamos em
elementos não contemplados da formação, que apenas os sujeitos que passaram por ela podem
elucidar. No entanto, se pensarmos no memorial enquanto possibilidade didática formativa é
preciso romper com sua institucionalização.
Ao longo do desenvolvimento do Ensino Superior no Brasil e da Universidade pública, o
memorial foi/é utilizado enquanto uma etapa avaliativa das trajetórias acadêmicas dos professores,
o que pode proporcionar a narração de vários episódios desse processo. Mas para além, Passeggi
(2008) aponta que o memorial traz consigo representações do sistema de ensino em diferentes
espaços geográficos, visões sobre a formação, assim, é preciso compreendê-lo enquanto fato social.
Fato social que carrega consigo um olhar peculiar e individualizante dos processos, mas que no
Memoriais que não utilizem exclusivamente a escrita em sua estrutura, recorrendo a outros elementos (fotografias,
vídeos, encenações, etc.).
7
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somar-se a outras narrativas, poderá apresentar vários elementos para a reflexão e análise dos
processos educacionais e formativos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao apresentarmos o memorial enquanto possibilidade didática para a formação de
professores de Educação Física apostamos em sua construção diversa, utilizando outros elementos –
até então periféricos. No entanto, ao fazermos esse exercício de reflexão da utilização do memorial,
somos levados a problematizar a didática e a formação enquanto elementos principais. É nesse
espaço que poderemos avançar, pensar em outras possibilidades e repensar as práticas já
consolidadas.
A formação de professores, especificamente de Educação Física, assim, poderá ser pensada
a partir de outros referenciais, experiências e possibilidades, trazendo para a centralidade dos
processos os sujeitos e os contextos sociais que os envolve. Logo, o “tornar-se” professor passa ser
visto de outra maneira, valorizando as experiências não escolares, e potencializando todas as
possibilidades da formação inicial na Educação Superior.
Sobretudo, colocar na roda a corporeidade com todas as possibilidades de rememorar
conhecimentos, experiências e vivências nas múltiplas e diversificadas trajetórias de vida, seja pelo
contexto de uma socialização pré-profissional ou ao longo do percurso vivido na formação inicial.
Por fim, percebemos que as aproximações decoloniais, é um movimento possível e
necessário, no entanto é preciso apostar e socializar as experiências feitas a partir dessa proposta. A
teorização decolonial vem se consolidando, no entanto, as práticas precisam acompanhar e se
propor, a partir da soma de ações dos sujeitos periféricos.
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Resumo
A presente pesquisa tem como objetivo analisar o memorial enquanto possibilidade didática para a
formação de professores de Educação Física, a partir de reflexões decoloniais. Metodologicamente,
recorre-se à revisão de literatura, visitando alguns aspectos importantes sobre o memorial, a formação
de professores, a Didática e a área da Educação Física, coagulando, assim, em um ensaio crítico e
reflexivo sobre as temáticas escolhidas. Concluiu-se que a proposta do memorial se localiza em um
campo de possibilidades, pela sua discussão teórico-prática na formação, potencializando a
rememoração de referenciais, experiências e possibilidades, além de trazer a centralidade dos processos
nos sujeitos e dos contextos (sociais, políticas e culturais) que os envolve nos processos formativos.
Palavras-chave Formação; didática; decolonialidade; memorial.
A PRESENÇA DO MEMORIAL NA FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA
EXPERIÊNCIA NO PIBD
Marlon Messias Santana Cruz – UNEB / UESB

INTRODUÇÃO
As discussões acadêmicas na área da Educação Física tiveram um avanço significativo nas
últimas três décadas. Suas intervenções pedagógicas, no entanto, ainda são fortemente marcadas por
uma visão predominantemente biológica. Uma das consequências produzidas por essa visão é a
compreensão da Educação Física como um componente curricular que trata do corpo e do
movimento em seu sentido estritamente orgânico e funcional, e não do homem nas suas
manifestações culturais relacionadas ao movimento. Essa compreensão é ainda corroborada pela
dicotomia entre educação intelectual e educação corporal e pela ideia culturalmente cristalizada de
superioridade do intelecto sobre o corpo, que foram criadas pela racionalidade ocidental moderna
(BRACHT, 1999). Todos esses elementos têm contribuído para uma segregação da Educação Física
no currículo escolar, pois, conquanto a atual legislação educacional brasileira a tenha definido como
“componente curricular obrigatório da educação básica” (BRASIL, 1996), ela continua sendo vista
como uma atividade à parte, complementar ao currículo, desvalorizada perante os demais
componentes, sem o reconhecimento de seus objetivos educacionais próprios.
O presente trabalho busca apresentar como as atividades relacionadas ao Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), desenvolvido no curso de Licenciatura em
Educação Física na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) Campus XII, incidem sobre a
formação profissional docente dos bolsistas de iniciação à docência, a fim de relatar reflexões sobre
o uso do memorial como elemento formativo no subprojeto desenvolvido no âmbito do programa.
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O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), proposto e financiado
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), é uma iniciativa
política que se configura na atual conjuntura educacional, marcada por diversos problemas e
dificuldades, entre os quais se destaca a necessidade de melhoria da qualidade do ensino público e
da formação de professores. Diante desse quadro, o programa se baseia no reconhecimento da
escola enquanto o lócus dos processos de formação docente (MARCELO, 2009), reconhecendo
também a importância da parceria entre as instituições de ensino superior e de educação básica na
condução desses processos. Seu principal objetivo, portanto, é promover a inserção dos estudantes
de cursos de licenciatura (bolsistas de iniciação à docência) no cotidiano das escolas públicas, desde
o início da sua formação acadêmica, para que eles desenvolvam ações concretas nesse contexto, sob
a orientação de um docente do curso (coordenador de área) e de um professor da escola (bolsista de
supervisão).
O PIBID se efetiva por meio de projetos submetidos a CAPES por Instituições de Ensino
Superior que possuem cursos de licenciatura. Esses projetos institucionais, por sua vez, são
compostos por diferentes subprojetos, cada um deles desenvolvido por um curso de licenciatura.
Diante desse quadro, o subprojeto desenvolvido no curso de Educação Física da UNEB –
Campus XII, além de inserir o estudante de licenciatura na realidade das aulas de Educação Física
na escola pública, busca também contribuir para a legitimação da Educação Física na escola, a
partir da construção coletiva de uma prática pedagógica orientada por princípios democráticos e de
valorização da diversidade.
Para alcançar tais propósitos, suas ações do subprojeto fundamentam-se teoricamente na
concepção Histórico-Crítica, pois para essa perspectiva, não há conhecimentos considerados mais
ou menos legítimos, adequados ou inadequados, válidos ou não válidos. Isso significa que todas as
formas de manifestação e expressão corporal devem ter espaço nas aulas de Educação Física na
Escola, uma vez que a validação de certos conhecimentos em detrimento de outros contribui para a
legitimação de determinados interesses e para a constituição da identidade dos sujeitos que
frequentam a escola.
ATIVIDADES DO SUBPROJETO
O subprojeto “Educação Física na Escola: fundamentos e propostas em uma perspectiva
crítica” é desenvolvido por meio de algumas atividades entendidas como estruturantes, que o
alicerçam, o organizam e o conformam. São elas: os processos de docência compartilhada; as
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reuniões de planejamento e avaliação do trabalho pedagógico; a produção dos memoriais de
formação; as reuniões de estudo.
A docência compartilhada consiste no desenvolvimento coparticipativo da prática
pedagógica, efetivando-se por meio da atuação conjunta entre bolsistas de supervisão e bolsistas de
iniciação à docência nas aulas de Educação Física. Ela pode ser considerada o eixo das ações do
subprojeto, em torno das quais são pensadas, articuladas e concretizadas as demais atividades
estruturantes. Trata-se, também, de uma ação fundamental para o processo de iniciação à docência
dos futuros professores.
O trabalho pedagógico que sustenta os processos de docência compartilhada é construído,
analisado e reconstruído nas reuniões de planejamento e avaliação, que acontecem semanalmente
entre grupos de bolsistas e são mediadas/orientadas pelos coordenadores de área. Nessas reuniões,
as aulas são coletivamente planejadas e discutidas, a partir dos nexos estabelecidos entre a prática
pedagógica e os princípios teóricos orientadores do subprojeto.
Para ampliar e subsidiar o processo de reflexão dos bolsistas de iniciação à docência acerca
das experiências que eles vivenciam na escola, as quais não se limitam à parceria com os bolsistas
de supervisão no desenvolvimento das aulas de Educação Física, mas abrangem também os
diversos espaços-tempos que configuram o cotidiano e a cultuar escolar, o subprojeto recorre à
produção de memoriais de formação. Esses registros representam uma escrita diária das atividades
desenvolvidas nas escolas parceiras em que os bolsistas registram as concepções pessoais da prática
pedagógica e da práxis escolar, expondo e analisando seus desafios, seus anseios e suas
aprendizagens.
As reuniões de estudo completam o conjunto de atividades estruturantes do subprojeto. Elas
acontecem periodicamente e reúnem todos os atores do PIBID – bolsistas de iniciação à docência,
bolsistas de supervisão e coordenadores de área –, além de contarem com a participação de outros
professores e alunos do curso de Educação Física. Esses momentos são dedicados ao estudo da
perspectiva teórica em que se fundamentam as ações do subprojeto e de algumas outras referências
relacionadas à Educação Física.
Além das atividades até aqui elencadas, o subprojeto em questão também procura estimular
a produção de conhecimento, com base no vínculo indissociável entre docência e pesquisa,
princípio que rege as ações formativas desenvolvidas pelo subprojeto. A partir da compreensão de
que o ato de pesquisar é inerente ao ato de ensinar, os bolsistas são orientados a construir, ao final
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de cada semestre, trabalhos de cunho acadêmico-científico que sistematizem alguns dos resultados
da sua experiência na escola.
A PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA, MEMORIAL E A FORMAÇÃO
DOCENTE
O estudo da história da educação nos permite observar que, durante muito tempo, o papel da
escola esteve restrito a preparar os estudantes para sua inserção no mercado de trabalho, sendo,
deste modo, subordinado à racionalidade econômica.
Diante da necessidade de repensar esse modelo de educação e de legitimar propostas que
impulsionam a mudança e a formação para a cidadania, nas últimas décadas têm-se desenvolvido
muitos estudos sobre a formação de professores/as, haja vista a íntima relação que a temática possui
com o processo de avaliação e de reformulação do currículo reivindicadas pelos projetos de
transformação da sociedade.
Em meio a esse processo, em que urge mudanças encontra-se a Educação Física, cuja
constituição enquanto componente curricular se deu a partir de um paradigma respaldado na aptidão
física e na biologia. Com aulas focadas, portanto, em habilidades motoras, na aprendizagem
esportiva e em noções de saúde, a Educação Física vinculou-se ao interesse da cultura hegemônica
e manutenção do status quo.
A avaliação das ações desenvolvidas no subprojeto permitiu identificar os resultados
alcançados até o momento a partir de dois eixos, um referente à prática pedagógica da Educação
Física nas escolas em que o programa atua e outro que concerne às ressonâncias do subprojeto no
processo de formação dos bolsistas. A avaliação destes resultados foi feita a partir da leitura dos
Memoriais de Formação desenvolvidos pelos bolsistas de Iniciação à Docência. A escrita do
memorial foi orientada no sentido de expor a realidade e as nuances da atuação dos bolsistas, o
memorial foi escrito em etapas semanais e culminou com a sistematização de um relato final das
experiências semestrais.
Desta forma, no âmbito da prática pedagógica, destaca-se, primeiramente, a emersão de
pontos de questionamento sobre as representações dominantes relacionadas às manifestações da
cultura corporal, ao lugar da Educação Física na escola e às concepções curriculares da área.
A ação de escrita do Memorial de Formação permitiu expor a necessidade constate de
diálogo entre os atores que compões este processo formativo por intermédio do PIBID, pois a
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realidade vivida na escola não é prevista pela Universidade em sua totalidade, pois ainda
percebemos uma formação sem prática pedagógica concreta, salvo os estágios. No entanto, não se
quer dizer com isso que a Universidade não desempenhe um papel fundamental na formação de
professores, a mesma é a principal responsável pela sustentação científica, pela produção cultural e
por todo o embasamento teórico da formação docente.
Os relatos escritos indicam um questionamento dos significados culturais construídos sobre
as práticas corporais tem sido evidenciado ao longo de um trabalho pedagógico que traz à tona as
representações dos alunos sobre as práticas estudadas, problematizando essas representações e
procurando desvelar os marcadores sociais nelas implícitos, tais como as questões de gênero, etnia,
raça, classe e religião (NEIRA, 2011). Isso pode ser exemplificado pelas discussões desencadeadas
em função da postura preconceituosa dos alunos, sobretudo a dos meninos, em relação à
participação das meninas no futebol, assim como pelas reações motivadas por posições religiosas
que foram manifestadas e problematizadas durante a tematização da dança, por exemplo.
Postulando por um projeto de educação que tenha compromissos com a construção de uma
sociedade mais democrática, em que o processo de ensino-aprendizagem seja visto como um ato de
construção e apropriação crítica e reflexiva do conhecimento, a Educação Física ainda tem
dificuldade de demarcar seus objetivos e finalidades no currículo, tendo em vista que, apesar de
muito se discutir as necessidades de mudanças para essa área, fortes crenças conservadoras e
acríticas ainda estão nela impregnadas.
Nota-se, então, na atualidade, que embora exista uma intensa discussão em torno da
ressignificação do papel da Educação Física na escola, esta ainda é vista a partir de um olhar
utilitarista, de maneira em que há resistências aos discursos que propõem um componente que
problematize criticamente as práticas da cultura corporal. Em contrapartida, a forma pela qual a
Educação Física tem sido apresentada, isto é, pautada em explicações naturalistas objetivando
padrões físicos e buscando a homogeneização de alunos/as não tem conseguido dialogar com as
necessidades escolares, tampouco lhe assegurar no currículo.
Portanto, as ações expostas nos memoriais de formação expressão um questionamento das
representações sobre o lugar da Educação Física na escola e sobre as concepções curriculares da
área, algumas ideias e visões que tradicionalmente representam o componente tem sido retirado da
sua condição de estabilidade. As ações do subprojeto estão contribuindo para que alguns discursos
sobre a Educação Física e o currículo comecem a ser ressignificados, o que pode ser constatado
quando os alunos e outros atores da comunidade escolar fazem referências às aulas a partir do
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reconhecimento de que esse momento se caracteriza, sim, como um tempo-espaço de
aprendizagem; quando se realizam reflexões acerca das contradições existentes entre os
pressupostos do currículo escolar vigente e aqueles que orientam as práticas propostas pelo
subprojeto; ou quando a legitimidade da Educação Física passa a ser defendida pelas bolsistas de
supervisão, ainda que com argumentos ambivalentes.
Superar esse quadro e legitimar a Educação Física em uma dimensão crítica ainda é um
desafio. Trata-se de uma tarefa intensa que remete pensar, sobretudo, sobre as demandas da
Educação Física na atual conjuntura escolar, pois ainda que a escola esteja sendo asfixiada pelos
interesses do mercado, ela é constantemente requerida para contribuir com a formação humana,
exercendo uma função de mais formativa e menos informativa, e isto implica no desenvolvimento
de uma educação que incorpore os estudantes na vida política, social e cultural de forma autônoma
e crítica.
Embora as representações dos membros da comunidade escolar, especialmente a dos
estudantes, não tenham sido totalmente desconstruídas, os relatos demonstram que estes ao menos
foram instados a refletir sobre suas próprias experiências e, de alguma forma, essa reflexão
provocou indagações, conflitos, desestabilizando, enfim, as significações dominantes e
cristalizadas.
Nessa direção, para que haja realmente a ressignificação da Educação Física, faz-se
necessário atentar para o processo de formação de professores, no sentido de fazer com que os
professores em formação conheçam a realidade do componente curricular, reconhecendo-se nesse
processo de lutas. Isso reivindica o diálogo entre o espaço acadêmico e o cotidiano escolar, que
conforme Pimenta (1996) é um dos princípios fundamentais na formação docente, pois consente
ao/à licenciando/a uma formação consciente e consistente, o que representa uma possibilidade de
melhoria do fazer pedagógico. Essa formação apontada pela autora oportuna um consequente
caminho para a legitimação da Educação Física no âmbito escolar.
Quanto aos resultados relativos às ressonâncias identificadas no processo de formação dos
bolsistas, tanto os de iniciação à docência quanto os de supervisão, pode-se afirmar que tais
ressonâncias estão associadas à reflexão crítica sobre o próprio fazer pedagógico e à consequente
transformação/melhoria desse fazer.
Ao longo das atividades do subprojeto, é possível perceber, no discurso dos bolsistas
(relatado nos memoriais de formação), o avanço de seus posicionamentos no que concerne às
questões que envolvem a prática pedagógica, às situações vivenciadas na escola e aos pressupostos
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teórico-metodológicos que fundamentam o subprojeto. Esse processo reflexivo, demarcado por
atitudes críticas e questionadoras, por revisões e retomadas, pela análise dos desafios enfrentados e
pela constante busca de alternativas para tentar superá-los, tem atuado como um indutor de
mudanças qualitativas na prática educativa, revelando uma unidade dialética entre ação e reflexão,
intencionada à transformação da realidade sobre a qual incide (FREIRE, 2009), um permanente ir e
vir entre o fazer e o pensar sobre o fazer, caracterizado por um movimento cíclico, espiral e
evolutivo (FRANCO, 2005). Nesse processo, o percurso percorrido pelos bolsistas de Iniciação à
Docência é, no entanto, diferente do percurso percorrido pelos professores, evidenciando-se um
avanço muito mais significativo e visível dos primeiros, embora os professores também estejam
avançando, mesmo que lentamente.
Segundo Pimenta (1996), a experiência no processo de formação inicial é essencial para a
formação da identidade docente, o que consequentemente irá refletir no cotidiano escolar, pois de
acordo com a autora, a experiência permite ao/a acadêmico/a, por meio de uma postura
investigativa e do confronto com a realidade educacional, uma constante análise e reflexão sobre o
cotidiano do trabalho docente, sobretudo, naquilo que diz respeito à área de intervenção, o que
possibilita a construção de melhoria de ações pedagógicas no ambiente escolar. Ao conhecer o
campo de trabalho (escola), o/a estudante, além de conseguir manter uma relação reflexiva com
os/as profissionais, pode também analisar o conjunto de significados e de práticas que dão sentido à
escola, sobretudo, avaliar o seu modo de lidar com ela.
Portanto, conforme Pimenta e Lima (2004) nessa parceria, entre a universidade e a escola do
ensino básico, o ambiente escolar representa um lugar para estudos, investigação, reflexão e
intervenção, isto é, um lócus para a construção de ações consistentes e críticas, de possibilidades
para que o/a licenciando/a se reconheça como sujeito capaz de promover mudanças qualitativas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As experiências relatadas pelos Bolsistas destacam o envolvimento com o subprojeto, assim
estes puderam conhecer e refletir sobre a realidade da escola, de modo a dialogar com as discussões
abordadas no subprojeto, que tem suporte teórico crítico, e que propõe a problematização da
realidade e a formação de sujeitos para intervir criticamente sobre ela. Portanto, busca-se uma
Educação Física que rompa com o paradigma da aptidão física e que reconheça o estudante como
um ser social, político e cultural.
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Apesar de uma avaliação positiva nos resultados das ações, é importante salientar que o
trabalho realizado pelo subprojeto é marcado por diversos embates e enfrentamentos, presentes na
relação com os estudantes, com os professores e com os demais atores da comunidade escolar,
assim como no interior da própria universidade. Afinal, contrariar a lógica que predomina na
educação escolar, seja no âmbito da prática pedagógica ou no contexto das iniciativas de formação,
não é uma tarefa fácil, especialmente quando se vai de encontro às representações cristalizadas,
histórica e culturalmente construídas, acerca da Educação Física. Ainda assim, é possível concluir
que as ações do subprojeto apontam caminhos bastante férteis para, se não ainda transformar, ao
menos começar a perturbar a ordem estabelecida por essa lógica.
Ao mesmo tempo, essas ações confirmam que a escola é a unidade básica dos processos de
formação e mudança; é nela que se manifestam os problemas e desafios relacionados ao ensino e
onde se pode, efetivamente, construir possibilidades para enfrentá-los.
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Resumo
O presente estudo trata de um relato de experiência realizado através de orientações realizadas como
Coordenador de Área do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), vinculado ao
subprojeto “Educação Física Escolar: fundamentos e perspectivas em uma concepção crítica” do Curso de
Licenciatura em Educação Física da Universidade do Estado da Bahia – UNEB Campus XII. As ações do
subprojeto são fundamentadas pela concepção da Pedagogia Histórico-Crítica. Assim, fomentar a
capacidade crítica é essencial na perspectiva de interpretar e explorar diferentes ângulos e assumir posição
diante dos estudantes e das práticas corporais que perpassam na sociedade: a concepção histórica das
práticas corporais, a ação dessas práticas acerca da qualidade de vida, os princípios que a mídia vincula às
diferentes práticas corporais necessitam se debatidos durante as aulas. O objetivo deste trabalho é relatar
como o memorial de formação foi um elemento substancial na formação docente dos bolsistas de iniciação
à docência vinculados ao programa. Desta forma, a contribuição efetiva do memorial na formação docentes
dos sujeitos envolvidos pôde revelar que a formação docente, é definida pela convergência de diferentes
culturas e, a partir disso, procura potencializar as vozes dos estudantes, valorizando a experiência cultural
desses sujeitos em processo de formação, a fim de legitimar no currículo as práticas corporais dos diversos
grupos sociais.
Palavras-chave Memorial; formação docente; Educação Física; PIBID.
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INTRODUÇÃO
Neste trabalho parte-se da compreensão de que a formação inicial de professores exerce
papel imprescindível no cenário educacional brasileiro. Todavia, é sabido que as universidades têm
tido dificuldades de superar o fosso que separa a formação pedagógica da formação específica no
campo do conhecimento em que os licenciandos irão atuar (MALDANER, 2013), desse modo, a
dicotomia teórico-prática ainda é um dos grandes desafios no âmbito desses cursos.
No tocante especificamente à formação do professor de Ciências, Schnetzler (2000, p. 21)
relata que “[...] geralmente os professores têm sido mal formados, por isso, não são/estão
preparados para darem “boas aulas” em quaisquer dos níveis de escolaridade”. Gatti (2017)
corrobora essa perspectiva ressaltando ser possível verificar que o atual cenário da formação de
professores ainda possui inúmeras deficiências, e aponta para a necessidade de revisão e renovação
na formação de professores, mesmo esta sendo uma tarefa difícil.
Concorda-se, portanto, com Pires e Morais (2014) quando estes autores ressaltam que a
busca por romper com o atual modelo de formação passa por repensar a experiência adquirida na
formação do licenciando, abrangendo atividades que permitam o contato direto com a sala de aula
durante o período de graduação. E acrescenta-se à esta compreensão, a necessidade de se interrelacionar essa parte prática aos conhecimentos teóricos necessários a um fazer docente
fundamentado e de qualidade.
Mediante estas perspectivas, percebe-se a extensão universitária como um caminho propício
para a efetivação desse desejo de inserção de mudanças no atual modelo formativo docente, visto
que a mesma tem o potencial de reduzir o distanciamento entre os âmbitos teóricos e práticos dos
cursos de Licenciatura, além de auxiliar na aproximação entre o lócus universitário e as escolas de
Educação Básica.
Diversos estudos têm apontado implicações positivas do envolvimento de licenciandos em
ações e/ou projetos de extensão. Kochhann (2017), por exemplo, destaca que a extensão pode atuar
na formação de professores promovendo a unidade teoria e prática, fomentando a produção do
conhecimento científico, possibilitando a efetivação do tripé universitário e favorecendo uma
formação política e emancipadora, caso a temporalidade das ações de extensão sejam permanentes.
Castro (2015) complementa essa lista de contribuições destacando que a inserção dos licenciandos
em atividades de extensão
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[...] pode auxiliar na ampliação da formação acadêmica para além dos aspectos
técnicos e profissionais, na medida em que se identifica o potencial interdisciplinar e
dialógico da experiência e a possibilidade de relacionar teoria e prática a partir de uma
práxis comprometida com a transformação social (CASTRO, 2015, p. 7).

Fundamentado nestas compreensões, o presente estudo parte da experiência vivenciada por
um licenciando, enquanto bolsista de um Projeto de Extensão no curso de Licenciatura em Química
de uma Universidade pública cearense. Esta experiência se desenvolveu no decorrer dos anos 2018
e 2019. Período no qual o licenciando vivenciou a experiência prática de elaborar sequências
didáticas e aplicá-las em turmas de 1º e 2º ano do Ensino Médio. Com o apoio do professor da
Educação Básica, regente das turmas participantes do projeto, e de um professor universitário
(responsável pelo projeto), este bolsista pôde inserir-se na realidade de seu futuro campo de atuação
e experimentar os desafios e aprendizados da profissão.
Este trabalho trata-se, portanto, de um relato de experiência, no qual o licenciando e bolsista
do projeto supracitado apresenta as nuances da experiência extencionista vivenciada, assim como os
desafios, aprendizados e demais reflexões oriundas deste contexto formativa.
DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO
O projeto de extensão ao qual se refere este texto foi submetido a Pró-reitoria de Extensão
da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Sobral-Ceará, em 2018, com posterior aprovação
e início dos trabalhos em março do mesmo ano. O lócus de desenvolvimento do projeto foi uma
escola pública sobralense. A proposta foi de que o projeto durasse três anos, de modo que no
primeiro ano o foco das atividades foram as turmas de 1º ano do Ensino Médio, em 2019 as turmas
de 2º ano e pretende-se que neste ano de 2020 o olhar esteja voltado para turmas de 3º ano. No caso,
as descrições e reflexões aqui relatadas versarão somente acerca dos dois primeiros anos, que já
foram implementados e avaliados.
Durante este período, participaram do projeto: dois bolsistas de extensão, um professor
orientador, um professor da Educação Básica, 33 alunos de 1º ano Ensino Médio, no decorrer de
2018, e 30 alunos de 2º ano ao longo de 2019. O foco do projeto consistiu em inserir modificações
no atual cenário do ensino de Química, mediante a elaboração e inserção de sequências didáticas no
Ensino Médio. As sequências didáticas foram elaboradas e aplicadas pelo bolsista, mediante
diálogo/discussão com o professor orientador e o professor regente das turmas participantes e a
seguir será apresentado um breve relato desta experiência formativa, sob a ótica do licenciando.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3036

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

RELATANDO A EXPERIÊNCIA VIVENCIADA
Inicialmente, mostra-se precípuo ressaltar que esta foi a primeira experiência deste
licenciando em um projeto de extensão, e embora o mesmo tenha vivenciado anteriormente
algumas experiências como professor contratado por tempo determinado, e tenha sido bolsista do
Programa de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), a proposta de trabalhar com a elaboração e
implementação de sequências didáticas no Ensino Médio mostrou-se, à priori, um desafio, pois
encadear ideias, conteúdos, elaborar atividades diversificadas, construir materiais didáticos,
repensar procedimentos metodológicos e avaliativos e implementar tudo isso foi demorado,
levando, por vezes, até dois meses para a elaboração de uma única sequência de aulas.
Em contrapartida, a riqueza das discussões desenvolvidas à cada reunião com o professor
orientador e/ou com o professor regente da escola de Educação Básica, as pesquisas realizadas e os
textos lidos contribuíram para que o licenciando fosse, aos poucos, se apropriando de novas
compreensões acerca do ambiente escolar e de formas de dinamizar as aulas de Química, na busca
por auxiliar os estudantes na busca por uma aprendizagem significativa.
Ao todo, foram elaboradas e aplicadas, no decorrer desses dois anos, seis sequências
didáticas. Destas, três foram aplicadas em uma turma de 1º ano no decorrer do ano 2018 e três
foram desenvolvidas em 2019, em uma turma de 2º ano. Os conteúdos contemplados nessas
sequências foram selecionados em comum acordo com o professor regente dessas turmas, que
estabeleceu como critério de seleção, as dificuldades de aprendizagem dos alunos. No quadro
abaixo está disposta a lista de conteúdos abordados e o número de aulas de cada uma das sequências
desenvolvidas:
Quadro 1. Síntese das SDs elaboradas no projeto
ANO
2018
2019

CONTEÚDO
Modelos Atômicos
Tabela Periódica
Funções Inorgânicas
Termoquímica
Cinética Química
Eletroquímica
Fonte: próprio autor, 2020.

NÚMERO DE AULAS
10
6
5
6
6
8

O processo de elaboração dessas sequências fez com que o licenciando tivesse que revisitar
os livros de Química da Educação Básica para rever os conteúdos que seriam trabalhados, pensar
em objetivos de aprendizagem, em diferentes possibilidades de trabalhar aqueles conteúdos e
também reaprender alguns conceitos científicos que, por vezes, estavam esquecidos. O licenciando
pôde se aproximar, na prática, de conteúdos que no âmbito universitário foram estudados apenas no
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3037

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

plano teórico, o que contribuiu também para enriquecer seu arcabouço de conhecimentos acerca das
diferentes possibilidades de se desenvolver um mesmo conteúdo em sala de aula.
Essa aproximação da realidade escolar e possibilidade de vivenciar, na prática, os desafios,
dúvidas e conflitos da realidade da sala de aula também se mostraram positivos no decorrer desta
experiência, contribuindo para que o licenciando fosse fortalecendo seu fazer-pedagógico. Tanto as
orientações dos professores que acompanharam o projeto, como os erros cometidos no decorrer do
processo (e refletidos posteriormente) mostraram-se relevantes nesse percurso de aprendizado e
amadurecimento.
Esta experiência também possibilitou que o licenciando, por meio das ações desenvolvidas
no projeto, tivesse contato com inúmeros recursos didáticos, dentre os mais utilizados estão aulas
práticas em laboratório e em salas (experimentos), jogos didáticos, modelos esquemáticos, tirinhas,
músicas e paródias, teatro, dentre outros. Neste processo também se mostra importante ressaltar o
papel dos momentos pedagógicos de discussão com os professores participantes do projeto, que
auxiliaram no processo de regulação, sistematização, acompanhamento e mediação das atividades, e
ofereceram aprendizagens e desenvolvimento para a formação inicial do licenciando.
Todas essas experiências e aprendizados contribuíram para uma ressignificação na visão do
licenciando perante a prática docente no âmbito da sala de aula, sobretudo em relação a importância
do planejamento, que se tornou um elemento fundamental para o desenvolvimento e aplicação das
SDs. Reitera-se que sozinho o planejamento não dá conta de promover uma transformação
pedagógica, mas considera-se que o mesmo é um suporte vantajoso para a melhoria e mediação dos
processos de ensino e aprendizagem.
Por conseguinte, foi possível notar a evolução do licenciando em sala de aula, durante esses
dois anos de aplicação do projeto, pois aos poucos as lacunas, dificuldades e dúvidas foram sendo
substituídas por um ambiente animador e prazeroso, diante da busca por desenvolver metodologias
que facilitassem a compressão e a fixação dos conteúdos pelos alunos. O licenciando pôde descobrir
as suas potencialidades e amadureceu em relação às concepções sobre seu futuro local de atuação, a
sala de aula.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que a experiência vivenciada pelo licenciando enriqueceu o seu currículo, pois
agregou conhecimentos acerca do papel da extensão na formação de futuros docentes e no
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estreitamento dos laços entre a Universidade e a escola de Educação Básica. Além disso, essas
vivências no projeto possibilitaram um maior contato com a realidade do ensino de Química,
contribuindo para o seu desenvolvimento enquanto futuro professor, mediante a aquisição de um
conjunto de conhecimentos e habilidades.
A aproximação com os temas e conteúdos trabalhados nas SDs, que antes eram vistos
apenas de forma teórica na Universidade, proporcionou uma gama de conhecimentos acerca das
diferentes possibilidades de se desenvolver um mesmo conteúdo em sala de aula. Destaca-se, ainda,
o apoio do professor de Química da escola na qual o projeto foi aplicado e do professor orientador
do projeto, como imprescindíveis para o aprofundamento teórico e prático deste futuro professor.
Por conseguinte, considerando a existência dos desafios da prática docente, mostra-se
necessário propor condições para que o licenciando tenha contato com seu futuro ambiente de
trabalho. Nesse ensejo, mostra-se relevante a aplicação de projetos de extensão da área de ensino,
como propulsores para o estreitamento do diálogo entre a Universidade e as escolas de Educação
Básica e principalmente como contributos para ampliação das experiências formativas dos
licenciandos.
Diante disso, espera-se que este relato possa servir para discussões futuras acerca da
produção de dispositivos didáticos para a formação docente, e que outros estudos possam ser
desenvolvidos a partir dessa experiência, uma vez que as práticas formativas necessitam serem
reconfiguradas e ressignificadas continuamente.
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Resumo
Este trabalho apresenta o relato das experiências vivenciadas por um licenciando em Química de uma
Instituição de Ensino Superior (IES) cearense no âmbito de um projeto de Extensão, no qual ele foi
bolsista durante dois anos. O referido projeto teve como propósito interceder na realidade do ensino de
Química da Educação Básica, mediante a elaboração e aplicação de sequências didáticas nesse nível de
ensino. A experiência vivenciada enriqueceu o currículo do licenciando e possibilitou um maior contato
com a realidade do ensino de Química em turmas de 1º e 2º ano do Ensino Médio, inserindo-o na
prática cotidiana do fazer-pedagógico, planejando aulas, elaborando materiais didáticos, repensando
procedimentos avaliativos, etc. Aprender a trabalhar com SDs mostrou-se desafiador e ao mesmo
tempo enriquecedor, além disso, o apoio do professor de Química da escola na qual o projeto foi
aplicado e do professor orientador também se mostraram imprescindíveis para o aprofundamento
teórico e prático deste futuro professor. Esses resultados ressaltam a relevância de projetos de extensão
da área de ensino, como propulsores para o estreitamento do diálogo entre a Universidade e as escolas
de Educação Básica e principalmente como contributos para ampliação das experiências formativas dos
licenciandos.
Palavras-chave: Formação docente; Sequência didática; Ensino de Química.
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INTRODUÇÃO
Parafraseando Paulo Freire, a educação, sozinha, não transforma a sociedade. No entanto,
sem ela, a sociedade não muda. A educação transforma pessoas. São pessoas que podem
transformar o mundo. Apesar desta premissa, nas últimas décadas a procura pelos cursos de
licenciatura como horizontes de formação para atuação docente vem decrescendo no país. Ainda
que haja indicadores de aumento nos números de matrícula nesta modalidade, a maioria dos
ingressantes não almeja exercer a prática docente.
Na atualidade brasileira, frente aos indicadores de distorção idade-série, analfabetismo
funcional, além da desvalorização do professor, a sociedade brasileira tende a desmerecer a
educação básica, especialmente a educação ministrada nas instituições públicas. É este cenário que
desmotiva os jovens licenciandos a seguirem a profissão docente.
No campus Bambuí, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas
Gerais (IFMG), são ofertados dois cursos de licenciatura: Ciências Biológicas e Física. As
expectativas dos estudantes desses cursos, especialmente ao ingressarem, são similares ao exposto
acima. Todavia, a partir de 2017, atendendo às premissas da Resolução 02/2015, que definiu as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a formação
continuada, as matrizes curriculares de ambos cursos foram reformuladas. Houve substancial
aumento da carga horária das chamadas "disciplinas pedagógicas". Consequentemente, apesar da
insatisfação de parte do corpo discente, houve ampliação da abordagem teórica e das discussões
sobre a docência, a escola e suas relações com a constituição da sociedade.
Somado a isso, além do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid),
implementado no campus desde meados de 2014, o Programa Residência Pedagógica, a partir de
2018, ampliou o leque de possibilidades em termos de vivências da prática pedagógica. Os
licenciandos puderam, enfim, criar um maior contato com o "chão da escola", contexto que envolve
uma série de desafios, mas, também, de oportunidades de formação humana.
Nesse cenário, identificamos a necessidade de criação de um novo espaço-tempo que
possibilitasse maiores discussões relacionadas à dimensão pedagógica da formação inicial docente,
para além da matriz curricular, para além das vivências na escola básica. Assim, em maio de 2019,
fundamos o Grupo de Estudos em Educação na Contemporaneidade, o GEEC. O objetivo,
conforme registrado em Estatuto próprio, é "promover um contexto de estudos, com diferentes
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instrumentos e abordagens, sobre a educação na contemporaneidade, promovendo formação
docente, inicial e continuada".
O presente trabalho objetiva, enfim, apresentar a experiência do GEEC no âmbito do IFMG
- Campus Bambuí, ao longo do ano de 2019, bem como suas perspectivas de trabalho para 2020,
sempre com o foco na contribuição para a formação docente.
PREMISSAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS
Essa educação para a liberdade, essa educação ligada aos direitos humanos nesta
perspectiva, tem que ser abrangente, totalizante; ela tem que ver com o conhecimento
crítico do real e com a alegria de viver. E não apenas com a rigorosidade da análise de
como a sociedade se move, se mexe, caminha, mas ela tem a ver também com a festa
que é a vida mesma. Mas é preciso fazer isso de forma crítica e não de forma ingênua.
Nem aceitar o todo-poderosíssimo ingênuo de uma educação que faz tudo, nem
aceitar a negação da educação como algo que nada faz, mas assumir a educação nas
suas limitações e, portanto, fazer o que é possível, historicamente, ser feito com e
através, também, da educação (FREIRE, 2001, p.102 ).

Tradicionalmente a escola é vista pela sociedade como espaço de formação básica, ou seja,
de aprendizagem da leitura e do numeramento. No entanto, numa perspectiva mais ampla, a
educação promovida pela escola, em colaboração com as famílias e a sociedade - como propõem a
Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394, de
1996 - possui o papel de contribuir com a formação integral do sujeito. Na visão de Jacques Delors,
em seu relatório apresentado à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco), em 1996, cabe à educação adotar quatro pilares, a saber: aprender a conhecer,
aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. fica a indagação: mas como promover isso?
Os impactos da educação estão em todo lugar, muito além do ambiente escolar. O processo
educativo constitui-se como importante fundamento para cada indivíduo como tal, pois é através
dele que sociedades conseguem se comunicar e (re)produzir culturas, tecer a história. No entanto, se
a sociedade continuamente muda, a educação busca acompanhar esse movimento? Infelizmente, a
resposta é não! Mas, por quê?
Imagine uma sala de aula. Nesta sala, há alguns sujeitos e eles estão distribuídos
previamente entre dois papéis: a docência e a discência. Freire nos convida – especialmente em suas
obras Pedagogia do oprimido e Pedagogia da Autonomia - a pensar sobre as características de uma
educação dialógica em detrimento de outra antidiálogica, bancária. Esta segunda aproxima-se
daquela tradicional em que o professor é caracterizado como autoridade máxima naquele contexto
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da aula e como portador de um saber superior. Tal saber deve ser transmitido ou depositado no
aluno, um mero e passivo receptor de informações que devem ser apre(e)ndidas.

Enfim, ao

ministrar uma aula antidiálogica, o professor apresenta seu produto de saberes instantaneamente, de
modo a ser consumido o mais rapidamente possível pelos alunos, para que alcancem o saber
(SAVIANI, 2007). Somente o docente é dotado do direito à voz e o saber suposto superior que
possui é imposto a outrem, sem conhecimento de quem é esse outrem e do que traz de saberes.
Em contrapartida, da premissa de uma aula que busque romper com o movimento da
simples transmissão de conhecimentos, cada sujeito é considerado como portador de saberes e
como possuidor do direito à voz. Educador e educando – não simplesmente professor e aluno –
dialogam, e cada qual a partir de seus saberes já construídos, de modo que produzem novos
conhecimentos, novos saberes. Como afirma Freire, “na teoria dialógica da ação, os sujeitos se
encontram para a transformação do mundo em colaboração” (1987/2004, p.165).
Quando o docente passa a considerar o discente como portador de saberes e não como uma
tábula rasa, ele assume o desafio de ouvir – não dar voz, porque todos já possuímos voz, por vezes é
que somos silenciados - e reconhece possibilidades de aprender, não apenas de ensinar. A educação
acontece de um modo dialógico na partilha de saberes e na construção de novos saberes para ambos
sujeitos envoltos no processo.
Cabe lembrar Bauman (2001) ao apontar que na contemporaneidade as relações
interpessoais estão “líquidas”, não mais constituídas em solidez, não estabelecidas por uma ligação
forte. No tempo, do mesmo modo, líquido, que vivemos, a criação de empatia é nula. Prevalece a
preocupação bancária em “transmitir” conhecimentos e aproveitar ao máximo o tempo, sem
preocupar-se se realmente o aluno se apropriou do conteúdo. Quais as perspectivas desse tipo de
educação?
Em suma, para além do uso de novas tecnologias da informação e da comunicação,
promover uma educação que se dispõe a acompanhar e a promover o desenvolvimento da
sociedade, em todos os seus desafios, precisa prezar pela prática dialógica. A partir dessa premissa,
o GEEC busca contribuir com a formação de licenciandos promovendo, em encontros quinzenais, a
oferta de estudos, minicursos, oficinas, palestras, rodas de conversa e cine-debates. As atividades
são orientadas por uma professora e desenvolvidas, sobretudo, pelo grupo de seis licenciandos que
compõem a diretoria do grupo.
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VIVÊNCIAS: ALGUNS RESULTADOS
É tradição no IFMG - Campus Bambuí a criação de grupos de estudos. Diferentemente dos
grupos de pesquisa, o objetivo é promover contextos comuns de estudo de temáticas de interesse,
complementando o que é abordado é sala de aula, bem como fortalecer as relações interpessoais
entre alunos. No entanto, até 2019, não havia nenhum grupo voltado para a formação docente
inicial, para o viés pedagógico tão enfatizado nas licenciaturas.
Atualmente, o GEEC conta com cerca de 20 membros. Desde sua criação foram promovidos
cerca de dez encontros, com mediadores internos e externos ao campus, mas, sempre, numa
perspectiva dialógica. Como um grupo discursivo, dinâmicas e debates são propostos com o intuito
de incluir cada ouvinte, possibilitando que apresente sua voz, defenda suas ideias e embasamentos.
Essas vivências discursivas vêm sendo essenciais para que os participantes mais tímidos se
sintam mais à vontade, mais confortáveis para se posicionarem abertamente, já que a timidez é um
fator que muitas vezes trava a interação, inclusive em sala de aula. Ao longo das reuniões foi
perceptível o avanço que várias dessas pessoas mais tímidas tiveram na comunicação, conseguindo
se expressar melhor e mais regularmente, apresentando seus pontos de vista com confiança, e
aprimorando seu discurso, deixando a fala mais leve, fluída e tranquila. Consequentemente, essas
pessoas tendem a aprimorar seu rendimento acadêmico, ao realizarem suas atividades avaliativas,
bem como seu desempenho no Pibid, Residência Pedagógica ou estágio supervisionado.
A respeito dos temas abordados até o momento, especificamente, foram: o humor como
ferramenta facilitadora no processo de ensinoaprendizagem, a dimensão das competências
socioemocionais na escola, transições psicológicas no meio acadêmico, oratória no contexto
acadêmico-profissional, além de diversidade racial. A partir de tais temáticas foram discutidas
desde posturas e práticas didático-pedagógicas do professor, até a questão do autocuidado e da
saúde mental do estudante-licenciando / futuro professor.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de seu tempo recente de atuação, o GEEC vem ganhando aceitação e participação da
comunidade acadêmica por parte de alunos e professores, contribuindo, assim, para ampliar
conhecimentos e promoção de trocas de experiências.
O grupo tem alcançado seu objetivo, uma vez que tem promovido uma série de atividades
voltadas para a formação inicial docente. De modo criativo e diversificado, o tem promovido a
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ampliação da voz dos licenciandos do IFMG – Campus Bambuí, contribuindo com sua
profissionalização e com sua constituição como sujeitos histórico-culturais, o que se constitui um
marco para a instituição.
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Resumo
O presente trabalho objetiva apresentar a experiência do Grupo de Estudos em Educação na
Contemporaneidade, o GEEC, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Minas Gerais (IFMG) - Campus Bambuí. O referido grupo foi idealizado a partir da necessidade de
criação de um novo espaço-tempo que possibilitasse maiores discussões relacionadas à dimensão
pedagógica da formação inicial docente, para além da matriz curricular, para além das vivências na
escola básica. Numa perspectiva dialógica, dinâmicas e debates são propostos com o intuito de incluir
cada ouvinte, possibilitando que apresente sua voz, defenda suas ideias e embasamentos. Como
resultado, os licenciandos têm conseguido se expressar melhor e mais regularmente, apresentando seus
pontos de vista com confiança, aprimorando seu discurso. Como consequência há uma tendência
quanto ao aprimoramento do rendimento acadêmico, bem como do desempenho nas práticas do Pibid,
Residência Pedagógica ou estágio supervisionado.
Palavras-chave: formação docente inicial; licenciaturas; educação dialógica; educação na
contemporaneidade.
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INTRODUÇÃO
O início deste projeto é permeado por diversos caminhos percorridos, pelas experiências,
pela relação com o mundo, com as coisas e pelas histórias narradas pelos professores. Muitas
indagações, reflexões e/ou questionamentos ecoam e, a partir disso, movo-me na direção de uma
nova jornada. Escolher um caminho é abandonar diversos outros é ter coragem para navegar em um
mar de incertezas. Edgar Morin (2000) aponta para a importância da dúvida, da incerteza para a
produção de outros conhecimentos, teorias e para a dificuldade em saber lidar com o inesperado.
Todavia, na incerteza mora um potencial criador e todo projeto precisa ser alimentado pela criação.
Antes do início é preciso retornar alguns caminhos... O ano de 2017 foi repleto de
experiências que me marcaram, defendi a dissertação intitulada: “História de vida e formação
docente: atravessamentos transdisciplinares”. Esta pesquisa buscou favorecer a compreensão da
formação transdisciplinar por intermédio das histórias de vida dos docentes convidados. Devido à
complexidade do tema pesquisado, optamos por uma investigação que atravessou alguns caminhos:
grupo focal, entrevista individual e análise das narrativas pela tematização (FONTOURA, 2011).
As narrativas docentes nos auxiliaram a refletir sobre as experiências transdisciplinares e a analisar
o significado da transdisciplinaridade para os participantes da pesquisa, muitas histórias emergiram
a partir dos encontros e das experiências vivenciadas e/ou narradas. Entendemos que experiência é
constituída por uma exposição, ou seja, precisamos estar expostos aos acontecimentos, aos afetos,
as ameaças para sermos tocados e transformados (LARROSA, 2015). Nota-se que a experiência
tem um profundo potencial formativo, uma formação que não opera na lógica disciplinar. DeloryMomberger (2014), enfatiza que a lógica desses saberes são outras. Ou seja, o saber da experiência
não é facilmente aprendido, é ligado à ação, é compósito, parcelado, heterogêneo e descontínuo. Em
outras palavras, o saber da experiência e o saber disciplinar não nasceram nas mesmas estruturas
simbólicas.
Diante da complexidade da formação humana e da formação transdisciplinar docente, foco
do trabalho dissertativo defendido em 2017, me deparei com o desafio de pesquisar estas
experiências docentes, estas histórias de vida que representam um dos caminhos teóricometodológicos do movimento (auto) biográfico (PINEAU; LE GRAND, 2012). As práticas das
histórias de vida são multiformes e buscam uma compreensão de sentido a partir de fatos ocorridos
em temporalidades, localidades, culturas, no ambiente social, atravessadas pela experiência. O
trabalho com histórias de vida abrange um leque de possibilidades imersas na complexidade do ser
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humano; o pesquisador assume um papel de estar junto no processo, de escutar sensivelmente com
responsabilidade, ética e com implicações existenciais. A escrita do eu pode assumir diversas
possibilidades a partir de fotografias, teatro, vídeo, cinema, televisão etc.
Realizamos uma oficina com a participação de seis docentes, na qual exploramos o corpo,
mediante exercícios de respiração e relaxamento, a imaginação com as mandalas1, as memórias que
emergiram, o trabalho criativo, o campo simbólico da mandala e refletimos sobre as imagens
produzidas pelos participantes. Porém o foco do trabalho dissertativo foi as narrativas orais.
Pretendemos no doutorado circum-ambular2

as narrativas imagéticas, realizar outras

oficinas utilizando mais técnicas expressivas (colagem, mosaico, argila, pintura, etc,), ou seja, tecer
outros fios. Junto com os docentes iremos dar sentidos, significados outros as imagens e as
narrativas produzidas nos encontros/oficinas. Iremos explorar a formação transdisciplinar docente
por intermédio das histórias de vida e das imagens criadas pelos professores de diversos segmentos,
futuramente escolhidos.
UM PANORAMA SOBRE A FORMAÇÃO TRANSDISCIPLINAR DOCENTE
Na virada do milênio a proposta de um outro modelo educacional foi amplamente discutido.
No ano de 1986 foi elaborado o primeiro documento internacional diretamente ligado à
transdisciplinaridade: a Declaração de Veneza. Esse documento foi um relatório final do Colóquio
A Ciência Diante das Fronteiras do Conhecimento, organizado pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO. Esse comunicado oficial foi feito em
Veneza e teve a colaboração de diversos signatários, dentre eles Gilbert Durand (França), filósofo e
fundador do centro de pesquisa sobre o imaginário; Ubiratan D’Ambrosio (Brasil), matemático e
professor da Universidade Estadual de Campinas; Bassarab Nicolescu (França), físico; David
Ottoson (Suécia), presidente do Comitê Nobel pela Fisiologia ou Medicina, professor e diretor do

Mandala é uma palavra em sânscrito que significa “círculo”. Universalmente, é o símbolo da integração e da
harmonia. Sua etimologia representa a união dos opostos, o princípio integrador do feminino e do masculino. A forma
circular representa o centro do mundo, as grandes catedrais, os terreiros, as cirandas, os encontros religiosos, o alto da
montanha morada dos deuses olímpicos, onde Jesus, Buda, Moisés meditaram e se ligaram ao seu eixo. Lugar de
encontro do sagrado com o numinoso. Esse símbolo atravessa várias culturas, religiões, sabedorias ao longo do tempo e
por isto é transdisciplinar. É lugar de integração entre o velho e o novo, entre o sagrado e o profano, o claro e o escuro,
entre o aluno e professor.
1

Circum-ambular é uma etapa do caminho para o inconsciente; tratar-se-ia assim de uma passagem, de um instrumento
que possibilita alcançar uma meta além, ainda não formulada. É um dos caminhos em direção ao centro do não ego, que
os pesquisadores da Idade Média também percorreram para produzir o lápis (JUNG, 2011d, p. 139).
2
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Departamento de Fisiologia do Instituto Karolinska; Michel Random (França), filósofo e escritor,
dentre outros. Notamos que os envolvidos na elaboração do documento são de diversas áreas do
conhecimento e lugares do mundo, comungando assim com a proposta transdisciplinar de respeito à
diversidade, diferença e favorecimento por uma integração dos saberes. Todavia, o nosso contexto
atual é atravessado por uma marca histórica permeada por tensões, conflitos no campo da formação
de professores.
Aqui vivenciamos padrões culturais formativos arraigados, estruturados em nossa
história educacional desde os inícios do século XX, padrões que se mostram em
conflito com o surgimento de novas demandas para o trabalho educacional, as quais se
colocam em função de contextos sociais e culturais diversificados, após cem anos de
trajetória histórico-social e cultural. (GATTI, 2017, p. 723)

Bernadete Gatti (2017) aponta para um padrão educacional brasileiro retrógrado que não
acompanhou as mudanças culturais, sócias, regionais, que não integra a diversidade e o avanço
tecnológico. Para a autora, a discussão sobre a interdisciplinaridade e a formação interdisciplinar
choca-se com o universo formativo em que predomina os currículos fragmentados, hierarquizados e
descontextualizados da realidade educacional. Dados avaliativos nacionais, tais como a Avaliação
Nacional de Alfabetização (ANA), demonstram o fracasso evidente educacional brasileiro, ou seja,
a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade poderão contribuir significativamente para uma
formação de professores que atenda a complexidade atravessada pela educação.
A multi, inter e a transdisciplinaridade propõem-se a trazer alternativas que problematizam a
ciência clássica, a visão cartesiana, o pensamento fragmentado e reducionista. De acordo com
Morin (2000), o conhecimento disciplinar impede a união entre as partes e a totalidade, devendo
assim ser substituído por outro modo de pensar que seja capaz de compreender os objetos no seu
contexto atual e a complexidade desse conjunto. O ser humano é ao mesmo tempo biológico, físico,
psíquico, histórico, cultural e social. Essa complexidade é desintegrada no campo educacional por
meio das disciplinas, que separam, fragmentam e não reconhecem a sua ligação. Todavia, é preciso
estabelecer novas conexões entre os saberes, visando um reconhecimento da sua identidade
complexa e comum a todos os seres humanos. Defendemos o pensamento transdisciplinar, este
paradigma não é pautado em um confronto de ideias, mas por uma busca existencial pelo respeito e
pela diversidade. O pensamento dicotômico separa os saberes em caixas, desconsidera o movimento
do conhecimento, não reconhece a integração e o entrelaçamento presentes no ato de produção de
saberes. O mundo está em transformação constante, o pensamento disciplinar desconsidera a vida e
o movimento da vida, por outro lado, a transdisciplinaridade alimenta-se deste movimento.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3050

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

A Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para
graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Essa lei objetivou
“garantir maior organicidade para a formação inicial e continuada dos profissionais para o
magistério da educação básica” (DOURADO, 2015, p. 299). Não encontramos na lei referências
explícitas que abordem a formação transdisciplinar docente, porém a resolução garante a
multiplicidade de conhecimentos teóricos e práticos:
a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e
o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; o respeito à liberdade e o
apreço à tolerância; a valorização do profissional da educação; a gestão democrática
do ensino público; a garantia de um padrão de qualidade; a valorização da experiência
extraescolar; a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; o
respeito e a valorização da diversidade étnico-racial, entre outros, constituem
princípios vitais para a melhoria e democratização da gestão e do ensino (DOURADO,
2015, p. 305).

Embora a lei não explicite a transdisciplinaridade, os pressupostos transdisciplinares estão
expostos nessa citação. Além disto, a transdisciplinaridade é complementar à abordagem
disciplinar, ela faz emergir do confronto das disciplinas novos dados que as articulam entre si e nos
oferece uma outra visão da Natureza e da Realidade.
A formação docente para a educação transdisciplinar é um processo tripolar conduzido por três

polos: a autoformação (a formação na relação consigo mesmo), a heteroformação (a formação na
relação com os outros) e a ecoformação (a formação na relação com o ambiente). (GALVANI,
2002; PINEAU, 2006).
Pineau (2003) reflete sobre a formação do meio ambiente (ecoformação), a dos outros
(heteroformação) e a ligação entre elas, mutuamente dependente, a autoformação. Inspirado nos três
mestres de Rousseau (século XVIII), que foi uma formação protagonizada por três mestres: a
natureza, a sociedade e as coisas, Pineau (2003), a partir disso, nota que há uma conexão complexa
entre elas e articula a sua teoria tripolar.
Percebemos que, para trabalhar com a perspectiva transdisciplinar no âmbito escolar,
precisamos refletir com os docentes através das histórias de vida e das imagens, ou seja, em uma
linguagem diferente da visão disciplinar. Momentos formativos de escuta, de troca, de afetos
precisam emergir em prol da construção de uma educação outra.
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CONSIDERAÇÕES (IN)CONCLUSIVAS
Atravessar a barreira disciplinar é uma viagem que exige esforço epistemológico, exige
outra postura, outra forma de ver e de enxergar o outro, o mundo e as coisas. Quando o jovem
Ulisses, herói grego, sentiu-se perdido e frustrado navegando em oceanos desconhecidos, teve que
despir-se, primeiro os seus companheiros que representavam partes dele se foram, seu barco forte e
sólido afundou e então ele se viu obrigado a olhar para si e buscar a sua verdadeira essência. Foi
uma busca longa e tortuosa, que demorou vinte anos, vinte longos anos que, ao chegar à sua Terra
tão amada, Ítaca, passaram em um segundo. Chegou como um mendigo, pobre, sujo e velho; aquele
rei e jovem herói da famosa guerra entre gregos e troianos, transformou-se em um maltrapilho.
Todavia, uma coisa ele não perdeu, a sua essência curiosa e corajosa; enfrentou os homens que
queriam desposar a sua tão amada Penélope. Aquele mendigo que passara despercebido, invisível,
conquistou o desafio proposto e executou os 120 homens com a ajuda do seu filho Telêmaco. Na
vida, às vezes é preciso nos tornarmos invisíveis, mendigos, e nos despirmos de nós mesmos para
reconhecer a nossa própria essência, nossas sombras, medos e desafios a enfrentar.
A formação docente transdisciplinar é um processo complexo permeado pela tripolaridade: a
autoformação (formação do eu), a heteroformação (formação do outro) e a ecoformação (formação
do cosmos) (GALVANI, 2002; PINEAU, 2006). Elas não são separadas e/ou fragmentadas;
acontecem dialogicamente, e perceber um processo não anula a existência do outro, articular as
histórias de vida com as imagens nos possibilitará atravessar caminhos diversos, iremos avistar
diferentes paisagens, com dúvidas, certezas, e com um novo horizonte a desbravar é preciso ter
coragem para lidar com o inesperado... O trabalho com as histórias de vida dos docentes e com as
imagens será permeado por diversas vozes, ecos que irão tecer uma pesquisa cheia de vida!
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Resumo
A transdisciplinaridade mediante a auto-hetero-eco formação busca um cenário favorável de construção
de si, um sujeito encarnado mediante a uma prática que busca atender a complexidade do campo
educativo. Entendemos que a formação transdisciplinar do professor deve contemplar um processo
tripolar: a autoformação (a formação na relação consigo mesmo), a heteroformação (a formação na
relação com os outros) e a ecoformação (a formação na relação com o ambiente). A
transdisciplinaridade pode ser considerada como uma resposta à hegemonia educacional brasileira. Em
nosso cenário atual poucas pesquisas abordam essa temática em questão. Realizamos uma pesquisa na
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações com os termos: formação transdisciplinar, narrativas
docentes e imagens, nos programas de Pós-Graduação em Educação nos últimos 10 anos. Encontramos
apenas 23 trabalhos, 14 teses de doutorado e 9 dissertações de mestrado. Realizamos também uma
pesquisa na plataforma da Scientific Eletronic Library Online – SciELO7; não encontramos nenhum
resultado ao utilizarmos os mesmos termos, alternamos os termos e nem assim encontramos trabalhos
acadêmicos. Quando colocamos somente o termo transdisciplinaridade, encontramos 92 artigos.
Traçamos como objetivo desta pesquisa em desenvolvimento, a reflexão sobre as experiências
formadoras docentes transdisciplinares a partir das narrativas e imagens produzidas pelos professores
nas oficinas em processo de organização. A tríade que sustentou esta reflexão abarcou a formação
docente transdisciplinar atrelada às histórias de vidas e as imagens. Nesse sentido, dentro do campo da
pesquisa qualitativa nossa proposta teórica-metodológica contou com as contribuições da abordagem
(auto)biográfica, da psicologia analítica e da teoria da complexidade. Entendemos que a formação de
professores é permeada por um devir constante de experiências transdisciplinares. Dialogar com estas
experiências poderá nos auxiliar a vislumbrar outros sentidos no campo da formação docente.
Palavras-chave: Formação transdisciplinar docente; Narrativas (auto)biográficas docentes; Imagens.
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INTRODUÇÃO
A formação docente implica práticas de pesquisa interligadas à escrita acadêmica que,
juntas, corroboram para a formação integral do professor da educação básica. Este, inserido nos
gêneros e práticas discursivas da academia, mediante elaboração de relatos de campo, da publicação
de artigos e ensaios, poderá, por meio de sua prática em sala de aula, concomitante ou posterior à
sua formação, apropriar-se destas em conjunto com as primeiras e fazer uso da leitura, escrita e
reescrita dos gêneros discursivos em sua profissão como forma de ampliar e compartilhar seus
conhecimentos.
Considerando as expectativas atribuídas à formação docente, cujo objetivo é formar um
docente-pesquisador através da leitura e da produção dos gêneros acadêmicos que circulam na
comunidade discursiva, observa-se um distanciamento entre os docentes da educação básica e as
práticas discursivas da academia. Por isso, este trabalho propõe, mediante uma investigação
sistemática do tipo estado da arte, realizar um levantamento de pesquisas recentes na área, as quais
abordam o conceito de letramento científico na formação docente, pois acredita-se que a análise das
principais tendências, considerando o recorte de trabalhos que versem sobre a formação docente e,
se possível, de professores pesquisadores, auxiliará na compreensão da leitura e escrita como
práticas sociais, assim como valoriza a importância deste entrelaçamento entre escrita acadêmica e
docência, definindo as possibilidades que estas podem provocar tanto no espaço educacional quanto
na realização do trabalho em sala, mas também nos estudos científicos que abordam tal temática.
Para isso, este texto primeiramente discute os fundamentos teóricos de letramento
acadêmico-científico como prática social. Em seguida, aborda a metodologia utilizada na pesquisa,
o tratamento qualiquantitativo dos artigos selecionados e os resultados parciais referentes aos textos
identificados. Posteriormente, discorre sobre os mesmos apoiados nas seguintes indagações: O
letramento acadêmico e científico colabora com as práticas educacionais realizadas na educação
básica?; Como o letramento acadêmico e científico é compreendido: Como um processo formativo
para o crescimento profissional? Como parte integrante das práticas realizadas na profissão?; Como
a apropriação de gêneros discursivos acadêmicos e as vivências de práticas de pesquisa corroboram
com a formação docente?
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LETRAMENTO ACADÊMICO NA FORMAÇÃO DOCENTE: UMA PRÁTICA SOCIAL
O letramento acadêmico diz respeito à fluência em formas próprias de fazer, ler, escrever,
pensar, falar e agir (KERSCH, 2014), ou seja, uma prática que envolve o contexto social de gêneros
discursivos próprias da esfera acadêmica. Kersch (2014, p. 55) afirma que “o letramento constitui
um conjunto de práticas sociais que as pessoas são capazes de executar, por essa razão, também está
ligado às relações de poder e à construção de identidade”.
Admite-se, a partir do exposto, que o letramento acadêmico vai além da mera reprodução da
escrita, é uma prática que envolve significados próprios. Nesse caso, como afirma Marinho (2010),
“o aluno é aprendiz de uma escrita, não tem um lugar legítimo, de autoridade, na maioria dos
gêneros que produz”, logo, a formação do docente/pesquisador, tal como a formação de uma
identidade docente, decorre do aprendizado de gêneros, práticas e relações, em consonância com a
comunidade discursiva, estabelecendo assim uma relação de troca de saberes e experiências,
promovendo a compreensão das práticas pedagógicas através de uma autonomia reflexiva crítica
capaz de “reconstruir os caminhos de sua ação docente na tentativa de redirecionar a consecução
dos objetivos” (LIMA; SANTOS; MAIOR, 2014, p. 113).
No entanto, a formação docente envolve práticas de ensino que recaem em reproduções de
aspectos escolares, como a centralização e a hierarquização do professor, bem como a escrita
meramente avaliativa (MACEDO; JUNIOR, 2016) e, com isso, tornando-se apenas objeto escolar
(MARINHO, 2010). Tais aspectos desconsideram o conhecimento como um processo contínuo no
qual o professor é a figura capaz de proporcionar a mediação dos saberes necessários às práticas
requeridas no contexto em questão e nas suas “funcionalidades em situações comunicativas
específicas” (LIMA; SANTOS; MAIOR, 2014 p. 88). Devemos, ainda, observar que esses aspectos
da leitura e da escrita, como características do meio escolar/acadêmico, corroboram para a
permanência do conceito de visão mágica da palavra escrita perpetuada na universidade (FREIRE,
1989).
Sendo assim, considera-se que as relações dialógicas evidenciadas nos projetos de pesquisa
presentes nas universidades públicas, caracterizados por seu alinhamento entre teoria e prática,
promovem:
uma relação mais direta entre as atividades realizadas e o seu resultado, traduzido não
só em produtos escritos, mas também no conhecimento construído, e avaliado pelo
professor com base nesses mesmos produtos, bem como na tomada de consciência do
próprio processo de aprendizagem. (BRANDÃO, 2013, p. 13).
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Tais abordagens educacionais promovem a aprendizagem pela interação (BRANDÃO,
2013), entre estudantes, professores e ambientes discursivos capazes de consolidar seus significados
e formas, caracterizando, desse modo, um processo educativo que viabiliza a experienciação das
práticas sociais presentes na academia e na compreensão de seus significados na formação docente.
O grande desafio é a problematização de tais questionamentos que repousam sobre a
formação docente e o letramento científico, sendo este fator fundamental para consolidação do
saber que tem por objetivo sensibilizar o pesquisador em relação ao seu contexto de forma que este
reflita sobre a realidade enfrentada, apoiado em saberes teóricos e nos processos reflexivos que
estes envolvem (LIMA; SANTOS; MAIOR, 2014). Tais considerações afirmam que a capacidade
de reflexão sobre uma circunstância é principalmente aprimorada através da pesquisa. Esse
processo de ação-reflexão-ação, como cita Freire (2016), possibilita a formação de um professor
com autonomia capaz de promover, através do seu trabalho, a eficácia de uma prática de
aprendizado libertadora de si e do outrem.
LETRAMENTO ACADÊMICO NA FORMAÇÃO DOCENTE: UM ESTADO DA ARTE: (20152019)
Para este trabalho, estabelecemos um recorte com o intuito de apresentar os dados referentes
à relação entre discente-docente na academia no que tange à leitura e à escrita de textos acadêmicos,
às características desse processo e sua importância na formação do professor pesquisador. Em uma
perspectiva qualiquantitativa, utilizou-se a
base de dados da plataforma Scielo com as palavras-chave: letramento acadêmico,
letramento docente, letramento, formação do professor. Utilizaram-se publicações entre 2015 e
2019 com os seguintes filtros selecionados: Coleções: Brasil; Idioma: Português; Áreas temáticas:
ciências humanas, linguística, letras e artes. O levantamento bibliográfico, que buscou textos
voltados para o processo de letramento acadêmico de professores da educação básica e de
licenciandos em Pedagogia/Letras, após exclusão de textos coincidentes, resultou em 37
publicações.
Através do tratamento qualiquantitativo dos artigos lidos, procuramos identificar nessas
produções uma ligação ao tema do letramento acadêmico-científico na formação docente. Um dos
aspectos observados é a existência de uma relação com a temática da pesquisa, porém com focos
específicos, por exemplo, letramento musical, letramento hipertextual, letramento acadêmico
bilíngue. Considerando os textos que abarcam o tema em tela, selecionamos para leitura dos
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resumos e da introdução 15 artigos que possuem eixos entre letramento acadêmico e suas
implicações na formação docente, e podem favorecer a pesquisa in loco.
Dentre os 15 artigos selecionados, buscando um recorte mais aprofundado, separamos três
artigos que abordam diretamente a temática, discorrendo sobre as discussões que envolvem o
campo acadêmico, educação básica e letramento científico. Sendo eles: Polêmica da alfabetização
no Brasil de Paulo Freire é um ensaio datado de 2019 escrito por Wagner Rodrigues Silva, da
Universidade Federal do Tocantins (UFT). Formação sustentável do professor no mestrado
profissional, de mesmo autor, é um artigo de 2017, e por fim, Identidades docentes entre mundos
discursivos de Elvira Lopes Nascimento e Paula Bacarat De Grande, Universidade Estadual de
Londrina e Universidade Estadual do Paraná, respectivamente.
LETRAMENTO CIENTÍFICO E O EMPODERAMENTO DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO
BÁSICA
Os dados revelaram que a temática, apesar de ser assunto de discussão no meio acadêmico e
o letramento acadêmico ter ampla repercussão em estudos, ao abordar a formação docente e as
relações estabelecidas entre o professor e a escrita acadêmica, se encontra escassa. Foi possível
notar a carência de publicações referentes à apropriação dos gêneros científicos na formação
docente e suas implicações na construção da identidade de professor pesquisador, considerando o
uso do texto acadêmico no espaço educacional, como forma de interligar os conhecimentos teóricos
e discursivos às práticas educativas e expandir tais conhecimentos para outros educadores e
graduandos através das publicações de suas experiências no cenário educativo.
Sendo apenas três textos encontrados em uma busca com 37 publicações, os resultados
apontam para um campo de pesquisa de poucos adeptos e que possui demarcação quase sempre em
cursos de pós-graduação e formação continuada de profissionais da educação, cujo contato
novamente com os gêneros acadêmicos se faz através da formação posterior à graduação. Os textos
selecionados, ao repousarem sobre tal formação, exprimem a importância do letramento científico
na docência, expressando suas potencialidades frente às demandas educacionais e à crescente
desvalorização do profissional em questão, assim como os obstáculos no que concerne tal
letramento.
No ensaio Polêmica da alfabetização de Paulo Freire, escrito por Wagner Rodrigues Silva,
a pesquisa como prática constitutiva da docência é uma ferramenta de empoderamento, em
concordância, o artigo Professor sustentável no mestrado profissional, do mesmo autor, afirma que
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“investigar as forças em disputa no contexto da formação do MP informadas pela tradição do
paradigma científico dominante a ser combatido significa visibilizar uma das causas, não menos
relevante que outras, do complexo desafio enfrentado em função do empoderamento do professor”
(SILVA, 2017, p. 720). Sendo assim, empoderar, além de dar poder e autonomia, compreende a
alteração das estruturas de hierarquias entre escola e universidade, entre conhecimento científico
produzido em local específico e conhecimento produzido em campo por professores pesquisadores
A autonomia do professor para lidar com as situações com as quais depara no local de
trabalho, tentando se reinventar constantemente, corresponde ao que Lüdke e Boing
(2012, p. 443), na ciência da educação, denominam mais genericamente de
profissionalidade: “Capacidade de o professor intervir como agente ativo no processo
de ensino-aprendizagem, diz respeito ao saber fazer e ao saber interpretar o que
acontece nesse processo”. Essa profissionalidade pode ser fortalecida quando as
próprias formas de apreensão do conhecimento pelo professor são respeitadas, mesmo
quando distanciadas das formas de ação reconhecidas pela academia. (SILVA, 2017,
p. 721)

O artigo Identidades docentes entre mundos discursivos em disputa: formação do professor,
letramentos e desenvolvimento, a partir da perspectiva sociocultural dos Estudos de Letramento
(LEA; STREET, 1998), expressa as tensões existentes entre os dois campos discursivos em que as
relações entre o que o educador desenvolve em sala e o que é proposto em um mestrado profissional
entram em conflito com as realidade postas no sistema educacional brasileiro. Tais contraposições
indicam que a identidade social do docente está intrinsecamente relacionada com o campo
educacional e com as demandas e exigências do meio, o qual, por muitas vezes, preconiza formas
de exercício da docência reproduzidas historicamente. Esses aspectos normatizados nas
subjetividades são análogos às práticas de pesquisa, escrita e reescrita científica, criando tensões
entre as duas comunidades discursivas. As autoras ao afirmarem que “a identidade profissional
nesse excerto é construída na oposição entre esse ‘nós’, professores da escola básica, e ‘eles’, que
cobram mudanças, voz desse outro que é interiorizada [...]” (DE GRANDE; NASCIMENTO, 2018,
p. 592), expressam que o empoderamento dos docentes, além de apoderar-se dos gêneros e das
práticas sociais de escrita, deve percorrer pelas relações de diálogo entre essas duas esferas,
objetificando romper com a dicotomização do conhecimento.
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CONCLUSÕES (PARCIAIS)
O letramento acadêmico pode ser compreendido como parte integrante das práticas durante
o processo formativo, dado que a participação dos professores universitários, no que concerne a
promoção do letramento aos graduandos, é de suma importância, pois, através dos gêneros
acadêmicos, será possível promover a inclusão
dos discentes nas práticas sociais, levando-os à aquisição dos saberes necessários para que
possam, posteriormente, desenvolvê-los na educação básica, a fim de servir como formação dos
estudantes para a vivência no ensino superior. Dentro do âmbito acadêmico, conciliando o estudo e
a escrita dos gêneros discursivos ao exercício da pesquisa, será possível aos educandos galgar
experiência nas práticas letradas do domínio acadêmico e executá-las em suas práticas em sala de
aula através da apropriação do conhecimento pela prática do estudo da mesma e, posteriormente, da
produção escrita de seus saberes.
Os resultados obtidos através do estudo dos textos indicam que empoderar o professor
através do letramento acadêmico é um enfrentamento que busca promover a autonomia didática
educativa em sala de aula. Considerando que a universidade é o principal espaço onde circula o
conhecimento científico sobre ensino e aprendizagem, esse conhecimento teórico é capaz de
promover autonomia frente às demandas educacionais. Dessa maneira, apropriar-se das práticas
sociais de escrita é uma forma de empoderar esse profissional, por muitas vezes desvalorizado na
sociedade, contudo a dialogicidade entre os espaços é uma condição a ser negociada para a
execução de tais objetivos.
Concebendo o letramento como uma ferramenta que contribui com a prática docente, este
trabalho, que ainda se encontra em andamento, tenciona cooperar com a divulgação dos estudos
voltados para o letramento acadêmico na formação docente, pois percebe no letramento, além dos
aspectos formativos, um subsídio para o incentivo da autonomia do pensamento crítico através da
escrita e reescrita, assim como para os processos reflexivos que essa ação envolve, uma vez que tais
práticas ocasionarão maior disseminação das experiências reais dos educadores na busca por
respostas às demandas educacionais.
A partir de todo exposto, é perceptível que a temática se encontra insólita, exibindo a
importância de estudos que conceituem a relevância da prática discursiva acadêmica na formação
docente. Além disso, a pouca quantidade de produções recentes voltadas para a temática in loco
evidencia a necessidade de mais pesquisas na área, considerando que o letramento como prática
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social nas abordagens dentro do âmbito acadêmico impactará tanto durante o processo de formação
docente quanto em ações futuras como educador/a.
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Resumo
Fruto das investigações do Grupo de Estudos e Pesquisa em Leitura e Escrita Acadêmica (GEPLEA/UFF),
a presente pesquisa, desenvolvida por bolsistas do PIBIC e do Programa de Desenvolvimento Acadêmico
da UFF, trata de uma investigação do tipo estado da arte, que objetiva realizar, em uma perspectiva
qualiquantitativa, um levantamento de artigos publicados em periódicos Qualis A1, A2, B1 e B2 na área da
Educação e Letras durante o período de 2015 até 2019 acerca do conceito de letramento acadêmico em
interface com a formação docente. Nesse sentido, utilizou-se a base de dados da plataforma SciELO com as
palavras-chaves: letramento acadêmico, letramento docente, formação do professor, e os filtros: Coleções:
Brasil; Idioma: Português; Áreas temáticas: ciências humanas, linguística, letras e artes. Excluídos os textos
coincidentes, 37 publicações foram recolhidas para análise. Para este trabalho, estabelecemos um recorte
com o intuito de apresentar os dados relativos à relação entre discente-docente na academia no que tange à
leitura e à escrita de textos acadêmicos, às características desse processo e sua importância na formação do
docente-pesquisador. Para a análise, utilizamos a concepção de letramentos, perpassando por relações
dialógicas mediatizadas pelo contexto social, sendo estes fatores fundamentais para inserção na comunidade
discursiva abordada. Espera-se, com a pesquisa, ainda em andamento, compreender as vertentes dos
estudos sobre letramento acadêmico, refletindo sobre como corroboram para a formação do docente
pesquisador; outrossim analisar a importância desses estudos para reforçar a relevância da prática discursiva
acadêmica na formação docente.
Palavras-chave: Letramento acadêmico. Formação de professores-pesquisadores. Estado da arte.
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INTRODUÇÃO
A História Oral como recurso em pesquisas acadêmicas implica em uma série de
características e especificidades a serem observadas pelo pesquisador. No desenvolver do tempo as
narrativas orais, como fonte para as pesquisas, ganharam espaço e forma nas pesquisas no campo da
Memória. Nas pesquisas em Educação Física, este método pode trazer uma compreensão mais
elaborada da especificidade da área e as nuances da atuação docente no contexto escolar, bem como
da atuação profissional no campo não escolar, ou seja, demonstrar de forma mais clara a
compreensão que os professores têm sobre as manifestações esportivas, artísticas, culturais,
intelectuais e de práticas corporais que formatam a sua atuação profissional.
A construção de alicerces teóricos para a Educação Física é um empreendimento coletivo e
de grande esforço, especialmente quando as dificuldades têm se avolumado sob o peso da
paralisação, quase generalizada, das ações em relação à área. Desta forma, a reestruturação do
campo teórico estabelece necessidades de ajustes nos campos profissionais que se expressam em
uma organização da produção científica, na qual deve propor um diálogo estreito com diversas
áreas do conhecimento, entre elas o campo da Memória.
Ao discutir a Memória enquanto área do conhecimento e objeto multifocal do saber, é
possível encontrar diversas abordagens teóricas reveladas em cada momento histórico da sociedade,
as quais são desenvolvidas por vários estudiosos. Segundo Cordeiro (2015), os estudos sobre
memória partem desde seu surgimento na Grécia antiga como um problema filosófico até os dias de
hoje dentro das discussões de diversas áreas do conhecimento como a psicologia, as neurociências
cognitivas, a filosofia, a história e a sociologia, tornando-a um campo interdisciplinar de estudo
com suas variadas dimensões. Podemos tomar como exemplo as dimensões da Memória nos
estudos de Halbwachs. Segundo Halbwachs (1990), a memória é um processo de reconstrução e
deve ser analisado considerando dois aspectos, o primeiro é o fato de não se tratar de uma repetição
linear dos acontecimentos no contexto atual, e o segundo é se diferenciar dos acontecimentos que
podem ser localizados em um tempo ou espaço que se envolve num conjunto de relações sociais.
Para o autor, a lembrança advém das relações sociais desenvolvidas no cotidiano, sendo assim, a
memória individual só pode ser estabelecida a partir de memórias coletivas.
Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar as possibilidades, limites e desafios do
uso da História Oral em uma pesquisa em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em
Memória Linguagem e Sociedade (da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia). Para fins de
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3063

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

organização do trabalho estabelecemos como critério de seleção e análise os encaminhamentos das
entrevistas realizadas e os diálogos com a Educação Física como componente curricular nas escolas
de educação básica. Compreende-se que ao analisar esta fase da pesquisa, permite-nos debruçar na
reflexão sobre como a História Oral contribui para o andamento da pesquisa, e como o campo da
Memória contribui para o desenvolvimento científico da Educação Física.
DELINEAMENTO DO ESTUDO
O presente trabalho é parte de um estudo em andamento, “Memórias de formação e atuação
docente: as contribuições da UNEB – Campus XII para a qualificação da Educação Física Escolar
na Microrregião de Guanambi” desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Memória,
Linguagem e Sociedade, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (PPGMLS – UESB),
assim objetiva apresentar como a História Oral será utilizada como método no estudo supracitado.
A pesquisa em andamento traça como objetivo: Analisar como os espaços de formação acadêmica,
desenvolvidos no âmbito da pesquisa, do ensino e da extensão, contribuem para a atuação docente
em Educação Física dos professores egressos da UNEB – Campus XII. Ou seja, busca identificar
nas vozes dos professores de Educação Física as memórias de formação e as efetivas contribuições
para o atual desenvolvimento das ações docentes no âmbito escolar. Para tal ação, utiliza-se da
História Oral como método de levantamento e tratamento dos dados. Assim busca selecionar,
avaliar e caracterizar o estudo, busca também identificar conceitos relevantes e analisa-los
criticamente.
O estudo em desenvolvimento iniciou no primeiro semestre de 2019 e, conforme seu
cronograma, está na fase de análise das primeiras entrevistas realizadas. A opção por apresentar esta
fase da pesquisa, se deve ao fato que estas produções são, em grande medida, mais representativas e
estabelecem uma qualidade necessária para a análise. A História Oral é bastante comum em estudos
deste tipo, uma vez que a pesquisa selecionada para a análise possibilita novas hipóteses, surgidas a
partir das leituras criteriosas. Dessa forma o investigador tem um estudo em evolução constante,
uma vez que seus pressupostos surgem apenas como uma iniciação para o tema, e ao desenvolver as
leituras, buscam evitar a fuga do assunto proposto, entretanto novas ideias e possibilidades podem
surgir à medida que a análise se desenvolve.
É importante esclarecer que a técnica utilizada não tem a intenção de afirmar de forma
conclusiva os resultados, mas desenvolver um processo de compreensão para o problema aqui
estudado, com o propósito de contribuir positivamente para a formação e consolidação de um
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debate que tem como marco referencial a crítica à realidade atual e a busca de elementos
superadores na perspectiva da formação humana emancipatória.
O USO DA MEMÓRIA E ORALIDADE NAS PESQUISAS
Responder aos objetivos propostos para este trabalho requer reconhecer seu papel social,
político e cultural, assim como a busca por compreender a relação da Memória com a Educação
Física requer utilizar a memória dos participantes como uma fonte privilegiada de informação e,
também, como um recurso metodológico. Isso tem relação com o fato de que a memória é um dos
esteios das identidades, das singularidades e das particularidades de cada um. São, portanto,
suportes do ser no mundo – nos países, nos estados, nas cidades, nas comunidades rurais, nos
guetos, nas ruas – ou seja, são referenciais que tornam os homens e as mulheres sujeitos de seu
tempo e de seu espaço, de maneira que não há como desligar ou aniquilar a relação entre o espaço e
a memória, já que os dois se supõem.
Segundo Halbwachs (1990), a memória é um processo de reconstrução e deve ser analisada
considerando dois aspectos, o primeiro é o fato de não se tratar de uma repetição linear dos
acontecimentos no contexto atual, e o segundo é se diferenciar dos acontecimentos que podem ser
localizados em um tempo ou espaço que se envolve num conjunto de relações sociais. Para o autor,
de acordo com estas relações o indivíduo pode formular e reconstruir diversas recordações de
ambientes e situações distintas. Portanto, propor um diálogo entre as teorias da Memória e a
Educação Física permite compreender os objetivos relacionados com a formação corporal, física, a
qual a Educação Física fundou suas ações historicamente, mas situando-os no âmbito da vida real
de uma sociedade de classes.
As especificações das falas analisadas no trabalho em andamento indicam a História Oral
como método que possibilitou a coleta dos dados, desta forma, destacam o papel exercido pela
memória na construção da pesquisa. Portanto, a memória, por sua vez, como forma de
conhecimento e como experiência, é um caminho possível para que sujeitos percorram essa
temporalidade que marca suas vidas. O trabalho analisado supõe olhar com cuidado para essa
memória que preserva elementos da experiência coletiva, particular e individual.
Ao lançar mão da História Oral como método, a pesquisa pressupõe abordar o uso da
oralidade como ponto fundamental na elaboração da trajetória da memória social como objeto de
investigação que possibilita, em última instância, uma nova inteligibilidade do passado recente, uma
vez que:
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Essa perspectiva que explora as relações entre memória e história, ao romper com uma
visão determinista que limita a liberdade dos homens, coloca em evidência a
construção dos atores de sua própria identidade e reequaciona as relações entre
passado e presente ao reconhecer, de forma inequívoca, que o passado é construído
segundo as necessidades do presente, chamando a atenção para os usos políticos do
passado (ALBERTI, 1990, p. 16).

Assim, a opção pela História Oral como método de pesquisa, nesse trabalho, se dá em
função dela permitir uma abordagem sobre experiências diretamente ocorridas durante a vida dos
entrevistados e os relatos orais. E ainda, o diálogo com a memória coletiva e individual relacionada
com o campo de estudo da Educação Física permite discussões teóricas relevantes no estudo.
Portanto, o resgatar aspectos da narrativa de vida dos indivíduos acerca da sua formação e do seu
percurso profissional como professores de Educação Física consente fortalecer a base teórica deste
estudo e criar subsídios para novas investigações a partir dessas temáticas.
A análise inicial das entrevistas implica uma interpretação mais profícua das experiências
narradas, fazendo uma leitura das narrativas que associavam o dito e o não dito, ou seja,
apreendendo não só o que os pesquisados falam, mas também, o que eles deixavam de falar, mas
expressavam em outra forma de linguagem.
O trabalho com a metodologia da História Oral implica um conjunto de atividades anterior e
posterior às entrevistas, envolve uma ação que utiliza não só de fontes orais, mas também, outras
fontes que auxiliem na leitura e interpretação das narrativas cedidas. Essas reflexões permitem
identificar um diálogo com a concepção de memória sugerida por Halbwachs, que por sua vez,
permite a aproximação entre o objeto de discussão apontado pela autora e a memória enquanto
campo de discussão.
CONCLUSÕES
A produção do conhecimento na área da Memória tem suas especificidades, no caso da
pesquisa em andamento analisada neste estudo, isso também se faz presente, atribuindo identidade
às contribuições da História Oral nas pesquisas em Memória, bem como nas produções que buscam
o diálogo com a Educação Física. Ao observar a produção, nota-se que é preciso que haja mudanças
significativas no cenário pedagógico, social e político da Educação Física como área de
conhecimento e intervenção. Pois, a partir das narrativas dos professores entrevistados, percebe-se
que é indispensável a formatação de um aporte teórico com uma aproximação mais consubstanciada
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entre teorias da Memória e a Educação Física, pois as produções delataram que as teorias da
memória contribuem significativamente para o avanço teórico-metodológico das pesquisas em
Educação Física e Esportes.
O uso da História Oral em pesquisas de Memória e Educação Física é fundamental, uma vez
que admite a escuta e o diálogo com os participantes das pesquisas, portanto, pesquisar a prática
pedagógica e percurso profissional de professores de Educação Física relacionada com os conceitos
de Memória resgata aspectos importantes para o desenvolvimento teórico e prático da área.
Essas possibilidades do uso da memória e da oralidade tem relação com a necessidade de
conhecer formas de organização, experiências e desenvolvimento pedagógico de professores. Ao
pensar em Memória como campo de pesquisa é importante analisar as instâncias do seu uso
ideológico e das suas experiências relacionadas aos tempos e lugares na sociedade, além do
entendimento do passado e do presente vinculado a realidades contraditórias, sem visibilizar
memórias coletivas exigidas em dados momentos e que são apropriadas por determinados grupos
sociais (MAGALHÃES, 2016).
Além disso, a Memória e a Oralidade consentem aos pesquisadores desse estudo
compreender as identidades e as memórias compartilhadas, alimentadas e construídas pelas
coletividades que fazem parte do histórico de vida e percurso profissional dos sujeitos da pesquisa.
De modo que é possível observar como esses fenômenos sociais, (formação inicial, continuada e
atuação profissional) operam para a construção de um certo sentimento de pertencimento social,
uma sociabilidade afetiva e uma comunidade integrada.
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Resumo
O uso da História Oral no desenvolvimento de pesquisas tem suas especificidades em relação ao seu
conceito e método. Ao passar do tempo os relatos orais destacam-se nas pesquisas no campo da
Memória. Na Educação Física, este método pode trazer uma compreensão mais elaborada da
especificidade da área e as nuances da atuação docente no contexto escolar, ou seja, demonstrar de
forma mais clara a compreensão que os professores têm sobre as manifestações esportivas, artísticas,
culturais, intelectuais e de práticas corporais que formatam a sua prática pedagógica. O presente
trabalho é parte de um estudo em andamento, “Memórias de formação e atuação docente: as
contribuições da UNEB – Campus XII para a qualificação da Educação Física Escolar na Microrregião
de Guanambi” desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Memória, Linguagem e Sociedade, da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (PPGMLS – UESB), assim objetiva apresentar como a
História Oral será utilizada como método no estudo supracitado. Trata de leituras minuciosas de textos
sobre História Oral e a análise ao trabalho em desenvolvimento, sustentando uma práxis que culmine
com a explicitação das problemáticas comuns que os autores abordam. Portanto, através do estudo
levantado no referencial teórico sobre a História Oral, seu conceito e método, e o uso nas pesquisas, foi
possível perceber que a História Oral, em desenvolvimento no trabalho, permite uma abordagem sobre
experiências diretamente ocorridas durante a vida dos sujeitos investigados, o que possibilita ao
pesquisador extrair mais informações substanciais para sua pesquisa. Por meio do estudo realizado e
das sugestões pedagógicas apresentadas foi possível confirmar que o uso da História Oral em pesquisas
de Memória e Educação Física é fundamental, uma vez que permite a escuta e o diálogo direto com os
participantes das pesquisas.
Palavras-chave: História Oral; Memória; Educação Física.
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INTRODUÇÃO
Ah, e quem não têm histórias para narrar? Todos nós temos histórias a ser contadas da nossa
trajetória profissional, cenários, situações vividas que fazem parte de quem nos tornamos hoje. No
campo da educação, as investigações sobre pesquisas de histórias de vida, narrativas, (auto)
biografias, memoriais sobre a temática de formação de professores diversificando e possibilitando
outras formas de construção de conhecimento. Este movimento inaugura um ponto de vista
apropriando das reflexões originadas no processo de formação em seus vários âmbitos: familiar,
pessoal, formação escolar e profissional.
Estamos vivendo em uma “era das pequenas narrativas”, estórias do cotidiano, narradas em
uma perspectiva de histórias de vidas, pequenas, individualizadas, essas transformações ocorridas
emergem do abandono das grandes narrativas nas ciências humanas refletindo em grande alteração
na escala destas histórias deslocadas para narrativas de interesses particular (Goodson, 2015). Neste
sentido, a concepção de mudanças traz a cena o protagonismo do professor no processo de narrar
sua própria história ressignificado acontecimentos, fatos vividos em sua trajetória formativa.
Este recorte deste texto se refere a escrita de um memorial formativo que surgiu da
disciplina Experiência, memória e narrativas de professores do programa de doutorado na
Universidade Federal Fluminense (UFF). Os acontecimentos narrados se deram no processo de
formação vividos ao longo de 30 anos de carreira na função de professora de Educação Física.
Revisito em minhas memórias eventos do passado, atualizados no presente, em permanente ir e vir
de acontecimentos ressignificados em meu processo de formação.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Até pouco tempo acreditava que o uso dos escritos sobre memoriais, tinham pouco
reconhecimento na comunidade acadêmica, entretanto temos acompanhado crescente número de
pesquisas (auto) biográficas no Brasil têm ganhado visibilidade, além da legitimidade dessas
escritas de si para fins de avaliação em concursos públicos, ascensão profissional na carreira
(PASSEGGI, 2008). Esse cenário permite perceber a valorização do professor narrando suas
experiências em um processo constante de autoconhecimento, de reflexividade de sua trajetória
profissional e de apropriação de um agir autônomo.
Nesse sentido, a partir dos anos 2000 o movimento de biografia internacional com as
contribuições de Gaston Pineau, Pierre Dominicé, Matthias Finger, Marie-Christine Josso, DeloryXX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas
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Momberger, António Nóvoa, reconhece nas escritas sobre si

um campo de investigação

epistemológica como outra forma de produção de conhecimentos na educação, consequentemente
abre caminho para situar o sujeito no centro da formação, em um movimento de reflexividade
sobre processos de formação do ponto de vista do sujeito.
As memórias destacadas neste texto foram tecidas por acontecimentos significativos diante
de um contexto social multifacetário, de interações que aconteceram ao longo deste percurso,
processos típicos de construção de identificação, o que demandou da minha parte contar, expor,
relatar, escrever, mobilizar recordações alegres, tristes e entre outras silenciar aquelas que ainda
tenho dificuldade em narrar. A narrativa é uma forma de tornar público as experiências,
acontecimentos vividos no processo de formação, valorizar a escrita de si pelos próprios
protagonistas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Da participação na disciplina “Experiência, memória e narrativas de professores”
possibilitou mergulhar, conhecer referenciais teórico epistemológicos e metodológicos da pesquisa
biográfica. A presença permanente nas reflexões e na pesquisa daquilo que ocupa o horizonte da
escola e a existência dos professores, sua profissão e sua formação.
Ao final da disciplina foi solicitado escrever um memorial formativo, a escrita como registro
de um processo de formação, concomitantemente, somos escritores, narramos e somos personagens.
A dinâmica da escrita deste memorial foi escrita em movimentos de permanente visita as
recordações do passado e presente, sem a preocupação de narrar a história em uma forma
cronológica ou linear. A narrativa descrita
pressupõe sempre dois tempos: o presente em que se narra e o passado em que
ocorrem os eventos narrados... A busca do passado, porém, nunca o reencontra de
modo inteiriço, porque todo ato de recordar transfigura as coisas vividas. Na épica,
como na memória, o passado se reconstrói de maneira a linear com idas e voltas
repentinas, com superposição de planos temporais, com digressões e análise.
Naturalmente o que retorna não é o passado propriamente dito, mas suas imagens
gravadas na memória e ativadas por ela num determinado presente’ (Aguiar, 1998:
25).
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MEMORIAL FORMATIVO
No ano de 2015, em função de um concurso público na Universidade Federal de Goiás,
campus Jataí, escrevi um memorial acadêmico, era uma das exigências do edital. Foi meu primeiro
ato de escrita de si formativa, como afirma Passeggi (2008) considerado um dispositivo reflexivo
formativo para quem escreve. Neste memorial procurei dialogar com algumas práticas e projetos
desenvolvidos a partir da minha experiência nos anos de 2012 e 2013 como professora substituta no
curso de Educação Física da Universidade Federal Fluminense (UFF), mas percebi que até este
momento, especificamente na escrita deste memorial, seria preciso ativar outras memórias de
formação pelas múltiplas experiências compartilhadas em âmbitos e sujeitos diferentes.
Recordando este momento como um movimento de reflexão das experiências vividas que
foram dando forma e sentido a outras dimensões da minha história de vida pessoal e profissional,
constitutivas e intrínsecas desta formação.
Em 1989, ingresso no curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de
Uberlândia. Durante quatro anos, tive acesso aos conhecimentos da área pautada por uma visão
restrita de uma racionalidade técnica. A leitura dos professores era atravessada por uma concepção
de Educação Física de viés militarista e esportivista, perspectiva em que foram também formados.
Enquanto alunos(as), as leituras que fazíamos eram manuais de regras dos esportes, treinamento
esportivo, história da Educação Física, descontextualizadas do cotidiano escolar. Tive certeza disso
ao entrar na escola.
Outro movimento de potência que marcou minha trajetória docente foi o convite feito por
uma tia diretora de escola para assumir algumas aulas em uma escola pública, ainda na condição de
estudante, cursando o terceiro período. Viver esta etapa da formação inicial no lócus de formação e
acompanhada pela presença do Ademar, professor com mais de 20 anos de experiência oportunizou
reconhecer um conhecimento vivido (prático), situações de novas aprendizagens, recebia
orientações burocráticas como preencher diários, elaboração de planejamentos, contexto distante do
âmbito acadêmico, este professor tornou-se referência neste processo de formação inicial na forma
como conduzia as aulas.
Esse movimento de aproximação com o contexto escolar e o processo formativo na
universidade permitiu reflexões e debates importantes a respeito de discursos hipotéticos sobre a
escola e sua idealização.

Nessa escola, após terminar a graduação, fui trabalhar, tornei-me

professora, permanecendo ali durante 22 anos.

Embora tenha vivido a experiência da docência
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durante a formação, observava que minha prática pedagógica não era diferente das críticas feitas
aos professores e o currículo do curso de licenciatura em Educação Física. Reproduzia na escola um
currículo esportivista, reduzido a uma visão acrítica de Educação Física percebendo minha
fragilidade e frente à complexidade do cotidiano escolar, avaliei a necessidade de me inserir em
grupos de formação continuada de professores oferecida pela secretaria da rede estadual e
municipal de ensino.
Durante mais de 20 anos, mantive-me permanentemente em diálogo com diversos
professores da rede estadual e municipal de ensino, compartilhando situações concretas da prática
pedagógica, aprendendo com professores mais experientes, participando ativamente de discussões,
elaboração de propostas curriculares, acesso a leituras críticas da área e apresentando trabalhos em
eventos acadêmicos. Esses momentos foram marcados por reflexões num espaço de construção
coletiva o qual me permitiu ressignificar minha prática pedagógica, atribuindo novos sentidos à
visão da Educação Física.
O contato com essa dinâmica de formação continuada me incentivou a dar continuidade à
minha formação, ingressando no curso de Especialização Lato Sensu em Educação Física Escolar
na Universidade Federal de Uberlândia. Motivada por algumas professoras, ingressei no mestrado
em 2010, desenvolvendo uma pesquisa com o objetivo de apresentar e discutir o componente
curricular Educação Física nas políticas públicas de correção de fluxo escolar, especificamente no
Projeto Acelerar para Vencer (PAV), em escolas estaduais na cidade de Uberlândia.
Nos dois anos de mestrado me aproximei de grupo pesquisa em Educação Física escolar e
Formação Profissional na Universidade Federal Fluminense (UFF), com pesquisas voltadas à
temática da formação docente. Estimulada para a ampliação de minha experiência profissional e de
formação, além de professora da Educação Básica, ingressei como professora substituta no curso de
Educação Física da UFF durante dezoito meses. A experiência me permitiu refletir e vivenciar
processos diferentes de formação diálogo havia se estreitado
As recordações vividas nesse caminhar entre passado e presente vão me constituindo
professora, como o movimento de um balanço que, entre idas e vindas, assim como o curso da vida,
não para e me lança para novos desafios. Após 25 anos como professora da rede estadual e
municipal de ensino na cidade de Uberlândia/Minas Gerais, fui aprovada, em 2016, no concurso da
rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, sendo lotada em uma escola localizada na comunidade
da Mangueira, experiência que tem afetado a minha existência. Agora, minha prática pedagógica
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está situada num lugar de intersecção entre o morro da Mangueira e a escola de samba, marcado por
um espaço de violência no entorno da comunidade e ausência do poder público.
Nesse sentido, é possível vislumbrar as diferenças existentes na experiência docente vivida
nas escolas em Minas e o contexto multifacetado vivido na escola situada na comunidade da
Mangueira pulsa o tempo todo. Existe uma pluralidade cultural nesse cenário em que são comuns as
cenas de violência física e simbólica nas relações estabelecidas entre meninos e meninas, a
desqualificação das características étnicas e culturais dos grupos sociais que convivem nesse
território, as relações sociais discriminatórias que reforçam posturas excludentes.
Por outro lado, ao mesmo tempo em que sou afetada por essas situações, emudeço, ao
sentenciar qualquer opinião, se não me coloco numa posição de alteridade. Muitas, repetidas vezes
tenho a consciência dessa complexa transição profissional. Nóvoa (2009, p.7), “chama a atenção
para a dimensão humana e relacional do ensino, para esse corpo a corpo diário a que os professores
estão obrigados”. Refletindo sobre o quanto tenho aprendido, me transformo com a doçura e a
alegria refletida nos olhos das crianças, do afago, do acolhimento incondicional, dos pedidos de
abraços!!
Torno-me sensível a esse mundo que está fora de mim, mas que, ao mesmo tempo, se
encontra todo em mim, afetando meus sentidos, formando e (de) formando, humanizando o meu ser
e as ações pedagógicas. Percebo que sou deslocada para outros sentidos de pensar, sobre o que sou.
A experiência vivida nesse contexto me desafia dia a dia, mas não me torna indiferente frente ao
que encontro. Sigo na certeza e na incerteza de compreender certas situações, ora me encontrando
num vazio, ora com mais perguntas do que respostas prontas. Nessa relação com o outro, busco
compreender as dimensões de o que ensino? Para que ensino? Como ensinar àqueles meninos e
meninas?
São situações vividas neste cotidiano escolar, com vidas constantemente ameaçadas,
continuamos a resistir, em defesa da vida humana, para Arroyo (2019, p.9) “a resistência tende a
crescer como um modo de produção de um novo sentido da existência social, um novo sentido da
vida” assim o que está em jogo é a própria sobrevivência!! Por estes processos de desumanização
nos quais encontramos tomamos consciência das exigências éticas, de políticas de formação para
continuarmos a resistir cotidianamente em nossos espaços escolares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estas narrativas atravessam minha trajetória profissional no qual sigo me constituindo
professora. Não há uma preocupação no memorial em trazer os acontecimentos de uma forma
cronológica e foi sem essa ordem que escolhi narrar estas cenas, pois foram as que fizeram sentido,
nada é fixo ou permanente, para finalizar este memorial que se encontra sempre aberto, minha
travessia se inspira na obra de Guimarães Rosa em Grande sertão Veredas (2001) quando o poeta
nos diz:
O senhor… mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas
não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre
mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que
me alegra, montão. E, outra coisa: o diabo, é às brutas; mas Deus é traiçoeiro! Ah,
uma beleza de traiçoeiro – dá gosto! A força dele, quando quer – moço! – me dá o
medo pavor. Deus vem vindo: ninguém não vê. Ele faz é na lei do mansinho – assim é
o milagre. (p. 39)

Assim, percebo na escrita deste memorial formativo, fatos e acontecimentos significativos
que ao longo do percurso da vida se mostraram como um movimento imprescindível de reflexão
crítica e me tornei consciente do que antes não tinha compreensão do que sabia. Essa ação da
transformação de si mesmo pelo processo de se narrar sua história, este foi um exercício necessário
para quem deseja constantemente a condição de refletir sua prática pedagógica.
REFERÊNCIAS
AGUIAR, Joaquim Alves de. Espaços da Memória: Um Estudo sobre Pedro Nava. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo/Edusp/Fapesp, 1998.
ARROYO, Miguel G. Vidas ameaçadas: exigências-respostas éticas da educação e da docência. Petrópolis, RJ: Vozes,
2019.
GOODSON, Ivor F. Narrativas em educação: a vida e a voz dos professores. Porto (Port): Porto Editora, 2015.
NÓVOA, Antônio. Professores: Imagens do futuro presente. Lisboa: Educa, 2009. (p.25-46).
PASSEGGI, Maria da Conceição. Memoriais auto-bio-gráficos: a arte profissional de tecer uma figura pública de si.
PASSEGGI, M.C; BARBOSA, T. M. N. (Orgs.) Memórias, memoriais: pesquisa e formação docente. Natal, RN:
EDUFRN; São Paulo: Paulus, 2008.
ROSA.G. J. O grande sertão: veredas. Editora. 19ª edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3075

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Este recorte deste texto se refere a escrita de um memorial formativo que surgiu na disciplina
Experiência, memória e narrativas de professores do programa de doutorado na Universidade Federal
Fluminense (UFF). A escrita do memorial está centrada nos acontecimentos e experiências vividas ao
longo do processo de formação, uma narrativa que não segue o tempo linear e traz na prerrogativa da
narradora fatos importantes em um contexto de formação. A escrita deste memorial se fez num
movimento permanente de revisitar as memórias entrelaçadas com minha trajetória de vida pessoal e
profissional acionado os fios da memória passado e presente. A narrativa é uma forma de visibilizar as
experiências, acontecimentos vividos no processo de formação, valorizar a escrita de si pelos próprios
protagonistas. Para fundamentar, os argumentos busco nos estudos e pesquisas de Gaston Pineau,
Pierre Dominicé, Matthias Finger, Marie-Christine Josso, Delory-Momberger, António Nóvoa,
Passeggi, considerando as contribuições relacionados às abordagens (auto)biográficas e a legitimidade
nos processos de formação. Recordando este momento como um movimento de reflexão das
experiências vividas que foram dando forma e sentido a outras dimensões da minha história de vida
pessoal e profissional, constitutivas e intrínsecas desta formação. Assim, percebo na escrita deste
memorial formativo, fatos e acontecimentos significativos que ao longo do percurso da vida se
mostraram como um movimento imprescindível de reflexão crítica e me tornei consciente do que antes
não tinha compreensão do que sabia. Essa ação da transformação de si mesmo pelo processo de se
narrar sua história, este foi um exercício necessário para quem deseja constantemente a condição de
refletir sua prática pedagógica.
Palavras-chave: Narrativa, Memorial formativo; Formação de professores; reflexão; Trajetória de vida
profissional.
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INTRODUÇÃO
O exercício de rememorar impele o sujeito a observar-se numa dimensão de linhagem, ou
seja, de cronologia, como um processo de reviver, de recuperar o eu, a sua pessoalidade (NÓVOA,
2009). Além disso, a memória narrativa registra um olhar sobre si em diferentes tempos e espaços,
os quais se articulam com as recordações próprias do sujeito narrador e as possibilidades de narrar
suas experiências.
Ademais, se essas memórias se associam ao campo da atuação docente, elas podem ser
chamadas de memórias pedagógicas que me conduzem à condição e à satisfação de ser professora
de Educação Básica e, atualmente, aluna do curso de Mestrado Profissional em Ensino e Formação
Docente, pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira e pelo
Instituto Federal do Ceará – UNILAB/IFCE.
Inegavelmente, minhas memórias desembocam agora nesta narrativa e me impregnam do
entendimento de experiência docente como algo experimentado, vivido, refletido. Nesse caso,
busco enxergar um saber que “capte a vida, que estremeça a vida” (BONDÍA LARROSA, 2002, p.
25), que me permita compreender o que comigo se passa e que às vezes se confundem com minha
própria identidade.
Por isso, aprecio deveras a conceituação de Bondía Larrosa acerca da experiência, que ele
identifica como “aquilo que nos passa, ou que nos toca, ou que nos acontece, e ao nos passar, nos
forma e nos transforma”. (LARROSA, 2002, p. 27).
Assim sendo, se a formação vem também das experiências, é preciso então valorizar as
memórias para fortalecer a formação individual e coletiva de quem vive e ousa desempenhar a
profissão docente.
Nesse sentido, introduzo Emília, a marquesa de Rabicó, a quem evoco neste escrito pelo seu
caráter insurgente, perfil esse tão necessário nesses tempos de cerceamento à democracia. Em
diálogo com dona Benta, a bonequinha falante assim conceitua memórias:
Neste momento estou contando o que se passou comigo em Hollywood, com a Shirley
Temple, o anjinho e o sabugo. É um ensaio duma fita para a Paramount. ̶ Emília! ̶
Exclamou dona Benta. [...] Você nunca esteve em Hollywood, nem conhece a Shirley.
Como então se põe a inventar tudo isso? ̶ Minhas memórias ̶ Explicou Emília ̶ são
diferentes de todas as outras. Eu conto o que houve e o que deveria haver [...] (Lobato,
1950, p.120).
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Compreendo a ousadia de Emília ao recriar um modo de evocar suas memórias, uma vez
que, ao combinar o passado e o futuro, a bonequinha articula suas narrativas parecendo derrubar as
fronteiras entre vida passada e vida futura (PINEAU, 2006), o que concorre para a constituição
identitária como um movimento dialético entre o ir e o vir, o ontem e o amanhã, o negado e o
permitido, o democrático e o censurado...
Inspirada nessa conexão, criada pela marquesa de Rabicó, neste escrito busco refletir sobre
formação e prática docente a partir da construção de minha identidade pessoal, que inegavelmente
se mistura com a profissional, dando-se de forma dialética. Assim, dialogo comigo e com os
leitores, motivada pelo objetivo de defender a importância de processos autobiográficos na
formação docente a partir de minhas próprias vivências de formação e prática profissional, bem
como das contradições que estas comportam.
Tendo em vista o alcance desse fim, o texto está esboçado da seguinte forma: além desta
parte introdutória e das conclusões, incluo mais duas seções, quais sejam, a próxima, na qual
defendo a relevância da (auto) formação em uma perspectiva reflexiva e crítica, e a posterior, por
meio da qual articulo a incompletude da formação docente com a metodologia que embasou o
estudo, isto é, a pesquisa (Auto) biográfica.
(AUTO) FORMAÇÃO REFLEXIVA DE PROFESSORES: MEMÓRIAS DE SI NO ÂMBITO DA
DOCÊNCIA
A partir de minha constituição identitária como docente (sempre em movimento), passei a
entender que toda profissão é fundamentada no conhecimento teórico e também no saber da
experiência. Esta, por sua vez, se constrói na reflexão sobre o próprio exercício profissional, ou
seja, é por meio da reflexão sobre minha prática, que consigo me afastar de ações mecânicas e
descontextualizadas. Consequentemente, a prática se constrói no contexto vivenciado, num
movimento reflexivo do que acontece e como acontece, constituindo-se pelas dimensões subjetivas
e intersubjetivas, estas fortalecidas também em crenças, percepções, atuações e história de vida. Por
isso, os saberes profissionais são saberes construídos no exercício da profissão, ou seja, saberes da
ação, que são reconfigurados no contexto da própria prática educativa.
A reflexão, enquanto perspectiva formativa, surge especialmente no início da década de
1990, como uma necessidade e até uma “saída” no processo de formação de professores, tanto para
as universidades quanto para as escolas de educação básica.
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Porém, Alarcão (2011) anuncia que os professores precisam compreender a si mesmos como
atores críticos em sua profissionalidade, uma vez que:
O professor não pode agir isoladamente na sua escola. É neste local, o seu local de
trabalho, que ele, com os outros, seus colegas, constrói a profissionalidade docente.
Mas se a vida dos professores tem o seu contexto próprio, a escola, esta tem de ser
organizada de modo a criar condições de reflexividade individuais e coletivas.
(ALARCÃO, 2011, p.47)

Nesse caso, ao captar o ensino como uma tarefa diária, que acontece no exercício da
dialogicidade, em um espírito de empatia, compreendo necessariamente que a reflexividade
oportuniza o docente a se olhar e olhar para o outro, buscando sentido nas atividades e ações que
realiza no âmbito da prática docente.
Também por considerar que as experiências que vivencio, enquanto docente e formadora de
professores, se apoiadas na devida valorização de meus saberes (de formação profissional,
curriculares, disciplinares, experienciais), me colocam como sujeito ativo de meu processo
formativo. Dessa forma, consigo me descobrir como pesquisadora de minha própria formação, que
se constrói e reconstrói, principalmente, diante dos desafios que se apresentam em meu exercício
profissional.
Em consonância com esse entendimento, Nóbrega-Therrien, Menezes e Therrien (2015)
compreendem que, para o alcance de um nível de consciência que resulte em uma prática
contornada por questões morais e éticas, é essencial que a formação docente não se restrinja aos
saberes disciplinares e curriculares, ou seja, que inclua conhecimentos ancorados na trajetória de
vida pessoal e na realidade concreta da prática profissional, em uma perspectiva crítico- reflexiva.
Nessa direção, enuncio minha experiência refletida (por meio da qual construo sentido sobre
mim e sobre a profissão docente) através do garimpo em minha memória, consciente ou
inconscientemente, daquilo que devo compartilhar e do que deve ficar reservado apenas para mim.
Começo dividindo com os que me escutam, um momento singular de minha vida
profissional, ou seja, seu princípio: Minha formação inicial se deu pela Universidade Estadual Vale
do Acaraú (UVA) na qual me licenciei em Pedagogia. Filha de mãe professora e pai que não tem
diploma de professor, mas que me ensinou a tabuada e me acompanhou em todas as tarefas de casa,
fui criada em um ambiente, onde a palavra circulava para além das conversas informais, nos livros,
no giz de cera, nos cadernos, nos lápis e nas canetas, artefatos que até hoje afagam minha memória
afetiva.
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Ao concluir o mencionado curso, já ecoava em mim a tônica do inacabamento provocada
por Freire (1996) acerca do processo formativo do professor e da professora. Por isso, logo
compreendi que “as demandas de formação, formuladas de início, não são uma garantia de que
haja, de fato, formação, se se compreende formação no sentido em que a pessoa é afetada, tocada,
empurrada, perturbada pela situação educativa” (JOSSO, 2006, p. 29).
Assim, o sonho de uma pós-graduação stricto sensu, mesmo adormecido por cerca de 10
anos, despertou com bravura e determinação, em 2019, apoiado por uma amiga que atua na rede
pública, no ensino superior, e igualmente pela minha família. Dessa forma, sentindo-me
inegavelmente afetada, e sendo, de fato, perturbada pelas situações educativas que me
entrelaçavam, lancei-me a uma “pedagogia da troca de saberes” (IDEM, p. 30) permitida pelo
ingresso no Mestrado em Ensino e Formação Docente, promovido pelas instituições federais
UNILAB e IFCE.
Logo, esse acontecimento particular de meu processo formativo, o qual evoco especialmente
neste escrito, se reverteu em muitos sabores e alguns dissabores que me (re) constituem como
pesquisadora por meio de coragem, luta e reflexão. Esse trilhar me conduz por meio da formação
contínua, fazendo-me acreditar que o ensinar e o aprender são possibilidades inacabadas, porém,
que “É preciso ousar, aprender a ousar, para dizer não à burocratização da mente a que nos
expomos diariamente” (FREIRE, 1994. p.10).
Assim, ao rememorar essas experiências, percebo o quanto a utilização da palavra
movimenta e interpenetra outras palavras, de forma que no ir e vir das falas vivas é que acontece o
encontro dos seres que se dispõem a falar, ouvir, escutar. E isso porque “A linguagem, em função
de ser uma atividade social e histórica, é um dos elementos constituintes do processo de
humanização” (NÓBREGA-THERRIEN, MENEZES, THERRIEN, 2015, p. 184)
Dessa forma, no exercício de garimpar minhas memórias afetivas de formação e docência,
entendo que “tomar a memória como base de novas experiências significa percebê-las como não
generalizáveis, uma vez que são totalmente diferentes. [... ] por isso não substituem o ensino e a
pesquisa, ao contrário, exercitam o docente a refletir sobre a situação didática na qual está imerso. ”
(PIMENTA ET.AL., 2013, p. 147). Confrontando então as memórias com a pesquisa (Auto)
biográfica, na próxima seção trato deste referencial como aporte metodológico do estudo.
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A RESPEITO DO PERCURSO METODOLÓGICO: A PESQUISA (AUTO) BIOGRÁFICA
O professor e a professora, na condição de sujeitos do cenário educativo, se formam pelos
objetivos postos pelo mundo social. Estes exigem o fazer docente em uma velocidade e um
dinamismo sem limites, negando o devido espaço de inserção das componentes pessoais (NÓVOA,
2009) tão necessárias à constituição da identidade profissional docente. Sobre isso, Freire (1991)
alerta:
Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro da tarde. Ninguém
nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se
forma, como educador, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática
(FREIRE, 1991)

Por outro lado, para Passeggi (2016, p. 75-76), a pesquisa-formação incide, portanto, sobre a
representação do professor e do pesquisador como seres aprendentes, capazes de refletirem sobre
suas aprendizagens ao longo da vida (life learning), e em todas as circunstâncias (lifewide
learning), que sugere o desenvolvimento de suas potencialidades para produzir teorias e
conhecimentos sobre seus modos de fazer, de ser e de aprender.
Assim sendo, o processo de autonomização de quem narra advém de sua disposição para dar
sentido a suas aprendizagens ou, ainda, da conscientização dos conhecimentos adquiridos,
explícitos ou tácitos, que lhe são úteis para posicionar-se como sujeito em suas decisões, ou tomar
consciência de sua própria fragilidade diante delas.
Ao narrar neste escrito, ainda que brevemente, momentos singulares e afetivos de minha
constituição identitária, me embrenho em “um projeto de formação biograficamente significativo
[...], um projeto profissional ou toda uma perspectiva existencial” (JOSSO, 2006, p. 31).
Isso se fortalece por meio dos investimentos da pesquisa (Auto) biográfica sobre a formação
de professores, uma vez que, conforme Souza (2006), esta metodologia dá pertinência e realce ao
sujeito em formação, pois permite a este compreender o processo de conhecimento que está em
jogo em suas experiências ao longo da vida.
CONCLUSÕES
No contexto de (auto) formação, a relevância do estudo se confere pelo fortalecimento da
minha (re) construção identitária docente e, por consequência, da própria profissão. Enquanto
docente e pesquisadora iniciante, ilustro essa possibilidade no meu percurso. Assim, a experiência
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passa por mim e me toca, deixando contribuições importantes em forma de um conhecimento
pautado na capacidade de reflexão e escuta empática, fortalecidas em mim e também no outro,
através das vivências formativas.
O estudo, portanto, se fundamentou metodologicamente na pesquisa (Auto) biográfica,
especificamente nos referenciais já mencionados, sendo igualmente ancorada em minhas
experiências formativas, pessoais e profissionais, que se constituíram como campo de reflexão e
construção do conhecimento sobre os desafios de formar e formar-me na e para a docência.
Desse modo, não obstante a demarcação espacial que o texto demandou, concluo que o
intuito de defender a importância dos processos autobiográficos na formação docente, que se fez
objetivo do estudo, foi alcançado por meio do garimpo realizado em minhas memórias afetivas de
formação e docência, que evidenciaram o quanto o narrar de si pode se concretizar como
instrumento de reflexão sobre a prática, favorecendo a documentação da experiência formativa e
criando condições para a pesquisa da prática, sobretudo, em uma perspectiva crítico-reflexiva.
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Resumo
O texto se delineia com âncora na pesquisa (Auto) biográfica por meio da qual narro algumas memórias
de minha formação e prática docente tendo como objetivo defender a importância de processos
autobiográficos na formação docente. Traz como referencial teórico Bondía Larrosa (2002) no que
concerne à experiência como fenômeno formativo e transformador; Nóvoa (2009), acerca do campo da
pessoalidade como elemento importante na constituição da identidade docente, Freire (1996), atinente
ao caráter de inacabamento que marca a formação docente e Alarcão (2011), que defende a reflexão
enquanto perspectiva formativa, dentre outros. Como aporte metodológico, recorro à pesquisa (Auto)
biográfica, com suporte em Josso (2006), Pineaut (2006), Souza (2006) e Passeggi (2016),
principalmente quanto ao entendimento de que a escrita narrativa se constitui como prática de
investigação/formação. Embasada nesse aporte metodológico, narro algumas experiências formativas,
pessoais e profissionais, que se constituíram como campo de reflexão e construção do conhecimento
sobre os desafios de formar e formar-me na e para a docência. O trato destes dados narrativos está
canalizado para o objetivo a que me proponho, qual seja, defender a importância de processos (auto)
biográficos na formação docente tomando como contexto vivências e contradições da minha trajetória
de formação e prática profissional. Com base nesse percurso, bem como alicerçada no referencial
metodológico acenado, defendo a ideia de que as narrativas provocam mudanças na forma como as
pessoas compreendem a si próprias e aos outros e, por esta razão, são, também relevantes estratégias de
formação docente, principalmente em uma perspectiva crítica e emancipatória.
Palavras-chave: Pesquisa (Auto) biográfica; (Auto) formação; prática docente.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3084

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas

MEMÓRIAS DE PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO: A CONSTRUÇÃO VIVA DO FAZER
PEDAGÓGICO NAS NARRATIVAS DOS ESTUDANTES
DE PEDAGOGIA DA GRADUAÇÃO DA UFRRJ
Renata Melo Rocha – UFRRJ

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A alfabetização no Brasil vem sendo alvo de inúmeras discussões ao longo de décadas e
muito se lê sobre os avanços e retrocessos nesse campo de pesquisa. Entretanto, mais que uma
análise aprofundada sobre métodos de alfabetização, toma-nos como inquietude a reflexão urgente
de como os educadores atuais, em processos formativos na graduação de Pedagogia, compreendem
a alfabetização, resgatando por meio de suas narrativas de si informações acerca de como foram
alfabetizados e as implicações disso ao longo de suas trajetórias como futuros pedagogos. O
trabalho tratará inicialmente de discutir os conceitos de alfabetização e letramento, traçando
diálogos iniciais com: Magda Soares (2006) e a conceituação de alfabetização e letramento como
processos indissociáveis; Roxane Rojo (2009) e a conceituação de multiletramentos e a necessidade
da escola em contemplar os letramentos marginalizados e contra-hegemônico; Brian Street (2014)
no tocante aos letramentos sociais, a visão dominante de letramento e como esta se tornou
“sinônimo” de progresso, analisando os impactos do discurso ideológico na escola e finalmente
Paulo Freire (1995) com suas contribuições a respeito da leitura do mundo e da emergência do
diálogo na educação, na construção de uma alfabetização viva e permeada de sentido.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A presente pesquisa fundamenta-se teoricamente nos conceitos de alfabetização e
letramento, que apesar de serem recorrentemente estudados, são imprescindíveis para compreensão
dos sujeitos no mundo e suas interações. Vivemos em tempos de incertezas e contradições, imersos
em uma sociedade letrada e altamente tecnológica que com o clique é capaz de estabelecer
conexões com diferentes partes do mundo, mas que ainda é assombrada com altos índices de
analfabetismo e às idas e vindas com programas federais educacionais e métodos, numa espécie de
labirinto, em que estamos mais perdidos do que presos. Há algum tempo, após o surgimento do
termo letramento, o Brasil vem respirando ares de “reinvenção da alfabetização”, no sentido de
compreendê-la como um contínuo de ações que conduzam os educandos à construção da leitura e
da escrita permeadas de sentido. Mas, afinal, o que é letramento? Em que o surgimento de um novo
termo muda a prática do educador alfabetizador?
O termo letramento teve sua aparição no Brasil em meados de 1980, embora a palavra
literacy já tivesse sido criada ao final do século XIX. Em linhas gerais o letramento pode ser
definido como o uso social da leitura e da escrita. Em países como a França e Estados Unidos o
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termo letramento surgiu para dar conta de mensurar as habilidades de leitura e escrita necessárias
para que as pessoas interagissem socialmente, já que havia sido constatado que uma parcela da
população, mesmo alfabetizada, não dominava o uso competente da língua no dia-a-dia. Sendo
assim, Estados Unidos e França, assim como muitos países de Primeiro Mundo, analisam os dados
referentes aos “níveis de letramento” separadamente de questões de alfabetização. No Brasil ocorre
diferente, o termo letramento está associado à aprendizagem da leitura e da escrita na escola,
instaurando, portanto, uma nova discussão sobre alfabetização. Isso requer atenção já que no Brasil
as medidas propostas para diminuir o analfabetismo são desenvolvidas para aplicação nas escolas e
em outros países são desenvolvidas como projetos sociais para atender especificamente a parcela da
população que ainda não está alfabetizada. Apesar de a escola ser a principal agência de letramento,
o que acontece na escola é apenas mais um tipo de letramento social. Partindo desse pressuposto,
temos um termo de caráter amplo que nos convoca a inúmeras reflexões e inquietações a respeito de
questões culturais e da existência de letramentos dominantes, de quais letramentos são legitimados
e usados pela escola e o impacto existente no menosprezo aos letramentos marginalizados nos
processos de alfabetização. A escola ensina uma língua viva, com suas peculiaridades ou há
supremacia de uma norma culta, engessada e hegemônica?
É nessa discussão que nossa pesquisa se encontra, na busca por reconhecer nos relatos de
memória dos estudantes de Pedagogia os vestígios que nos conduzam a compreensão de como os
processos de alfabetização e letramento se dão ao longo do tempo e do espaço social, quais
metodologias tiveram maior “adesão” por educadores e em que épocas, quais marcas nesses relatos
de memória revelam aspectos ideológicos e perpetuadores do status quo e quais evidenciam práticas
revolucionárias e de letramento.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O trabalho utilizará como marca metodológica procedimentos do ateliê biográfico de
Delory-Momberger (2007), fundamentando-se como pesquisa qualitativa. A escolha por esta
metodologia se deu por acreditar que a construção do professor ocorre essencialmente na práxis e
que os procedimentos metodológicos do ateliê biográfico fomentam a reflexão sobre as memórias
vividas, no poder que o sujeito assume de biografar-se, narrando seu próprio percurso,
distanciando-se e interpretando-se, configurando o presente, ressignificando o passado,
vislumbrando o futuro.
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Os encontros com os participantes da pesquisa aconteceram no primeiro semestre de dois
mil e dezenove, antes da disciplina Alfabetização e Letramento, contando com aproximadamente
uma hora e meia de duração. Como prevêem os procedimentos metodológicos do ateliê biográfico,
os nove participantes foram divididos aleatoriamente em suas tríades. É importante ressaltar, que as
tríades eram compostas por um narrador (sujeito que conta sua narrativa de vida), um escriba
(aquele que registra o relato do narrador) e um ouvinte (aquele que escuta o relato do narrador e
acompanha o registro do escriba) e que esses papéis alternavam-se na tríade a cada momento de
relato de memória. Para cada encontro foi reservada uma temática temporal, cabendo à
pesquisadora direcionar algumas questões para que nas tríades os sujeitos relatassem suas memórias
acerca do referido período de suas vidas. Os encontros foram organizados com os seguintes títulos:
‘Eu e minha infância’, ‘Eu e as letras’, ‘Eu e minhas escolhas formativas’ e por último ‘Eu: ontem,
hoje e amanhã’. O produto final de cada um dos encontros foi o relato autobiográfico dos sujeitos,
sobre o qual a pesquisa debruça-se fundamentalmente.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Após os encontros, análises realizadas sobre as narrativas de si no tocante às memórias
referentes à alfabetização, traduzem como foi o processo inicial de aquisição da leitura e da escrita
para os estudantes. Todos trouxeram em seus relatos dados que retratam a predominância dos
“métodos tradicionais” em seus processos de alfabetização. Em trechos como: “meus cadernos eram
de pontilhados... copiava letras, sílabas e depois formava palavras”, “usava uma cartilha e desenhos
mimeografados para cobrir e colorir” infere-se que a alfabetização para esses sujeitos construiu-se
por meio de método sintético de silabação: trabalho incessante na repetição de sílabas de uma
mesma “família”; apreciação de sentenças curtas, muitas vezes descontextualizadas; escrita
reduzida à caligrafia e à cópia. Mesmo a participante alfabetizada em 2005 relata um livro didático,
no qual havia palavras pontilhadas para cobrir, exercícios para completar a letra que faltava,
afirmando que “a professora fazia sons com a boca para ajudar a identificar cada letra”. Não houve
menção em nenhum dos relatos de interação com diferentes gêneros textuais, produções autorais de
textos e mesmo os mais jovens, de intervenções construtivistas em suas escritas iniciais. O uso dos
chamados métodos tradicionais foi por muito tempo assunto indiscutível em nosso país. Entretanto,
após as reflexões sobre a Teoria da Psicogênese da Língua Escrita e como a criança compreende a
língua e a “recria” por meio da escrita, vivenciamos o que Soares (2010) chamou de “desinvenção
da alfabetização”. Antes tínhamos métodos sem teoria e depois passamos a ter teoria sem método.
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A pouca ou nula especificidade dada ao processo de alfabetização em uma compreensão errônea da
perspectiva construtivista e o abandono aos métodos fez-nos amargar altos índices de evasão e
déficit de aprendizagem e ainda hoje se expressa como problemática a ser superada. Concentra-se
neste ponto o cerne da discussão sobre métodos, já que mesmo após a renúncia ao uso das cartilhas
e tantas reflexões e pesquisas, ainda não conseguimos direcionar nossas práticas pedagógicas para
uma alfabetização significativa para boa parte de nossa população. Essa “questão” configura-se
como tal por vivenciarmos na atualidade outro período que Soares (2010) nomeia como ‘reinvenção
da alfabetização’. Soares (2018) nos convoca a refletir sobre a emergente necessidade em
construirmos uma prática pedagógica que associe as duas teorias: construtivista e fonológica,
recuperando suas contribuições desde as análises de hipóteses de escrita até as atividades
sistemáticas de associação grafema e fonema. Além disso, a autora afirma que é preciso construir
uma alfabetização pautada no ensino explícito do sistema notacional alfabético atrelado à língua
viva, recuperando o termo letramento, aqui compreendido como letramento escolar, no que intitula
alfabetizar letrando. Soares define
A integração das facetas permite que, ao mesmo tempo que vai aprendendo a codificar
e decodificar, a criança vá também aprendendo a compreender e interpretar textos, de
início lidos pelo(a) alfabetizador(a), aos poucos lidos por ela mesma, e a produzir
textos, de início em escrita inventada, aos poucos em frases, em pequenos textos de
diferentes gêneros... Em outras palavras, a criança se insere no mundo da escrita tal
como ele é: aprende a ler palavras com base em textos reais que lhe foram lidos
(SOARES, 2018, p.350).

O encontro ‘Eu e minhas escolhas formativas’ trouxe-nos até as últimas categorias a serem
analisadas por meio dos relatos autobiográficos no tocante à escolha pelo magistério: formação
docente e os saberes dos professores. A afirmação de uma das participantes da pesquisa quando se
referiu a escolha pelo curso de Pedagogia: “Não fui eu que escolhi a Pedagogia, foi a Pedagogia
quem me escolheu”, fez-me refletir sobre a importância dessa graduação enquanto espaço de
formação docente e a relevância da discussão de profissionalização dos professores nos cursos de
licenciatura. O que sabemos é que muito se discute a respeito da formação docente e do crescente
desmantelamento da profissão. Segundo Gatti (2010) a formação de professores para educação
básica é feita, em todos os tipos de licenciatura, de modo fragmentado, com foco na área disciplinar
específica, com pequeno espaço para formação pedagógica. Mas como superar tal fragilidade?
Nóvoa (2017) afirma que o campo de formação de professores precisa encontrar forças para
construir uma matriz curricular pautada na formação para profissão:
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Para avançar no sentido de uma formação profissional universitária, é necessário
construir um novo lugar institucional. Este lugar deve estar fortemente ancorado na
universidade, mas deve ser um “lugar híbrido”, de encontro e de junção das várias
realidades que configuram o campo docente. É necessário construir um novo arranjo
institucional, dentro das universidades, mas com fortes ligações externas, para cuidar
da formação de professores (NÓVOA, 2017, p. 114).

Neste sentido Nóvoa (2017) acredita que a formação docente deva ser um “entre-lugar”,
campo de entrelaçamentos, de forma que escola e universidade relacionem-se em alternância,
reforçando a presença da universidade no espaço da profissão e a presença da profissão no espaço
da formação.
No que concerne a categoria ‘saberes docentes’, uma frase presente nos relatos de memória
de outra participante chamou-me atenção sobre quais são as expectativas a respeito dos saberes dos
professores: “Espero que o curso de Pedagogia forneça ferramentas para que eu possa realizar um
bom trabalho, de forma leve, criativa e enriquecedora”. De que saberes esse relato autobiográfico
faz referência? Serão eles apenas cognitivos e específicos à formação? São esses saberes todos
aprendidos nos cursos de formação? O que é ser professor?
Para Tardiff (2000) o professor é um ator, que assume sua prática a partir dos significados
que ele próprio lhe dá, possuindo conhecimentos e um saber-fazer inerente a sua própria atividade.
Os saberes oriundos da socialização e anterior à formação são a base para a prática profissional
docente, mas não a constitui em sua totalidade. Ao longo dos relatos, os participantes recordaram-se
saudosamente de professores que fizeram parte de suas trajetórias formativas. Uma das
participantes citou seu professor da 8ª série declarando: “Quero ser uma educadora como o Júlio
César, superar tudo e poder marcar a vida de um aluno também”. De acordo com Tardif (2002) o
professor está imerso em sua realidade profissional antes mesmo de começar a trabalhar, já que boa
parte do que sabe sobre ensino, sobre os papéis dos professores e como ensinar provém de sua
história de vida, principalmente de sua socialização enquanto aluno. Entretanto, apenas esses
saberes não abrangem todo o saber profissional docente. A carreira profissional, dividida em ciclos,
é definida por Tardif e Raymond (2000) como fruto das transações contínuas entre as interações dos
indivíduos e suas ocupações. É durante a carreira que se constrói a “maneira de ser” do professor,
sua personalidade profissional.
O professor não é somente um “sujeito epistêmico” que se coloca diante do mundo em
uma relação estrita de conhecimento, que “processa” informações extraídas do
“objeto” (um contexto, uma situação, pessoas etc.) através de seu sistema cognitivo,
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indo buscar, por exemplo, em sua memória, esquemas, procedimentos, representações
a partir dos quais organiza as novas informações. Ele é um “sujeito existencial” no
sentido forte da tradição fenomenológica e hermenêutica, isto é, um “serno-mundo”,
um Dasein (Heidegger 1927), uma pessoa completa, com seu corpo, suas emoções,
sua linguagem, seu relacionamento com os outros e consigo mesmo. Ele é uma pessoa
comprometida em e por sua própria história – pessoal, familiar, escolar, social – que
lhe proporciona um lastro de certezas a partir das quais ele compreende e interpreta as
novas situações que o afetam e constrói, por meio de suas próprias ações, a
continuação de sua história (TARDIF e RAYMOND, 2000, p.235).

CONCLUSÕES
O referido trabalho ainda em desenvolvimento tem nessa seção considerações parciais de
pesquisa pautadas na percepção das singularidades e subjetividades dos educadores em formação,
compreendendo-os na escuta de suas vozes, corriqueiramente silenciadas e menosprezadas. Logo, a
pesquisa acredita no professor alfabetizador e em sua importância na construção de nossa
sociedade, ressaltando a necessidade de formação potencialmente emancipatória e dialógica. De
acordo com as narrativas suscitadas e as questões referentes à construção do pedagogo faz-se
urgente repensarmos a formação docente, tendo em vista a construção de sua profissionalização,
não em um sentido estrito e tecnicista, mas sim como a capacidade de pensar a realidade de sala de
aula antes mesmo de sua atuação. O pedagogo em construção anseia por ser convocado, ainda em
sua formação, para discutir as demandas educacionais atuais, entrelaçando teoria e prática no que
Nóvoa (2017) chama de “entre-lugar”: a articulação entre a escola, a universidade e as políticas
públicas. Pretendo com as análises das narrativas da pesquisa evidenciar o caráter reflexivo do
educador alfabetizador em formação, dando visibilidade as suas memórias, suas histórias,
aprendizagens e saberes em discussões que vão além de falar sobre professores, e sim com
professores, dando protagonismo às memórias daqueles que em breve estarão em sala de aula no
excepcional lugar de ensinar.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo desenhar os caminhos pedagógicos das práticas de
alfabetização e letramento vivenciadas pelos estudantes do quarto período de pedagogia da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro recuperando memórias de diferentes momentos
formativos, desde sua alfabetização até os dias atuais. Essas memórias são analisadas por meio do uso
de procedimentos metodológicos do ateliê biográfico descrito por Delory-Momberger (2007) de caráter
qualitativo e singular. Os sujeitos ao longo da pesquisa reconstroem suas histórias por meio de
narrativas socializadas em tríades de forma escrita, de maneira que diferentes momentos pessoais e
formativos da vida são convocados à memória em encontros nomeados: ‘Eu e minha infância’, ‘Eu e as
letras’, ‘Eu e minhas escolhas formativas’ e por último ‘Eu: ontem, hoje e amanhã’, em uma leitura de si
nos três tempos: passado, presente e futuro. A pesquisa fundamenta-se na prática emancipatória de
biografar-se, acreditando que o lugar do educador é no movimento da práxis e que a singularidade de
suas narrativas e de seus atravessamentos o constitui como sujeito social e político. A escrita de cada
sujeito confere protagonismo às suas memórias, das quais emergem as principais categorias a serem
discutidas ao longo da pesquisa, tais como: o método na alfabetização e as implicações do paradigma
fonológico e construtivista na aprendizagem, o letramento como termo indissociável de alfabetização e
a formação do educador, em uma reflexão contemporânea sobre os saberes docentes e a importância
de sua profissionalização. Desse modo, o trabalho carrega consigo a intenção de trilhar através da
biografização a reflexão das experiências formativas vividas, ancorando-as às categorias a serem analisadas
e discutidas, compreendendo como se dá o processo de construção do educador atual.
Palavras-chave: Letramento. Alfabetização. Ateliê biográfico. Narrativas de si. Saberes docentes.
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Resumo
Com o objetivo de dar visibilidade às experiências formativas e aos processos de pesquisa
desenvolvidos nos Mestrados Profissionais em Educação, a proposta do painel é apresentar e analisar
como a pesquisa desenvolvida nesses cursos contribuem para a formação e para o trabalho dos
professores e demais profissionais da escola básica. O primeiro texto Universidade e Educação Básica:
contribuições do Mestrado Profissional em Educação discute resultados de seis trabalhos realizados por
professores da educação básica que propiciaram avanços no desenvolvimento profissional docente. O
segundo texto Experiências Formadoras de Coordenadoras Pedagógicas no Mestrado Profissional em
Educação analisa os significados que as coordenadoras formadoras atribuíram às experiências
vivenciadas durante o seu percurso no curso e as contribuições da pesquisa e do trabalho final para sua
formação e atuação profissional. O terceiro texto A Tutoria Acadêmica no Mestrado Profissional em
Educação: uma experiência formadora discute a experiência dos mestrandos na construção do projeto
de pesquisa a partir de um programa de tutoria acadêmica caracterizada pelo apoio e acompanhamento
realizados de forma colaborativa e processual. Os três textos defendem e reafirmam a importância
desses mestrados ao dar oportunidade aos professores, coordenadores e gestores, dentre outros
profissionais da educação de se aproximarem da academia numa parceria colaborativa e por meio da
pesquisa da prática profissional.
Palavras-chave: Mestrado Profissional; Aproximação universidade-escola; Pesquisa da prática; Tutoria
acadêmica.
UNIVERSIDADE E EDUCAÇÃO BÁSICA: CONTRIBUIÇÕES DO MESTRADO
PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO
Maria de Fátima Ramos de Andrade – USCS
Ana Sílvia Moço Aparício – USCS

INTRODUÇÃO
Os Mestrados Profissionais surgiram no Brasil com a intenção de qualificar profissionais em
diferentes áreas, direcionados ao campo profissional, que visam atender demandas sociais,
organizacionais ou profissionais. Com crescimento significativo em diferentes áreas, em 2009, foi
aprovado o primeiro Mestrado Profissional em Educação (daqui por diante MPE), vinculado à
Universidade Federal de Juiz de Fora. Desde então, os MPE vêm crescendo significativamente,
totalizando, em abril de 2019, 48 cursos.
Nos termos de Fialho e Hetkowski (2017, p. 21),
Especificamente na educação, destacam-se problemáticas, especialmente em relação à
formação de professores (notadamente no âmbito das licenciaturas) e à gestão
educacional e escolar, no âmbito dos sistemas de ensino. Assim, os MPE vão se
constituindo como espaços de aplicação e geração de processos formativos e de
investigação, de natureza teórica e metodológica, que se abrem perante o extenso
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campo de atuação de professores, gestores e profissionais da educação, fortalecidos
pela aproximação entre a educação superior e a educação básica.

Tendo isso em vista, neste trabalho discutimos dados de uma pesquisa mais ampla que
buscou investigar contribuições do MPE de uma Universidade pública municipal para a formação
do professor que atua na educação básica. Inicialmente, apresentamos a fundamentação teórica que
subsidiou a pesquisa; na sequência, comentamos os dados gerados na pesquisa; e, por último,
fazemos uma síntese dos resultados.
PESQUISA APLICADA EM EDUCAÇÃO: PROBLEMATIZANDO PRÁTICAS DOCENTES
Quem se propõe a realizar um mestrado profissional está interessado, entre outros aspectos,
em problematizar questões práticas: problemas que emergem da atuação profissional, ou seja, “a
realidade empírico-prática é um elemento essencial para que o pesquisador, profissional da
educação, analise, compreenda, proponha intervenha” (HETKOWSKI, 2016, p. 20).
Na realidade, tanto no mestrado acadêmico quanto no profissional, o pesquisador lida com
problemas de pesquisa, levanta hipóteses, faz relações com o referencial teórico e se qualifica. A
diferença é que no segundo os problemas emergem da prática profissional e a intenção é que a ela
retornem.
No 1º. Fórum de Mestrados Profissionais em Educação (FOMPE), ocorrido na Universidade
Estadual da Bahia (UNEB) em 2014, Gatti (2014) afirmou que os cursos de mestrados profissionais
deveriam ter, como preocupação central, as ações e relações que ocorrem no ambiente de trabalho e
suas consequências.
Para Gatti (2014), o MPE está voltado diretamente para as áreas de atuação dos
profissionais-educadores em cada uma de suas especialidades, podendo incorporar pesquisas
descritivo-diagnósticas de realidades situadas, com inferências e proposições, experimentação de
propostas de ação pedagógica, novas metodologias ou práticas, gestão, utilização de mídias no
ensino ou na gestão, criação de softwares em áreas específicas ou criação de materiais didáticos
com estudo de validade, etc.
Além disso, Gatti (2014) também faz a distinção entre pesquisa acadêmica e pesquisa
aplicada, considerando que, na acadêmica, no momento da problematização, o constructo é feito a
partir

das

teorias

e

pesquisas

anteriores

em

suas

lacunas

ou

necessidades

de

comprovação/expansão/renovação. Já na pesquisa aplicada, denominada por Gatti de “engajada”, a
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problematização é feita a partir de situações/impasses socioeducacionais concretos. Lembramos
que, para a autora, em ambas as modalidades de pesquisa o rigor científico está presente.
Quanto às relações entre pesquisa em educação e seu impacto social, Gatti (2009), ao
analisar como as pesquisas produzidas nas instituições de ensino superior contribuíram para o
desenvolvimento das reformas e inovações na escola, apontava a desvinculação das universidades
brasileiras em relação à educação básica, e a inexistência quase total de trabalhos conjuntos entre
essas duas instâncias de formação docente.
Atualmente, 10 anos após o estudo de Gatti (2009), como docentes da Universidade e de
MPE, percebemos que ainda estamos distantes da escola básica, de questões práticas do contexto
escolar. Mas, por outro lado, temos vivenciado a acompanhado o desenvolvimento profissional de
discentes do MPE - professores pesquisadores – ao problematizarem a sua prática em suas
pesquisas de natureza aplicada. Esse movimento de constituição do pesquisador que tenha como
meta o conhecimento empírico-prático é, portanto, recente.
Lüdke (2012), em texto intitulado “Desafios para pesquisa em formação de professores”,
procurando ressaltar esse papel na formação e na atuação docente, apresentou algumas constatações
tomadas de um programa de pesquisas a respeito da formação de professores da educação básica.
Apesar de a autora concluir mostrando a importância da pesquisa para a ação docente, ela afirma
que há:
um ponto de tensões no campo da pesquisa sobre formação de professores: por um
lado reconhecemos a importância de desenvolver em nossos professores da educação
básica a dimensão de pesquisa, inclusive porque representam os candidatos mais
credenciados para assumir as responsabilidades por esse domínio de investigação de
modo mais efetivo; por outro, nos encontramos um tanto perplexos diante da falta de
consensualidade a respeito do conceito de pesquisa e de como lidar com ele na
situação de trabalho e de preparação do professor. (Grifo da autora, p. 637).

O conceito de pesquisa em educação, atrelado a uma visão de produção de conhecimento
pedagógico a partir de uma articulação entre a prática observada no contexto escolar e a teoria
estudada, é algo que o MPE defende.
Apostar num pesquisador que problematize questões vivenciadas em seu contexto
educacional, com rigor científico metodológico, procurando contribuir efetivamente na melhoria da
sua prática é algo que faz parte do mestrado profissional. Enfim, a preocupação expressa no texto
de Lüdke, em 2012, é algo que o MPE vem estruturando, produzindo, conquistando.
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MESTRADO PROFISSIONAL: APROXIMANDO A UNIVERSIDADE E A EDUCAÇÃO
BÁSICA
Entendemos que o professor pesquisador tem mais condições de compreender a sua prática,
de buscar caminhos para a superação de suas dificuldades e de assumir o seu ofício com mais
autonomia. Pesquisar significa assumir uma postura investigativa, colaborativa, relacional.
Ressalta-se aqui que, quando se pesquisa a prática pedagógica no contexto escolar, colabora-se para
a constituição de um trabalho mais qualificado na escola. É bom lembrar, contudo, que essa
constituição depende do conhecimento teórico que servirá de referência para a análise da prática
que está sendo observada, projetada, experimentada, enfim: pensar a prática pressupõe também
pensar a teoria.
Assumir postura investigativa é inerente ao desenvolvimento profissional docente. A
atividade docente é complexa, demanda tempo e é algo que se aprende: não se nasce sabendo ser
professor. Nessa perspectiva, seria importante que se percebesse que a formação inicial do professor
é o período em que começa, de forma sistematizada, a profissionalidade docente. Além disso, nessa
concepção, a formação inicial e a formação continuada não são vistas como momentos estanques,
pois tanto um momento quanto o outro estão interligados, são parte de um longo processo de
aprendizado individual e coletivo.
Neste estudo, defendemos que pesquisar é uma ação que contribui para o desenvolvimento
profissional docente e defendemos o termo “pesquisa de educadores” utilizado por Diniz-Pereira
(2011), em seu texto “A pesquisa dos educadores como estratégia para construção de modelos
críticos de formação docente”. O autor apresenta três modelos de formação de professores,
procurando fazer relações com as diferentes concepções de pesquisa.
A racionalidade técnica é um modelo, ainda muito utilizado, que parte do pressuposto de
que, para resolver um determinado problema no contexto escolar, teríamos de aplicar uma referida
teoria. Aprendem-se teorias e técnicas para serem aplicadas posteriormente no contexto escolar.
Nessa visão, a pesquisa é separada da prática. Para o autor, o professor é visto “como um técnico,
um especialista que rigorosamente põe em prática as regras científicas e/ou pedagógicas.” (DINIZPEREIRA, 2011, p.21).
O segundo modelo é o da racionalidade prática. Dewey (1979), um dos precursores desse
modelo, apostava na ideia de que a prática não seria apenas a tradução da teoria. Dentro desse
modelo teríamos, segundo Diniz-Pereira (2011), no mínimo três grandes correntes. O
“humanístico” defende a ideia de que são os professores que sabem o que deveriam aprender. O
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“ensino como ofício” aposta que o aprendizado do professor depende da experiência prática
refletida. E a terceira é o “modelo orientado pela pesquisa” que propõe que o professor deveria
refletir acerca de problemas de ensino e aprendizagem. Resumidamente, o modelo da racionalidade
prática procura superar a visão do que estava sendo proposto no primeiro modelo de formação de
professores. Nele, a pesquisa sobre a prática é valorizada. Há uma preocupação em interpretar a
prática. É importante destacar que, “em diferentes países do mundo, mesmo considerando algumas
variações, a maioria dos currículos de formação de professores é construída de acordo com o
modelo da racionalidade técnica” (DINIZ-PEREIRA, 2011, p. 21).
Por último, já num contexto mais atual, teríamos os modelos críticos de formação docente.
Neles, a educação é historicamente localizada e datada. Há a preocupação em contextualizar as
situações que estão sendo interpretadas para transformá-las. Em síntese, Diniz-Pereira (2011, p. 29),
ao analisar as três correntes, afirma que “os modelos técnicos têm uma concepção instrumental do
levantamento de problemas; os práticos têm uma perspectiva mais interpretativa, e os modelos
críticos têm uma visão política explícita sobre o assunto”. São modelos distintos que propõem
modelos diferentes de conceber a formação do professor e o papel da pesquisa como estratégia
formativa.
A pesquisa dos educadores, que está presente tanto na segunda quanto na terceira corrente, é
uma das premissas defendidas pelo MPE, o qual, por sua vez, constitui-se em importante estratégia
formativa, um espaço estruturante para uma ação mais qualificada.
Essa perspectiva coaduna-se com o conceito de conhecimento pedagógico do conteúdo,
definido por Shulman (2014, p. 206) como um “amálgama especial de conteúdo e pedagogia que é
o terreno exclusivo dos professores, seu meio especial de compreensão profissional”. Defendemos,
portanto, que as reflexões desenvolvidas no MPE contribuem para a ampliação do conhecimento
pedagógico do conteúdo do professor.
Shulman (2014, p. 207) afirma que o conhecimento pedagógico do conteúdo “é, muito
provavelmente, a categoria que melhor distingue a compreensão de um especialista em conteúdo
daquela de um pedagogo”. Ela é a base para o desenvolvimento profissional docente. O professor
aprende a ser professor quando ele consegue ampliar, em especial, essa base. Ela depende de uma
ação prática refletida coletivamente.
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METODOLOGIA E CONTEXTO DA PESQUISA
Os dados considerados para a pesquisa que desenvolvemos foram gerados no âmbito do
MPE de uma Universidade pública municipal paulista, que teve seu início no ano de 2016. Tal
Programa, com foco na educação básica, possui uma linha de pesquisa voltada à formação de
professores. Dentre os 13 trabalhos dessa linha defendidos entre 2018 e 2019, selecionamos 6 que
desenvolveram pesquisa aplicada, de natureza intervencionista na própria prática.
Partindo da ideia de que o MPE é um espaço que colabora no desenvolvimento profissional
docente, buscamos identificar nos 6 trabalhos, todos realizados por professores de educação básica,
aspectos que, sob a ótica deles, propiciaram avanços no seu desenvolvimento profissional docente.
Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Um dos aspectos explicitados pelos discentes do MPE, no trabalho final da pesquisa, nos
trechos em que desenvolvem reflexões sobre seu percurso como professores pesquisadores, referese ao fato de terem tido a oportunidade de pesquisarem a própria prática. Trabalhar o conhecimento
que vem da prática é um caminho que propicia a construção do conhecimento pedagógico do
conteúdo. Nos termos de Ponte (2008, p. 154),
A investigação dos profissionais sobre a sua prática pode ser importante por várias as
razões. Antes de mais nada, ela contribui para o esclarecimento e resolução dos
problemas; além disso, proporciona o desenvolvimento profissional dos respectivos
actores e ajuda a melhorar as organizações em que eles se inserem [...]

Os relatos a seguir mostram como os professores pesquisadores reconheceram a importância
de refletirem sua própria prática.
Posso afirmar que, em meu processo de desenvolvimento profissional, a primeira
mudança aconteceu quando iniciei esta pesquisa, pois foi quando me transformei de
professora para professora-reflexiva, quando passei a observar a relação das
dificuldades dos alunos especificamente, com estratégias diferenciadas, e motivá-los a
ler diferentes livros como: fábulas, contos, crônicas e poesias, e com isso despertar o
interesse deles pela leitura e pela escrita. (professor pesquisador 1).
A pesquisa promoveu o procedimento de reflexão na e sobre a ação de sua prática,
com o engajamento da professora colaboradora e desta pesquisadora, na busca de
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informações e melhorias na prática pedagógica, por meio do estudo no contexto
escolar. (professor pesquisador 2).
O segundo passo foi com o reconhecimento de que o domínio da teoria interferiu no
contexto da minha prática e, consequentemente, me ajudou a responder a pergunta
desta pesquisa e certamente abrirá caminhos para muitas outras perguntas que irão
surgir ao longo do meu desenvolvimento profissional docente. Posso dizer que hoje
(2019) passei por uma metamorfose de professora reflexiva para a de professorapesquisadora, com o objetivo profissional/pessoal/acadêmico de poder contribuir para
a melhoria da qualidade dos processos de ensino-aprendizagem. (professor
pesquisador 3).
Com a realização da sequência didática e da análise de seus resultados, conseguimos
refletir sobre aspectos importantes desse/nesse processo, sobretudo em relação às
estratégias didáticas que mobilizamos e apontamos como sendo essenciais para o
envolvimento e o bom desempenho dos alunos nas atividades que realizaram, diante
de um contexto real e significativo de interação com colegas de outra turma, ou seja, a
produção do infográfico animado e de um tutorial em vídeo. (professor pesquisador
4).

Além disso, a experiência do MPE também propiciou condições para a tomada de
conscientização da importância do trabalho colaborativo como condição necessária para o
desenvolvimento profissional. De acordo com Passos e André (2016), os grupos colaborativos,
enquanto espaços formativos, potencializam o desenvolvimento profissional docente em um
movimento de aprendizagem docente, por meio da reflexão e análise conjunta de suas práticas. A
esse respeito, destacamos os relatos abaixo dos professores pesquisadores.
Ajudou as professoras na construção de novas aprendizagens, mediante o trabalho
colaborativo e a Parceria Formação, que proporcionaram a realização de atividades
mais significativas e a construção do conhecimento sobre a prática pedagógica, à
medida que a professora do seu comprometimento com o processo de vivenciar e
elaborar a SD, a qual posteriormente aplicou em sua sala, sendo produtora de seu
próprio material de ensino, mais contextualizado e produzido de acordo com a
realidade de sua turma. (professor pesquisador 2).
O trabalho colaborativo possibilitou o pensamento crítico sobre o fazer pedagógico e a
autoria docente, por meio da reflexão do desenvolvimento de uma postura mais
investigativa, mediante estudos e a prática compartilhada. Tudo isso de maneira a
superar desafios de sala de aula e, consequentemente, contribuir para o
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desenvolvimento profissional docente de ambas as professoras. (professor pesquisador
3).
Quanto às contribuições para a formação docente, o desenvolvimento de um trabalho
em que professora e pesquisadora trabalharam em parceria, visando à pesquisa e à
implementação de novas metodologias de ensino-aprendizagem, aponta um caminho
interessante a ser trilhado em que as inovações teóricas que despontam no cenário
acadêmico encontram um lugar em que podem repercutir: a sala de aula. (professor
pesquisador 5).

Constatamos também, nos relatos dos professores pesquisadores, como as práticas
pedagógicas foram sendo transformadas a partir das discussões e análises feitas durante a realização
da pesquisa. Relacionamos essas transformações a aspectos do processo que Shulman (2014, p.218)
chama de raciocínio pedagógico, ou seja, formas de transformação que vão da compreensão pessoal
à preparação da compreensão por outrem, constituindo a “essência do ato de raciocinar
pedagogicamente, do ensinar como pensamento e do planejar – implícita ou explicitamente – o
exercício da docência”. Os trechos a seguir evidenciam aspectos dessas transformações.
Com o uso e interpretação dos dados da Plataforma Foco Aprendizagem, aprendi que
meu papel como professora de Língua Portuguesa é de criar situações reais de
comunicação, planejar e articular atividades tomando como base os conhecimentos
prévios e as habilidades já dominadas pelos alunos; mas, principalmente, aprendi que
avaliar é um processo que envolve muito mais do que erros e acertos, é um processo
que envolve interação com os alunos e avanços coletivos e individuais. (professor
pesquisador 1).
Assim, a possibilidade de construir a SD com propostas de ensino alicerçadas em
práticas de alfabetização baseadas na observação e acompanhamento dos
conhecimentos reais dos alunos, com planejamento e organização de atividades
contextualizadas deram maiores condições de interações discursivas e dialógicas em
sala de aula oferecendo o exercício da autoria no trabalho docente. (professor
pesquisador 2).
A elaboração de SD integradas à curadoria de conteúdos constituiu-se como
ferramenta que permitiu à professora, juntamente com a pesquisadora, protagonizar
seu próprio processo formativo, numa relação colaborativa, atuando como coautora do
material pedagógico que fomentou suas aulas. (professor pesquisador 3).
Com a realização da sequência didática e da análise de seus resultados, conseguimos
refletir sobre aspectos importantes desse/nesse processo, sobretudo em relação às
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estratégias didáticas que mobilizamos e apontamos como sendo essenciais para o
envolvimento e o bom desempenho dos alunos nas atividades que realizaram, diante
de um contexto real e significativo de interação com colegas de outra turma, ou seja, a
produção do infográfico animado e de um tutorial em vídeo. (professor pesquisador 4)
Por fim, como produto desta pesquisa, elaboramos um caderno para o professor
alfabetizador, com o intuito de compartilhar as nossas experiências e reflexões que, na
tentativa de articular a teoria e a prática, quebrando a ideia pré-concebida que
tínhamos, antes de realizar este trabalho, de que para se “aprender a compreender
textos” o aluno precisa estar alfabetizado, deixando de aproveitar excelentes
oportunidades de aprendizado disponíveis nos mais variados meios de comunicação e
gêneros textuais, sobretudo no contexto da alfabetização, onde atuamos há um tempo.
(professor pesquisador 5)

Em síntese, os relatos analisados estão distantes de uma concepção instrumental de
desenvolvimento profissional. Todos os professores problematizaram situações práticas de sala de
aula que foram tratadas numa perspectiva mais interpretativa e contextualizada. Com isso,
perceberam que o conhecimento que vem da prática, quando investigado com rigor científico, é
estratégia formativa que qualificada o trabalho docente.
CONCLUSÕES
A análise dos relatos apontou que o percurso de pesquisa propiciado pelo MPE - observar,
registrar, analisar a própria prática docente de maneira colaborativa - ampliou o conhecimento
pedagógico do conteúdo dos professores pesquisadores. Estes conseguiram perceber que
determinadas ações pedagógicas, ao serem refletidas teoricamente, necessitam ser revistas. Esse
movimento promove transformações na prática docente. Com isso, podemos afirmar que o MPE
pautado num conhecimento que vem da prática pedagógica colabora para o desenvolvimento
profissional docente. A tomada de consciência desses professores sobre seu próprio fazer
pedagógico dá a oportunidade à universidade de conhecer as práticas escolares da educação básica e
de repensar as estratégias formativas no campo da educação. Tais aspectos, ao aproximarem
universidade e escola, contribuem, de fato, para a construção de um trabalho colaborativo.
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Resumo
Os Mestrados Profissionais surgiram no Brasil com a intenção de qualificar profissionais em diferentes
áreas. São cursos de pós-graduação direcionados ao campo profissional que visam atender demandas
sociais, organizacionais ou profissionais. Procuram, entre outros aspectos, capacitar profissionais
qualificados para o exercício da prática profissional. O presente trabalho tem por objetivo investigar
contribuições do Mestrado Profissional em Educação (MPE) para uma maior aproximação das relações
entre universidade e educação básica. Como referenciais teóricos, consideramos estudos que concebem
o desenvolvimento profissional docente como um processo de aprendizagem contínuo e que tem como
elemento central a ampliação do conhecimento pedagógico do conteúdo, isto é, uma categoria que
compõe a base de conhecimento do professor, proposta por Lee Shulman, que articula conteúdo e
pedagogia, o terreno exclusivo dos professores, o meio que lhes propicia a compreensão profissional.
Partindo da ideia de que o mestrado profissional é um espaço que potencializa essa ampliação,
buscamos em cinco pesquisas de MPE, realizadas em uma universidade pública municipal paulista, por
professores de educação básica, aspectos que, sob a ótica deles, apontam avanços no seu
desenvolvimento profissional docente. Resultados desta investigação indicam que reflexões/estudos
desenvolvidos no MPE, que consideram as práticas dos professores como objeto de análise, são
reconhecidos pela escola, uma vez que contribuem para a qualificação do trabalho docente. Além disso,
a tomada de consciência desses professores sobre seu próprio fazer pedagógico dá a oportunidade à
universidade de conhecer as práticas escolares da educação básica e de repensar as estratégias
formativas no campo da educação. Tais aspectos, ao aproximarem universidade e escola, contribuem de
fato para a construção de um trabalho colaborativo.
Palavras-chave: Desenvolvimento profissional docente; Mestrado profissional; Trabalho colaborativo;
Universidade e Educação básica.
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EXPERIÊNCIAS FORMADORAS DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS NO MESTRADO
PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO E O PAPEL DA PESQUISA DA PRÁTICA
Laurizete Ferragut Passos – PUC-SP
Carla Patricia Ferreira da Conceição – Rede Municipal de Santo André

INTRODUÇÃO
O crescimento dos Mestrados Profissionais em Educação nos últimos anos tem provocado
intensas discussões em seus Fóruns (FOMPE)1 e já há produções de pesquisas dele decorrentes que
permitem um olhar mais analítico para sua contribuição para o professor da escola básica. Partindo
do pressuposto de que essa contribuição envolve diretamente o professor coordenador pedagógico,
bem como outros gestores do chão da escola que têm um trabalho formativo, o presente texto
analisa os significados que

coordenadoras pedagógicas atribuem às experiências vivenciadas

durante seu percurso no Mestrado Profissional em Educação2 e as contribuições da pesquisa e do
trabalho final por elas desenvolvido para sua formação e atuação profissional.
O desenvolvimento do trabalho pedagógico nas escolas é de responsabilidade dos
diretores e coordenadores pedagógicos, sendo que esses últimos assumem mais diretamente a
função de formadores dos professores e avaliadores desse trabalho e buscam as evidências de
aprendizagem dos alunos como balizadores importantes para sua atuação.
É a partir desses argumentos que o mestrado profissional em educação aqui abordado tem
como proposta a formação de formadores que atuem em instituições de ensino básico, em
secretarias de educação e/ou outros órgãos do sistema público, bem como em escolas privadas ou
organizações sociais.
A escolha de cinco coordenadoras pedagógicas participantes da pesquisa realizada e aqui
relatada decorreu da peculiaridade na formação da turma ingressante no ano de 2016: ela foi
formada em decorrência de um convênio estabelecido entre a instituição e a Secretaria Municipal da
Educação. Em função disso, todos os ingressantes desse ano eram funcionários públicos efetivos da
área educacional, com diferentes cargos ocupados nas escolas do município ou em órgãos dessa
secretaria.

1

FOMPE – Fórum dos Mestrados Profissionais em Educação.

Para preservar a identificação do curso, ele será sempre nomeado como mestrado profissional ou mestrado
profissional em educação.
2
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A pesquisa desenvolvida utilizou a entrevista narrativa como dispositivo metodológico, dada
a possibilidade que oferece ao sujeito de reencontrar suas histórias, trajetórias e universo de
experiências, ao refletir e narrar os acontecimentos vividos. Entendemos, portanto, que “é a
experiência narrada, transformada em linguagem, que dá sentido e coesão à existência de uma vida”
(SOUZA; MEIRELES, 2018, p. 19).
A pesquisa narrativa está ancorada no método autobiográfico, que se revela como valioso
recurso formativo que,
constituiu-se como uma perspectiva fértil de investigação, permitindo romper com o
antigo paradigma entre cientista e objeto estudado, e, do mesmo modo, capturar,
compreender e interpretar experiências humanas, inscritas numa realidade subjetiva
(olhar para si) e intersubjetiva (relação com o contexto) (SOUZA; MEIRELES, 2018,
p. 21).

O referencial teórico da pesquisa está pautado, principalmente, nos conceitos de experiência
e experiência formadora (LARROSA, 2014; PASSEGGI, 2011; JOSSO, 2010), pesquisa da prática
e reflexividade crítica (BEILLEROT, 2012; ANDRÉ, 2012, 2016a, 2016b).
A EXPERIÊNCIA E O SUJEITO DA EXPERIÊNCIA
Considerando que o objetivo do trabalho foi identificar os significados que os sujeitos
atribuíram às experiências vivenciadas no mestrado profissional, tornou-se relevante evidenciar o
que entendemos por experiência e qual sua importância para a construção das aprendizagens dos
sujeitos. Compreender os saberes da experiência como imanentes à existência e ao processo de
aprendizagem é uma mudança significativa que rompe com a visão tradicional de educação e
formação. Vários autores apontaram essa mudança de paradigma no reconhecimento do sujeito no
universo da pesquisa (ANDRÉ, 2017; PLACCO e SOUZA, 2015, PASSEGGI e SOUZA, 2017). A
subjetividade passa a ocupar um espaço importante e as pesquisas em educação trazem à tona o
sujeito, suas crenças, concepções e posições políticas, até então desconsideradas pela pesquisa
educacional.
Passeggi e Souza (2017) atribuíram às crises do behaviorismo e do estruturalismo, a partir
da década de 1980, o surgimento de novas possibilidades de incluir novamente o sujeito no campo
da investigação, seja como autor, narrador ou personagem de sua história.
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O profissional da educação passa a ter um lugar privilegiado nas pesquisas educacionais,
deixando de ser visto como consumidor de pesquisas de teóricos da academia, assumindo um papel
de protagonista, revelando suas demandas, inquietações e concepções.
Nessa perspectiva, os sujeitos têm sua experiência valorizada, são consideradas suas tensões,
dificuldades, ideias, concepções e forma de se posicionar no mundo. A formação de professores
proposta, a partir desse novo paradigma de pesquisa, também sugere o mesmo olhar, que abarca o
sujeito-professor, enxergando a formação técnica insuficiente e atribuindo ao professor espaço
importante como agente de seu próprio fazer, sujeito que traz consigo experiências e saberes
próprios que devem ser considerados.
É nesse contexto que os saberes da experiência ganham papel central. Para Larrosa (2014,
p.10) “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”. Não há como dissociar
a experiência do sujeito que a vive. Permitir que os sujeitos acessem seus saberes da experiência é
possibilitar a elaboração de novos sentidos para sua existência. Sentidos até então não percebidos
ou pensados. Concordamos com Larrosa (2014, p. 27) quando afirma que “a experiência é sempre
de alguém, subjetiva, é sempre daqui e de agora, contextual, finita, provisória, sensível, mortal, de
carne e osso, como a própria vida”.
Passeggi (2011), também atribui à experiência, no contexto de formação, papel
imprescindível para a compreensão de si. Para a autora, um dispositivo importante para acessar as
memórias, permeadas de experiências, é o relato narrativo. A narrativa permite ao sujeito
reinventar-se e atribuir novos sentidos e significados às experiências vividas. Por conseguinte,
Passeggi (2011) caracteriza a experiência como fluida, não estática e passível de novas
ressignificações ao longo da vida do sujeito em formação.
Segundo Josso (2010), para que a experiência seja formadora é necessário que gere
aprendizagens. São as experiências formadoras que contam sobre os sujeitos, considerando a marca
da temporalidade, e que podem permitir, a partir de um movimento reflexivo, construção de
sentidos e significados não compreendidos por quem vive a experiência. Para a autora, nossos
conhecimentos são decorrentes das nossas experiências, assim como os saberes socialmente aceitos
são constituídos a partir da experiência de outrem, por exemplo, universidades e centros de
pesquisa.
Sugerir que as coordenadoras pedagógicas, sujeitos dessa pesquisa, narrassem suas
experiências, a partir das vivenciadas no mestrado profissional, suscitou a construção de seus
sentidos e significados, além de nos ajudar a entender (tanto as pesquisadoras, quanto as
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entrevistadas) como as experiências com o curso e com o desenvolvimento da pesquisa
interferiram, ou não, em suas trajetórias profissionais, possibilitando, em certa medida, a
ressignificação desse período de suas vidas e projetando possibilidades futuras ainda não
conjecturadas.
A formação do pesquisador da prática, um dos objetivos do mestrado aqui relatado, recebeu
destaque especial nessa pesquisa, uma vez que é a reflexividade crítica, postura indagadora diante
os problemas e inquietações vividos no espaço de atuação profissional de cada Coordenadora
Pedagógica, que possibilitará ao formador/pesquisador encontrar soluções e buscar alternativas,
junto aos professores, para alcançar as metas propostas em relação à aprendizagem dos alunos das
escolas em que atuam.
A PESQUISA E A REFLEXIVIDADE CRÍTICA
Falar em professor pesquisador tornou-se muito comum no meio educacional. É consenso
afirmar que é preciso formar professores pesquisadores nas escolas. Mas o que seria o professor
pesquisador? De que pesquisa estamos falando? O que torna um professor pesquisador?
Segundo Beillerot (2012), é a partir de 1930 que surge a noção de pesquisa científica
recebendo, desde então, diferentes significados. Para o autor é consenso, no entanto, que são
necessários três critérios para que seja considerada pesquisa: produção de conhecimentos novos,
rigor nos encaminhamentos e comunicação dos achados.
A primeira categoria é a mais desafiadora, segundo ele, já que se abrem muitos
questionamentos buscando a compreensão do que seria “novo” nesse contexto. Sobre o segundo
critério o autor evidencia a importância de se considerar uma referência para se construir um
caminho rigoroso para a pesquisa, um caminho sistematizado onde não cabem invenções originais
ou individuais. E em relação ao terceiro critério, Beillerot (2012, p.74) afirma que “não haveria
pesquisa caso não houvesse o objetivo de se comunicar, de uma maneira ou de outra, os resultados
daquilo que se encontrou”.
Na década de 1990, o conceito professor pesquisador surge com maior força no meio
educacional e a discussão em torno do seu significado assume espaço importante nas discussões
sobre o tema. Os cursos de formação inicial e continuada agregam em suas bibliografias essas
concepções, ao mesmo tempo em que também são incluídas nos concursos para as carreiras de
diretores ou professores (ANDRÉ, 2012).
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Esse panorama nos dá a dimensão da importância que passa assumir a formação do
profissional pesquisador, tanto para as escolas, quanto para as universidades que formam
professores, coordenadores ou diretores pedagógicos.
André (2016b) defende a formação do professor pesquisador, evidenciando seu caráter
crítico reflexivo e elencando alguns princípios que estão associados ao conceito. A autonomia é o
primeiro deles, sobretudo porque é fundamental que essas pessoas consigam pensar por si mesmas,
tomem decisões e repensem as possibilidades disponíveis, argumentando suas escolhas e propostas
(ANDRÉ, 2016b). Ou seja, o conceito de autonomia está implicado no sujeito social, pois “um
sujeito que constitui sua identidade com base na relação com o outro, nas trocas, na construção
coletiva do conhecimento. [...] O conceito de professor pesquisador envolve uma perspectiva de
colegialidade, de trabalho coletivo”. (ANDRÉ, 2016b, p. 20-21)
Considerar o caráter analítico da pesquisa também é essencial, além do necessário rigor ao
se assumir a postura de pesquisador. A pesquisa sempre parte de uma pergunta, é a partir dela que
se evidencia o querer saber e o querer descobrir algo novo. André (2016b) retoma o conceito de
Freire (2018), curiosidade epistemológica, que difere da curiosidade ingênua, por permitir ao
professor pesquisador a postura indagadora e inquieta diante da realidade.
Torna-se evidente, portanto, a consonância entre os conceitos professor pesquisador e
professor reflexivo, pois não é possível a formação do profissional pesquisador sem o
desenvolvimento da postura crítica e reflexiva do sujeito frente a seu objeto de conhecimento.
Tardif e Moscoso (2018) ampliam o conceito de profissional reflexivo de Schön para além da
disposição intelectual do sujeito e sua relação com sua prática, acrescentando três dimensões a esse
conceito: reflexão como experiência social, como reconhecimento e interação e como crítica das
ideologias e relações de dominação. De acordo com Tardif e Moscoso (2018, p. 404):
Assim, parece pertinente ampliar a concepção shöniana de profissional reflexivo, para
levar em conta a reflexividade social dos professores. Dessa perspectiva, não é mais
suficiente se interessar por aquilo que os professores pensam de sua prática, é preciso
levar em conta como eles se definem e inventam novas práticas fora de seus papeis e
status oficiais.

É a partir dessas concepções de pesquisa e reflexão crítica que a investigação aqui relatada
se amparou, compreendendo a conexão entre elas como ímpar para que o trabalho docente se
desenvolva com consciência, autonomia e em busca da resolução de problemas que surgem na
prática do trabalho do formador, coordenador pedagógico que atua nas escolas.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3108

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

A PESQUISA DA PRÁTICA NO MESTRADO PROFISSIONAL
O Mestrado Profissional aqui abordado tem como objetivo ampliar a atuação do formador
da educação básica, tornando suas decisões mais eficientes para que as instituições de ensino
possam alcançar suas metas em relação às aprendizagens e formação dos alunos. Assim sendo,
consideramos pertinente que a pesquisa tivesse como sujeitos, formadores de instituições públicas,
já que a imensa maioria dos estudantes de nosso país frequentam escolas públicas.
Nessa perspectiva, o formador se coloca como alguém que pensa sobre o seu trabalho,
levanta questões que sejam relevantes para o ensino, para o grupo de professores e para o contexto
em que atua. Assume a posição de produtor de pesquisa, assume o lugar de quem pesquisa, e não
somente o lugar de quem consome pesquisas previamente realizadas. Abre-se, a partir da
implementação dos mestrados profissionais em educação, a possibilidade de inserir esse formador
no universo de pesquisadores, que até há pouco tempo não existia.
Gatti (2014 apud André, 2016a, p. 34) difere pesquisa acadêmica da pesquisa aplicada, a
qual denominou “pesquisa engajada”, ponderando que a primeira tem a teoria como ponto de
partida e chegada, já a segunda tem a realidade como ponto de partida e chegada, com o objetivo de
“evidenciar fatos específicos, pela compreensão de situações localizadas, buscando soluções e
propondo alternativas”. É com base nessa perspectiva que o mestrado analisado prioriza a pesquisa
da prática e assume que o formador que está nas escolas pode ser um produtor de conhecimento e
ser incluído no universo dos pesquisadores (ZEICHNER, 2011). É com esse propósito que a
próxima sessão apresenta evidências da contribuição do processo formativo e da pesquisa para o
trabalho de coordenadoras pedagógicas.
AS EXPERIÊNCIAS DAS FORMADORAS NO MESTRADO PROFISSIONAL: REVENDO
CONCEPÇÕES E FUNÇÕES
Todas as coordenadoras entrevistadas apontaram transformações em suas práticas,
ressignificando a compreensão que tinham de formação até então vividas em suas funções como
formadoras. Josso (2010, p. 62) reitera que “as aprendizagens novas exigirão desaprendizagens:
livrar-se de hábitos mais ou menos antigos que, por diferentes formas de tomada de consciência, se
revelam como freios para ir em frente e nos tornar disponíveis para a criatividade”.
As experiências relatadas pelas coordenadoras podem ser consideradas experiências
formadoras, de acordo com Josso (2010, p. 47), pois são experiências que se traduzem em
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“comportamentos, pensamentos, o saber-fazer, sentimentos que caracterizam uma subjetividade e
identidades”.
As entrevistadas revelaram a importância do curso para que repensassem a concepção de
formação ou a função que desempenhavam como formadoras em seus espaços de atuação
profissional. Os relatos de Ana, Beatriz e Cristina são exemplos dessa mudança de concepção.
Principalmente a forma como conduzo a formação, a concepção de formação. A
concepção do porquê essa formação é realmente importante para os professores...
(Ana)
O impacto maior do curso na minha carreira, foi esse, foi de entender efetivamente,
seis anos depois de estar na função, qual era a minha função. [...] Entender a função do
coordenador primeiro, o papel do coordenador dentro da formação. (Beatriz)
Enfim... o que eu posso dizer é que o mestrado transformou minha vida. Um tanto por
conta da pesquisa, e um outro tanto, para além da pesquisa, por ter tomado consciência
da importância do papel do coordenador pedagógico dentro da escola. (Cristina)

As coordenadoras pedagógicas participantes da pesquisa trouxeram experiências de suas
práticas, sejam elas em relação à concepção que tinham de formação ou da sua função na escola.
Essas experiências puderam ser compartilhadas, refletidas e redimensionadas nas discussões
estabelecidas no curso de mestrado profissional. Por ser uma atividade essencialmente humana, há,
sem dúvida, muitas incertezas que rondam a função do formador, muitas angústias e desafios
surgem, considerando a imprevisibilidade e complexidade humanas. Nesse sentido, participar de
comunidades reflexivas, como o curso favorece, e poder discutir e compartilhar as incertezas é um
caminho para fortalecer o formador e abrir espaço para que seus não saberes sejam incluídos e
acolhidos, possibilitando a esse profissional olhar para si com outros olhos e ressignificar seu fazer
diário. Daniela atribui o resgate dessa confiança à interação com os colegas e à intervenção dos
professores do curso:
Mas estar naquele bando de gente, como eu assim, foi muito legal, né? E o que que
aconteceu quando encontrei esse povo? Eu me motivei mais ainda. (Daniela)

Entender a função de coordenador pedagógico foi um ponto fundante citado pelas
formadoras. Acreditamos que isso se deva à complexidade da função e aos poucos espaços de
formação de formadores disponíveis para que esses profissionais encontrem possibilidades de
discussão e reflexão sobre seus saberes e fazeres.
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Em todas essas experiências citadas pelas coordenadoras há, segundo seus relatos, a
importância das trocas e da construção do espaço dialógico propiciado pelo curso. Concordamos
com Moita (2013, p. 115) que “ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe troca, experiência,
interações sociais, aprendizagens, um sem fim de relações”. Alguns relatos trouxeram indícios da
importância do espaço de interação como elemento de aprendizagem.
Então, estratégias formativas que eu nunca tinha imaginado, nunca tinha sonhado,
algumas eu descobri quando estava escrevendo o fim da dissertação. (Beatriz)
A direção da sua ação, das reuniões com a equipe de apoio, as reuniões com
professores que realmente precisam de mais ajuda. Então acho que você acaba
melhorando essas questões também. Acho que o mestrado acabou me ajudando muito
nisso. De retomar algumas autorias no espaço escolar... (Elisa)

As experiências vividas no desenvolvimento da pesquisa também foram referenciadas nos
relatos das formadoras a partir de diferentes olhares e significados, de acordo com seus fazeres
diários em seus espaços de atuação profissional.
A CONSTITUIÇÃO DE PESQUISADORES DA PRÁTICA
Alguns relatos elucidaram a descoberta de si como formadoras produtoras de conhecimento,
capazes de pensar sobre suas realidades e proporem caminhos com vistas à solução. Ana reiterou a
importância, suscitada pela pesquisa, de valorizar o conhecimento que traz o professor,
considerando-o como alguém que pensa sobre sua ação, levantando questionamentos de sua prática.
E aí dentro da minha pesquisa mesmo tem essa questão do protagonismo do docente,
dos saberes que ele tem serem reconhecidos, da intencionalidade... Essas coisas têm
que estar no projeto da formação, que a gente chama de PEA. Tem que estar lá,
porque preciso de intencionalidade no fazer, escutar o que o professor quer, escutar o
que o professor precisa, escutar o que a escola precisa, valorizar o saber que esse
professor traz. (Ana)

Elisa também atribuiu ao trabalho de pesquisa realizado nesse mestrado como de grande
relevância, uma vez que foi provocada a olhar e pensar sobre sua realidade de trabalho, aprendendo
e reconhecendo a revisão bibliográfica, habilidade importante do pesquisador, como algo que se
traduziu em conhecimentos e a ajudou a compreender a realidade vivida. Já Beatriz, trouxe o olhar
de pesquisadora, questionando, redimensionando sua ação e construindo caminhos para
compreender melhor os professores com quem compartilhava os momentos de formação, a partir da
produção e análise dos dados de sua pesquisa. Já Ana destaca sua mudança pela pesquisa:
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O fato de você ser provocada a tirar um elemento da sua prática já é um passo à frente.
Eu acho que é riquíssimo você ter que pensar nesse elemento vindo da sua realidade,
já dá um valor diferente para o nosso fazer lá dentro da escola. Me ajudou realmente a
entender muito sobre o meu trabalho. (Elisa)
Como é que o coordenador pedagógico pode atuar junto ao grupo de professores do
Ensino Médio, que são ultraespecialistas, para trabalhar de forma integrada? Isso
caminhou para eu fazer essa pesquisa dentro da própria escola com os professores que
acompanho há muitos anos e que eu não estava conseguindo afetá-los. Por quê? E aí
na pesquisa que você vai entender um pouco dessa angústia que eles tinham também.
(Beatriz)
A pesquisa me mudou, a pesquisa me trouxe uma visão do que é formação dentro do
horário de trabalho. Esse professor precisa ser ouvido. Não adianta chegar com a coisa
pronta. A pesquisa ajuda a entender o que o grupo precisa, o que a escola precisa.
(Ana)

Concordamos com André (2016a, p. 39) com relação à pesquisa engajada e à pesquisa
acadêmica que “elas mais se aproximam do que se distinguem porque ambas exigem um caminho
rigoroso, ou seja, cuidados metodológicos, que qualquer tipo de pesquisa requer”.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTA PESQUISA
No início deste texto apontamos a potência da narrativa do sujeito para a compreensão da
visão de mundo de cada um. Por meio da linguagem podemos expressar o que pensamos, sentimos
e acreditamos, perceber como a visão de mundo adquire perspectivas diversas, referenciadas pelas
experiências que são sempre singulares.
Os significados atribuídos pelos sujeitos às experiências, revelados pela linguagem, nos
ajudam a compreender os percursos trilhados, as escolhas, as diferentes formas assumidas na
existência de cada sujeito. A opção pela entrevista narrativa nos trouxe a dimensão da experiência
como conhecimento, como formadora e geradora de aprendizagens de diferentes naturezas.
Permitir que as CPs entrevistadas narrassem livremente suas experiências, distanciando-se
da abordagem de entrevista pergunta-resposta, foi uma aposta bastante pertinente, na medida em
que nos trouxe relatos carregados de experiências vividas por cada uma delas durante o percurso
neste mestrado profissional investigado. A partir dessa escolha metodológica, pudemos ter acesso à
subjetividade das entrevistadas, compreendendo melhor os significados atribuídos à formação
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experimentada por elas e os desdobramentos dessa formação na prática profissional de cada uma
delas.
Não temos dúvidas, que as experiências vividas nas disciplinas do curso e as com a pesquisa
foram reveladoras de transformações percebidas nas ações das coordenadoras em seus espaços de
atuação profissional. A mudança na concepção de formação foi, por exemplo, unanimidade nos
relatos das entrevistadas.
As experiências aqui apresentadas também trouxeram evidências do fortalecimento das
coordenadoras como pesquisadoras da prática, aproximando-as da pesquisa acadêmica e encurtando
o caminho, antes distante, com a universidade e com as habilidades desenvolvidas pelos
pesquisadores: delimitação de problema de pesquisa, seleção de referências bibliográficas,
elaboração de instrumentos e procedimentos para a coleta de dados, análise dos dados e
socialização dos achados da pesquisa.
Assumir a postura de pesquisador, traduz-se em reconhecer a importância do caráter
analítico da pesquisa e a inerente conduta investigativa necessária para esta função.
Por fim, como afirma Josso (2010, p. 49) “a experiência constitui um referencial que nos
ajuda a avaliar uma situação, uma atividade, um acontecimento novo”. Nesse sentido, as
experiências relatadas pelas CPs para este trabalho, destacaram, a partir do percurso no curso,
infinitas aprendizagens e conhecimentos de naturezas distintas que permitiram às formadoras
redescobrirem-se, reinventarem-se e refletirem sobre si mesmas e seus fazeres profissionais,
revelando potencialidades, possibilidades e caminhos antes não considerados.
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Resumo
O presente texto analisa os significados que coordenadoras pedagógicas atribuíram às experiências
vivenciadas durante seu percurso no Mestrado Profissional em Educação e as contribuições da pesquisa
e do trabalho final para sua formação e atuação profissional. Partiu-se do pressuposto de que a pesquisa
que toma a prática profissional como objeto de estudo e análise contribui de forma direta para o
trabalho desenvolvido pelo professor coordenador pedagógico, bem como pelos outros gestores da
escola envolvidos no trabalho formativo e com vistas a melhorar as aprendizagens e formação dos
alunos. Para a compreensão do conceito de experiência e experiência formadora, o texto apoiou-se
emLarrosa, Passeggi e Josso que defendem as experiências como conhecimentos subjetivos, que afetam
os sujeitos, geram aprendizagens e ressignificações de sentidos atribuídos ao longo da vida de uma
pessoa. A referência em André e Beillerot permitiu a compreensão do conceito de pesquisa da prática e
da sua importância para o trabalho do formador de professores. Como dispositivo metodológico
utilizou-se questionário de caracterização e entrevistas narrativas, como componente da pesquisa
autobiográfica, junto a cinco coordenadoras pedagógicas de uma rede municipal de educação. Os
resultados do estudo revelaram experiências significativas em relação à mudança na concepção de
formação e de função formadora, e destacaram como as coordenadoras pedagógicas foram assumindo
uma postura investigativa ao reconhecer o caráter analítico da pesquisa da prática e a necessária conduta
investigativa para a função de formadoras de professores da Educação Básica. Os dados mostraram que
as experiências vivenciadas no mestrado analisado trouxeram conhecimentos e aprendizagens que
permitiram às formadoras um processo de redescoberta, reflexão e reinvenção do seu papel e a
descoberta de caminhos antes não considerados, como a parceria com profissionais da universidade
num trabalho de colaboração para a melhoria da escola pública.
Palavras-chave: Pesquisa do professor; Experiências formadoras; Mestrado Profissional em Educação.
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A TUTORIA ACADÊMICA NO MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO: UMA
EXPERIÊNCIA FORMADORA
Helga Porto Miranda – PUC-SP
Adriana Teixeira Reis – FICS

INTRODUÇÃO
O Programa de Tutoria funciona como um componente do curso de Mestrado Profissional
em Educação aqui discutido e destinado a profissionais da educação básica tanto da rede pública e
como da privada – professores, coordenadores pedagógicos, diretores e supervisores. Trata-se de
uma experiência pioneira, que vem sendo construída e aperfeiçoada coletivamente durante o
processo de implementação do mestrado, desde 2013.
A tutoria é um momento formativo que incide em encontros quinzenais realizados entre
tutores e mestrandos, com duração de uma hora. Esses encontros ocorrem durante o primeiro e o
segundo semestres do mestrado profissional, momento no qual os mestrandos ainda não têm
orientadores, com horário definido antes ou depois das disciplinas obrigatórias ofertadas às terças e
quintas-feiras.
No processo seletivo desse mestrado, não se exige do candidato a entrega de um projeto de
pesquisa. Sendo assim, o programa de tutoria tem como objetivo auxiliar os mestrandos na
produção de seus projetos de pesquisa que, a partir do terceiro semestre, será a base para o texto de
qualificação dos mestrandos. Assim, tutores e mestrandos, dentro de um clima acolhedor, discutem
sobre tema, objeto de estudo, o problema de pesquisa, seus objetivos, e possíveis metodologias de
pesquisa.
Mas quem são os tutores? São profissionais da educação, doutores, doutorandos ou pósdoutorandos do Programas de Pós-Graduação em Educação da universidade, convidados por
professores ou pela coordenação do mestrado profissional. Esses profissionais apresentam
experiências profissionais variadas no âmbito da educação, como também atuam na educação
básica pública e privada, assim como na educação superior, em universidades públicas e privadas.
Há uma formação para os tutores, e, especialmente, para os iniciantes, que ocorre no início
dos dois primeiros semestres que antecedem o início das aulas, em que são dadas informações
gerais sobre o projeto, seu funcionamento e seu propósito, bem como ocorre o planejamento
coletivo de todo processo a ser realizado durante cada semestre, com estudo e discussão de textos
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de referência. Além disso, reuniões são agendadas para que os tutores possam debater sobre o
andamento das ações e produções textuais dos mestrandos durante o desenvolvimento da tutoria.
Ao final de cada semestre, efetiva-se também uma avaliação de todo processo e novas proposições
são encaminhadas para se pensar o próximo semestre da tutoria
O trabalho dos tutores, que a cada ano vão se revezando nessa atividade, quando novos
tutores são convidados a participar desse programa de tutoria, é acompanhado e supervisionado pela
docente que ministra a disciplina Pesquisa e Prática Reflexiva e a pela coordenação do curso, assim
como pela coordenadorea da tutoria, que são doutorandas ou pós-doutorandas.
O tutor colabora com os docentes do Programa contribuindo com a formação dos
mestrandos na construção da pesquisa e, especialmente, na orientação para o desenvolvimento da
escrita acadêmica.
A tutoria tem seu início no primeiro semestre do curso. Nesse primeiro moimento, os
mestrandos são convidados a refletir e a escrever um memorial da sua trajetória pessoal e
acadêmica com ênfase nas situações que lhes inquietam em suas experiências profissionais,
permitindo, assim, a identificação do seu tema, problemática e objeto de pesquisa. Nesse processo,
desenvolvido durante oito encontros, as ações de escrita, reescrita e de compartilhamento no grupo
contribuem para que o mestrando ressignifique suas experiências. Esse percurso de relatar e refletir
sobre a experiência na forma de uma narrativa oral possibilita, segundo Passeggi (2011, p. 15:1)
“Ajudar(se) a compreender a si mesmo em processo de (trans)formação, permanecendo atento ao
modo como o ato de narrar ressignifica sua experiência e como, uma vez ressignificada, incide
sobre a reinvenção de si.”
Importante destacar que ao narrar suas experiências pessoais, acadêmicas e profissionais
por meio da reflexão mediada pelo diálogo com o tutor e com os outros mestrandos a partir
perguntas, comentários e observações, os mestrandos vão adquirindo autoconhecimento e, assim,
dando forma aos seu interesse de pesquisa. O texto decorrente desse processo é denominado “Meu
tema e eu”.
O uso das narrativas de si na tutoria se inspirou no que Dellory-Momberger (2006)
denomina ateliê biográfico, uma vez que “inscreve a história de vida em uma dinâmica prospectiva
que liga as três dimensões da temporalidade (passado, presente e futuro) e visa fundar um futuro do
sujeito e fazer emergir seu projeto pessoal” (DELLORY-MOMBERGER, 2006, p. 366), que no
caso do programa de tutoria é o projeto de pesquisa. Para a autora:
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Um aspecto essencial dessa linha de pensamento de formação por meio das histórias
de vida reside no reconhecimento - ao lado dos saberes formais e exteriores ao sujeito
visados pelas instituições escolar e universitária – dos saberes subjetivos e não
formalizados que os indivíduos colocam em prática nas experiências de suas vidas, em
suas relações sociais e em suas atividades profissionais. (2006, p 361)

Nos momentos de narrar suas histórias de vida e formação, com a finalidade de construir seu
projeto de pesquisa, que se relacione com seu contexto de trabalho e tenha a proposta de modificar
seu espaço de atuação profissional, os saberes subjetivos que os mestrandos colocam em prática
pelas suas experiências vem à tona e, ao serem ressignificados, transformam-se em novos saberes.
No segundo momento do programa de tutoria, foram retomadas as discussões do “Meu tema
e Eu”, e dá-se início ao processo de escrita do “Meu tema e os Outros”, desenvolvido em oito
encontros durante o segundo semestre do curso, em parceria com a disciplina obrigatória “Pesquisa
e Prática Reflexiva”. O objetivo nesse momento é de ampliar o conhecimento do tema escolhido
por cada mestrando mediante leituras de estudos correlatos. A identificação desses estudos é
realizada no site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), com o intuito de
que o mestrando, ao definir suas palavras-chave, busque referências em teses e dissertações que
tenham relação com o seu tema e objeto de pesquisa. Por meio desse levantamento, os alunos
podem identificar o tema das pesquisas, os objetivos, a metodologia utilizada, os teóricos de
referência e os resultados obtidos nos diferentes estudos selecionados. A partir dessa busca na
BDTD, os mestrandos se aproximam de outras pesquisas realizadas que têm relação com o seu ema
escolhido e, assim, passam a realizar uma leitura crítica, podendo retomar sua questão de pesquisa,
redefini-la melhor e construir sua fundamentação teórica.
Nesse momento, a tutoria acompanha e auxilia os mestrandos na escrita de seus respectivos
textos acadêmicos que devem compreender a descrição de como ocorreu a busca e a seleção das
pesquisas na plataforma, a apresentação desses trabalhos e o detalhamento das aproximações com a
pesquisa dos mestrandos, suas convergências e divergências e o que estas pesquisas selecionadas
lhes auxiliaram a pensar seu objeto e problema de pesquisa.
Deseja-se que, ao final do segundo semestre os mestrandos possam ter construído seu
problema de pesquisa, justificando-o e levantando seus objetivos iniciais de pesquisa. Assim vão se
constituindo, neste percurso, pesquisadores.
Segundo Kulnig, Reis e Santos (2015), o programa de tutoria tem se revelado um ambiente
potente de aprendizagem tanto para os mestrandos como para os tutores. De acordo com as autoras,
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“Para os mestrandos, a participação na tutoria tem resultado na melhoria da capacidade de
comunicação escrita, levando em consideração as características dos textos acadêmicos,
propiciando um "amadurecimento" na produção de textos científicos” (p. 40912). Para os tutores,
seu papel de mediador auxilia os mestrandos a melhorar “ a capacidade de se comunicarem de
forma escrita, considerando as características estruturais, discursivas, pragmáticas e retóricas dos
gêneros acadêmicos." (KULNIG, REIS e SANTOS, 2015, p. 40915)
Com a intenção de perceber o quanto a tutoria vem contribuindo para o desenvolvimento
dos tutores como para os mestrandos que participaram no ano de 2019, aplicou-se ao final desse ano
um questionário contendo perguntas abertas, que foi encaminhado a todos os participantes. A sessão
a seguir resgata depoimentos dos questionários que indicam as formas de contribuição que a tutoria
proporciona para os participantes.
TUTORIA COMO EXPERIÊNCIA FORMADORA
A experiência de apoio e acompanhamento de mestrandos na construção do projeto de
pesquisa vem sendo uma marca importante construída dentro do programa de tutoria, por se tratar
de um momento em que os tutores se aproximam de diferentes contextos da educação, tanto pública
como privada, por meio das narrativas dos mestrandos e vivenciadas nas situações que a profissão
lhes proporciona.
Pela escuta das angústias e dúvidas que surgem durante o processo de escrita do projeto de
pesquisa, a experiência do tutor em também aprender a ouvir e a pensar sobre o que ouviu é
ampliada e fortalecida. Cabe aqui refletir a respeito do conceito de experiência posto por Larrosa
(2011, p. 5-6), experiência enquanto “princípio de exterioridade”, como nos diz o autor:
Não há experiência, portanto, sem a aparição de alguém, ou de algo, ou de um isso, de
um acontecimento em definitivo, que é exterior a mim, estrangeiro a mim, estranho a
mim, que está fora de mim mesmo, que não pertence ao meu lugar, que não está no
lugar que eu lhe dou, que está fora de lugar.

Assim, no ambiente da tutoria, o tutor vai se aproximando do contexto da educação básica
onde atuam os mestrandos, de suas especificidades, das suas demandas formativas. Nesse sentido,
diante do que é exterior a si, e da percepção e reflexão doisso que é exterior a si, exprime o que
Larrosa (2011, p. 7) define como sendo “princípio de transformação”, quando essa experiência
condiciona a própria formação do tutor:
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De fato, na experiência, o sujeito faz a experiência de algo, mas, sobretudo, faz a
experiência de sua própria transformação. Daí que a experiência me forma e me
transforma. Daí a relação constitutiva entre a ideia de experiência e a ideia de
formação. Daí que o resultado da experiência seja a formação ou a transformação do
sujeito da experiência. Daí que o sujeito da experiência não seja o sujeito do saber, ou
o sujeito do poder, ou o sujeito do querer, senão o sujeito da formação e da
transformação.

Partindo do acompanhamento e apoio aos mestrandos na construção do seu projeto de
pesquisa, o tutor, ao mesmo tempo, vai repensando seu caminhar profissional, seu contexto de
atuação, seu percurso formativo e de exercício da profissão, tornando a tutoria um espaço
importante de edificação de experiência acadêmica, de construção de conhecimentos e sustentação
teórica, e, principalmente, de reflexão sobre pesquisa, conforme os depoimentos a seguir:
Para a minha vida profissional tem sido uma experiência extraordinária a parceria com
as colegas, as trocas com os alunos e principalmente os momentos de formação.
Acredito estar ampliando meu olhar de pesquisadora e aprendendo o caminho para me
tornar orientadora. (Tutora H)
[...] ganhei mais confiança como pesquisadora e orientadora de trabalhos. Participar da
Tutoria auxiliou o amadurecimento do meu tema e da primeira escrita do meu projeto
de pesquisa. (Tutora A²)

Percebe-se que, para os tutores, o programa é um momento formativo que busca promover a
construção de conhecimentos e saberes. Diante disso, observou-se que a aprendizagem construída
de maneira colaborativa tem proporcionado inúmeros benefícios, uma vez que coloca tutores e
mestrandos como agentes que contribuem para a construção de conhecimentos mútuos, de pensar
coletivamente a respeito das demandas e objetos de pesquisa que se refletem nos cotidianos da
escola.
O papel do tutor, dentro do programa da tutoria, é também de mediador, ou seja, de intervir
para desencadear questões, provocando os mestrandos a pensar, a refletir sobre o contexto de sua
atuação profissional, bem como sua ação nesse contexto e o que o inquieta a partir disso. Dessa
forma, ajuda os mestrandos a chegar em seu tema, objeto, objetivos e problemática de pesquisa,
conforme o depoimento de uma mestranda:
Como destaque positivo acredito ser possibilidade de trocas, apoio e acolhimento
recebido pela tutora e colegas. Poder dialogar sobre o problema, sobre as angústias e
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dilemas ajuda a conseguir achar caminhos para seguir na reflexão e escrita.
(Mestranda J)

No entanto, o tutor também vai aprendendo a respeito da orientação de uma pesquisa e vai
constituindo-se na atividade de orientador:
A tutoria tem sido imprescindível. Aprendi demais, principalmente em relação à
pesquisa, ao processo de escuta ativa, a metodologia colaborativa de pensar junto a
pesquisa. Fui me constituindo orientador. (Tutora R)

Nesse ambiente todos têm a oportunidade de aprender juntos, cooperando com o
aprendizado do outro. Tutor e mestrandos vão trocando conhecimentos e experiências e, a partir
disso, juntos, definem o melhor caminho a ser seguido na pesquisa. Dentro de uma perspectiva de
aprendizagem colaborativa, a atividade de tutoria desse mestrado possui características que se
aproximam da discussão que Wenger (2001 apud CRECCI; FIORENTINI, 2013, p. 11) nos
apresenta sobre comunidades de práticas por "possuir compromisso mútuo, uma prática conjunta e
interesses comuns que unem os membros participantes", quando todos são incentivados a ampliar
seus conhecimentos mediante uma postura investigativa.
Importante destacar que os mestrandos não ficam apenas esperando que o tutor lhes traga
novas informações ou apenas lhes ensine algo que ele ainda não sabe. Pelo contrário, o mestrando é
constantemente estimulado a aguçar sua curiosidade para que, assim, seja o responsável pela
construção de seu próprio conhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional, dentro do
contexto da pesquisa, conforme depoimento a seguir:
A tutoria foi enriquecedora para o meu processo de aprendizagem, pois pude vivenciar
na prática a escrita acadêmica e o aperfeiçoamento desse processo. As observações
realizadas sobre o meu trabalho, tanto pela minha tutora, quanto pelos meus colegas,
foram muito importantes para avanços no meu texto e para que eu tivesse percepções
que, sozinha, eu não seria capaz de obter. (Mestranda J)

Nesse caminhar, diálogos entre tutores, coordenação do curso e mestrandos vão sendo
construídos, outras vezes desconstruídos ou reconstruídos conhecimentos a respeito da pesquisa e
do ser pesquisador, como nos exemplifica uma tutora por meio de questionamentos:
Mudou o foco de pesquisa, mas o texto não deixa isso claro. "O que ele deseja?”
“Quer saber tantas coisas. Será que falo que são muitos caminhos? que terá que
enxugar?”. “Não retomou a produção, não tem o que acrescentar já que as orientações
já foram dadas”. “Queria dizer que está indo para o caminho que não deveria. Mas
será que existe um caminho certo?” (Tutora A¹)
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O depoimento acima evidencia esse movimento de idas e vindas para o tutor e para o
mestrando, sugerindo a relevância do trabalho em colaboração para que, nessa circunstância, ambos
produzam conhecimento.
Um momento descrito como muito significativo pelos tutores foi a realização do resgate das
memórias, momento que sensibilizou tutores e mestrandos para a escrita. Inicialmente levanta-se a
hipótese de não ser uma escrita acadêmica, de estar falando do senso comum, momento que gerou
ansiedade, incertezas que, aos poucos, foram sendo desfeitas por irem ao encontro com o que
Delory-Momberger (2011, p. 336) afirma ser, na essência, narrativas de formação daquele "[...] que
narra as etapas do desenvolvimento de uma individualidade e considera as experiências da vida
como diferentes oportunidades de formação pessoal."
Nesse caminho da narrativa (auto)biográfica foi-se compreendendo a relevância da
memória, da experiência, além de se apropriar de uma outra forma de se realizar a pesquisa e a
construção do texto acadêmico, ao deixar emergirem problematizações e demandas do cotidiano
escolar.
No entanto, o compartilhamento oral e da escrita, tem sido de grande importância na
construção de conhecimentos; ao ler o texto para os colegas, levantam-se questões, indagações, na
tentativa de compreender a ideia e a escrita do outro sobre o que não está tão claro para o
mestrando. Esse processo sugere aproximação com o conceito de comunidade investigativa
defendido por Cochran-Smith em entrevista a Fiorentini e Crecci (2013, p. 518):
Para mim, o que torna uma comunidade investigativa são as perguntas que vêm dos
praticantes, dos professores, e que não são impostas a eles. Em comunidades
investigativas, há ativos questionamentos dos pressupostos, das hipóteses,
investigações de práticas comuns, há uma tentativa de ser sistemático e há uma
cuidadosa consideração às múltiplas perspectivas.

Dessa forma, os encontros da tutoria vão se constituindo em momentos de colaboração na
escrita do texto, pelo compartilhando das dúvidas, saberes, questões e hipóteses relativas a pesquisa.
O caminho da pesquisa vai sendo construído de forma investigativa entre tutores e mestrandos,
caminho que vai se enriquecendo com o desenvolvimento do projeto de pesquisa dos mestrandos.
Para os tutores, a grande descoberta da metodologia utilizada na tutoria, tem sido o
momento da escuta, de escuta ativa, que requer atenção, sensibilidade, compreensão e
principalmente de elaboração de questões para que possam refletir sobre seu tema, chegar até o
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objeto de pesquisa, a problemática e até a metodologia. Segundo a Tutora A¹, esse processo se
constitui,
Sem dúvida, um período de muito aprendizado, mas o principal foi a escuta
qualificada do que está sendo dito ou lido. Escutar qualificadamente é um processo
que se aprende nos silêncios das experiências! Leva muito tempo para aprender...estou
nesse caminho ainda!

Em relação ao processo de escuta, recorreu-se a Barbier (2004, p. 94) para compreender o
conceito de escuta sensível na direção de compreender seu papel nas relações dialógicas de
construção de conhecimentos. Para este autor "a escuta sensível reconhece a aceitação
incondicional do outro. Ela não julga, não mede, não compara, ela compreende sem, entretanto,
aderir às opiniões ou se identificar com o outro, com o que é enunciado ou praticado."
De acordo com essa compreensão, os depoimentos indicados, descrevem esse momento
como:
O momento de escuta é um momento rico de aprendizagem, para quem está no papel
de tutor e para os tutorandos. Ouvir como foi o processo de produção e depois ler
“pelos olhos de quem escreveu” o que foi produzido foi enriquecedor. (Tutora R).
A cada leitura, troca de ideias com as demais integrantes do grupo, o texto vem
ganhando sentido, objetivo e lançando luz ao meu foco de pesquisa. (Mestrando A)

Dessa forma, a escuta permitiu que se construísse o respeito sobre o que pensa o outro,
compreendendo de que lugar se fala e qual o posicionamento em relação à aceitação do outro e na
interação que se estabelece, promovendo trocas, aprendizados e conhecimentos. Compreender por
empatia e estabelecer uma relação de confiança com o grupo de tutores e mestrandos tem sido um
diferencial na metodologia utilizada na tutoria.
Esse momento da tutoria foi para os tutores um momento de reflexão, de construção
profissional, como nos relata a Tutora R: “foi um mergulho na minha experiência como docente,
nas minhas dificuldades pessoais e profissionais, na minha constituição de ser professor”.
Segundo Kulnig, Reis e Santos (2015, p. 40919), o tutor,
Ao contribuir com a construção da pesquisa dos alunos no mestrado profissional,
lendo seus textos, propondo reflexões e trabalhando ativamente na construção do
raciocínio científico, estamos nos desenvolvendo tanto como pesquisadoras quanto na
função de orientadoras. Constituindo e reforçando habilidades de pesquisa e
orientação.
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Quanto às contribuições trazidas para os mestrandos, pelo compartilhamento oral da sua
história de vida e, posteriormente, pela socialização da escrita dessa história, observa-se que essa
ação tem sido de grande importância na construção de conhecimentos, conforme revela o
depoimentosa seguir:
Como destaque positivo acredito ser possibilidade de trocas, apoio e acolhimento
recebido pela tutora e colegas. Poder dialogar sobre o problema, sobre as angústias e
dilemas ajuda a conseguir achar caminhos para seguir na reflexão e escrita.
(Mestranda J)

Tal declaração confirma que o ato de narrar ressigniﬁca a experiência do sujeito e, dessa
forma, incide sobre a reinvenção de si, constituindo-se, assim, um processo de auto-formação
(PASSEGGI, 2011). Além disso, outro tipo de conhecimento desponta nesse processo. Trata-se do
conhecimento acerca da pesquisa, como descreve a Tutora H: “o desafio da escrita, o receio de ler o
que foi produzido e a esperança de encontrar a temática foi sendo substituído pela firmeza e clareza
na produção”.
Para os tutores, o grande achado da metodologia utilizada tem sido os momentos de “escuta
qualificada do que está sendo dito ou lido. Escutar qualificadamente é um processo que se aprende
nos silêncios das experiências! Leva muito tempo para aprender [...] estou nesse caminho ainda!”
(Tutora A¹). Ou então que,
O processo colaborativo implantado esse ano no qual todos leem a pesquisa de todos e
todos fazem intervenções me fez sentir na carne o quanto a participação de todos e a
consideração dos saberes de todos é valiosa e traz resultados muito mais potentes para
a aprendizagem de todos. (Tutor A³)

Nessa perspectiva, observa-se que os tutores e mestrandos desenvolvem comportamentos de
apoio na construção do processo investigativo, ouvindo e melhorando a comunicação, o senso
crítico, reflexivo e analítico, à proporção que aprendem a lidar com pontos de vista diferentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste artigo foi relatar o processo de desenvolvimento da tutoria em um
Programa do Mestrado Profissional em Educação que vem se constituindo em um momento de
reflexão e construção do pensar a pesquisa e os projetos de pesquisa que serão desenvolvidos pelos
mestrandos no decorrer do curso.
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A tutoria vem se revelando uma experiência pioneira e inovadora. A cada semestre, a
implementação desta proposta é avaliada, reelaborada e reconstruída a partir da experiência
vivenciada pela coordenação do programa, pelos docentes, tutores e mestrandos.
Para os tutores, viver essa experiência profissional tem se revelado uma oportunidade
formativa e vem se constituindo em um divisor em sua formação pessoal e profissional, além da
oportunidade de construção investigativa acerca de conhecimentos que abarcam o campo da
formação do professor e da formação do pesquisador. Outra oportunidade significativa para os
tutores é a aproximação com contextos da escola básica pública e privada, do chão da escola, com
suas especificidades, demandas e problemas vivenciados no dia a dia do professor, da escola e do
sistema educacional.
Da mesma forma, a tutoria tem se revelado um espaço colaborativo não só entre tutores e
mestrandos, mas também entre professores e coordenação, dispostos a ensinar e aprender a partir
dessa experiência inovadora, na qual a construção coletiva é primordial.
Os resultados apontam que o trabalho desenvolvido no programa de tutoria tem
proporcionado benefícios para mestrandos e tutores, visto que ambos desejam crescer, aprender e
cooperar com o aprendizado do outro, pela sabedoria de aprender a lidar com pontos de vista
diferentes e estabelecer a relação dialógica, desafios esses, que se impõem a todos.
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Resumo
O objetivo deste texto é discutir uma experiência de apoio e acompanhamento de mestrandos na
construção do projeto de pesquisa do ponto de vista dos tutores que atuam no Programa de Mestrado
Profissional em Educação de uma universidade na cidade de São Paulo. O projeto de pesquisa é
construído na relação tutor-mestrando, de forma colaborativa e processual, durante o primeiro e o
segundo semestres do curso dentro do programa de tutoria e apoiados nos conhecimentos adquiridos
nas disciplinas obrigatórias. Os tutores são doutores, doutorandos ou pós-doutorandos dos Programas
de Educação da universidade e que trabalham sob a supervisão da coordenação do curso e da
coordenação da tutoria. Os alunos mestrandos são profissionais da educação – coordenadores
pedagógicos, supervisores, diretores, vice-diretores – que atuam na rede pública, privada e em
organizações da sociedade civil. O programa de tutoria, desenvolvido é pioneiro no âmbito dos
programas de pós-graduação stricto sensu e vem sendo construído e desenvolvido através de um
projeto colaborativo. O texto apresenta daados de uma pesquisa de abordagem qualitativa, cujos
participantes foram os tutores e mestrandos que participaram do programa durante o ano de 2019. Para
a coleta de dados, utilizou-se um questionário contendo perguntas abertas e encaminhado a todos os
sujeitos. Os resultados apontaram que a tutoria se constituiu numa experiência de trabalho investigativo
que possibilitou, para os tutores, uma aproximação com esses profissionais da educação que trazem em
seus projetos de pesquisa questões de seu cotidiano profissional a serem identificadas como relevantes
e problematizadas no decorrer da tutoria. Para os mestrandos, a tutoria se apresentou como um suporte
potente para a identificação dessas questões.
Palavras-chave: Programa de tutoria; Desenvolvimento profissional; Trabalho colaborativo.
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Resumo
Propõe-se, neste painel, a apresentação e o debate de aspectos que sustentam as relações educacionais e
que decorrem de experiências coletivas de pensar de professores/as e crianças na Educação Infantil. O
primeiro texto apresenta reflexões acerca da formação docente para a Educação Infantil, a partir de
uma tese de doutorado, que teve como metodologia a pesquisa-intervenção com professoras e crianças.
O segundo texto, a partir de uma experiência de ensino consolidada vivida com crianças de três e
quatro anos, compartilha a ideia de que o tempo das crianças acontece pelo maravilhamento e pelas
possibilidades de viver a infância na sua integralidade. O terceiro trabalho apresenta uma experiência de
ensino consolidada que integra uma pesquisa de doutorado, na qual a metodologia da pesquisa-ação
pedagógica investiga a escuta das crianças pequenas como possibilidade de aprimoramento da prática
docente. Os estudos têm a Educação Infantil como foco e estão articulados pela discussão da formação
e da ação docente potencializadas por estratégias e metodologias pautadas pelo diálogo, escuta e
convivência entre adultos e crianças, modulando experiências de pesquisa, de ensino e de formação.
Nesta perspectiva, o presente painel apresenta as perspectivas epistemológicas e pedagógicas em torno
das quais as respectivas ações vêm sendo realizadas e que contemplam: compreender a própria prática
problematizando-a a partir da escuta das crianças; resistir à tendência de um planejamento didático
simplificador que ignora a complexidade e o tempo-espaço de aprender das crianças; e, valorizar
narrativas de professores/as acerca de suas ações com as crianças como estratégia de sua formação para
a Educação Infantil. A expectativa é contribuir com os debates em torno da formação docente para a
Educação Infantil, problematizando e aproximando estratégias de investigação daquelas de formação e
de planejamento pedagógicos.
Palavras-chave: Formação docente; Educação Infantil; Escuta de crianças; Narrativas docentes;
Relações educacionais.
CONVIVÊNCIA MUSICAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FORMAÇÃO
DOCENTE
Niqueli Streck Machado – UFRGS
Clarice de Campos Bourscheid – UFRGS
Maria Carmen Silveira Barbosa – UFRGS
Felipe Gustsack – UNISC

INTRODUÇÃO
O presente texto apresenta reflexões tecidas a partir do recorte de uma investigação de
Doutorado, realizada com professoras de uma escola municipal de Educação Infantil (EMEI) no
interior do Rio Grande do Sul. O objetivo principal da pesquisa foi investigar como ampliar as
possibilidades de convivência musical na escola de Educação Infantil, favorecendo aprendizagens
estéticas e poéticas de adultos e crianças.
Ao propor encontros de convivência musical entre adultos e crianças, a pesquisa contribui
para refletir acerca da formação docente ao apontar caminhos para um trabalho pedagógico-musical
que colabora com as práticas docentes e suas escutas no cotidiano da Educação Infantil. Defende,

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3127

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

assim, a potência dos percursos de aprendizagem coletiva enquanto narratividade na/da educação, a
partir da ideia de que o ato de narrar constitui-se numa experiência de pensamento (MERLEAUPONTY, 2011). Neste viés, o trabalho apresenta reflexões, tecidas a partir da pesquisa, justamente
para provocar e convidar a pensar acerca da complexificação da escuta e da produção de narrativas
em processos formativos a partir de uma formação musical com professores na/da Educação
Infantil.
O estudo se justifica, especialmente pelo fato de ser notória a carência de saberes de ordem
estética e poética na formação de professores, de maneira geral, e mais densamente para a
especificidade da Educação Infantil. Além disso, busca-se contribuir para que estes saberes, do
campo do sensível, potencializem também as relações com familiares e com a sociedade como um
todo e não apenas com professores, na medida em que tornam visíveis na educação aqueles traços
culturais com os quais se organiza e se nutre um povo, uma comunidade. Na perspectiva da Base
Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017), trata-se de uma defesa dos direitos de
aprendizagem traduzidos, mais especificamente, pelo campo de experiência com som, mas que
também remete à escuta, à fala, ao pensamento e à imaginação.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Buscando problematizar a formação inicial e continuada de professoras para a Educação
Infantil, Barbosa (2016) impulsiona a pensar sobre a urgência de se propor estratégias que deem
conta dessa formação de professores para a Educação Infantil de outros modos, sem simplificar a
complexidade intrínseca ao tema. É preciso construir possibilidades que estejam de acordo com a
demanda dessa profissão, com suas especificidades e necessidades – entre elas, questões como não
fragmentar aprendizagens e conhecimentos, dicotomizando ou hierarquizando formas de conhecer
(MALAGUZZI, 2016; VECCHI, 2010, 2019; MATA, 2014; RICHTER, 2016; BARBOSA, 2016).
Considera-se que o professor é tudo aquilo que vive, desde suas próprias experiências de
infância, sua formação acadêmica, suas práticas na escola, suas experiências familiares e culturais,
etc. Logo, ao propor um currículo para a formação de professores, há que se levar em conta todos
esses elementos de forma responsável. Barbosa destaca que, para que não fiquemos aprisionados
em modelos teóricos que negam o corpo das crianças e dos educadores, é preciso:
[...] procurar nos conhecimentos específicos da área da educação infantil, elaborados a
partir da observação e indagação das especificidades da prática cotidiana em creches e
pré-escolas, das interações com as crianças e as famílias, com análise dos contextos de
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função social das escolas de educação infantil, das reflexões sobre infância, as culturas
infantis, a relação arte e criança e muitos outros caminhos, não convencionais, para
pensar e praticar a formação inicial e a docência na educação infantil (BARBOSA,
2016, p. 139).

Nesta perspectiva, o estudo pretendeu pensar nas possibilidades do potencial encontro das
artes e da música na formação humana, para então refletir sobre uma formação docente que
considere a linguagem nas suas múltiplas formas de manifestação expressiva como parte
constituinte dessa formação. Nesse sentido, pensar no próprio significado de uma busca por
conhecimentos que relacionem uma convivência estético-poética ao significado mesmo de uma
dimensão estética do conhecimento pode contribuir para encontrar ou tecer relações entre diferentes
campos de estudo, com o objetivo de construir conhecimentos para o campo da escola de Educação
Infantil. Assim, cabe trazer à discussão as palavras de Vea Vecchi, uma das primeiras atelieristas de
Reggio Emilia, na Itália, que escreve:
Sem dúvida é difícil de dizer de forma simples e clara o que quer dizer dimensão
estética. Talvez mais que tudo, seja um processo de empatia que relaciona o Ser com
as coisas e as coisas entre elas. É uma linha tênue ou um desejo por qualidade que nos
faz escolher uma palavra ao invés de outra, o mesmo para uma cor ou tonalidade, uma
determinada peça musical, uma fórmula matemática ou o gosto de uma comida. É uma
atitude de cuidado e atenção pelas coisas que fazemos; um desejo por significado; é
curiosidade e maravilhamento; é o oposto de indiferença e falta de cuidado; de
conformismo, de falta de participação e sentimento (VECCHI, 2010, p. 5 – tradução
nossa).

Ao tomar a escuta e a construção de narrativas como uma estratégia potente na formação
docente, considera-se importante sublinhar, com Richter, que a ação narrativa não se limita apenas a
texto verbal, oral ou escrito. Conforme a autora sublinha, o encontro e interação não ocorrem
apenas pela palavra.
[...] o encontro ou interação entre pessoas, leituras e narrativas de mundo não
acontecem apenas na comunicação pela palavra. Por isso, muito do que sabemos dos
modos de sentir, imaginar e perceber das mais diversas pessoas, de agrupamentos
sociais, lugares e épocas obtemos pela sua música, seu teatro, sua poesia, pintura,
dança, cinema, arquitetura, por seus artefatos. E cada uma dessas expressões culturais
apresenta uma experiência de pensamento dada pela especificidade de sua
materialidade, ou seja, pela especificidade do vocabulário da matéria, dos pigmentos,
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do barro, da pedra, da madeira, do metal, das sonoridades, dos gestos, dos
movimentos, da voz do silêncio. (RICHTER, 2016, p. 28).

Assim, trata-se de uma formação que se dá na convivência: com outros adultos e com
crianças, com histórias, músicas, livros, natureza, museus, ciências, espetáculos, alegrias,
frustrações, silêncios. Fica claro também que não se trata de receber algo, mas de, na interação e na
convivência, apropriar-se de sentimentos, sentidos, conhecimentos, transformando-os quando
necessário. Portanto, a formação caracteriza-se como uma importante interação consigo mesmo na
linguagem. É narrar, contar, cantar, compor, construir, inventar algo que faça sentido para a
docência de cada um, de modo que novas culturas sejam construídas e compartilhadas junto às
crianças na escola. Dessa forma, assim como Malaguzzi destaca, não se acredita que “uma história
pertença somente a uma pessoa. Histórias são sempre plurais e suas origens são infinitas”
(MALAGUZZI, 1991 apud CAGLIARI et al., 2016, p. 10 – tradução nossa).
Aqui, sublinha-se a escuta como elemento necessário à composição de uma docência. Uma
escuta que, conforme aponta Vecchi, “é uma prática difícil, mas indispensável, e é necessário
aprendê-la” (VECCHI, 2019, p. 18). Nesse aspecto, o papel da professora de crianças pequenas é o
de, sobretudo, construir uma história, uma narrativa com o grupo. Uma narrativa que será
construída com as crianças, primando pela “ética de um encontro” (DAHLBERG, MOSS, PENCE,
2003, p. 204). Tal ética diz respeito a conceber a criança não como “um inocente, separado do
mundo, a ser abrigado em alguma representação nostálgica do passado reproduzido por adultos”
(DAHLBERG, MOSS, PENCE, 2003, p. 72). Ao invés disso, a defesa é por uma docência que
pressupõe “a arte de ouvir e escutar o que o outro está dizendo, levando-o a sério” (DAHLBERG,
MOSS, PENCE, 2003, p. 204), compreendendo a criança pequena que “está no mundo como ele é
hoje”, uma criança que “incorpora esse mundo, é influenciada por ele – mas também o influencia e
constrói significados a partir dele” (DAHLBERG, MOSS, PENCE, 2003, p. 72).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
[...]talvez histórias sejam dados com alma.
(BROWN, 2010)

As reflexões aqui apresentadas decorrem de pesquisa qualitativa e fenomenológica, com
caráter narrativo e de intervenção, que foi sendo apropriada e debatida pelos autores deste texto na
medida em que contribui para pensar a formação docente para as especificidades da Educação
Infantil. Em outras palavras, a base teórica que orientou a abordagem metodológica proposta
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apoiou-se na fenomenologia da percepção, partindo da compreensão de que “não há nenhuma
diferença entre pensar e perceber, assim como entre ver e ouvir” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.
287). A metodologia de investigação pensada para favorecer interações musicais com professoras e
crianças na escola foi a pesquisa-intervenção e teve por base Passos e Barros (2015) e Rocha
(2012). A intervenção foi feita a partir de uma proposta de formação musical com professoras no
contexto de uma escola municipal de Educação Infantil. O planejamento contemplou 10 encontros
formativos, de julho a dezembro do ano de 2017.
Para sustentar a proposta metodológica de pesquisa, foi utilizado o conceito de pesquisaintervenção, considerando que “a intervenção como método indica o trabalho de análise das
implicações coletivas, sempre locais e concretas” (PASSOS; BARROS, 2015, p. 19). Ainda,
considera-se importante sublinhar que o acompanhamento e o registro dos encontros na escola
foram descritos a partir da ideia de descrição densa de Merleau-Ponty (2011) e sua fenomenologia.
Ao narrar os encontros observados, as propostas musicais, os diálogos, percebeu-se que as
experiências de aprendizagem na convivência musical foram sendo revividos e ressignificados,
tornando-se experiência. Como pontuam Bárcena e Mélich (2010, p. 132), “toda narração é um
convite ao pensamento, à construção de significado, à elaboração de sentidos”. Ao mesmo tempo,
para Connelly e Clandinin (2008, p. 16 – tradução nossa), “[a] narrativa está situada numa matriz de
investigação qualitativa posto que se baseia na experiência vivida e nas qualidades da vida e da
educação”.
Nesta perspectiva, o papel da pesquisa está “no lugar que ocupa na melhora da prática e
sobre como pesquisadores e os participantes podem se relacionar entre si de forma produtiva”
(CONNELLY; CLANDININ, 2008, p. 50 – tradução nossa). Assim, a metodologia contemplou a
organização de momentos no cotidiano, em que o fazer junto/cooperar (SENNETT, 2015), a coaprendizagem (MALAGUZZI, 2016), e a transformação na convivência (MATURANA, 1999)
fossem condutores do formato metodológico dos encontros a serem pensados e repensados junto à
construção dos saberes acerca da docência na Educação Infantil. Nesse sentido, é importante
lembrar, conforme Malaguzzi, que educar significa aperfeiçoar nosso conhecimento, ações e
sentimentos.
Nós dizemos que amamos crianças. Para que nosso amor dê efetivamente conta da
tarefa, expressada na atividade capaz de atingir os resultados que desejamos, em
primeiro lugar nós devemos conhecer quem amamos, termos claro e consciente em
nós mesmos as jornadas que fazem para se tornar adultas e cidadãs, e qual colaboração
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esperam de nós. Nesse sentido, educar significa aperfeiçoar nosso conhecimento,
nossas ações e nossos sentimentos. (2016, p. 56 – tradução nossa).

Com o intuito de aperfeiçoar nosso conhecimento, ações e sentimentos é que foram
pensados os encontros. O planejamento geral para a organização da proposta formativa foi
combinado com o grupo de participantes, em reunião, e reafirmado por e-mail na sequência. Essa
organização previa momentos de escuta e observação das crianças, momentos propositivos junto às
crianças, momentos propositivos das professoras com as crianças em seu cotidiano, e uma
documentação a ser construída pelas professoras e educadoras durante todo esse processo. Essa
documentação foi compartilhada ao final daquele semestre (2017/II) com todas as participantes da
pesquisa.
O envio sistemático através de e-mails, dos materiais apresentados nos encontros, tais como
vídeos, áudios das músicas e textos foi parte do planejamento e foi possível compreender o quanto a
interação com novos repertórios instigou o grupo a diferentes escutas e a vontade de continuar esse
movimento após o semestre de encontros na escola.
Os planejamentos foram baseados em alguns objetivos mais amplos da pesquisa, os quais
procuravam manter, ao mesmo tempo, uma abertura ao impreciso e ao imprevisto. Esses
planejamentos eram re-projetados a cada encontro, a partir do que acontecia entre os envolvidos –
adultos e/ou crianças. Nesse sentido, foi importante, após cada encontro, pensar e replanejar
propostas, quando necessário. Ao longo do processo de investigação, essa foi uma busca constante,
tanto no que diz respeito às crianças quanto aos adultos participantes da pesquisa.
Nesse sentido, considera-se importante destacar alguns dos objetivos que estiveram
presentes durante o processo investigativo, cujo perfil é de caráter formativo:
•

Sensibilizar para os sons e silêncios da paisagem sonora – “uma paisagem sonora
consiste em eventos ouvidos, e não em objetos vistos” (SCHAFER, 2001, p. 24) – da
escola, sons do próprio corpo, sons de objetos do cotidiano disponíveis na escola.

•

Sensibilizar para o prazer que sentimos ao nos expressar sonoramente, o que as
crianças apreciam desde bebês.

•

Apresentar variados repertórios musicais e artísticos que tivessem o potencial de
favorecer experiências estéticas, de bem-estar, de transformação.
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•

Apresentar tais repertórios de diferentes formas: cantando, declamando, lendo,
brincando, jogando, ou por meio de recursos de áudio, vídeo, livros e alguns
instrumentos musicais ou objetos sonoros.

•

Considerar a composição e a improvisação musical como parte fundamental da
proposta,

compreendendo-as

também

como

ampliação

de

possibilidades

narrativas/expressivas na escola.
No próximo momento, compartilhamos conceitos que, ao longo da pesquisa, provocaram a
pensar, sobretudo, acerca das especificidades da formação de professores para a escola de Educação
Infantil, considerando que uma das preocupações, ao longo da investigação, foi a de favorecer
possibilidades de convivência com a arte, especificamente a música, no cotidiano de professoras e
crianças na escola. Portanto, a pesquisa contribuiu para pensar na potência da formação docente
enquanto escuta. Afinal, com as ações de pesquisa-intervenção buscou-se uma compreensão da
formação como experiência e narração, como encontro, escuta e cooperação.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Ao longo dos encontros, a partir das narrativas das professoras, foi possível perceber que a
convivência com diferentes repertórios, durante a formação, provocou ainda mais a sua escuta. A
diretora da escola pontua, por exemplo, numa das reuniões finais sobre as interações com diferentes
repertórios: “Falando por mim e para mim. Foram músicas bem... eu não conhecia! Para mim
foram novidades assim. E a gente se envolveu tanto que quis compartilhar com eles né?”. Da
mesma forma, uma das professoras comenta num dos encontros finais:
Mas quem mais ganhou com isso tudo no final realmente foram as crianças. Porque
como a Pati disse, eles já vão vindo com uma outra abordagem da música. Porque a
gente vai passando, porque a gente foi gostando, se emocionando, se sensibilizando e
transmitindo pra eles, e eles já internalizaram aquilo, memorizaram, brincam entre
eles...uma coisa puxa a outra [...]

Neste sentido, as reflexões aproximam-se de Alliaud (2017), justamente para pensar a
formação como narração, considerando que a autora defende a ideia de contextos, na escola, que
privilegiam o aprender juntos, a escuta do outro, a escuta de si mesmo ao refletir sobre suas próprias
práticas, bem como, o ato de se fazer escutar perante a comunidade educativa, ao compartilhar
experiências, ideias e saberes.
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Nesta perspectiva, a formação docente não se traduz em informação, mas em escuta, diálogo
e “experimentação que vincula o saber com os sujeitos e com a situação” (ALLIAUD; ANTELO,
2009, p. 158), possibilitando a reflexão sobre o que se faz e concebendo esse momento enquanto
espaço no qual os saberes docentes são valorados, narrados e problematizados. A formação, neste
sentido, é percebida como exercício de aprender a escutar a si e ao outro, de reflexão sobre a
prática, como “um espaço de encontro e diálogo no qual o pessoal e o subjetivo torne público e se
transforme em uma problemática de todos” (ALLIAUD; ANTELO, 2009, p. 161).
CONCLUSÕES
A pesquisa apresentada contribui para a defesa de uma formação de professores/as de
crianças que, ao privilegiar o encontro, não deixe em segundo plano a complexidade da vida. Nesta
perspectiva, os encontros tiveram como objetivo promover uma formação docente em que o fazer
junto (SENNETT, 2015), a transformação na convivência (MATURANA, 1999) e a coaprendizagem (MALAGUZZI,2016) aconteceram no instante em que se materializaram em um tipo
de convivência. Podemos dizer, com Gumbrecht, que é nessa convivência que sabemos que o
movimento é permanente:
É o movimento interminável, o movimento alegre e doloroso entre perder e voltar a
ganhar o controle intelectual e orientação – que pode ocorrer no confronto com
(quase?) todos os objetos culturais, desde que ele ocorra nas condições de baixa
pressão de tempo, isto é, sem que se espere de imediato uma “solução” ou uma
“resposta”. Esse movimento é exatamente aquilo a que nos referimos quando dizemos
que uma aula ou um seminário “ampliou” o nosso pensamento (GUMBRECHT, 2010,
p. 159).

Dessa forma, consideramos que a potência do estudo apresentado está na metodologia, a
qual pretendeu, em sua organização, provocar/sensibilizar a ação docente de alternadamente escutar
e narrar, formando-se neste movimento. Ao ampliar possibilidades de escuta, ampliamos as de
sentir, de pensar, de narrar e de conviver na escola. E, na mesma perspectiva, ao ampliar
possibilidades de narrar, se favorece a constituição de autoria, de autoformação, por parte dos
professores/as.
Aqui, enfatizamos, com Richter (2016), que a complexidade do papel do adulto na docência
com crianças pequenas se encontra na relação “com a experiência das coisas no mundo. Ou seja,
não é somente ter informações ou falar sobre o mundo, mas também estar disponível para vivê-lo e
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saboreá-lo aqui e agora” (p. 21). O adulto, o docente, ao acolher e se comprometer com crianças
pequenas, assume uma “disponibilidade para saborear o mundo” (p. 21), uma disponibilidade para
estar com o outro, este novo estranho que é apresentado, gradualmente, ao mundo. E a escola, por
sua vez, é este lugar que, ao estabelecer uma relação entre crianças e o mundo, possibilita que a
singularidade que distingue cada ser humano do outro “pode começar a florescer e a se desenvolver,
e onde um novo começo do mundo pode tomar forma” (MASSCHELEIN; SIMONS, 2014, p. 172).
Ao mesmo tempo, apostamos na crença de que escutar é um verbo que perpassa todo o
percurso investigativo. Escutar, como postula Paulo Freire, “significa a disponibilidade permanente
por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do
outro” (1996, p. 135). Ainda, para Rinaldi, (2014) a escola pode ser compreendida enquanto um
contexto de escuta, um contexto no qual “se aprende a ouvir e a narrar, em que os indivíduos
sentem legitimidade para representar suas teorias e oferecer as próprias interpretações de uma
questão particular” (p. 125). É aqui que nossa sensibilidade ao escutar é realçada; partindo dessa
sensibilidade, formamos e comunicamos nossas representações do mundo, baseados não apenas em
nossa resposta aos eventos “[...] mas também naquilo que aprendemos sobre o mundo na troca por
comunicação com os outros” (RINALDI, 2014, 126).
Ao ressaltarmos, aqui, a formação docente enquanto encontro, escuta e, portanto, enquanto
narração, consideramos importante explicitar que a pesquisa apresentada neste texto contribui com
a ideia de investigação como uma relação plural, incerta, variável, com a intenção de conectar
acontecimentos e o sentido educativo (CONTRERAS DOMINGO; LARA FERRÉ, 2010). Neste
viés, conceber a educação como experiência, portanto, não supõe uma desvinculação do mundo
habitado; mas o contrário. Tal compreensão supõe, como afirmam os autores, uma atitude de
deixar-se surpreender, de abrir-se à interrogação, de estar atento e escutar o que a realidade nos
mostra, explorando os sentidos e os não sentidos de uma experiência e, ademais, das condições em
que as experiências são experimentadas.
Nesta mesma linha de pensamento, Larrosa sugere, “o mundo não é somente algo sobre o
que falamos, mas algo a partir de que falamos. É a partir daí, a partir do nosso ser-no-mundo, que
temos algo para aprender, algo para dizer, algo para contar” (LARROSA, 2018, p. 23). Ao assumir
a escolha por uma pesquisa que valorize as narrativas de professoras, defendemos, portanto, a ideia
de que investigar a experiência educativa se trata, sobretudo, de “um pensar pedagógico
constantemente situado no coração e ao nível de uma experiência [...]”, para “tornar visível o sutil,
mas substancial do que sustenta a relação educacional” (CONTRERAS DOMINGO; LARA
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FERRÉ, 2010, p. 17), a partir de uma investigação que significou uma experiência de “conhecer, de
aprender e de perguntar-se pelo sentido da ação educativa” (CONTRERAS DOMINGO; LARA
FERRÉ, 2010, p. 19).
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Resumo
Trata-se, com este texto, de apresentar um conjunto de reflexões acerca da formação docente para a
Educação Infantil, realizadas a partir de uma tese de doutorado que, ao realizar uma pesquisaintervenção com professoras e crianças, propôs a convivência musical como estratégia de escuta e
produção de narrativas dessa mesma formação. Concebemos formação, portanto, como processo de
aprender a escutar a si e ao outro, refletindo e dialogando acerca das práticas. O objetivo, além de
investigar como a ampliação das possibilidades de convivência musical na escola de Educação Infantil
pode favorecer aprendizagens estéticas e poéticas de adultos e crianças, foi também realizar uma
pesquisa que valorizasse as narrativas de professoras como maneira de investigar a experiência
educativa e de perguntar-se pelo próprio sentido desta ação. O estudo está fundamentado teoricamente
em Contreras Domingo e Lara Ferré para tratar do que consiste e sustenta a relação educacional e o
sentido da ação educativa. Além disso, defende-se a não fragmentação de aprendizagens e
conhecimentos, dicotomizando ou hierarquizando formas de conhecer na Educação Infantil a partir de
Malaguzzi, Vecchi, Mata, Richter e Barbosa. As conclusões dão conta de mostrar que conceber a
educação como experiência possibilita pensá-la em sua vinculação direta com o mundo habitado, com
os sentidos e os não sentidos de uma ação educativa. Ao mesmo tempo, também concluímos que
realizar uma pesquisa segundo uma metodologia que valoriza a convivência musical e
consequentemente as narrativas das professoras, contribui com sua formação para a Educação Infantil,
pois envolve pensar o seu fazer pedagógico diretamente vinculado aos aspectos mais sutis e
substanciais que sustentam as relações educacionais.
Palavras-chave: Educação Infantil; Convivência musical; Formação docente; Narrativas de
professoras; Relações educacionais.
QUANTO TEMPO O TEMPO TEM? UM ENCONTRO ENTRE ADULTOS E CRIANÇAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Ana Cristina Swarowsky Knipphoff da Cruz – CMSL
Tatiana Rodrigues da Rocha – CMSL

INTRODUÇÃO
O presente trabalho emerge a partir das vivências e reflexões no encontro entre crianças e
adultos, e na intenção de compor uma interpretação narrativa no percurso desta vivência com as
crianças, encontrarmos na escrita, no movimento entre as palavras, novos significados, novos
caminhos. A escrita, neste sentido, significa movimentar-se em torno da experiência por nós vivida.
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Não chegamos a conclusões, nem as buscamos. A escrita se desenhou como um caminho com suas
fraquezas e forças que tornou possível que esta experiência em nós acontecesse.
A escrita nos fez refletir, produzindo sentidos e criando realidades. Escrever é uma forma de
estar em linguagem, de estar aderida com e no mundo, e por estar em linguagem ao fazer nos
transformamos. Assim o que transcorremos aqui, não é um processo cumulativo do percebido, antes
é a metamorfose do corpo que “extrai uma aprendizagem ao forjar pensamento na abertura de
começar algo no mundo: um gesto, uma palavra, uma interrogação, uma marca” (RICHTER, 2002,
p.13), uma escrita. Em Bachelard (1996), a metamorfose é o meio de concretizar de imediato um
ato vigoroso: a conquista de outro movimento, outro tempo. Só mudamos em nós o que em nos
permanece: aquilo que tem razões para recomeçar. O que não muda, morre, cristaliza. A
metamorfose permanece na mudança, no corpo operante que sente e faz mediante suas rupturas e
suas descontinuidades nas experiências dos seus erros retificados.

Aqui, tornou-se para nós

relevante considerar com Bachelard (1988, p. 85) que “uma infância potencial habita em nós.
Quando vamos reencontrá-la nos nossos devaneios, mais ainda que na sua realidade, nós a
revivemos em suas possibilidades. Essa infância, aliás, permanece como uma simpatia de abertura
para a vida”.
É interessante pensar que as imagens de infância permanecem em nós mudando, surgindo
como história toda vez que contamos, iluminadas em sua existência poética. Ao estar com as
crianças, sonhamos a criança que fomos nos reencontrando e sentindo o mesmo de outro modo, ou
de um modo muito semelhante. A infância nos faz começar o mesmo de um jeito diferente. No
momento em que acompanhamos um processo de uma criança, percebemos que é a melhor e mais
sólida maneira de entrar com mudanças e transformações sociais. Encontramos ali, os começos da
linguagem.
Pensar a partir da complexidade da docência na educação infantil, requer enfrentar desafios
diários que nos tocam, nos transformam e nos mostram, no dizer de Gadamer (2000) que, “sólo se
puede aprender a través de la conversación”, e do respeito a individualidade – o tempo. Na
condição de professoras pesquisadoras, em torno das inquietações que emergem em nós a partir do
encontro entre crianças e adultos, nos permite constituir uma sensibilidade no que se refere às
questões da nossa docência. Essa sensibilidade faz com que tenhamos uma (pre) ocupação com os
processos formativos de crianças pequenas no contexto escolar. Ao conceituarmos à docência,
idealizamos um professor que seja “provocador de oportunidades de descobertas, através de ação
conjunta e da construção de conhecimento pela criança” (EDWARDS; GANDINI; FORMAN,
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2016). Buscamos aqui pensar, em uma docência que valore a infância, no qual a criança seja
concebida em sua potencialidade e pluralidade, em que o professor seja comprometido e
responsável pela defesa de uma experiência de infância com garantia de direitos.
Esta postura pedagógica exige uma ato educativo que oportunize às crianças experiências de
encantamento, com e nas diferentes linguagens favorecendo ações do corpo no mundo
metamorfoseando-se. Como sugere, Merleau Ponty (1999) “a criança compreende muito além do
que sabe dizer, responde muito além do que poderia definir, e aliás, com o adulto as coisas não se
passam de modo diferente”. Acolher a afirmação de que podemos compreender o que ainda não
sabemos, supõe estar abertos para uma ressignificação conceitual, não cabendo mais ao adulto a
responsabilidade de transmitir, de ensinar as crianças tudo aquilo que não sabem numa relação
assimétrica. Antes é, estar atento as interrogações que as crianças pronunciam cotidianamente e
ajudá-las a descobrir seus próprios problemas e questões, não como facilitador, mas como um
provocador, como um guia, que permite as crianças a formularem suas hipóteses, não considerando
o “que” as crianças deverão alcançar como resultado prévio, mas antes no “como” poderão
engendrar experiências que as permitam operar relações entre as diferentes linguagens.
Assim, para alcançar a coerência que queremos na docência, “o papel do adulto é acima de
tudo de ouvinte, de observador de alguém que entende as estratégias que as crianças usam em uma
situação de aprendizagem” (EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 2016). Queremos pensar em uma
docência que preserve o tempo das crianças como processo contínuo no cotidiano educativo, um
tempo que não se traduz em um simples ouvir, que não produza respostas e explicações
predeterminadas pela perspectiva autocêntrica. Aqui, tornar-se importante ressaltar a dimensão do
tempo, que rompe as tradições didáticas, mas antes a considera como um suporte que permite as
crianças expor suas percepções sem receios de julgamentos de acertos ou de falhas.
Um tempo efetivo carregado de significados, sensível, libertador, desencadeando uma
aprendizagem significativa. Um tempo que tenha tempo, “um tempo fora do tempo cronológico.
Um tempo cheio de silêncio, de longas pausas, um tempo interior” (RINALDI, 2014). Importa para
nós perseguir a possibilidade do tempo como princípio criador de contextos de aprendizagem, na
qual o adulto possa assumir o papel de observador participante que interpreta, registra, reflete
permitindo que a experiência se torne plena promovendo oportunidades de aprendizagens para e
com os saberes e as histórias das crianças.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Interrogar a educação de crianças pequenas e o tempo na educação infantil, que para nós não
é linear, nos diz respeito ao modo como a conceituamos criança, infância e tempo. Buscamos
pensar com Skliar que
Devemos à infância os gestos que, algumas vezes, dela roubamos. Não se trata apenas
de evitar interromper as crianças ou de assistir, quietos, às cerimônias de um fogo que
é apenas de brincadeira. Se tivéssemos que dizer algo sobre o assunto numa única
frase: estar com as crianças é fazer com que a nossa infância própria durasse o tanto de
tempo que nos fosse possível. Provocar pausa. Abrir a dobra de cada segundo. Que
dure esse corpo que nada sabe de divisões, nem de privilégios; que dure essa atenção
que treme; que dure essa travessia sem fronteiras, que dure essa linguagem que ri com
a linguagem. Fazer durar a infância. (Skliar, 2014, pg. 138)

Cremos que devemos à infância alguns gestos, que algumas vezes dela roubamos. Neste viés
viemos contrapor a ideia de que a criança é a complexidade de um ser em devir, sem saberes
previamente definidos. Implica conceber a criança como ser em processo – e com o adulto não é
muito diferente, como vir a ser e não um espaço vazio à espera de um adulto que venha preencher
as informações do que ainda não sabe para poder passar para a próxima fase de sua vida.
A ideia de criança que buscamos pensar é
[...] uma ideia de criança ativa, guiada, na experiência, por uma extraordinária espécie
de curiosidade que se veste do desejo e prazer. Por uma ideia de criança forte, que
rejeita que sua identidade seja confundida com a do adulto, mas que oferece a ele nas
brincadeiras de cooperação. [...] uma ideia de criança competente, artesã da sua
própria existência e do próprio saber perto e com o adulto. Por uma ideia de criança
curiosa, que aprende a conhecer e a entender. Não porque renuncie, mas porque nunca
deixa de se abrir ao senso do espanto e da maravilha. (FORTUNATI, 2009 p. 47)

Nessa perspectiva, é cada vez mais difícil sustentar a ideia de uma criança universal. As
crianças são únicas e plurais aqui e agora, carne, nervos, ossos, pernas e corações, na cidade, na
casa, no quintal e na rua, compartilhando com adultos uma coexistência comum marcada pela
alteridade entre ambos, pois não compartilham nem um tempo nem uma linguagem em comum. Ao
considerar a pluralidade das crianças não podemos tratar a infância como universal, pois
compreendemos com Dahlberg, Moss e Pence (2003) que “não há uma infância natural nem
universal, e nem uma criança natural e universal, mas muitas infâncias e crianças” (DAHLBERG,
MOSS E PENCE, 2003, p. 71).
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O termo infância é uma construção histórica e social produzida a partir de conceitos, préconceitos, expectativas de adultos sobre uma criança que imaginam vir a ser criando um
estereótipo, construindo uma idealização de infância. A criança não escreve sua própria história, a
história da criança é, então, uma história sobre a criança, conforme reforça Kuhlmann Jr. (1998),
As fontes, em sua quase totalidade, são produzidas por adultos. A criança não escreve
sua própria história. A história da criança é uma história sobre a criança. Ao procurar
levar em conta esta fase da vida, caracterizando-a como realidade distinta do adulto,
não podemos nos esquecer de que continuamos adultos pesquisando e escrevendo
sobre elas. Por um lado, a infância é um outro mundo, do qual nós produzimos uma
imagem mítica, por outro lado, não há outro mundo, a interação é o terreno em que a
criança se desenvolve. As crianças participam das relações sociais, e este não é um
processo exclusivamente psicológico, mas social, cultural, histórico. As crianças
buscam essa participação, apropriam-se de valores e comportamentos próprios de seu
tempo e lugar, porque as relações sociais são parte integrante de suas vidas, de seu
desenvolvimento. O conjunto de experiências vividas por elas em diferentes lugares
históricos, geográficos, sociais é muito mais do que uma representação dos adultos
sobre esta fase da vida. (KUHLMANN, 1998, p. 31)

Assim percebemos que a infância não é apenas uma questão cronológica, mas sim uma
condição de experiência. Não pelo que a criança poderá chegar a ser, mas pela complexidade de um
menino, uma menina, que está sendo. Portanto, optamos pela concepção ou defesa de uma meninice
que não quer ser interrompida, uma meninice entendida,
[...] não como algo que passa, mas como uma duração, ainda que não seja senão uma
milésima no tempo do mundo. A duração do estar sendo criança. Gerúndio, nunca
infinitivo. Ou melhor, infinitivo subdivisível uma e outra vez, em acontecimento. O
durante das crianças seria pelo pouco que sabemos e o pouco que saberemos ainda,
um tempo não linear, não evolutivo, não unidimensional (SKLIAR, 2012, p. 17).

Para Skliar (2012), o tempo da criança não é linear, evolutivo e unidimensional, não há antes
durante ou depois naquilo que as crianças fazem. É porque o corpo traz uma história – um tempo
corporalizado – que não podemos “ensinar” as crianças a ver, muito menos a imaginar, pensar e
agir como nós adultos. Na infância, aprender supõe tempos diferenciados, já que as crianças
abordam o mundo e o desconhecido de modos diferentes dos adultos. Em sua inexperiência – outra
temporalidade –, o abordam encantadas, admiradas, espantadas, investigativas. A criança é o
descontínuo no contínuo, é a deflagração do imprevisível, é a possibilidade de uma narrativa, uma
história a ser reinventada a partir do que já existe.
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O tempo é o articulador da vida, é ele que corta, amarra ou tece a vida (...). É o tempo
que nos oferece a dimensão de continuidade, de durabilidade, de construção de
sentidos para a vida, seja ela pessoal ou coletiva (...). O tempo não pode ser vivido
como apenas algo que passa, mas algo que merece ser vivido com intensidade e
sentido. (BARBOSA, 2012, p. 1-2)

Por isso, para Bachelard (1994a), o ritmo de pensamento se aprende na infância e essa dura
a vida toda. Para o filósofo,
Uma infância potencial habita em nós. Quando vamos reencontrá-la nos nossos
devaneios, mais ainda que na sua realidade, nós a revivemos em suas possibilidades.
Sonhamos tudo o que ela poderia ter sido, sonhamos no limite da história e da lenda,
(...) Essa infância, aliás, permanece como uma simpatia de abertura para a vida
permite- nos compreender e amar as crianças como se fossem seus iguais numa vida
primeira. (BACHELARD, 1988, p. 85)

A infância é o tempo de uma linguagem que quer brincar de linguagem e brincar de
linguagem é poder construir mundos, aprender a fazer tentativas, reinventar, transformar. E para
isso é preciso tempo, pois para a criança não existe antes, durante e depois no que elas estão
fazendo, existe intensidade.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Compartilharemos nesta escrita, um relato de experiência vivenciada com treze (13) crianças
de três (3) e quatro (4) anos de idade em uma escola da rede privada do município de Santa Cruz do
Sul, RS. Esta rede de ensino compreende a criança como um ser capaz de produzir ideias, cultura,
objetos concretos e simbólicos, de desenvolver sentimentos que serão válidos para toda a vida, de
questionar a realidade que a cerca e a que está distante no tempo e no espaço, de produzir
significados sobre si, sobre o outro e sobre o mundo.
Os profissionais da Educação Infantil desempenham um papel crucial no aprofundamento
das vivências e na ampliação das experiências e das aprendizagens das crianças, quando com suas
observações e seus objetivos, têm claras as suas intencionalidades e constituem uma intervenção
pedagógica adequada. Nesta perspectiva, é importante que o ambiente promova espaços de
aprendizagem considerando o tempo para que as crianças reconstruam suas experiências, criando
narrativas sobre o que fizeram, o que pensaram e o que aprenderam.
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As crianças já esperam ansiosas este momento. O espaço já havia sido planejado e
preparado. A tinta é sempre um convite para ação. Quando as mãos tocaram a tinta aconteceu o
inesperado. Primeiro uma cor encontrou a outra. E as cores, com a ação das crianças,
transformaram-se em outras cores. A mistura já não estava somente no papel, a mistura espalhouse pelo corpo, um corpo em constante transformação, que tem que aprender a participar das coisas
do mundo pela tomada de decisão de iniciar a ação gestual e material que faz aparecer algo que
configure a captura do agir enquanto execução transformadora e transfiguradora do corpo sensível
capaz de fazer ser o que não é. É neste fazer e no pensar sobre este fazer com tinta que, a criança
constituirá sua linguagem na modalidade da pintura. Assim como em qualquer outra modalidade
visual.
Nicole, 3 anos pedia licença para iniciar o seu encontro com a tinta, sua mão, os dedos
e o pincel. Naquele instante a necessidade de sentir a tinta era o mais importante para
ela. Para ela esse encontro talvez tenha que acontecer mais vezes. Davi, 3 anos fez
outra escolha e quis usar sozinho o pote da tinta. Ele precisou medir sua força para que
a quantidade certa fosse colocada em seu prato. Dentro de suas experiências, o
importante naquele momento para ele era colocar a tinta sozinho. E feliz o fez, com
muito entusiasmo e acreditando em sua capacidade passou do azul para o vermelho,
do vermelho para o amarelo e assim algumas outras cores. André, por sua vez,
escolheu suas aventuras no deslizar do pincel na sua folha, na escolha dos traços, das
cores e formas. Cada minuto para ele era precioso na potência de seus gestos. E assim
foi agindo com a tinta contando cada parte daquela história que para ele era única
naquele momento que era só seu. Já a Cecília, 3 anos, iniciando na escola a algumas
semanas, nem podia acreditar que poderia pintar. A tinta era novidade para ela. O que
as cores e o pincel poderiam fazer era inédito. O convite foi feito e ela aceitou. Cecília
fez deste momento alegres instantes de muitas surpresas e maravilhas. Ficou a certeza
de continuar assim que o convite voltar. E então a Martina, 4 anos queria no roxo
chegar. Sabendo das cores das quais tinha que misturar, colocou azul e vermelho e
mexeu. A tinta mexia com ela assim como ela mexia com a tinta. O que ela entendeu
desse encontro, transpareceu no seu entusiasmo e alegria na sua fala tão espontânea
em dizer: - Eu consegui fazer o roxo! Este instante foi dela e estará com ela para onde
ela quiser levar pois ela a tocou e a transformou. Nicole, Davi, Cecília e Martina
viveram quatro experiências diferentes em um mesmo tempo. Mas um tempo que já
não era mais um só e se dividiu em quatro. Afinal o tempo que o tempo tem para mim,
não é igual ao tempo que o tempo tem pra ti.
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responsabilidade que deve assegurar que esse tempo possa de fato acontecer para cada
um que em nosso espaço/tempo passar. (Diário da professora A. C. K. C.)

O papel do adulto foi de observar e considerar o tempo de cada criança no encontro com a
materialidade, sem interrompermos o tempo da criança perguntando: Para que serve isso? Por que
você está fazendo assim? O que significa? O que você fará com isso? Dê-me um sentido daquilo
que você está fazendo, mas dentro da minha lógica. Não existe outra resposta se não: para nada,
para isso mesmo, para isso mesmo que está acontecendo agora, agora mesmo. Fora daqui não tem
sentido, não existe, não está, não é. Para Skliar, 2014, “é a linguagem que já havia pronunciado o
gesto, a ação, a força, o movimento. A linguagem do adulto sempre quer mais explicações. Não
sobrevive sem elas” (Skliar, 2014, p. 167).
Aqui não houve interrupções de tempo, porque consideramos o modo como apresentamos as
coisas do mundo às crianças, Consideramos que o tempo das crianças, é o tempo das crianças.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Aproximar a experiência e a educação da infância é sublinhar a importância da
intencionalidade pedagógica em favorecer acontecimentos de maravilhamento, surpresa e
estranhamento. O que emergiu deste encontro foi a capacidade de as crianças serem desafiadas
a estabelecer outras relações, outros nexos, outras conexões, outras sensações através do respeito ao
tempo de cada um. Deste ato emergiu a alegria, a surpresa, o riso desmedido, a agitação do e no
corpo, a excitação. A alegria se instalou e foi impossível permanecer imóvel.
Assim, objetivamos nesta escrita, pensar a infância em diferentes tempos e espaços
potencializando a sua ação com e no mundo, buscando romper a cisão entre corpo e mente a qual
requer uma docência que preze por uma infância compreendida como o lugar dos começos. Uma
docência que envolva as crianças no esforço do ato de aprender a operar diferentes modos de estar
em linguagem, incorporando o mundo no qual vivem, transformando e construindo significados.
Problematizamos o encontro entre as crianças e o tempo, em seu poder de redimensionar nossa
relação sensível com as coisas e com o espaço que nos enlaça, que provocou nas crianças
situações que as desafiaram a tomar decisões, ou seja, a ter iniciativa em ações ainda não previstas
em modelos e experimentos. Entendemos que, convém ressaltar a relevância desta iniciativa
que está relacionada ao sentido dado pela criança no tempo de operar a materialidade. Aqui a
alegria advém justamente do desafio de preservar o tempo e as experiências que nele pode
acontecer, em significados coletivos compartilhados através do encontro.
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CONCLUSÕES
Diante do exposto, o agir no mundo implica um começo. A condição humana faz com que
cada criança que chega ao mundo tenha que aprender o patrimônio cultural de nomes e de regras, de
obrigações e de interditos sociais que uma geração transmite à outra geração. Porém, antes de uma
geração transmitir seja o que for à outra, tem primeiro que ensinar a linguagem.
Para Agamben (2002), o humano é histórico justamente por não vir ao mundo já falante e
por ter que engendrar a fala e o ser falado desde a imersão em uma história. Por não estar inscrito na
língua desde sempre, o discurso não lhe vem dado “por natureza”. Por não falar desde “sempre” e
ter que aprender a colocar-se em fala – a falar-se – a infância não é natural, universal e nem pode
ser antecipada. Sendo condição do in-fan, o que não fala, a história não pode ser o progresso
contínuo da humanidade falante ao longo de um tempo linear: ela é o intervalo, descontinuidade,
irrupção de pensamento, do porvir, pois temos que aprender a estar em linguagem.
O que persiste sem notoriedade nos debates que se estendem à educação é o fato de as
crianças bem pequenas não falarem como os adultos, ainda que demonstrem outros meios eficazes
de interagir. Enquanto não dominam a língua materna, o que aprendem ou podem aprender não é
considerado proveitoso ou não é conveniente para a vida comum. Dito de outro modo, não se
ajustam nas expectativas dos adultos.
Talvez este seja o grande confronto que as crianças pequenas colocam à pedagogia. Não se
trata de julgar o que é adequado ou inadequado, mas sim requerer para a criança a tolerância adulta
como ato de aceitar as diferenças, de respeitar o direito que o outro tem de agir, pensar e sentir de
modo diverso, acolhendo o tempo que ela necessita para aprender a apropriar-se da linguagem dos
adultos. Ou seja, as crianças fazem pensar a espera educacional à diferença temporal entre adultos e
crianças nos modos linguageiros de participar da vida pública.
O grande obstáculo pedagógico está em considerar que, “na alteridade da experiência
temporal entre adultos e crianças, é o adulto que não pode incorporar a linguagem: são sempre as
crianças as primeiras a aprenderem” (AGAMBEN, 2002), só as crianças são capazes de inventar
linguagem.
Educar ultrapassa a escolarização eficiente, utilitária, voltada para resultados imediatos, por
isso para Larrosa (2006) educar diz respeito ao “modo como as pessoas, às instituições e as
sociedades respondem à chegada daqueles que nascem” (LARROSA, 2006, p. 188). Conforme
Richter e Barbosa (2013, p. 29), “podemos esquecer o que nos é ensinado como conteúdo escolar,

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3145

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

mas aquilo que no espaço e no tempo da vida podemos aprender permanece em nós como chama,
como vetor de recomeços a cada dia”.
Ao assumirmos a postura de uma docência que acolhe, que encoraja que desafia, que
preserve o tempo, uma docência de encontros entre adultos e crianças, estamos abertos para que
tenhamos “a possibilidade do diálogo e da reflexão, pois é o que nos torna capazes de ver e entender
o mundo de modo diferente” (MACHADO, 2014, p. 83). Quando nos dispomos, quando estamos
disponíveis a ter tempo para as crianças, a escutá-las as crianças, estamos comprometidos em
aprendê-las e compreendê-las, pois
[...] o modo como nos colocamos em escuta – em ressonância – ao eco das coisas em
nós: como as lembramos, as pensamos e as sonhamos formam um tecido único: escuta
bem, contudo. Não as minhas palavras, mas o tumulto que se eleva em teu corpo
quando me escutas. (BACHELARD, 1989, p. 186)

Que possamos assim formar um “tecido único” na alteridade, no encontro com as crianças,
que sejamos capazes de favorecer a criança uma pedagogia, uma infância que
não é uma coisa que morre em nós e seca uma vez cumprido o seu ciclo. Não é uma
lembrança. É o mais vivo dos tesouros, e continua a nos enriquecer sem que o
saibamos...ai de quem não pode se lembrar de sua infância, reabsorvê-la em si mesmo,
como um corpo no seu próprio corpo, um sangue novo no sangue velho: está morto
desde que ela o deixou. (BACHELARD, 1988, p. 130)

Nós adultos temos o desafio de aprender com a infância. Sem acreditar na potencialidade
das crianças muito pouco será feito por suas vidas; sem aceitar o desafio de com elas desejar o
novo, podemos preservar a distância entre infância e educação. A educação tem o compromisso
ético com os processos de aprender. Um aprender que não significa apenas decifrar, determinar
como as coisas serão, mas um aprender a reinventar, a transformar; um aprender que seja
impregnado de sentidos, tanto para a criança quanto para o adulto.
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Resumo
O presente artigo emerge a partir de uma experiência de ensino consolidada, vivida com crianças de
três e quatro anos junto a uma escola da rede privada do município de Santa Cruz do Sul, RS. É válido
salientar que nesta rede a construção do entendimento de Educação Infantil como primeira etapa da
Educação Básica é parte fundamental e imprescindível do processo educativo de crianças, sendo que,
os profissionais da Educação Infantil têm como compromisso exercer uma docência complexa que
envolve; empatia, sensibilidade, multiplicidade de saberes, conhecimentos e funções, na perspectiva de
uma educação evangelizadora, sensível para com o outro, e de uma ética da responsabilidade. Os
docentes organizam propostas que ampliam o repertório de experiências das crianças, com
intencionalidades que garantam aprendizagem efetiva. Para isso, os espaços e os tempos desta escola
são lugares privilegiados para o desenvolvimento integral da criança. Com esta afirmação, o relato de
experiência compartilhado preocupa-se em considerar o tempo na Educação Infantil com um olhar
profundo aos processos que acontecem com crianças pequenas. Trata-se de afirmar que o tempo das
crianças não é linear, evolutivo. Não acontece por concentração, disciplina, esforço, aplicação.
Acontece pelo maravilhamento, estranhamento, pelo olhar encantado, aquele que descobre sempre o
novo, o desconhecido pelas possibilidades de viver a infância na sua integralidade. Trazer para o debate
da educação da infância a dimensão de considerar o tempo das crianças é resistir à tendência de planejar
e oferecer a elas uma escola simplificada, centrada em objetivos previamente determinados. Antes,
torna-se importante assumir que as possibilidades de aprendizagem das crianças são bem mais
complexas do que os padrões escolares podem enunciar e apresentar como ensino.
Palavras-chave: Criança; Infância; Docência; Tempo, Linguagem.
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PESQUISA-AÇÃO PEDAGÓGICA – UM CAMINHO PARA INVESTIGAÇÃO DA PRÁTICA
DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Simone do Nascimento Nogueira – UNISANTOS

INTRODUÇÃO
A pesquisa de doutorado em educação aqui apresentada, em andamento desde 2017, que
consiste na pesquisa-ação pedagógica (PAPe) abordada neste trabalho, tem como foco da
investigação a escuta das crianças pequenas, objeto que se mostrou relevante a partir da
complexidade da minha práxis como coordenadora pedagógica, orientando a práxis docente. A
busca por caminhos que sensibilizassem os docentes a oportunizar espaço/tempo na rotina escolar
para escutar o que falam as crianças sobre suas vivências na escola, desencadeou o
desenvolvimento da PAPe, norteada pela seguinte questão problema: quais as contribuições que a
pesquisa-ação pedagógica pode oferecer nos processos investigativos da prática docente no âmbito
da educação infantil?
O objetivo principal estabelecido para a PAPe foi estimular a constituição de um coletivo
pesquisador para a investigação da própria prática docente, por meio da escuta das crianças. Esta
proposta teve a intencionalidade de oportunizar que os participantes pesquisassem, dialogassem e
refletissem criticamente a respeito da prática adotada, ou seja, que mergulhassem na prática para
nela, iluminar o que nela se dá e o processo em que se dá o que se dá (FREIRE, 2012), buscando
assim desocultar e diminuir as práticas alienantes, para oportunizar a construção de uma prática
mais humanizada (FRANCO, 2005) para as crianças da educação infantil.
Nesta direção foram desenhados, como objetivos específicos, sensibilizar os docentes para a
dimensão investigativa da prática por meio da escuta das crianças, mobilizar os docentes para a
necessidade de oportunizar espaço/tempo na rotina escolar para escutar as crianças sobre suas
vivências na escola, e construir conhecimentos sobre a escuta das crianças. Tais objetivos foram
estabelecidos vislumbrando a realização de uma pesquisa na qual pudesse se dar a mediação entre
pesquisa educacional e ação reflexiva docente, ou seja, a epistemologia da prática (FRANCO E
PIMENTA, 2014).
Diante da especificidade de refletir a respeito das contribuições que a PAPe pode oferecer
para processos formativos docentes no qual se buscou contemplar a escuta das crianças como
caminho para objetivar a investigação da própria prática, apresento a seguir os aportes teóricos que
fundamentaram a investigação, e os resultados alcançados no seu desenvolvimento.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para discutir quais as contribuições que a pesquisa-ação pedagógica oferece nos processos
investigativos da prática docente adotada na educação infantil, esta pesquisa buscou aporte teórico
nos estudos realizados por Franco (2005, 2012), que enfatiza que nesta modalidade de pesquisa, a
formação dos sujeitos da prática está em primeiro plano, característica que vem ao encontro dos
objetivos estabelecidos para o estudo aqui apresentado.
Acredito que toda pesquisa-ação tem caráter formativo; no entanto, no caso da PAPe,
a formação pedagógica dos sujeitos da prática passa a ser a finalidade primeira. É um
trabalho participativo; colaborativo; pedagógico, entre pesquisadores e professores, na
perspectiva de formação crítico-reflexiva, que por pressuposto, reverterá na melhoria
do ensino. (FRANCO, 2016, p.513).

A perspectiva de formação crítico-reflexiva que a PAPe carrega na sua finalidade, foi
determinante para que esta pesquisa se desenvolvesse, buscando oportunizar que os seis
participantes que aderiram voluntariamente à investigação, se desprendessem de procedimentos
rotineiros e mecânicos para dar espaço a uma postura reflexiva e crítica no tocante à prática docente
(FRANCO, 2008).
O caráter colaborativo, participativo e pedagógico, enfatizado por Franco (2016), trouxe
para esta pesquisa a possibilidade de seus participantes se aproximarem de uma nova proposta de
atuação que pressupunha o ato de pesquisar, investigar e compreender a própria prática a partir da
escuta das crianças, caminhando assim na direção do estudo da epistemologia da prática, e da
constituição do professor pesquisador alicerçado pelos saberes da pedagogia, ciência que dá
legitimidade a ação docente. (PIMENTA, 2012 e FRANCO, 2008).
Franco (2016), ao conceituar a PAPe, retoma o conceito freireano de consciência para
enfatizar que o caminho pedagógico se fará, fundamentalmente, pela transição da consciência
ingênua para a consciência crítica. Esta transição está representada, nesta pesquisa, pela assunção,
por parte do docente, da realização da escuta das crianças como uma escolha consciente e essencial
para construção da sua prática docente, uma ação contínua e não estanque, vital e não supérflua,
ação que venha a se dar criticamente, e não ingenuamente.
A PAPe aqui apresentada se pautou nos procedimentos que visam garantir a sua finalidade
emancipatória, ou seja, integrar formativamente os pesquisadores e os participantes, investigando
um objeto que emergiu da complexidade da práxis da pesquisadora, mediando a práxis docente,
materializada na escuta das crianças. Buscou potencializar os mecanismos cognitivos e afetivos dos
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sujeitos para que pudessem assumir seu processo de auto formação, trabalhando com a
complexidade dialética do processo formativo, oferecendo espaço para as discussões sobre o novo,
ou seja, as descobertas advindas do exercício da escuta das crianças.
Também possibilitou a inteligibilidade aos conhecimentos que emergiram do processo a
partir dos estudos realizados, possibilitando a construção de um olhar reflexivo sobre as práticas,
permitindo que os docentes dialogassem consigo, com a própria prática e com a prática exercida por
colegas, dialogando, ainda, com os contextos de sua prática e os condicionantes da sua profissão.
(FRANCO, 2016).
Esta investigação, ao objetivar desenvolver um estudo focado na escuta das crianças,
enfatiza o quanto é vital a reflexão ser realizada, ou melhor, ser aprendida pelos docentes, no
sentido pleno do pensar, oportunizando a formação da razão crítica da qual Libâneo (2012) trata, e
que, no âmbito dessa pesquisa, é compreendida como a necessidade de se adentrar criticamente na
urgência que há da pesquisa educacional estar presente no contexto escolar, investigando e
refletindo sobre pontos como a cultura adultocêntrica (PASSEGGI, 2014), que compreende a
criança somente sob o nosso ponto de vista do universo adulto.
A opção pela pesquisa-ação pedagógica já imprime o compromisso dessa pesquisa estar
ancorada nas condições que Franco (2016) nos apresenta para a prática reflexiva, como proposta
político-pedagógica. Esta condição precisa estar pautada na dialeticidade como forma de construção
da realidade histórica, na valorização dos comportamentos colaborativos, nas quais os parceiros
tragam novos olhares a respeito da situação investigada, na construção de novos círculos
compreensivos, como por exemplo, círculos em que se compreenda a necessidade da formação do
coletivo pesquisador no âmbito das escolas, como também a importância de se oportunizar voz para
as crianças pequenas, por meio da escuta realizada pelo docente.
Na dinâmica dialógica que a PAPe imprime, os sujeitos podem pensar junto com seus pares,
na companhia do outro, refletir criticamente sobre suas formas de atuação e despertar para outras
formas de atuar diferentes das suas; estranhar para compreender. E assim, podem construir
conhecimentos sobre a investigação da própria prática, bem como sobre a escuta das crianças,
escutando a si mesmos e escutando o outro na dinâmica dos encontros formativos.
Os sujeitos, mediante uma postura de colaboração (FREIRE, 2016), podem buscar sentidos
para a razão de adotar as práticas que adotam, confrontar teoria e prática, ou seja, podem produzir
conhecimentos sobre a sua realidade educativa por meio da integração entre conhecimentos
científicos e saberes práticos (FRANCO, 2016), iniciando assim o processo de construção do
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conhecimento da práxis, movimento que nesta pesquisa foi oportunizado, a partir da escuta das
crianças.
Também se fez necessário, para desenvolver a PAPe, discutir a infância e as peculiaridades
do ato de escutar, estudo que foi desenvolvido a partir da teoria da infância tratada por OliveiraFormosinho (2013), assim como nos princípios da Pedagogia da Escuta, trazidos da experiência de
Reggio Emilia e abordados por Rinaldi (2016).
Os saberes advindos destes aportes teóricos oportunizaram que, na dinamicidade da PAPe,
os docentes confrontassem as descobertas que realizaram ao escutar as crianças, com a teoria que
auxiliou os participantes a compreenderem que ação de escutar é uma escolha, um procedimento,
“um conhecimento ético, que por sua vez representa uma busca pessoal que visa fundamentar as
ações morais, integrando a razão e a emoção, de acordo com a subjetividade do indivíduo”
(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2013, p.15), e que pode contribuir para aprimorar e humanizar a
prática docente adotada na educação infantil.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento da PAPe envolveram
etapas distintas, tais como: obter autorização da Secretaria de Educação do respectivo município,
contexto da investigação, submissão junto à Plataforma Brasil, autorização dos participantes, das
crianças e dos seus respectivos responsáveis legais, assim como tratativas junto à direção da
unidade escolar, na qual os docentes atuavam, e onde aconteceram os oito encontros formativos.
A PAPe, da qual participaram seis docentes, com experiência profissional que varia de 13 a
22 anos no magistério, e dez crianças na faixa etária de quatro a cinco anos e 11 meses, adotou
como pressuposto a concepção de que a participação e o diálogo podem oportunizar a reflexão
coletiva e crítica e conduzir a processos libertadores e emancipatórios (FRANCO, 2016).
Nessa direção foram realizados, em 2018, oito encontros no Horário de Trabalho
Pedagógico Coletivo, entre maio e novembro do respectivo ano. Os encontros foram gravados e
transcritos pela pesquisadora, do que resultou um total de sete horas, cinco minutos e trinta e seis
segundos de gravações. O exercício da transcrição exigiu a realização de uma escuta atenta e
investigativa, uma escuta da escuta realizada nos encontros, uma escuta da escuta realizada com a
criança, ação que se aproxima do conceito de meta-reflexão retomada por Alarcão (2011), com base
na teoria do professor reflexivo desenvolvida por Donald Schon, a reflexão da reflexão na ação.
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Constituem também parte dos procedimentos metodológicos, estudos teóricos realizados
pela pesquisadora, objetivando obter subsídios para elaboração dos encontros formativos, como por
exemplo: conteúdos que enfatizaram a formação de professores reflexivos, abordados por Pimenta e
Ghedin (2012) e estratégias de desenvolvimento da capacidade de reflexão, apresentadas por
Alarcão (2011), como complementares para a realização de uma pesquisa-ação e que foram
empregados nos encontros.
A análise de casos, as narrativas, a elaboração de portfólio revelador do processo de
desenvolvimento seguido, o confronto de opiniões e abordagens, a auto-observação e as perguntas
pedagógicas, foram estratégias complementares, compartilhadas com os participantes e
posteriormente adotadas para desencadear os encontros, e que subsidiaram a dinâmica da PAPe, e
possibilitaram a investigação da prática por meio da escuta das crianças.
Vídeos, leituras individuais e compartilhadas de textos teóricos sobre a Pedagogia da Escuta,
concepções de infância e prática docente subsidiaram as reflexões coletivas desencadeadas a partir
da socialização dos áudios das escutas das crianças realizadas pelos docentes, ora escuta realizada
com cada criança, ora escuta realizada de forma coletiva, ou seja, com o grupo de crianças.
Intervenções pedagógicas, consideradas por Franco (2012) como qualificadas, se fizeram
necessárias para direcionar reflexões, sintetizar e objetivar as situações percebidas ao longo da
investigação da própria prática em decorrência do exercício da escuta das crianças. Situações estas
que, para serem ressignificadas, careciam de fundamentação teórica para ampliar os olhares críticos
sobre o teor das respectivas escutas, objetivando construir significados que pudessem desencadear
contribuições para a elaboração de uma prática mais adequada e humanizada para as crianças
pequenas.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Nos encontros da pesquisa-ação pedagógica, a partir das estratégias adotadas, foram
desencadeadas reflexões iniciais, propostas pela pesquisadora, que objetivaram desencadear
diálogos que oportunizassem o início de um processo de autoconhecimento profissional e,
consequentemente, pessoal. Um encontro com seus pares, para que se conhecessem, percebesse as
diferenças e semelhanças presentes no grupo, objetivando a formação de um coletivo pesquisador,
colaborador, com potencial para planejar, experimentar, refletir, replanejar, refazer, acertar e errar,
enfim, caminhar na direção de um novo aprendizado.
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É nessa perspectiva que proponho a PAPe: uma forma de aprendizagem/investigação
coletiva, colaborativa, continua de forma a romper com a letargia e despersonalização
dos processos de vida e formação de professores da educação básica, pública, no
Brasil (FRANCO, 2016, p. 514).

Os diálogos iniciais se deram na direção destacada na citação acima, e resultaram em uma
autoanálise elaborada por cada um dos participantes no tocante às respectivas experiências como
docentes.
Estou mais paciente na educação infantil, vejo agora com mais amadurecimento.
(PROFESSORA A).
Entro no universo da criança, antes parecia que eu estava de um lado e a criança de
outro, hoje busco entender as razões da criança, antes eu era mais autoritária.
(PROFESSORA B).
Quando eu iniciei, a coordenadora da escola me falou que seu eu continuasse gritando,
eu não iria ter prazer na educação infantil. Hoje me vejo engajado neste universo, no
início me senti desfiado. (PROFESSOR C).
Hoje estou familiarizada, ao ingressar na educação infantil me senti apavorada, hoje
trabalho melhor o tom da voz. (PROFESSORA D).

Nas reflexões surgiram as primeiras colocações individuais a respeito da direção que os
professores seguiram para realizar um bom ensino, ou seja, as aspirações com respeito à forma de
conceber e viver o trabalho de professor. As reflexões que ocorreram nos encontros formativos,
desencadeadas pelos estudos teóricos, pesquisa de campo, contribuições advindas dos participantes
decorrentes de suas pesquisas individuais em livros e internet, socializadas pela via do diálogo e da
participação, foram compreendidas como sendo o início da construção do universo comum cultural
entre a pesquisadora e os sujeitos da prática.
A construção deste universo, por sua vez, é essencial para que a pesquisa-ação pedagógica
se constitua como tal: [...] não há participação, não há diálogo, não há reflexão, não há pesquisaação, se não houver um mínimo universo cultural comum entre os pesquisadores e os sujeitos da
prática (FRANCO, 2016, p.516).
O adensamento dos questionamentos realizados pelos participantes e as inquietações
externadas na dinâmica dos encontros formativos nos mostram a complexidade dialética deste
processo, que implica na flexibilidade criativa, na imprevisibilidade do contexto que possibilita o
aparecimento do conhecimento novo, surgindo a tentativa de compreensão das ideias, dos
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sentimentos, enfim, das possibilidades que vão emergindo do processo que envolve a pesquisa-ação
pedagógica. (FRANCO, 2016).
Para mim fica muito forte, quando eu escuto algo sobre a escuta, a questão emocional
[...] quando assistimos ao vídeo sobre a escuta, e conversamos sobre ela, me traz
muito forte todo esse lado interno. Como a criança está elaborando o que ela está
vivendo, penso nisso mais do que penso na parte pedagógica. (PROFESSORA A).
Eu escuto as colegas falando e penso que na minha aula de educação física tem aquela
criança mais despojada, aquela mais retraída, aquela que tem medo, que treme para
fazer o que é proposto, nas conversas que nós temos, chegamos a algumas conclusões,
mas

sempre

envolvendo

o

que

hoje

estamos

tentando

entender:

“a

escuta”(PROFESSOR C).

Os diálogos referenciados mostram que as compreensões sobre a escuta das crianças vão
sendo construídas, elas não surgem a partir de um “estalo”, como se fosse um milagre (FREIRE,
2016). A compreensão vai sendo forjada pelos participantes possibilitando que se apropriem dos
novos saberes sobre o objeto investigado, interagindo, dialogando e problematizando as situações
percebidas a partir das falas das crianças, e assim se sintam instigados a desenvolver ações
investigativas para experimentar a escuta com intencionalidade.
Nessa direção os participantes da pesquisa foram gradativamente aprendendo a dialogar com
eles mesmos, dando direção e sentido ao seu desenvolvimento profissional (FRANCO, 2014),
conforme se pode observar nos recortes abaixo.
Aconteceram algumas situações na classe que reforçaram as questões que o estudo da
escuta traz para nós. Escutar e perceber o que a criança traz, precisamos mudar
urgente. “M”, por exemplo que apresenta o sofrimento pela morte do pai, apresenta
um comportamento meio sofrido, chora, usa óculos escuro, quer ficar olhando para a
foto do pai que ele traz, então a escuta me fez observar mais atentamente [...].
(PROFESSORA, A).
Eu fiquei mais atento à escuta pegando o que rola ao redor. Inclusive teve um fato
interessante que eu pensei em relatar para vocês. Eu estava dando aula para uma
turminha de cinco anos, uma garotinha caiu e bateu o rosto no chão, eu corri peguei
gelo, peguei no colo, a acalmei e a deixei fazendo compressa. Do nada, o “L” me diz:
professor me deixa te dar um abraço para tudo ficar bem. Ele tem cinco para seis anos
e sentiu minha tensão, foi acolhedor. Então, veio a questão: a escuta é uma via de mão
dupla. Temos que ter consciência que nosso exemplo vai pesar na vida deles para o

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3154

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

resto da vida, então temos que tomar cuidado para sempre darmos bons exemplos.
(PROFESSOR, C)

A conexão que os professores estabeleceram, da escuta com as suas práticas docentes,
sinaliza que a escuta começa aos poucos a ser percebida e valorada, superando uma etapa em que
sequer esta prática era pensada ou cogitada. Os estudos teóricos que fomos realizando foram
abrindo brechas no horizonte dos docentes e, como consequência, descobrindo aos poucos os
ganhos advindos da pesquisa que realizavam.
Este necessário alargamento de horizontes que nasce da tentativa de resposta à
necessidade primeira que nos fez refletir sobre a prática, tende a aumentar o espectro.
O esclarecimento de um ponto aqui desnuda outro ali que precisa de, igualmente, ser
desvelado. Esta é a dinâmica de pensar a prática, é por isso que pensar a prática ensina
a pensar melhor, da mesma forma como ensina a praticar melhor. (FREIRE, 2012, p.
126).

Foi pensando em praticar melhor, como nos coloca Freire (2012), que esta pesquisa propôs
aos docentes investigarem a própria prática, e assim aproximá-los da pesquisa educacional para
caminhar na direção da construção de uma prática docente em que o professor vislumbre novas
possibilidades para seu fazer docente, um pensar e fazer realizado coletivamente, que aproxima seus
participantes a partir de um propósito comum.
Nesse sentido, os diálogos reflexivos que ocorreram no quinto encontro da PAPe, traduzem
com exatidão as ideias referentes ao contexto teórico e contexto prático, fundamentais para a
compreensão da relevância da constituição de um coletivo pesquisador para oportunizar espaços
reflexivos no contexto escolar. Para tanto, Freire (2012, p. 24) nos coloca: Como contexto práticoteórico a escola não pode prescindir de conhecimentos em torno do que se passa no contexto
concreto de seus alunos e das famílias de seus alunos.
Depois que eu fiz a leitura da Pedagogia da Escuta comecei a prestar mais atenção nas
falas das crianças, nas brincadeiras. Eles pediram e eu coloquei o cantinho da casinha,
dos jogos de montar. O “R” me pediu o cantinho da feira. Eu nem ia colocar pois é
muito brinquedo, muita bagunça, mas como nós lemos, temos que perguntar “hoje
vocês desejam que brincadeira?” Eles colocavam as frutinhas na panela, não usavam
como feira, então “R” me falou “eles podem comer as frutas?”, respondi “o que você
acha”? “Não, se comerem fica sem ter o que vender”, aí lembrei que a mãe dele tem
uma banca de frutas no bairro e ele a ajuda. (PROFESSORA E).
Ele estava se vendo como um vendedor. (PROFESSORA D)
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Acontece que o único sustento da mãe dele é a pensão que ela recebe do pai do Rafael,
e na banca de frutas ele ajuda a mãe a vender, ele estava associando o real ao
imaginário. (PROFESSORA E).
Deixa-me perguntar uma coisa, o cantinho é intitulado o cantinho da feira?
(PROFESSORA A).
Sim, e não deveria, não é? (PROFESSORA, E)
Ele estava na brincadeira do feirante, os outros eram intrusos ali, os outros é que
tinham que ir para o cantinho da casinha, percebe? Nós temos essa mania de
enquadrar e as brincadeiras acabam não conversando entre si. (PROFESSORA A).

Os diálogos estabelecidos demonstram o quão importante e enriquecedor foi aquele
momento para o grupo de docentes, que, ao abraçarem a proposta de investigar a escuta, estudando,
se permitindo experimentar possibilidades novas para sua prática, mobilizados pelos estudos e
reflexões, foram se permitindo compartilhar, escutar a criança e, como consequência da proposta
que abraçaram, escutar os seus pares.
A reflexão crítica possibilitou a percepção de si mesmos por parte dos docentes, como
demonstra a fala de uma das participantes da pesquisa: precisamos pensar na proposta da Pedagogia
da Escuta, da organização dos espaços, a gente precisa inovar, adentrar o território infantil e não
trazer a criança para o território do adulto. (PROFESSSORA A).
Os encontros formativos permitiram que o professor se distanciasse para compreender e
enxergar o autoritarismo presente nas relações verticalizadas da educação infantil, possiblidade que
se tornou real, em decorrência da investigação da própria prática. Na dinâmica dos oito encontros,
os docentes iniciaram o processo de construção de um olhar crítico e reflexivo sobre sua prática
docente, aprendendo a dialogar com os contextos dessa prática e os condicionantes da sua profissão,
pontos que Franco (2016) apresenta como fundamentais para que uma pesquisa-ação pedagógica
possa se desenvolver.
CONCLUSÕES
Os resultados obtidos ao término dos encontros formativos que constituíram a PAPe, nos
permitem inferir que as ações formativas adotadas pelo caminho metodológico da pesquisa-ação
pedagógica contribuíram para que os docentes desencadeassem a compreensão da importância da
pesquisa educacional para o aprimoramento da prática docente na direção de uma prática adequada
e mais humanizada na educação infantil.
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Os integrantes da pesquisa experimentaram a sensação do que é se sentir parte de um
coletivo pesquisador, se envolveram e se comprometeram com a investigação da própria prática,
problematizando as situações cotidianas a partir da escuta das crianças.
A pesquisa indica que os docentes se permitiram sair do isolamento, refletindo juntamente
com seus pares e buscando sentido para o seu desenvolvimento profissional, conforme podemos
depreender da fala de um dos participantes: o que estamos conversando reafirma que precisamos de
mudanças radicais na nossa prática, tem coisas que não cabem em uma proposta de escuta, nós
trazemos concepções da nossa formação, das nossas experiências e vamos nos fechando.
(PROFESSORA D).
A PAPe oportunizou ao longo dos encontros formativos, possibilidades para que os docentes
pudessem se enxergar como aprendizes, aprendendo a lidar com seus acertos e erros, contradições,
dúvidas, surpresas, enfim, a medida em que tiveram garantido um espaço de reflexão, os docentes
buscaram alternativas coletivamente para aprender a pesquisar, escutar, participar, e assim se
repensarem enquanto profissionais da educação.
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Resumo
Este trabalho apresenta uma experiência de ensino consolidada que integra a pesquisa de doutorado, na
qual a metodologia da pesquisa-ação pedagógica foi empregada para investigar a escuta das crianças
pequenas como possibilidade de aprimoramento da prática docente. A questão problema norteadora da
investigação é: quais as contribuições que a pesquisa-ação pedagógica pode oferecer nos processos
investigativos da prática docente no âmbito da educação infantil? Para refletir sobre a proposição
apresentada é que discuto os dados construídos juntamente com seis docentes que aderiram à pesquisa
e que atuam na educação infantil. A experiência consistiu na realização de encontros formativos que
objetivaram estimular a formação de um coletivo pesquisador, e sensibilizar os participantes para a
investigação da própria prática adotada junto às crianças pequenas. Os princípios da pedagogia
freireana, os pressupostos da pesquisa-ação pedagógica apresentados por Franco, os saberes da
epistemologia da prática, abordados por Pimenta e Franco, os saberes trazidos pela Pedagogia da
Escuta e a teoria da infância de Oliveira-Formosinho subsidiaram teoricamente a investigação. Os
docentes contaram com a participação voluntária das crianças no contexto dos processos de ensino e
aprendizagem, e as incentivaram a verbalizar seus sentimentos em relação aos espaços/tempos
escolares, suas brincadeiras e demais atividades por elas realizadas, para que, ao mesmo tempo, tais
escutas fossem objeto de reflexão coletiva na dinâmica dos encontros formativos. Os resultados
apontaram que as reflexões coletivas e críticas contribuíram para a compreensão da importância da
investigação da prática, que os docentes ao constituírem um coletivo pesquisador se vincularam ao
compromisso de escutar as crianças para compreender a própria prática problematizando as
descobertas realizadas a partir das falas das crianças. Há indícios de que os docentes desencadearam um
processo de busca de sentido para o seu desenvolvimento profissional.
Palavras-chave:Pesquisa-Ação Pedagógica; Escuta de crianças; Prática Docente; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
Nos debates atuais sobre a formação de professores muito se discute a respeito das
problemáticas enfrentadas pelos docentes em sala de aula e, quando essas discussões são
direcionadas a educação de pessoas em situação de restrição e privação de liberdade (PSRPL),
certamente, os desafios docentes se tornam ainda mais complexos. De acordo com Maciel e
Stecanela (2014) a educação em ambientes prisionais ainda está à procura de uma identidade
pedagógica e social, por se tratar de um trabalho que envolve a perspectiva de um ensino que deve
considerar a história de vida do aluno preso, geralmente vinculada à contexto de pobreza,
subalternidade e/ou violência e é justamente essa realidade que freia muitos professores não
escolherem esses espaços para atuar.
Se a educação é um direito social, público e subjetivo, para todos, sem qualquer formar de
exclusão ou discriminação, para o desenvolvimento em sua maior potencialidade possível dos
processos formativos, é preciso oferecer os mecanismos de escuta aos profissionais que atuam nos
ambientes de encarceramento, para assim ter uma posição mais objetiva de seus anseios,
necessidades e expectativas. Logo, o processo de analisar narrativas sobre histórias de vida de
professores da Educação Prisional se constitui como um significativo instrumento para tornar
público suas experiências, sua pronuncia e a exteriorização para o campo social, possibilita um
certo grau de autoentendimento, pela problematização de sua prática, sua atuação, condições de
trabalho e aspirações futuras, direcionando o olhar para perspectivas até então desconhecidas.
(FREIRE, 1987; PRADO; SOLIGO, 2005).
Além disso, dar voz a esses professores é fundamental para compreender de que forma eles
experimentam a docência e como interpretam e narram suas histórias de vida. É também um convite
para refletir sobre a educação nas prisões como uma possibilidade real de superação dos obstáculos
pessoais, institucionais e situacionais pelo qual os estudantes estão expostos. Afinal, são as
reflexões mais aprofundadas sobre o ambiente carcerário que permitem constatar o quanto o sistema
prisional brasileiro é envolto em contradições, produzindo efeitos e repercussões desse ambiente
sobre a vida das pessoas presas e de todos os atores envolvidos nessa dinâmica, especialmente os
professores (MAEYER, 2011; ONOFRE, JULIÃO, 2013).
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A década de 80 foi marcada pelo movimento de redemocratização no Brasil, e no campo da
educação ampliaram-se as discussões sobre a democratização da educação pública, o que abriu
espaço para avanços teóricos envolvendo diferentes processos, incluindo a formação dos
professores que, diante da importância atribuída à relação teoria e prática, passaram a ser
reconhecidos como protagonistas da sua própria atuação e formação. Essa demanda influenciou na
busca de novas metodologias de investigação da profissão docente, que possibilitassem o
aprofundamento de questões relacionadas ao desenvolvimento pessoal e profissional, à construção
da identidade e aos saberes ligados à prática do professor (PRADO, SOLIGO, 2005; SOUZA,
2007).
Assim, a abordagem biográfica surge como uma possibilidade de conhecer as experiências
formativas de professores por meio da investigação de suas memórias e histórias de vida. De acordo
com o pensamento de Kramer (1999) para investigar conhecimentos construídos socialmente é
preciso abrir mão dos métodos tradicionais de pesquisa que seguem um modelo de ciência
positivista, visto que que não é possível explicar o ser humano e suas experiências de maneira
objetiva, pois nas Ciências Humanas não há um sujeito que olha o objeto, o sujeito que observa
outro sujeito, que fala e que reflete sobre si, e ao ocupar a condição de observado em processo não
pode ser analisado separado de sua realidade social e histórica.
O método biográfico ganhou visibilidade nos anos 90, quando pesquisadores do cenário
internacional apostaram em sua qualidade para investigar as diversas dimensões da trajetória
profissional de professores. Desde essa época, é crescente a presença de estudos que utilizam o
método biográfico nas Ciências da Educação e vários autores consideram a autobiografia, o
depoimento oral, a história de vida e a narrativa de formação como partes constitutivas da
abordagem biográfica por lidarem com fontes orais que se apresentam como alternativa de
mediação entre a história individual e a história social, afinal, conforme explica Moraes (2004), ao
ser:
Considerada como método, como técnica ou, ainda, ao mesmo tempo, como método e
técnica, porque exige fundamento teórico e uma determinada maneira de conhecer a
realidade, a abordagem biográfica, também chamada história de vida, tem variações de
denominações entre diferentes estudiosos, os quais nela acreditam e defendem seu uso
na pesquisa socioeducacional como uma alternativa capaz de resgatar a riqueza e a
importância das histórias narradas por pessoas anônimas ou desconhecidas,
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devolvendo às mesmas o seu lugar fundamental de fazedores da história, mediado por
suas palavras. (p. 168)

A investigação baseada nas histórias de vida de professores é um recurso potencial, pois
segundo Souza (2007) a abordagem biográfica traz à tona a centralidade do indivíduo e se configura
como um processo de conhecimento de si, sobre as relações estabelecidas entre o sujeito e as
aprendizagens advindas de seu processo formativo, esse conhecimento é revelado por meio da
narrativa de sua história e envolve subjetividade, singularidade e experiências que demarcam um
movimento chamado pelo autor de “investigação-formação”, no qual possibilita a apropriação da
experiência vivida e permite que o professor assuma o papel de ator e autor de sua própria história.
Em vista disso, fica evidente que ao tratarmos de percursos formativos, especialmente no
que se refere à formação de professores, a abordagem teórico-metodológica de investigação adotada
precisa dar conta das singularidades que envolvem a análise dos fenômenos educacionais. As
contribuições de Cunha (1997) são significativas, ao observar que não basta recomendar ao
professor(a) que o ensino deve partir das experiências prévias dos seus alunas(os), da mesma forma,
é preciso colocar o professor na posição de sujeito da sua própria história e fazer com que sua
trajetória existencial seja o ponto de partida para a construção e a autocompreensão de suas práticas
pessoais e profissionais.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa tem por objetivo principal investigar experiências docentes no contexto
da educação prisional vivenciadas por professores que ministram aulas em unidades prisionais no
Estado do Pará. O intuito é, a partir de uma pesquisa de natureza qualitativa, alcançar a
complexidade de explicar as dimensões humanas/sociais e, levando em conta que uma das
características desse estudo é que ele “visa abordar o mundo “lá fora” (e não em contextos
especializados, como os laboratórios) e entender, descrever e, no limite, explicar os fenômenos
sociais “de dentro” de diversas maneiras diferentes” (FLICK, 2009, p. 08).
Além disso, Flick (2009) também aponta que uma das possibilidades de investigação das
experiências cotidianas ou profissionais se dá por meio das histórias biográficas ou histórias de
vida, deste modo, realizou-se uma análise das narrativas de professores que atuam na educação
prisional nos presídios do Estado do Pará.
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Os sujeitos selecionados são docentes com experiência profissional na educação prisional, a
coleta de dados se efetivou por meio de pesquisa de campo, no qual foram realizadas entrevistas
semiestruturadas com três professores que receberam o pseudônimo P1, P2 e P3, que lecionam no
Centro de Reeducação Feminino (CRP) as Disciplinas História, Biologia e Física, respectivamente.
Para a coleta dos dados, foi utilizado um gravador de voz que deu suporte para o registro dos
depoimentos, os áudios das entrevistas foram transcritos com o objetivo de ampliar a observação
das questões analisadas.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Um dos aspectos frequentemente reiterado pelos professores está relacionado às diferenças
entre o ensino nas prisões e o ensino nas escolas regulares, conforme elucidado na fala de P1:
Quando eu iniciei dando aula no ensino regular, nós tínhamos uma preocupação muito
grande, daquela cobrança de você cumprir o conteúdo, de você fazer com que o aluno
esteja ali e alcance aquela média, então você acaba deixando de fazer determinados
trabalhos que leve a entender o contexto social daquele aluno e se preocupando apenas
com o conteúdo que precisa dar (...) Dentro desse contexto hoje, a gente consegue
trabalhar a questão da motivação, lá fora, para conseguir motivar um aluno no ensino
regular, eu tinha que trabalhar com determinado projeto, mas esse projeto tinha que
estar alinhado a avaliação dele. (P1, 2019)

É possível inferir que o P1 tece uma crítica a formalidade comumente apresentada no
sistema regular de ensino, quando aponta a exigência sobre o cumprimento do conteúdo e do
cronograma e, além dessa cobrança, ele cita a supervalorização das atividades direcionadas somente
para fins avaliativos e discorre sobre a dificuldade de trabalhar a motivação com os alunos das
escolas regulares justamente porque as propostas pedagógicas precisam estar vinculadas a sua
avaliação.
Nessa perspectiva, algumas atitudes relacionadas à utilização de estratégias metodológicas
alternativas foram levantadas pelos professores:
Lembro uma vez que eu fiz uma atividade aqui no CRF, em que eu estava trabalhando
sobre a questão do músculo né, quais as funções dele e no final eu fiz uma aula prática
com elas sobre massagem, eles se massagearam e eu expliquei pra elas quais
movimentos que se utiliza e foi muito produtiva essa aula. (P2, 2019)
Um desejo que eu tinha muito grande na época do ensino regular de trabalhar com
filmes e não tinha espaço, não tinha estrutura e não tinha tempo pra fazer um projeto
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pros alunos, enfim... E aqui eu consigo fazer isso, tanto é que é um dos meios que eu
estou trabalhando, dentro do ensino de história no cárcere é com um subprojeto
chamado “Cine Leitura”. Por exemplo, a gente vai passar esse filme aqui sobre
Leonera, ele trabalha muito a questão do cárcere, então depois que terminar o filme a
gente trabalha o contexto dele, em que ele se assemelha, então a gente pega o texto e
discute entre si, questões de valores, questões de como a sociedade enxerga isso, qual
o ponto de vista da mulher no cárcere e eu consigo fazer isso dentro dessa
metodologia da sequência didática. (P1, 2019)

Com os depoimentos logo acima analisados, é possível identificar a presença de práticas de
ensino ligadas a abordagens teórico-metodológicas inovadoras, no qual há preferência por
atividades que buscam promover no aluno a capacidade de relacionar os conteúdos específicos das
disciplinas com questões que fazem parte do seu cotidiano, com a preocupação em torná-los
significativos e relacioná-los com a vida dos alunos, pois o ensino também possibilita a
compreensão de dimensões políticas, econômicas, culturais e ambientais, com dinâmicas
enriquecedoras das relações.
Durante a entrevista, os entrevistados fizeram reflexões sobre as trajetórias profissionais
trilhadas no contexto da educação prisional, que serviram de inspiração para a identificação de
valores profissionais/pessoais construídos a partir das experiências vivenciadas nesses espaços. Um
dos valores destacados pelos sujeitos foi a humanização, conforme podemos perceber nas falas:
Hoje eu consigo me colocar no lugar do outro, eu diria que depois dessa vivência
dentro do cárcere, me permitiu que eu olhasse o outro não como criminoso ou só
como criminoso (...) Então, eu consigo olhar a história naquele momento dele, se é
verdade ou não, não cabe a mim julgar (...) isso tem me ajudado a crescer enquanto
pessoa, essa vivência fez expandir o meu horizonte enquanto profissional (...) Eu vejo
mais pelo lado humano, todo mundo erra, independente do grau, mas digamos que um
erro não pode justificar o outro, todo mundo tem direito a educação. (P2, 2019)
Eu fiquei mais humana, eu acho que essa é a palavra mais correta, porque tu encontras
contextos e pessoas com histórias que se tu não te comoves, tu não és humano.
Independente se for homem, ou mulher ou do hospital psiquiátrico, uma senhora ou
um senhor, mas assim, são histórias de vida e você é humano, você poderia estar no
lugar dela, e vice-versa. (P3, 2019)

Os relatos captados revelam que o processo de humanização conquistado a partir do
trabalho e da convivência em ambientes prisionais, produz influências em sua vida pessoal. Na
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perspectiva do pensamento de Nóvoa (2009) a respeito dos desafios da profissão docente, o autor
ressalta que é preciso caminhar no sentido de estabelecer um novo acordo educativo com a
sociedade, para que isso aconteça é necessário investir na construção de uma nova profissionalidade
docente, mas esta nova profissionalidade deve estar alicerçada a uma forte pessoalidade, o autor
justifica dizendo que na educação não é possível separar a dimensão profissional da dimensão
pessoal, já que a ação de ensinar envolve compromissos pessoais e de valores relacionados a
profissão docente.
APROXIMAÇÕES CONCLUSIVAS
Os dados obtidos neste momento inicial da pesquisa permitem entender a prisão enquanto
um espaço produtivo para a construção de pensamentos e ideias ligadas a identidade profissional e
pessoal de educadores. O trabalho de análise das narrativas dos professores da Educação Prisional
revelam particularidades que constituem suas trajetórias formativas e elementos que contribuem
para a construção de práticas educativas fortemente alicerçadas nos direitos humanos. O ato de se
aproximar das vozes daqueles que tecem no dia-a-dia da educação de PSRPL, em termos
metodológicos, gera um rico material coletado que permite a realização de muitas análises. Assim
sendo, tencionamos, a partir dessa primeira aproximação, chamar atenção para as potencialidades
investigativas que as narrativas autobiográficas propõem para o processo autoformativo de
professores.
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Resumo
Este trabalho apresenta os resultados inicias de uma pesquisa sobre experiências docentes de
professores que atuam no contexto da Educação Prisional. O objetivo principal da pesquisa é
contribuir com o campo da Formação de Professores por meio da investigação de suas práticas e
análise das histórias de vida que emergem a partir de seus relatos orais. A perspectiva metodológica
adotada é a pesquisa qualitativa com foco descritivo-analítico característico da pesquisa narrativa,
também foi realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico a fim de reunir os principais pontos
abordados na literatura sobre a Educação Prisional e sobre o trabalho de professores no cenário do
cárcere. Inicialmente foram selecionados três sujeitos da pesquisa para a realização das entrevistas, esses
professores ministram aulas em um Centro de Reeducação Feminino (CRF) no Estado do Pará, as
entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado, os depoimentos orais foram gravados e
posteriormente transcritos. Dentre as temáticas manifestadas durante as narrativas dos sujeitos foram
eleitas três questões para uma abordagem preliminar, essas questões estão relacionadas às diferenças
entre o ensino nas prisões e o ensino nas escolas regulares, a utilização de abordagens teóricometodológicas alternativas que levam em conta a realidade prisional e aspectos relacionados à formação
profissional e pessoal dos professores, como é o caso da humanização. A análise das narrativas dos
sujeitos entrevistados se torna relevante na medida em que abre espaços para debates a respeito da
formação docente, especialmente no que se refere ao trabalho em prisões, tendo como ponto de
partida elementos que surgem das percepções e reflexões dos próprios professores.
Palavras-chave: Formação de Professores; Narrativas; Educação Prisional.
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NARRATIVAS DOCENTES NO ENDIPE: O ENSINO
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Nízia Ponte – UNIRIO
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INTRODUÇÃO
Este pôster apresenta parte de uma pesquisa de doutorado, em andamento, que procura
investigar o que os professores de ensino médio escrevem sobre suas experiências docentes. Para
tanto, parto das seguintes perguntas:
•

Quais as questões que mais marcam as práticas desses docentes?

•

Que aspectos eles mais valorizam no trabalho pedagógico que desenvolvem?

Considero que responder a essas questões é importante porque vivemos um momento em
que é preciso combater o equívoco que propaga a docência como uma ação reprodutora que se
materializaria em tarefas mecânicas, desprovidas de autenticidade.
Mesquita (2014), em estudo sobre a docência no ensino médio, corrobora a relevância da
presente investigação ao defender a necessidade de identificar as alternativas construídas pelos
docentes para lidar com as diversas demandas que se apresentam na atualidade.
Para quem, como eu, pensa a educação como instrumento político de transformação social e
como forma de encantar a vida, através do exercício do diálogo e da curiosidade epistemológica, tal
como defendia Freire (1997), o cenário atual se mostra cada vez mais ameaçador. É urgente buscar
perspectivas educativas que caminhem em direção contrária à precarização e ao autoritarismo.
A opção que se mostra viável, no caso da pesquisa em tela, é partir da própria prática e
apostar nas potências que todos os dias desfilam quase que invisíveis aos olhares pouco atentos.
Refiro-me a experiências corriqueiras que muitos docentes desenvolvem e que fazem diferença na
vida de quem pode saboreá-las.
Assim, pretendo levantar narrativas docentes e refletir sobre elas, partindo da premissa de
que professoras e professores têm muito a dizer sobre o exercício da docência e sobre suas
experiências pedagógicas.
ACHADOS NO ENDIPE
Compreendendo que o Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino é um dos eventos
mais relevantes no campo educacional, optei por levantar dentre os trabalhos apresentados nas suas
três últimas edições (2014, 2016 e 2018) aqueles que abarcam a docência no Ensino Médio e cujos
autores narram experiências pedagógicas. Para tanto, busquei textos que compunham os painéis
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apresentados sem, contudo, considerar necessariamente todos os três artigos de cada um dos
painéis. Utilizei como estratégia a busca articulada das seguintes palavras-chave – Ensino Médio,
Narrativa, Práticas Pedagógicas e Experiência.
Na edição de 2014, encontrei 17 trabalhos. Nas edições seguintes o número de textos caiu,
constando em 2016 apenas 08 trabalhos e em 2018 um total de 09 trabalhos. Entretanto, pelo foco
da pesquisa estar vinculado aos docentes que atuam (ou já atuaram) no Ensino Médio Regular, foi
necessário descartar alguns textos que tratavam de componentes curriculares específicos de cursos
técnicos e também aqueles cujos autores não possuem trajetória ligada ao segmento escolhido.
Também não foram considerados os artigos relativos a experiências ligadas ao PIBID e aqueles que
não tratavam de práticas pedagógicas realizadas com a participação dos autores. A partir destes
filtros, restaram as seguintes produções:
ENDIPE 2014
•

Lettnin, Carla da C. e Stobäus, Claus D. A Educação Física (des)seriada no Ensino
Médio e o bem estar discente.

•

Guimarães, Emerson de C. Aula 360º: um novo olhar sobre as práticas pedagógicas.

•

Tavares, Eleuza D. A. Experiência docente e currículo de História: contribuições de
Ivor Goodson e P. Thompson para estudos sobre professores.

•

Dias, Luciano de M. Experiências com a produção de audiovisual no ensino de arte.

•

Marinho, Diane M. de B. e Barcelos, Simone de M. V. A formação discente e
docente no ensino médio de tempo integral.

•

Sasset, Rosane Salete. A inter/transdisciplinaridade e o ensino de língua Espanhola
no curso técnico em agropecuária integrado ao Ensino médio.

ENDIPE 2016
•

Martins, Isa F. A literatura de jovens escritores na escola: leituras e escritas em
diálogo.

•

Silva, Adriana C. Fontes, Elizabeth M. G. Silva e Raíza, C. D. Caminhos
geoliterários: antigos e novos olhares que se encontram.

•

Souza, Janaína M. P. de Lacerda, Fabrício N. e Lima, Carolina B. de. Lugar de aluno
é na cozinha: uma experiência de trabalho interdisciplinar.
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•

Almeida, Claudyanne R. de. Intervenção urbana: arte como suporte politizador e de
divulgação de um patrimônio cultural da região.

•

Santos, Liberato S. dos. Práticas de ensino de Inglês na escola pública com o uso de
TICs.

•

Barbosa, Elisangela A. A dança na linha do tempo: um olhar histórico e social da
dança na escola.

ENDIPE 2018
•

Magalhães, Caroline A. Ações de natureza didática de professores de Biologia:
habitus e estilos didáticos.

•

Terra, Juliana. Caixa preta: tecendo reflexões sobre um projeto realizado no Ensino
Médio.

•

Losano, Ana L. e Ferrasso, Thais de O. Negociando sentidos para a observação em
sala de aula no contexto de um Lesson Study Híbrido.

INFERÊNCIAS
Como interpretar esse levantamento? Qual é a preponderância dos temas em cada edição?
Quais são os temas que não aparecem?
Na edição de 2014, além da abordagem ligada aos componentes curriculares de Arte,
Educação Física, Língua Espanhola e História, há outros dois que trazem temáticas relacionadas a
formação em Tempo Integral e a Aula 360º.
Em 2016, a ênfase recai sobre diferentes linguagens como Literatura, Arte, Dança e Inglês.
Mas há ainda dois trabalhos que apresentam experiências interdisciplinares.
Já em 2018, as áreas contempladas são a Biologia, Química e Matemática.
Chama à atenção a ausência de relatos de experiências em disciplinas consideradas mais
reflexivas como Sociologia e Filosofia que, inclusive, vêm sendo ameaçadas de serem retiradas dos
currículos da Educação Básica.
Uma das primeiras hipóteses de que me sirvo para tentar explicar o número reduzido de
trabalhos e a queda ao longo das edições é a de que a crise política, econômica e social do pósgolpe de 2016 parece ter afetado em cheio o campo da Educação, agravando a situação financeira
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dos docentes e dificultando que disponham de recursos financeiros para participar de eventos
acadêmicos.
Outra hipótese é de que as condições de trabalho dos docentes, com sobrecarga causada por
diversos fatores como excessivo número de turmas, grande quantidade de alunos e necessidade de
trabalhar em várias escolas, dificultam que eles se dediquem a registrar suas reflexões sobre as
experiências que vivenciam no cotidiano das escolas.
Observo também que os reduzidos espaços de troca, estudo e reflexão pedagógica entre
pares, no cotidiano das escolas de Ensino Médio, acabam não estimulando que essa produção
aconteça. Na escola em que atuo, por exemplo, os centros de estudos são organizados por
disciplinas e não há muitos encontros entre professores de áreas distintas. Quando essas reuniões
ocorrem geralmente são para debate de aspectos mais administrativos e burocráticos.
Uma possibilidade, que não descarta as anteriores, é a de que as questões de cunho
pedagógico têm sido relegadas a um segundo plano pelos professores especialistas, por força de
suas formações de origem.
Ouvindo alguns colegas da escola em que atuo, percebi que para eles a formatação
acadêmica exigida nos eventos se apresenta como um fator de desestímulo, pois não se sentem à
vontade diante da formalidade característica da academia e não acreditam que suas narrativas,
repletas de subjetividades, possam ser valorizadas como artigo acadêmico. Parece haver, tanto nas
escolas, como em alguns ambientes das universidades, uma compreensão de que essas produções
não teriam fundamentação teórica suficiente.
Tal entendimento limita o conceito de pesquisa e desperdiça contribuições importantes dos
docentes que atuam na escola básica. Sendo assim, acredito ser necessário pensar estratégias que
permitam ampliar o acesso dos professores da educação básica aos eventos acadêmicos, como
forma de aproximar universidades e escolas.
Por fim, acredito que devido à existência de encontros específicos de práticas de ensino, de
algumas áreas de conhecimento, o ENDIPE pode não se configurar como a opção privilegiada por
docentes deste segmento da Educação Básica.
CONCLUSÕES
Dentre as escritas docentes acima elencadas, é possível perceber o caráter reflexivo e a
busca por práticas que possam favorecer os processos de ensino e de aprendizagem. São inúmeras
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as estratégias utilizadas e variados os seus objetivos que se articulam às inquietações vivenciadas no
cotidiano das escolas. Muitos desses docentes buscam construir junto com os discentes sentidos
mais significativos para os conteúdos abordados, outros pretendem estimular o empoderamento dos
estudantes, há aqueles que pensam maneiras de melhor compreender os modos de compreensão dos
alunos, investindo no diálogo como forma de compartilhar dúvidas e saberes. Encontro também
relatos de experiências relacionados ao uso de novas tecnologias como forma de chegar mais perto
das culturas juvenis e explorar suas linguagens. As abordagens interdisciplinares e a parceria com
outros docentes também se mostrou presente em alguns desses artigos, caracterizando formas de
ressignificação do conhecimento e do currículo. Há, ainda, modos de construção diferenciados da
perspectiva colonial em que culturas não hegemônicas ganham reconhecimento e contribuem com
seus saberes e suas perspectivas diferenciadas de ver, ser e estar no mundo.
Enfim, a riqueza das experiências narradas nos artigos em questão, se distancia bastante do
viés da educação enquanto pacote de medidas voltadas para uma formação aligeirada e superficial,
vendido como fórmula para o sucesso no mundo neoliberal.
A reflexão atenta sobre os textos elencados no presente estudo evidencia diversas
concepções sobre ensino, aprendizagem, docência, juventude, currículo, didática e avaliação. Por
isso mesmo, o movimento de produção e diálogo a partir de narrativas docentes se configura como
uma proposta potente de formação continuada, uma vez que as práticas pedagógicas são construídas
a partir da forma como os professores entendem o seu papel, o papel dos aprendizes, a função social
da escola e os modos como o trabalho educativo deve se organizar.
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Resumo
Este pôster apresenta parte de uma pesquisa de doutorado, em andamento, sobre narrativas de
docentes do ensino médio. O texto contém levantamento e análise de trabalhos apresentados nas três
últimas edições do ENDIPE (2014, 2016 e 2018) que narram experiências pedagógicas no Ensino
Médio e cujos autores atuam ou atuaram no referido segmento da educação básica. Algumas das
referências teórico-metodológicas deste estudo se apoiam nas contribuições de Costa (2002), Suárez
(2017), Larrosa (2002), Mesquita (2016), Nóvoa (1997), Ramos (2019) e Zanchet (2008). A intenção é
conhecer e visibilizar experiências pedagógicas que retratem os modos singulares como os professores
vivenciam os desafios do cotidiano escolar. Modos construídos pelo exercício da docência e também
pelas trocas estabelecidas com estudantes e outros profissionais da Educação. Considera-se ser essa
uma estratégia que aposta na autoria e autonomia como base da formação docente e como
enfrentamento ao tecnicismo didático que pretende formatar o trabalho dos professores. No decorrer
das buscas verificou-se um número reduzido de trabalhos e uma queda ao longo das edições. A partir
dessa observação, algumas problematizações podem ser levantadas, dentre elas a de que é necessário
pensar estratégias que permitam ampliar o acesso dos professores da educação básica aos eventos
acadêmicos, como forma de aproximar universidades e escolas. No entanto, a despeito dos poucos
trabalhos encontrados no presente estudo, a riqueza das experiências narradas nos artigos evidencia
diversas concepções sobre ensino, aprendizagem, docência, juventude, currículo, didática e avaliação e
se distancia bastante do viés da educação enquanto pacote de medidas voltadas para uma formação
aligeirada e superficial.
Palavras-chave: Trabalho Docente; Narrativas; Ensino Médio; Práticas Pedagógicas; Experiência.
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Resumo
Este painel reúne pesquisas que possuem um ponto em comum: a valorização e análise das narrativas
docentes como forma de compreensão de formação e práticas realizadas no fazer curricular. Narrativas,
nesta ocasião, são exploradas de diversas formas. O primeiro trabalho intitulado “narrar-se e criar-se:
potencialidades da discussão de autoria na formação e prática docente”, ao desenvolver o conceito de
“narrativas de si”, mobilizado por Delory-Momberger (2008), apresenta uma perspectiva teórica de
como, ao atribuir sentidos às nossas vidas, inclusive em processos formativos e profissionais, nos
constituímos como docentes e, também, autores. São esses dois conceitos – narrativa e autoria – que
estarão presentes nos trabalhos subsequentes mobilizados de forma empírica. O trabalho “Narrativas
das professoras de Estudos Sociais nos anos iniciais do Colégio Pedro II” analisa as narrativas em dois
sentidos: na reflexão dos docentes sobre suas práticas e na produção de sentidos, como uma estrutura
discursiva que configura a narrativa como um recurso didático que torna os conhecimentos
significativos, reconfigurando, por sua vez, as práticas e saberes docentes. E o terceiro trabalho
apresenta o relato de experiência em uma escola no Complexo da Maré, um bairro da Zona Norte da
capital fluminense, que o autor narra suas práticas docentes, contribuindo para suas reflexões sobre os
conhecimentos adquiridos em sua formação docente, utilizando-se da indagação: como tornar os
conhecimentos históricos significativos para o público escolar (alunos) desse espaço escolar onde atua?
Os presentes trabalhos levam em conta a especificidade da ação educativa, a relevância das narrativas
sobre as práticas docentes e a relação dos docentes com o conhecimento, contribuindo para a
realização e a permanência de discussões e de estudos sobre as especificidades da formação, práticas e
saberes docentes na Educação Básica.
Palavras-chave: Formação docente; práticas docentes; narrativas; saberes docentes; Educação Básica.
NARRAR-SE E CRIAR-SE: POTENCIALIDADES DA DISCUSSÃO DE AUTORIA NA
FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE
Adriana Ralejo – Editora Positivo
Mariana de Oliveira Amorim – SME RJ

INTRODUÇÃO
O presente trabalho é fruto da articulação dos resultados de duas pesquisas já finalizadas que
possuem em comum a problematização e a análise das práticas docentes e a busca pela
compreensão sobre o saber-fazer e sobre o processo de constituição profissional. Que referenciais
os professores trazem consigo para a produção de suas aulas? Seriam os professores autores de suas
práticas? Quais interferências estão presentes no seu dia-a-dia? Como os professores constituem e
desenvolvem suas docências? Ao perseguir e desenvolver essas questões, apresentamos aqui
algumas reflexões sobre as práticas docentes e sobre os processos de formação e de constituição de
professores da Educação Básica, a partir das ferramentas teóricas da autoria (FOUCAULT, 2001) e
das narrativas de si (DELORY-MOMBERGER, 2008).
Para tanto, este texto está dividido em três partes. Na primeira, desenvolvemos nossas
fundamentações teóricas a partir do conceito de autoria (FOUCAULT, 2001) e, na segunda parte, o
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conceito de narrativas de si (DELORY-MOMBERGER, 2008), com o objetivo de defender os
professores como autores de suas práticas. Na terceira parte apresentamos algumas conceituações
sobre processos de formação e de constituição docente, compreendendo-os como devir, ou seja,
como processos contínuos que não se estabilizam e que não se fixam definitivamente. E, por fim,
tecemos algumas considerações gerais buscando relacionar os conceitos aqui trabalhados e apontar
possíveis caminhos que nos permitem compreender e refletir sobre as práticas docentes, sobre a
“função autor” dos professores e sobre seus processos de formação e de constituição docentes.
PROFESSORES COMO AUTORES DE SUAS PRÁTICAS
A prática docente está ligada a um constante saber-fazer. Afinal, o que é ser professor?
Quais são os processos para atingir tal titularidade? O que se deve saber, fazer e mobilizar para se
configurar como tal profissional? Na busca de “fórmulas” prontas, acabamos por descobrir, com
nossas práticas diárias e experiências distintas de sala de aula, que não existe esse passo-a-passo.
Aprendemos na constância dos desafios enfrentados, nos diálogos travados com as políticas
públicas, nas interações com os alunos, nos aprofundamentos teóricos que realizamos, nos usos dos
recursos dos quais dispomos.
Ser professor é um processo contínuo. Nossa formação não se encerra a partir do momento
em que recebemos o título de licenciados por meio de um diploma. Mas diríamos o contrário: é aí
que esse processo se intensifica. Planejamos, praticamos e repensamos nossas práticas.
Continuamos com algumas concepções sobre a educação e refletimos sobre outras a partir dos
desafios enfrentados. É nesse processo contínuo de constituição docente, por meio de nossas
práticas, que afirmamos que existe uma autoria.
Dessa forma, o conceito de “autoria” é potente para a compreensão e a valorização das
práticas docentes. E denominar esse conceito não é uma tarefa tão simples quanto parece. Afinal, “o
que é um autor”? Tomamos emprestado o questionamento realizado por Foucault, em 1969, que
possuía, na ocasião, o objetivo de compreender uma presença no discurso que se manifesta de
forma sutil, indireta e perigosa, devido aos caminhos que a escrita contemporânea proporciona
(FOUCAULT, 2001).
Utilizamos desse mesmo questionamento e de seus caminhos teóricos com o objetivo de
compreender o papel dos docentes como sujeitos do próprio discurso. E ao buscar a relação entre o
sujeito e o discurso, não estamos lidando com uma ideia cartesiana, mas aos efeitos causados por
uma função que se instaura na própria discursividade. Dessa forma, compreendemos a prática
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docente como uma prática discursiva que é constituída por diversos outros discursos, mas que só
pode ser mobilizada de forma específica e intencional. E é nessa mobilização que está a função que
chamamos de autor.
Por outro lado, essa “função-autor” responsabiliza o professor por sua produção – o
conhecimento escolar – concretizado em forma de aula. Os sentidos expressos sobre os
conhecimentos ensinados são únicos, na concepção de que os caminhos lógicos produzidos não se
repetem, tornando esse sujeito responsável pelos discursos que produz. Autor seria, dessa forma,
não um indivíduo real, mas a posição de sujeito que une e delimita diversos tipos de discursos,
reduzindo suas diferenças e dando-lhes coerência e uma homogeneidade (FOUCAULT, 2012, p.
25). Esse princípio de unidade ou agrupamento é uma das quatro “funções autor” discriminadas por
Foucault, classificações essas que não são universais, mas uma característica do seu modo de
existência.
As outras três funções enumeradas por Foucault (2001, pp. 14-18) são: a) apropriação: um
texto possui um autor quando este pode ser punido ao praticar um gesto carregado de riscos,
estabelecendo uma propriedade ao texto. Entende-se esta função como forma de conservar os
direitos do autor sobre sua obra através de regras restritas como contratos e os direitos de copyright;
2) valor de verdade: um texto é dotado de autoria quando o nome de um sujeito representa uma
referência e uma garantia sobre o que foi escrito. Neste caso, é atribuído ao autor o valor de
autoridade e credibilidade que legitima o conhecimento que está sendo transmitido, recebendo um
valor de verdade. Esse tipo de função surge na Modernidade, quando textos científicos passam a
desafiar o sagrado; e 3) origem: a autoria é uma operação complexa composta de diferentes formas,
de acordo com o tempo histórico e com os tipos de discursos que a constitui, mas é atribuído a esse
sujeito a ideia de criador, aquele que dá uma razão ao texto. Quando um texto passa por
modificações, como uma atualização ou revisão, ele está sendo situado em seu momento histórico e
confere a possibilidade de transformação mediante a ação de um sujeito.
Todas essas características nos ajudam a definir a função do professor como autor porque é
ele o princípio discursivo em que é atribuído um valor de verdade e a quem é responsabilizado o
produto final – o processo de ensino-aprendizagem. Como princípio de agrupamento, esse sujeito
mobiliza os diversos discursos que o cerca a partir de sua própria lógica, expresso em suas
narrativas. E quais são esses discursos mobilizados? Que saberes e poderes o formam e o constitui
como professor?

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3177

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

AUTORIA DOCENTE E NARRATIVAS DE SI
Nessa defesa da “função autor” desempenhada pelos professores, o conceito de narrativas de
si, de Delory-Momberger, pode ser mobilizado nas análises dos processos de formação e de
constituição, já que aquele reside na defesa da narrativa como o discurso no qual inscrevemos,
elaboramos e damos sentido à nossa vida, pessoal e profissional. Segundo a autora:
É a narrativa que confere papeis aos personagens de nossas vidas, que define posições
e valores entre eles; é a narrativa que constrói, entre as circunstâncias, os
acontecimentos, as ações, as relações de causa, de meio, de finalidade; que polariza as
linhas de nossos enredos entre um começo e um fim e os leva para a sua conclusão;
que transforma a relação de sucessão dos acontecimentos em encadeamentos
finalizados; que compõe uma totalidade significante, na qual cada evento encontra seu
lugar, segundo a sua contribuição na realização da história contada. É a narrativa que
faz de nós o próprio personagem de nossa vida; é ela, enfim, que dá uma história a
nossa vida: não fazemos narrativas de nossa vida porque temos uma história, temos
uma história porque fazemos narrativa de nossa vida (DELORY-MOMBERGER,
2008, p. 37, grifo da autora).

Delory-Momberger contrapõe-se à concepção que define uma existência da história de vida
fora do discurso e da narrativa. Ao contrário, a autora defende que a história acontece na narrativa e
é dependente dela, já que é a narrativa organiza seu sentido e lhe institui uma totalização e um
fechamento: um início, um meio e um fim. Desse modo, segundo a autora, o que dá forma ao vivido
e à experiência dos sujeitos são as suas narrativas, principalmente as narrativas de si.
Desse modo, a potência da chave de leitura das narrativas de si, ao refletirmos sobre a
“função autor” das práticas docentes reside na compreensão da narrativa enquanto uma ferramenta
de inscrição, por meio da qual atribuímos sentidos às nossas vidas, aos nossos processos formativos
e profissionais e às aulas que construímos e desenvolvemos, na Educação Básica. Ao narrar a si e
dar sentido às nossas experiências, estamos sendo autores de nossa constituição como professores e
de nossas práticas.
PROCESSOS DE FORMAÇÃO E DE CONSTITUIÇÃO DOCENTES
Como compreendemos que ser professor é encontrar-se em um contínuo processo de autoria
de suas práticas, defendemos também a formação e a constituição docentes enquanto processos.
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A partir de uma abordagem pós-estruturalista, a docência é compreendida enquanto processo
contínuo que não se estabiliza e que não se fixa definitivamente, sendo, portanto, sempre
reelaborada e reconstituída por professores por meio de suas trajetórias formativas, por meio de
suas relações com a disciplina ensinada e com seus alunos e por meio dos espaços-tempos nos quais
desenvolvem sua profissionalidade.
Com relação à formação, alguns autores, além de trabalhar com a perspectiva de uma
formação processual e contínua, também defendem a existência de etapas/fases desse processo
formativo de professores, como a pré-formação, a formação inicial, a iniciação à docência e a
formação permanente (FEIMAN, 1983 apud MARCELO GARCÍA, 1999) e a proposta de “ciclo de
vida profissional dos professores” (HUBERMAN, 1995), compreendida como um processo
contínuo que relaciona conhecimentos, experiências, atitudes, concepções e práticas ao longo de
toda a carreira docente.
Huberman (1995), por meio de uma vasta leitura e interpretação de obras derivadas de
estudos empíricos e modelos explicativos, abordagens psicológicas e psicossociológicas, publicadas
entre os anos 1950 e 1980, realiza uma síntese das tendências gerais do ciclo de vida dos
professores. O autor propõe, assim, um modelo “esquemático e especulativo” (HUBERMAN, 1995,
p. 48) que agrupa as tendências estudadas a partir da literatura clássica e divide em “fases” o ciclo
de vida dos professores, como demonstrado na figura 1, em anexo.
A despeito das diversas leituras que possam vir a ser realizadas a partir desse modelo (figura
1), Huberman (1995) ressalta que a ideia de “ciclo de vida profissional dos professores” não se
refere a um modelo linear, mas de “tendências centrais” na ordenação e diferenciação das fases na
vida profissional de professores (HUBERMAN, 1995, p. 47). Além disso, defende o autor: “isso
não quer dizer que tais sequências sejam vividas sempre pela mesma ordem, nem que todos os
elementos [pessoas] de uma dada profissão as vivam todas” (HUBERMAN, 1995, p. 37). Essas
reflexões e conceituações sobre formação e desenvolvimento de trajetórias docentes contribuem
para pensarmos sobre as ideias que circulam e que validam a docência, ao apresentarem
características que são esperadas e cobradas de professores em suas trajetórias e atuações
profissionais.
De todo modo, é importante frisar novamente que não relacionamos as ideias de formação e
de constituição docentes a uma concepção de sujeito moderno, ou seja, uma concepção metafísica
que compreende o sujeito como uma essência, como aquele a quem se pode atribuir o verbo “ser”
definitivamente ou essencialmente – um sujeito que estaria apto a constituir uma identidade fixa por
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meio de um caminho já desvelado e pré-definido. Aqui utilizamos uma concepção de sujeito
destituído da dimensão “essencialista e atemporal” conferida pela filosofia clássica, sugerindo sua
inscrição em uma “realidade sócio-histórica movente e instável” (DELORY-MOMBERGER, 2008,
p. 69). Nesse sentido, quando nos referimos à ideia de processo (de constituição docente), esse não
designa “ir de um lugar a outro” (um trajeto linear, objetivo, pré-definido), mas se refere ao
contínuo movimento de alianças e de relações que não cessa de produzir a si mesmo.
Em discursos do senso comum e de acordo com algumas teorias de base essencialista, há
uma Ideia (um modelo verdadeiro) de professor e de formação que servem de parâmetros para todas
as demais práticas docentes, como se a partir desse modelo, todas as ações docentes pudessem ser
julgadas como boas ou más cópias, como exemplos de sucesso ou de fracasso da profissão. Sendo
assim, os conceitos de processo e de sujeito com os quais trabalhamos servem para desancorar
algumas imagens e desterritorializá-las; serve para pensarmos formação e constituição docentes
enquanto devir, como movimento, como construção contínua.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como dito anteriormente, a proposta deste trabalho parte de duas pesquisas, num primeiro
momento, distintas. Uma traz o conceito de autoria, buscando compreender o funcionamento
discursivo na produção do conhecimento histórico escolar. A outra, ao investigar os caminhos
iniciais da docência de professores de História, analisa as narrativas de si desses sujeitos em busca
da compreensão de seus processos de constituição docente, por meio da análise das linhas de força,
de saberes e de poderes que os permitem se reconhecerem e se posicionarem como professores.
Mas dentro dessas pesquisas que mobilizaram objetos empíricos também diferentes, há uma
preocupação em comum: o fazer docente. Como se constitui um professor? O que mobiliza sua
prática? Como se preparam para enfrentar os diversos desafios da sala de aula? Por que, mesmo
enfrentando desafios semelhantes na atual conjuntura educacional em nosso país, não podemos
dizer que as práticas docentes são as mesmas?
Talvez não tenhamos respostas para todos esses questionamentos, mas nosso esforço teórico
neste trabalho, ao desenvolver e articular os conceitos de autoria (FOUCAULT, 2001) e de
narrativas de si (DELORY-MOMBERGER, 2008), consiste em apontar possíveis caminhos que
podem nos permitir compreender que as práticas docentes são constituídas, sobretudo, por
experiências adquiridas não somente na formação inicial de professores, mas por todos os encontros
e diálogos estabelecidos ao longo de sua trajetória. Antes e depois do curso em licenciatura. Mas
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esses sentidos sobre a docência não existem em si, ao contrário, só são criados quando narrados
pelos professores, mobilizando o que consideram mais importante e sendo autores de suas práticas.
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ANEXOS
Figura 1. Ciclo de vida dos professores

In.: HUBERMAN, 1995, p. 47.

Resumo
Este trabalho foi produzido a partir da articulação de duas pesquisas concluídas de doutorado que, ao
trabalhar com os conceitos de “autoria” (FOUCAULT, 2001) e de “narrativas de si” (DELORYMOMBERGER, 2008), buscaram traçar alguns caminhos que contribuem para a compreensão sobre
processos de formação e constituição docentes, práticas e fazeres de professores da Educação Básica.
O caminho reflexivo desse texto inicia-se com a discussão sobre a questão da autoria, a partir dos
estudos de Foucault, e a remete para o campo da Educação. Desse modo, desenvolve a ideia de uma
“função autor” docente e propõe a defesa dos professores como autores de suas práticas.
Posteriormente, corroborando a ideia do caráter performativo da linguagem, a questão da autoria é
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articulada à ferramenta teórica das narrativas de si, de Delory-Momberger, compreendendo a narrativa
enquanto o discurso no qual inscrevemos, elaboramos e damos sentido à nossa vida, pessoal e
profissional. Seguindo nossas reflexões, em um terceiro momento apresentamos algumas conceituações
sobre processos de formação e de constituição docente, compreendendo-os como devir, como
processos contínuos que não se estabilizam e que não se fixam definitivamente. Por fim, tecemos
algumas considerações gerais buscando relacionar os conceitos aqui trabalhados e apontar possíveis
caminhos que nos permitem compreender e refletir sobre práticas e fazeres docentes e sobre os
processos de formação e constituição de professores da Educação Básica. Esperamos que este trabalho
estimule a reflexão, provoque insights e contribua em processos de formação inicial e continuada de
professores, justamente por se constituir também como mais um instrumento de autorreflexão sobre
nossas práticas cotidianas.
Palavras-chave: Autoria; Narrativas de si; Formação docente; Práticas docentes; Educação Básica.
NARRATIVAS DAS PROFESSORAS DE ESTUDOS SOCIAIS NOS ANOS INICIAIS DO
COLÉGIO PEDRO II
Camile Jantalia Barbosa – UFRJ

INTRODUÇÃO
Uma das aulas ministrada pela professora Carmem Teresa Gabriel na Faculdade de

Educação na UFRJ sobre o seu artigo Objetivação e subjetivação nos currículos de licenciaturas:
revisitando a categoria saber docente (2018), o saber docente, segunda essa autora, primeiramente,
se dá no campo político e no campo da linguagem. E nessa discussão, ela tenta redefinir a docência
na relação de se ensinar alguma coisa a alguém. A definição de docência passa pela perspectiva da
relação com saber, com o conhecimento do professor. A definição de docência é algo que pressupõe
mobilizar uma relação com o conhecimento.
A pesquisa em questão, é considerada como um espaço de discussões, aprendizagens e de
produções de “marcas”, em que não apenas os conhecimentos científicos apreendidos, observados,
produzidos e constituídos são considerados inerentes às práticas da pesquisadora (autora da
dissertação), às práticas das docentes (entrevistadas) envolvidas nesse processo, mas também as
emoções, as subjetividades, as relações de afetos emergentes, constituem as formas de ser professor,
também considerados como essências para pensar, refletir e (re)constituir suas práticas (ações)
docentes, (re)conecta, dialoga com a prática/ ação docente, que (re)constitui e ao mesmo tempo
pode (re)constituir-se nos saberes docentes.
As relações de afeto construídas entre professores e alunos, das quais concordo, são
conectivos importantes que dão liga e sustentação às atividades docentes, que também são inerentes
às formas como esse ser-professor se desenvolve, se (re)constitui, se reconfigura como um serXX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas
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humano no caminho do despertar, que não é absolutamente linear e sim completamente
espiralizado, pois é um caminho sem fim tendo em vista que a evolução é infinita, é sem volta. Ao
mesmo tempo é plenitude, sendo a unidade do ser transitada constantemente na dualidade do viver e
do experienciar.
O conceito de (re)constituir, diz respeito às reflexões e à produção de novos significados
sobre os saberes/conhecimentos produzidos e mobilizados nessa pesquisa na ação docente, sobre as
experiências vivenciadas e como são afetadas pelas/nas professores em sua prática cotidiana. Um
processo criativo de atribuir, reconfigurar significados a partir do já conhecido, já desenvolvido em
algum momento, em alguma situação, validando uma outra forma de sentir, de perceber, de
conceber um olhar sobre o contexto (paisagem) em que o sujeito está imerso e do reconhecimento
de que não há uma única forma de dar/construir/fazer sentidos/significados, considerando que esse
ser-humano, ser-professor está em constante evolução, tecendo novos conhecimentos, costurando
novas relações no dia a dia.
As potencialidades do ser-humano, ser-professor, fazer-docente, fazer-curricular e saberes
docentes, são alicerces que corroboraram para a investigação dessa pesquisa que teve como objetivo
a investigação de como os professores de Estudos Sociais dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
do Colégio Pedro II constituem e são constituídos nos/pelos fluxos culturais nos saberes que
ensinam ao produzirem as narrativas históricas escolares, considerando a cultura como produção
simbólica do mundo, como terreno no qual o mundo é deflagrado como enunciação, onde não há
uma cultura pura, mas fluxos culturais (APPADURAI, 2001), fluxos de sentidos ou a cultura como
uma prática de produção de sentidos (abertos, infinitos).
Esta proposta teve por base a consideração dos anos iniciais, etapa da Educação Básica,
como um lugar de presença (em processo) de significados e de constituição a partir das suas
singularidades, de entrelaçamentos entre as experiências de vida, pedagógicas e as relações
constituídas fora e na escola.
As experiências com a utilização das narrativas históricas durante as minhas aulas de
Estudos Sociais no Colégio Pedro II, campo empírico dessa pesquisa, onde atuo como professora
dos anos iniciais desde 2016, que nesta ocasião adquiri conhecimentos dessa matriz curricular
ministrando aulas para turmas de terceiros e quarto anos, provocaram inquietações e reflexões
sobre a minha prática docente, reconhecendo as narrativas históricas como um relevante recurso
didático para aprendizagem dos alunos e as narrativas como fontes discursivas de conhecimentos
científicos, subjetivos e (re) leituras de mundo, que do planejamento ao ensino dos assuntos
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perpassam esse saber escolar, tendo em vista que a minha formação acadêmica é em Pedagogia.
Reflexões, como:
Que racionalidade analógica é possível nortear a construção dessas narrativas, para
que existam elementos estruturais capazes de possibilitar alguma forma de
comparação, facilitando na compreensão dos alunos? Que significados atribuídos,
questionados, refletidos, negociados e apresentados podem ser constituintes pela/da
cultura e através de relações estabelecidas entre presente e passado nos processos de
significação? (MONTEIRO, 2005)

Por racionalidade analógica me refiro aos processos pelos quais os professores utilizam
analogias para facilitar a compreensão dos conceitos pelos alunos. As analogias possibilitam
mediações simbólicas e aprendizagens significativas.
Segundo Monteiro (2007a, p. 129) o fio do sentido das narrativas é dado por quem narra: o
professor. Pode ser rejeitado ou compartilhado. O aluno aprende, não aprende, compreende de outra
forma, se apropria (ou não) do saber. A dimensão temporal está subjacente, linear ou não. A trama,
o enredo, é armada para a construção do sentido. Contextualizações e analogias são alternativas
encontradas para possibilitar a compreensão do sentido desejado. Articular com a realidade do
aluno implica encontrar instrumentos para que a empatia abra espaços para superar a própria
circunstância e compreender o outro. Sendo assim, dialogando com Monteiro de que para analisar o
saber escolar, necessariamente, é pensar suas relações com o saber acadêmico de referência e assim
torna-se possível indagar que papel essa narrativa histórica desempenha nessa articulação pelos
professores, investigar que possibilidades do seu uso como categoria de análise visando a melhor
compreensão dos processos envolvidos no ensino da disciplina de Estudos Sociais.
OS SABERES DOCENTES
A mobilização dos saberes docentes, segundo Monteiro (2007), não é somente uma
transmissão do que será ensinado (conteúdos), mas principalmente a constituição dos saberes que
estão imersos nas experiências, nas relações, nas subjetividades do professor e que possibilitam,
como a autora defende, a elaboração e a produção de novos saberes, de novos conhecimentos por
esse profissional: professor.
Na busca da compreensão de como/quais sentidos são (ou vêm sendo) produzidos em
diferentes tempos e variados contextos curriculares, no entendimento do “ensinar” enquanto “fazer
conhecer pelos sinais, produzir significados” histórica, política e culturalmente situados, como já
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citado em um dos parágrafos acima, Monteiro (idem), com as contribuições de Chervel (1990),
possibilita, com suas palavras, pensar a constituição de sentidos e relações na formação dos saberes
docentes em articulação com os fluxos culturais.
Ao considerar os fluxos culturais como fluxos de sentidos que são produzidos de forma
aberta, mutante e infinita, Appadurai (1996) percebe a cultura dentro de um processo de disjunção e
que existe uma dimensão dessa cultura que permite nos relacionar, nos constituir subjetivamente.
Nessa lógica, a cultura não é somente uma cultura humana e sim é a interação, a constituição e a
formação dessas paisagens. A ideia de paisagem não é pensar apenas a cultura como humana, é
uma cultura que se faz nessa paisagem que o humano e o não humano interagem. Esses efeitos são
muito distintos porque também são fluxos de poder, e por isso também produzem novos efeitos,
além da sensação de que está sendo produzindo o tempo todo (APPADURAI, 2004).
É perceber como concebemos esse fluxo na paisagem. É refletir como que cada vez que o
professor mobiliza alguma “coisa” (paisagem), que é normativo e essa mobilização é normativa,
produz outra “coisa” (paisagem). Num mesmo movimento. O movimento de normatizar também
produz outra “coisa” (paisagem).
Na pesquisa, a escola, assim como as professoras entrevistadas (relatadas mais adiante) e
suas narrativas são consideradas paisagens, onde efeitos são produzidos (e por isso também é
produzida pelas) e a instituição é constituída como paisagens que são configuradas na imaginação
sobre o currículo, tendo em vista que esse perpassa nos/pelos fluxos culturais, produzindo novas
paisagens e produzindo novos sentidos com/na escola. Desta forma, pensar o currículo como
paisagem é também o considerar como “lugar de fronteira”, “lugar de marcação de diferenças, mas
que também permite o encontro, as zonas de imensas possibilidades de criação cultural”
(MONTEIRO, GASPARELLO e MAGALHÃES, 2007b, p. 75).
Stuart Hall (2003 e 2005), Homi Bhabha (2003) e Arjun Appadurai (2001), sinalizam para a
cultura como produção simbólica do mundo, o terreno no qual o mundo é deflagrado
ambivalentemente como enunciação e não como objeto epistemológico. Nestes termos, não há uma
cultura pura, mas apenas fluxos culturais (APPADURAI, 2001), fluxos de sentidos ou a cultura
como uma prática de produção de sentidos (abertos, infinitos).
Sendo o currículo um espaço de fronteira, onde se possibilitam encontros, trocas, um campo
de hibridização, com a constituição de diferentes discursos, que promovem a construção e a
produção de identidades culturais, onde novas experiências são postas em contato com outras
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tradicionais, configurando outras mais, trazem marcas de um espaço de relações de poder, de
discurso e de regulação.
Pensar um currículo que corporifica as relações sociais e culturais, é considerá-lo como um
campo de lutas entre os sujeitos que estão envolvidos e suas interpretações com as relações
estabelecidas nos contextos sociais, políticos, culturais e econômicos. É pensar num currículo
constituindo a realidade, ao produzir as subjetividades e as identidades, como um lugar de
circulação de narrativas que também levanta a possibilidade de pensar: como o conhecimento é
produzido na instituição escolar articulando produção dos discursos?
Monteiro (2015) afirma que é preciso refletir sobre a relação dos docentes com os saberes
que ensinam nas aulas de História e que passam pelas questões relacionadas ao currículo e ao
conhecimento escolar desse conhecimento disciplinarizado. Esse conhecimento sendo entendido
como produção dos docentes/agentes culturais em diálogos com seus alunos, em contextos
curriculares específicos, que podem estar constituídos na sala de aula, em outros espaços, em
materiais didáticos, considerados em seus aspectos contingenciais, nos quais circulam diferentes
sentidos e demandas de conhecimentos: fluxos oriundos dos conhecimentos científicos que se
articulam com referenciais culturais dos diferentes sujeitos em diálogos e das instituições onde se
efetivam as mediações/produções/práticas articulatórias/negociações, no movimento constitutivo do
“ensino de” no fazer curricular.
SABERES DOCENTES NOS FLUXOS CULTURAIS E PRODUÇÃO DE “PAISAGENS”:
COMO E QUAIS SENTIDOS AS PROFESSORAS (RE) CONSTITUEM NAS SUAS AULAS DE
ESTUDOS SOCIAIS
A entrevista coletiva foi realizada com duas professoras da área de Estudos Sociais dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Colégio Pedro II, cujos nomes fictícios são Ana
(professora de uma turma do 1º ano) e Jane (professora de duas turmas do 5º ano), com o objetivo
de investigar como essas professoras relatam que trabalham com a articulação dos fluxos culturais
com os saberes que ensinam ao produzirem as narrativas históricas escolares e o que esses
professores sabem sobre isso quando ensinam Estudos Sociais, por meio de alguns questionamentos
que suscitam reflexões: Que saberes o professor é capaz de articular para desenvolver um trabalho
sobre a sua prática? Como isso se desenvolve? Como os professores constituem os saberes para se
fazerem entender? Que conexões, que discursos, o professor estabelece, articula e mobiliza para que
a sua prática facilite a aprendizagem do aluno? Ao expressar um saber sobre aquilo que fazem,
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passam a tomar consciência de suas práticas e consequentemente vão ajudar aos outros pares. As
perguntas foram organizadas basicamente pelos quatro eixos a seguir:
Eixo 1: Etapa da Educação Básica: Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Pergunta: Como vocês percebem e/ ou entendem essa etapa do Ensino Fundamental?
[JANE] Esse trabalho para mim, com os Anos Iniciais, ele é uma oportunidade de
conhecimento e de trabalhar um outro aspecto que eu também considero importante
que são as emoções.
Essa liberdade de criação, de produção de conhecimento, ela é muito rica nos Anos
Iniciais. [Trecho retirado da entrevista]
[ANA]: É um momento de uma riqueza impressionante o que a gente consegue
discutir, produzir e fazer com eles desde o primeiro ano até o quinto. Eu acho que são
cinco anos muito ricos, de produção de conhecimento.

Os relatos das professoras sobre como percebem e/ou entendem os Anos Iniciais se
complementam, principalmente a partir da fala da professora Ana, que ao ressaltar que nessa etapa
da Educação Básica “tem esse potencial que vem junto com a infância e se a gente consegue pensar
a infância e pensar o conhecimento na infância e para a infância, são dois conceitos muito
bacanas da gente poder trabalhar junto”. Ana nos faz destacar um valioso potencial pertinente ao
trabalho desenvolvido nos Anos Iniciais, que acreditamos ser um fator muito significativo para a
prática docente: o professor ter a concepção de infância e pensar sobre o conhecimento nessa fase
da vida. Como se dá esse conhecimento? Como as crianças nessa fase conseguem aprender? Como
constituir/mobilizar saberes que sejam capazes de fazer as crianças, dessas faixas etárias (Anos
Iniciais) aprenderem?
Eixo 2: O conhecimento escolar: Estudos Sociais
Na fala de Delory-Momberger (2012):
[...] a sequência narrativa que construímos, em suas formas e seus conteúdos, implica
em um conhecimento dos contextos, das instituições, das práticas, pois ela põe em
cena uma racionalidade social na qual nós estamos envolvidos. [...] (p. 75)

As contribuições dessa autora em algumas perspectivas: nas entrevistas, ao considerar que
em suas narrativas, as professoras ao ativar suas memórias sobre o trabalho docente, reinventam
essas atividades, e ao mesmo tempo, ativam a constituição de sua subjetividade como docentes. Por
outro lado, nos registros de suas aulas aqui mencionados, e ao mesmo tempo nas memórias sobre
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suas trajetórias profissionais e as “marcas” de suas experiências profissionais, reconhecemos que as
professoras utilizam as “narrativas de si”, que costuradas pelas narrativas do outro par, tecem
ilustrações, (re)reproduzem sentidos do/ao cotidiano para propiciar a compreensão de
acontecimentos, informações, experiências, fatos ou conceitos que fundamentam os objetos de
estudos dessa pesquisa.
Os trechos abaixo, relatam como as professoras Ana e Jane percebem/concebem a disciplina
de Estudos Sociais.
Pergunta: O que vocês pensam sobre a disciplina de Estudos Sociais?
[ANA]: É uma discussão que precisa ser, de alguma maneira, descolada da discussão

dos Estudos Sociais dentro da história da Educação Brasileira do que foram os anos
70, 80 em relação a isso. Eu acho que tem uma outra perspectiva, então os Estudos
Sociais que me agradam são esses, os nossos. A gente não tem nenhuma discussão de
esvaziamento em relação as outras áreas, nisso que eu falo.
[JANE]: Aqui no Colégio Pedro II – acho que isso é um dado muito interessante – foi
o primeiro lugar que eu vi que a disciplina tinha um lugar.

Destaca-se nas falas de Ana e Jane que o conhecimento escolar Estudos Sociais no Colégio
Pedro II não é considerado apenas a oportunidade para as discussões dessa área, mas também essa
instituição de ensino como um espaço/ um campo empírico que possibilita estudos para ensinar essa
disciplina.
Pergunta: Quando vocês pensam em buscar um conteúdo, para dar essa aula, vocês
pensam o que? Quais são os detalhes?
[JANE] Eu acho que é diferente de você ter uma lista de conteúdos, de alguns pontos,
onde você vai guiando as suas aulas por ali. É a criança perceber que quem mora em
determinado lugar da cidade vai ter mais dificuldade de chegar ao trabalho do que
quem mora em outro lugar. Eu acho que o nosso trabalho é isso, a gente tem que se
perguntar sobre ele o tempo todo.
[ANA]: Pego o que a Jane falou e transporto para o primeiro ano, porque aí eu acho
que tem uma característica minha que é marcante porque eu estou falando do meu
movimento de professora, do estudar e do propor coisas, mas existe uma coisa que é
palpável. Eu tenho a demanda da alfabetização. Eu acho super possível você trabalhar
alfabetizando pautando os temas que estão claros nos Estudos Sociais.

Monteiro (2001) faz alguns questionamentos sobre os saberes docentes. Como os conteúdos
ensinados são organizados e didatizados pelos professores? É na prática que eles aprendem a fazer
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isso? Ou os fundamentos teóricos dos saberes de referência atuam nessa mediação também?
Reproduzem inconscientemente práticas interiorizadas? Essa última indagação torna-se relevante
em relação aos saberes docentes: “como as práticas vão sendo significadas por estas professoras que
serão investigadas na paisagem desses fluxos culturais (re)constituindo as práticas docentes,
enunciando seus saberes, constituindo suas relações com suas práticas, suas relações com a escola e
com o mundo?”
Muitas vezes, o professor não se faz esses questionamentos e vai produzindo ou
reproduzindo sem ter essa percepção e sem se conscientizar que saberes docentes ele consegue
mobilizar, (re)constituir nas salas de aulas ou em qualquer outro ambiente propício e de cunho
pedagógico visando o ensino de saberes escolares e de que forma esses são (re)constituídos por
meio dos fluxos culturais que estão imersos.
Monteiro (2001, 2005, 2007a, 2007b, 2011, 2015 e 2017) tem possibilitado afirmar que os
professores produzem saberes no âmbito do que tem sido denominado uma “epistemologia social
escolar” (GABRIEL, 2008, p. 229), ou seja, um espaço de produção de saberes que se constitui
como híbrido cultural, e no qual se articulam saberes dos alunos, dos docentes, das disciplinas
escolares, das referências culturais que circulam na cultura da escola e da sociedade mais ampla,
saberes cotidianos.
Eixo 3: Narrativas históricas
Pergunta: Como vocês narram as histórias, como é que vocês preparam essas
narrativas, que tipo de material vocês usam?
[ANA]: A gente é uma escola que vai na sala de leitura do primeiro ao quinto ano.
Toda semana. E isso é muito rico. A gente conquistou esse espaço na escola.
Camile: Esse contar história, no primeiro ano...
[ANA]: O tempo todo.
[JANE]: É, na roda com o quinto as estratégias são as mais diferentes. Tem dias que
tem uma roda de leitura e eu conto uma história; eu tenho também uma biblioteca na
sala. Ontem, eu estava falando sobre três mulheres: a Maya Angelou, a Nina Simone,
enfim eram três mulheres negras e a gente estava fazendo uma discussão porque nós
estamos criando texto dessas mulheres do samba. Então, eles precisam ouvir muitas
histórias de mulheres para poderem produzir no final, acho que isso é um trabalho
importante.
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Ana e Jane utilizam a sala de leitura como um espaço muito rico para as potencialidades a
serem desenvolvidas nas aulas de Estudos Sociais. Nessas rodas, há as produções de narrativas
históricas, conversas, trocas. Há múltiplas formas de aprender e as formas e de ensinar, de tocar e
de marcar. Diferenças constituem as salas de aula que, por práticas de controle e de disciplina de
corpos e mentes, fazem-nos parecer mais homogêneas. No entanto, quanto mais diversificadas
forem as metodologias e didáticas de ensino, maiores as probabilidades de produzir aulas
significativas, de construir afetos, de afetar os alunos e de ser afetado por eles (AMORIM, 2019, p.
200).
No trecho da fala de Jane: “três mulheres negras e a gente estava fazendo uma discussão
porque nós estamos criando texto dessas mulheres do samba. Então, eles precisam ouvir muitas
histórias de mulheres para poderem produzir no final, acho que isso é um trabalho importante”,
considero uma metodologia que Jane elabora junto com seus alunos para a produção das narrativas
históricas escolares, que inicia com a oralidade, em seguida fazem discussões sobre o tema e depois
produzem de forma coletiva essas histórias. Interligando os Estudos Sociais com a sua aula de
Língua Portuguesa.
Eixo 4: Práticas/Saberes Docentes
Pergunta: Quando vocês decidem dar essa aula, o que demonstra que aquilo ali deu
certo para você?
[ANA]: É da própria história do mundo. Porque quando você está estudando o
protagonismo das mulheres negras, as meninas estão lá se reconhecendo como
meninas negras estão se percebendo dentro desse contexto histórico.
[JANE]: Eu penso em algumas questões: o envolvimento das crianças, se elas
realmente estão mobilizadas por aquilo eu acho que é um aspecto importante.
Pergunta: Há alguma metodologia que sempre dá certo? Ou mais de uma?
[ANA]: A rodinha. A roda. Porque a roda é o momento da escuta. É difícil pra
caramba fazer aquelas crianças de 6 anos ficarem lá sentadas, sem sair, sem olhar.
Quando você escuta, você aprende coisas.
[JANE]: Falando diferente da Ana. Uma coisa que eu acho que dá muito certo é
qualquer produção que seja pensada por eles e finalizada por eles. As crianças quando
vão apresentar alguma coisa e elas participam daquele processo de construção, elas se
envolvem de uma outra forma.
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Ao pensar como vão elaborar suas aulas, como realizar analogias para se fazerem entender à
luz da compreensão e aprendizagem dos alunos, como envolve-los aos contéudos selecionados,
como selecionar estes conteúdos, ao refletir sobre as metodologias, recursos didáticos e materiais
para ensinar, ao refletir sobre as possibilidades de adequar essas metodologias às aulas considero
como fluxos culturais que (re)constituem seus saberes docentes.
Desta forma, ao planejar suas aulas e ao pensar sobre como ensinar o conhecimento/saber
escolar Estudos Sociais, essas professoras produzem sentidos, significados para a sua própria
prática, como também para/com seus alunos, para que estes sujeitos possam compreender os
conteúdos necessários produzidos, (re)constituídos para cada aula. Ao narrarem suas experiências,
as professoras Ana e Jane, ao se ouvirem, vão esculpindo sentidos, tecendo significados, refazendo
suas práticas, costurando seus sentidos atribuídos aos seus saberes docentes. Estes, considerados por
nós, sólidos alicerces do ser-humano, do ser-docente, do fazer-curricular...
(Re)constituindo sentidos: tecendo conclusões
Reafirmar esse lugar como potente, como um lugar de poder e como: “dá licença, mas
é aqui que eu quero ficar” e me sentir valorizada por isso. [trecho da fala de Ana]
Eu sou uma professora pesquisadora. Eu consigo fazer a pesquisa, os meus alunos
conseguem fazer a pesquisa. A gente consegue trocar, com as nossas pesquisas, o
conhecimento. Esse lugar aqui é um lugar especial. Especial que eu digo, é uma escola
pública de qualidade. Então eu me sinto feliz como professora de Estudos Sociais.
[trecho da fala de Jane]

Para tecer as conclusões nesta/desta pesquisa, as citações supracitadas das professoras Ana e
Jane ilustram questões relevantes e muito expressivas sobre o lugar de suas falas, que ressaltam
como suas práticas, seus saberes são (re) constituídos ao imaginarem suas aulas, as conexões que
são realizadas pelas suas experiências marcantes nas suas trajetórias pessoais e profissionais, nas
relações e valorizações do trabalho e das perspectivas de seus pares e na convivência com seus
alunos, as produções com e por meio de diversos conhecimentos que perpassaram pelas suas
práticas docentes...
Esse lugar de fala (Colégio Pedro II) é o espaço em que seus saberes docentes são (re)
constituídos no/pelos fluxos culturais nas narrativas da formação/trajetória como sentidos de ser
professor, do fazer curricular; podem ser as experiências pessoais que perpassam nas formações
pessoais e profissionais; são fluxos que se (re)constituem na fala, uma da outra.
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Ao narrar sobre as suas aulas de Estudos Sociais, as professoras produzem sentidos,
ressignificam, reconfiguram suas práticas/ saberes docentes. Ao imaginar a elaboração, a produção
das suas aulas, os recursos materiais, pessoais e conectivos discursivos importantes para o ensino e
para aprendizagem dos conteúdos de Estudos Sociais, considerando as informações e experiências
dos seus alunos, as relações que essas professoras tem com o Colégio, com os anos iniciais, com os
espaços onde são produzem suas práticas, as paisagens escolares vão sendo construídas por elas,
por meio dos sentidos que elas atribuem, com as narrativas de suas práticas, que vão se costurando e
constituindo outros sentidos atribuídos aos seus saberes docentes.
À luz das indagações de Monteiro (2005) sobre a racionalidade analógica, ressaltamos a
importância das analogias desenvolvidas nas aulas de Estudos Sociais das professoras Ana e Jane às
suas narrativas produzidas na preparação e na realização das suas aulas para facilitar a
compreensão/ aprendizagem dos seus alunos de acordo com as especificidades de cada série e nas
individualidades cognitivas/comportamentais de seus alunos, considerando e valorizando as
informações, experiências e conteúdos trazidos pelos próprios alunos para a sala de aula.
As narrativas de Ana e Jane constituem e (re) constituem os saberes docentes ao produzirem
essas paisagens escolares (como por exemplo, as narrativas históricas), num contexto discursivo, ao
pensar no/sobre as formas de elaborar, configurar, planejar, imaginar e desenvolver para/com seus
alunos, produzindo conhecimento escolar, ou seja, produzindo currículo.
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Resumo
O objetivo desse artigo é a discussão sobre as narrativas das práticas docentes de duas professoras de
Estudos Sociais do Colégio Pedro II e a utilização das narrativas históricas escolares como um dos
recursos didáticos para o ensino dessa matriz curricular, ressaltando as relações dos fluxos culturais
como produção de sentidos, significados que configuram, (re) constituem e mobilizam as práticas e os
saberes dessas docentes. Esse artigo ainda considera o currículo como paisagem (APPADURAI, 2001)
como um “lugar de marcação de diferenças, permitindo encontros, trocas; zona híbrida onde os
contatos se pulverizam e se ordenam segundo micro hierarquias, zona de imensas possibilidades de
criação cultural” (MONTEIRO, 2007b, p. 75) e a narrativa histórica como forma usual de discurso e
estrutura narrativa para desenvolver os conteúdos de Estudos Sociais, a fim de facilitar a compreensão
dos alunos, pois atribui sentidos de mundo aos conteúdos e às experiências humanas, sendo
considerados conceitos férteis para o desenvolvimento desse estudo. Alguns questionamentos são
relevantes para essa investigação: como essas professoras constituem e são constituídas nos/pelos
fluxos culturais nos saberes que ensinam para produzirem as narrativas históricas escolares e como as
narrativas sobre suas práticas (re) constituem a produção dos seus saberes docentes? Como as
professoras (re)constituem os saberes para se fazerem entender? Com as respostas à essas indagações,
esse artigo pretende contribuir para a importância da epistemologia da prática docente e da (re)
constituição dos saberes docentes, ressaltando a especificidade da ação educativa e da relação com os
saberes escolares, em especial, com a área do conhecimento de Estudos Sociais nos anos iniciais.
Palavras-chave Saberes docentes, narrativas, cultura, Estudos Sociais, anos iniciais;
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ENTRE OS PRAZERES E OS SABERES: USOS DO TEATRO NA CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO HISTÓRICO ESCOLAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Marcelo Teixeira Coelho - PUC RJ

INTRODUÇÃO
O presente trabalho busca relações entre o teatro e a aprendizagem dos conteúdos históricos
escolares. Baseia-se a partir de um Relato de Experiência, realizado com a turma do 8 ano do
Ensino Fundamental do Centro Educacional Oliveira Silva.
Busquei uma metodologia não tradicional de ensino escolar para explicar os conteúdos do
currículo de História. Apropriei-me do teatro como uma metodologia para a construção do
conhecimento histórico escolar.
A escola, onde exerço minha prática, está localizada especificamente no Parque União 1,
situado no Complexo da Maré2, local onde exerço minha prática docente desde 2015. O público
discente na instituição de ensino, objeto desta pesquisa, enfrenta o desafio de viver e crescer em
uma comunidade carioca. Naturalizam as diversas formas de violência cotidianamente
multiplicadas nas suas práticas e existências. Violências essas apontadas como criminalidade, venda
de entorpecentes, homens armados e o perigo de não estarem protegidos dentro de suas casas. É na
Escola que muitos alunos encontram um fio de esperança frente a essa realidade.
Realidade que fica evidenciada em números. Segundo o Boletim de Direitos à Segurança
Pública na Maré3, no ano de 2018 foram 16 operações policiais, 06 delas duraram mais de 10 horas.
Foram 10 dias de aulas suspensas e 24 mortes por confrontos armados. A cada operação policial no
Complexo da Maré uma pessoa morre. Esses episódios prejudicam o convívio dos moradores, se
tornam naturais e gerando por sua vez outros impactos como impedindo-os de estudar, trabalhar ou
realizar quaisquer outras atividades.
A escola momentaneamente, isto é, no período em que os alunos estão estudando, exerce o
papel de espaço inserido nessa realidade, mas que influencia de forma positiva a saída dessa
1

Uma das 16 comunidades do complexo da Maré

É um conjunto formado por 16 comunidades. Situado na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ao seu redor, importantes vias
expressas como a Avenida Brasil e a Linha Vermelha cercam o complexo. Vias essas que servem de passagem para
pessoas que chegam ao Rio de Janeiro pelo Aeroporto Internacional do Rio Galeão Antônio Carlos Jobim. Para saber
mais sobre a História da formação do complexo da Maré http://www.museudamare.org.br/index.php?option=com
_content&view=article&id=103&Itemid=124.
2

3

https://redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/BoletimSegPublica2018.final.pdf p.01
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realidade. Proporciona, de forma crítica, o encontro de saídas para essa realidade. O
conhecimento/estudo se torna o alicerce para o melhor convívio.
Visto isso, propomos por meio deste trabalho o desenvolvimento das relações entre o teatro
e o ensino de História. No entanto, se faz necessário refletir e debater práticas teóricas dentro do
ensino de História, pois perspectiva teórica metodológica, não há como separar prática de teoria.
Ambas possuem relação, sem priorização, e como consequência o favorecimento do processo de
ensino e aprendizagem.
A PRÁTICA DOCENTE, O TEATRO E O ENSINO DE HISTÓRIA
Em minha prática docente, observando os alunos durante as aulas, concluí que alcançar o
domínio do conhecimento não é o fator principal. Contribuir para as transformações de vida dos
alunos, alicerçado nos trabalhos desenvolvidos no ambiente escolar, pode auxiliar na autonomia de
pensamento estimulando o diálogo social. Esse envolvimento entre docente e discente gera o afeto;
que auxilia, de certo modo, na prática docente. Prática essa que, por sua vez, é construída com as
experiências adquiridas ao longo de sua formação docente.
Por meio de experiências em grupos de pesquisa e Programas de Pós-Graduação, tive a
oportunidade de reavaliar as práticas docentes na minha época de discente no Ensino Médio e
Fundamental. Percebi que havia uma ideia, dentro do ambiente escolar, que conteúdo era aula e
aula era conteúdo. Se o professor não colocasse matéria no quadro, nós, os alunos, não iríamos
aprender. Essa visão também está solidificada nos discentes de hoje, pois atualmente, os alunos
explicam que aula é aquela que tem matéria no quadro. Quando não há, foi só uma conversa.
Frente às novas políticas governamentais em vigor, amplamente divulgadas pela mídia na
fala do então Ministro da Educação Arthur Weintraub4, os espaços de ensino e, por conseguinte, a
escola, vem sendo apontada como espaço de “balburdia” e “doutrinação”. Ela, particularmente,
como parte do processo de socialização e transformações de saberes, vem paulatinamente perdendo
espaço e prestígio.
O trabalho se justifica, pois busca pensar o teatro como uma possibilidade metodológica,
dentro ou fora do ambiente escolar, para trabalhar temas históricos inseridos no currículo escolar.
De forma lúdica, os temas abordados se tornariam mais atrativos e prazerosos. Ele, como linguagem

4

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4282618A2.
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ou metodologia pedagógica, pode conduzir ao aluno um processo de autonomia na construção do
pensamento histórico.
No que diz respeito ao Teatro e Ensino de História, ainda são poucas as fontes e pesquisas
acadêmicas que tratam dessa relação. O que podemos encontrar em maior referencial é “Teatro e
História”, “História do Teatro” e ainda é possível encontrar um vasto material no que diz respeito a
“Teatro na Educação”.
Desde o dia em que escolhi o magistério como vida profissional, e, por conseguinte, a
História, procurei desenvolver atividades lúdicas e teatrais para tornar mais atrativos os conteúdos
do currículo, haja visto a experiência adquirida ao longo do tempo.
A escola precisa de novas metodologias de ensino, sobretudo por que, nos dias atuais, tornase um desafio ensinar para uma geração que já nasce no mundo digital. Dentro dessa perspectiva,
justifica-se o presente trabalho com o intuito de contribuir com formas não tradicionais de ensino.
Em minha experiência docente, sempre que possível, levava para sala de aula, peças ou
filmes que tivessem algo a ver com a matéria em questão. Fiz algumas atividades teatrais, buscando
na metodologia do teatro e do lúdico, aspectos do cotidiano do Brasil durante os estudos sobre a
República Velha (1889-1930), com o domínio das oligarquias e a mudança do eixo econômico para
São Paulo.
A experiência citada acima foi realizada extra classe, com os alunos que estavam
interessados em uma forma mais dinâmica de aula. Fato que nem todos os alunos irão participar
diretamente, não sendo o foco do projeto em “forçar” nada, pois o Teatro não é só palco há várias
formas do aluno participar sem estar no palco5.
O ato de representar ou de dramatizar, no teatro, pode ser analisado de forma a tornar
palpável, as representações de uma coletividade e/ou apenas de um indivíduo. Dessa maneira o
teatro pode ser usado como uma metodologia de expressar artisticamente essas representações.
Nesse projeto em desenvolvimento, com o auxílio dos PCNs, veremos que o ato de
dramatizar (teatro) contribui com a educação e principalmente no ensino de história. Mas não
somente isso, o desenvolvimento cognitivo e a realidade que cerca o indivíduo, nesse caso o aluno:
O ato de dramatizar está potencialmente contido em cada um, como uma necessidade
de compreender e representar uma realidade. Ao observar uma criança em suas
O aluno pode ser: maquiador, sonoplasta, iluminador, coreografo, assistente de direção, figurinista etc. Todas essas
atribuições fazem parte do teatro e do espetáculo como um todo.
5
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primeiras manifestações dramatizadas, o jogo simbólico, percebe-se a procura na
organização de seu conhecimento do mundo de forma integradora.6.

Reverbel defende a importância do uso do teatro no ensino, pois proporciona resultados
satisfatórios no desenvolvimento das habilidades cognitivas do aluno:
As capacidades intelectuais como a espontaneidade, a imaginação, a observação, a
percepção e o relacionamento social, inatas em todo ser humano, mas que necessitam
desenvolver-se mais e mais encontra nas atividades dramáticas o seu maior estímulo.
As habilidades físicas, voz, olhar, gestos, movimento, equilíbrio, flexibilidade,
expressão corporal e verbal desenvolvem-se através dos exercícios dramáticos.7

Ora, se o teatro pode auxiliar de forma pedagógica no ensino, seja ele de qualquer
disciplina, acredito que o uso dele no Ensino de História pode tornar os conteúdos mais prazerosos
e atrativos.
Um exercício teatral que pode ser usado em sala de aula é o jogo teatral. Ele, nada mais é o
jogo do improviso para fins de preparação de atores, sejam eles profissionais, no uso para iniciantes
e até mesmo nas atividades escolares8.
Feito nesse espaço tem como objetivo o auxílio na interação do aluno com os demais
colegas, professores e com os conteúdos a serem trabalhados pedagogicamente. Coletividade,
cooperação, imaginação e criatividade podem ser trabalhadas em grupos com determinados jogos9
As aulas, sejam elas de história ou não, podem ser conduzidas de várias formas, expositivas,
com o auxílio de filmes, através de debates, com músicas, sempre respeitando a individualidade de
cada aluno e turma. Não podemos nos enganar achando que em todas as turmas alcançaremos 100%
de eficiência com esse projeto. É um desafio e ao mesmo tempo algo divertido.
Sobre o Ensino de História os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam que “o ensino de
História tende a desempenhar um papel mais relevante na formação da cidadania, envolvendo a
reflexão sobre a atuação do indivíduo em suas relações pessoais como grupo de convívio e sua

6

BRASIL, Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: arte. Brasília: MEC/SEF, 1997. p. 83.

7

REVERBEL, O. Um Caminho do Teatro na Escola. São Paulo: Scipione, 2002. p .9.

8

SPOLIN, V. Improvisação para o teatro. (I. D. KOUDELA, Trad.) São Paulo:Perspectiva, 2000.

SPOLIN, V Jogos Teatrais para a sala de aula: um manual para o professor. (I.D. KOUDELA, Trad.) São Paulo:
Perspectiva, 2007. p 29.
9
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participação no coletivo”10. Vemos uma preocupação no exercício da reflexão e do trabalho
coletivo para o ensino de História.
Ainda sobre o Ensino de História e endossando o pensamento acima, a BNCC afirma que:
Para se pensar o ensino de História, é fundamental considerar a utilização de
diferentes fontes e tipos de documento (escritos, iconográficos, materiais, imateriais)
capazes de facilitar a compreensão da relação tempo e espaço e das relações sociais
que os geraram.11

O uso de diferentes fontes ajuda na compreensão dos assuntos históricos relacionados ao
currículo escolar. Acreditamos que associada a novas metodologias de ensino, essa compreensão se
dará de modo mais fácil, prazeroso e atrativo. Essas três palavras juntas, auxiliam no
desenvolvimento do processo de ensino e, isto posto, a relação professor – aluno – aprendizagem se
torna mais tangível.
O MÉTODO E A PEÇA
Para uma primeira conversa com os alunos, o professor pode usar o método aula-oficina
desenvolvido por Isabel Barca12. A ideia é que, primeiramente, o professor selecione conteúdos da
turma a ser trabalhada, pergunte aos alunos o que eles sabem a respeito e, então, selecione as fontes
históricas pertinentes para a aula em questão. Após isso, o professor e os alunos devem analisar os
materiais e as fontes, fazendo inferências e comparações. Todos devem se envolver nesse processo.
O assunto que sempre chama a atenção dos alunos é a Mitologia Grega. Esse conteúdo é
tratado de várias formas, fora do ambiente escolar, através de Jogos de computador como, por
exemplo, Age of Mythology13 ou jogos de RPG14.

10

PCNS

11

BNCC p. 398

Historiadora portuguesa, é docente de mestrado da Universidade do Minho, em Portugal. É um modo de trabalhar
feito por ela em 1999, resultado das aulas que ministrava na Universidade do Minho. A aula-oficina vai contra a
corrente que não se preocupa com o que ensinar e prioriza em manter o grupo motivado. Disponível em: https://nova
escola.org.br/conteudo/930/isabel-barca-fala-sobre-o-ensino-de-historia.
12

Jogo de computador de estratégia em tempo real baseado em mitologias produzido pela Ensemble Studios e
distribuído pela Microsoft Game Studios.
13

Sigla RPG, oriunda da expressão em inglês “Rol Playing Game” define um estilo de jogo em que as pessoas
interpretam seus personagens, criando narrativas, histórias e um enredo guiado por uma delas, que geralmente leva o
nome de mestre do jogo. WWW.tecmundo.com.br/video-game-e-jogos/243-o-que-e-rpg-.htm.
14
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Sempre que esse conteúdo aparece no livro didático, todos logo se lembraram dos jogos e
principalmente dos Deuses.
Para aguçar a curiosidade dos alunos, levei Contos e Lendas da Mitologia Grega 15, nele as
histórias mitológicas são relatadas de forma lúdica e de fáceis compreensões. Tem um texto bem
simples e coloquial, indicado principalmente para crianças e jovens entre 9-14 anos, para iniciar o
conhecimento de mitologia grega, pois as histórias são bem resumidas.
Após a leitura de partes do livro, fomos ao laboratório de informática e usando a internet,
“levei” os alunos a fazer um tour no Museu do Louvre16, museu ainda muito distante da realidade
dos alunos dessa instituição. O intuito era ver as imagens gregas disponíveis, pois infelizmente o
acervo brasileiro ao qual tínhamos acesso foi parcialmente destruído devido ao incêndio no Museu
Nacional17. Os alunos personificaram as imagens vistas no livro, com as imagens vistas no Louvre.
O tour serviu para tornar mais visível o modo em que os gregos viam seus Deuses, mais
precisamente as obras gregas. Foi imprescindível a ajuda do professor de Artes nesse sentido, pois à
partir da ótica das artes o professor mostrou as características da arte grega.
A internet sofre duras críticas dentro do ambiente escolar, pois segundo alguns colegas de
profissões, ela desconcentra o aluno. Dessa certa forma, a internet, usada como ferramenta
pedagógica se torna uma grande aliada, pois possibilita aos alunos acessos a lugares ainda não
visitados e as vezes inexistentes em seu imaginário, dependendo de sua realidade financeira.
A partir da leitura em sala, divididos em grupos, os alunos escolheriam mitos contidos no
livro. As histórias escolhidas foram Mito de Criação de Cronos, Zeus, Hades e Posseidon, Ártemis,
Medusa, Atlas, Perséfone e o Nascimento de Atenas.
Feito isso, cada grupo ficaria responsável por fazer pesquisas na internet sobre as mitologias
como o objetivo de trazer mais fontes. Solicitei aos grupos que trouxessem as referências
pesquisadas.
Eu sugeri a produção de um texto autoral explicando o que cada grupo teria entendido da
cena em que leu. A autoria do aluno mobiliza seus saberes, pois ali, estão expressando através de

15

Pouzadoux, Claude. Contos e Lenda da Mitologia Grega. São Paulo, Editora Schwarcz, 2001

Localizado em Paris, o Museu do Louvre abriga uma das maiores coleções de arte grega do Mundo. É possível fazer
uma visita/tour por suas instalações através do link: https://www.louvre.fr/en/routes/greek-sculpture.
16

Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/09/04/o-que-se-sabe-sobre-o-incendio-no-museunacional-no-rio.ghtml acesso em 21/11/2019
17

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3199

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

suas releituras, suas visões do mundo e a forma que enxergam o fato histórico. Os textos produzidos
viraram pequenas histórias “esquetes”18.
Os figurinos, foram confeccionados pelos próprios alunos. Assim tivemos a participação dos
alunos que não atuaram. Tudo foi aproveitado e reciclado.
Foram aproveitadas fantasias de carnavais utilizadas em anos anteriores, promovendo uma
reciclagem de material carnavalesco. Lençóis viram roupas e cenários assim como mesas e cadeiras,
se transformam em montanhas apenas com um pano marrom por cima. O que vale ressaltar é a
fomentação do uso da imaginação por parte do aluno.
Materiais como pistola de cola quente, colas, papéis etc., foram fornecidos pela escola, caso
isso não aconteça, a saída é trabalhar com o material que se tem, usando os materiais que estejam
disponíveis. Na experiência relatada, a escola forneceu todo o material que faltava, pois há uma
taxa de material paga pelos responsáveis para a compra desses materiais.
Os ensaios foram feitos na própria escola, no contra turno pois há uma sala vaga. Ela foi
usada durante o desenvolvimento do espetáculo dos alunos no contra turno.
Foi possível verificar a importância dada pelos alunos na participação da aula, uma vez que,
todas as pesquisas, oficinas e textos foram feitos de maneira rápida. Um dos objetivos, se possível
é que os alunos apresentem a peça para o corpo discente e docente da escola.
As enquetes foram apresentadas de formas simultâneas, dentro da sala de aula. O objetivo
era que ao entrar na sala, os outros alunos fizessem uma viagem e entrassem no Mundo Grego.
Cada pessoa que entrava recebia uma coroa de louros, foram confeccionadas 185 coras
feitas com material de borracha, glitter e um arco.
A avaliação foi feita da seguinte forma, cada um dos 13 professores, passaria pelo grupo
onde a apresentação estava sendo apresentada, deveria ver a cena sem intervenção. Respondendo as
seguintes questões: a) Os alunos expressaram ter entendido o objetivo da squete apresentada, tanto a
abordagem do contexto histórico quanto a reflexão sobre a Mitologia Grega? b) De que forma a
apresentação pode ajudar a compreender esse assunto?

A palavra "esquete" vem do termo inglês Sketch muito utilizado no teatro para se referir a pequenas peças ou cenas
dramáticas, geralmente com menos de dez minutos de duração.
18
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Todos os professores responderam a questão A afirmando que os alunos estavam seguros
das informações passadas e que pareciam que não estavam representando, em suas falas eles eram
os Deuses. De forma clara e descontraída conseguiram passar o conteúdo.
Sobre a questão B, os 13 professores afirmaram que: “o teatro ajudou na desenvoltura e que
os alunos de forma lúdica conseguiram personificar os fatos mitológicos”
Podemos ressaltar que os textos produzidos pelos alunos viraram aulas e as aulas viraram
textos. Vemos a importância dessa perspectiva de “aula como texto” como apontado por Ilmar de
Mattos. Para o autor: “A aula como texto é uma criação individual e coletiva a um só tempo;
criação sempre em curso, que permanentemente renova um objeto de ensino em decorrências de
novas leituras, de outras experiências vividas […]”19. O autor ainda menciona o contar história por
intermédio de uma aula como texto, de modo categórico, colabora na construção de identidades,
construção de cidadania e a ressignificação da memória.
Cada aula tem seu palco (escola), seu público (turma); seu texto, ou seja, autor ou autores.
Quando o professor propõe ao aluno escrever como suas palavras o que ele entendeu acerca de um
determinado conteúdo promove saberes, de modo que automaticamente o aluno desenvolve seu
papel de autor. A mediação do professor é imprescindível para que o aluno articule seus
conhecimentos.
Os conhecimentos gerados no ambiente escolar geram experiências docentes e discentes. A
cada contato com o diferente uma experiência é adquirida. Reforçando tais ideias, referente as
experiências, salienta Monteiro:
Experiências de vida, experiências profissionais, tudo integrado, os professores
expressam de maneira bem clara essa característica identificada por Tardif e Lessard:
seu trabalho, formação, história de vida integrados e constituintes de uma experiência
que, por sua vez constitui saberes muito próprios, personalizados, que expressam um
modo de ser, de ver o mundo e a profissão. 20

Os conhecimentos adquiridos na academia, juntamente com a experiência vivida ao longo de
sua trajetória, são imprescindíveis no que tange a formação docente.

MATTOS, Ilmar Rohloff. Mas não somente assim! Leitores, autores, aulas como texto e o ensino-aprendizagem de
História 2006. p 16.
19

MONTEIRO, Ana Maria. Narrativas e narradores no Ensino de História. In Ensino de História: sujeitos, saberes,
saberes e práticas. Rio de Janeiro: Mauad-x/Faperj.2007.
20
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CONCLUSÃO
O teatro estimula o diálogo sendo, por meio desse, outra possibilidade de contar uma
história, cabendo ao historiador a habilidade de “contar uma história”21.
Esses campos agrupados geram novo saber que, em sincronia, abrem uma visão para o
questionamento do aluno, havendo uma troca de conhecimento entre os envolvidos. A interação
ocorre por meio da emoção, fomentada pela socialização entre os alunos. Todos esses saberes
movimentados geram experiências que as vivendo/passando auxilia-nos na prática e na formação de
professores “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”22
Para Augusto Boal “o teatro nasce quando o ser humano descobre que pode observar a si
mesmo: ver-se em ação. Descobre que pode ver-se no ato de ver- ver-se em situação”23. Refletindo
sobre a citação do autor, o teatro ajuda o ser humano (nesse caso estou evidenciando o aluno) a ter
um reconhecimento de si próprio, a se ver, a se despertar em ação.
Fora do espaço escolar alunos que participam de oficinas de teatro, iniciantes, são de alguma
forma inseguros e tímidos. De certa forma deve-se estabelecer a sensação de segurança, de afeto
dentro dos ensaios “Havendo essa segurança, pode-se experimentar livremente cometer erros com a
certeza de que fora das quatro paredes ninguém vai ficar sabendo”24. Do mesmo modo, no espaço
escolar, o teatro proporciona ao aluno vencer a timidez.
O teatro além de estimular ao diálogo, abre uma visão para o questionamento do aluno, pois
há uma troca de conhecimento entre os envolvidos sendo esse conhecimento apresentado pelo
docente ou o conhecimento desenvolvido pelos discentes.

21

Ibidem a nota 21.

BONDÍA, Jorge Larrosa. Notassobre experiências e o saber de experiência. Conferência proferida no I Seminário
Internacional de Educação de Campinas, traduzida e publicada, em julho de 2002, por Leituras SME. Disponível em
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf
22

BOAL, Augusto. O Arco - íris do desejo: o método Boal de teatro e terapia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1996 p. 27
23

BROOK, Peter. A porta Aberta: reflexões sobre a interpretação e o teatro. 3ª ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2002. P.86
24

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3202

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

REFERÊNCIAS
AMORIM, Carlos. CV-PCC: a irmandade do crime. 11. ed. Rio de Janeiro: Record, 2011.
Base Curricular Nacional Disponível em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518
_versaofinal_site.pdf
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. Ed. Cortez. São Paulo. 2011
BOAL, Augusto. O Arco - iris do desejo: o método Boal de teatro e terapia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1996
BONDÍA, Jorge Larrosa. Notassobre experiências e o saber de experiência. Conferência proferida no I Seminário
Internacional de Educação de Campinas, traduzida e publicada, em julho de 2002, por Leituras SME. Disponivel em
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf
BULFINCH, Thomas. O Livro de Ouro da Mitologia. História de Deuses e Heróis. Rio de Janeiro, Harper Collins, 2012
CARVALHO, José Murilo de (coord.). A Construção Nacional: 1830-1889. – Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, v.2.
CERRI, Luis Fernando in Um lugar na história para a didática da história 2017. Disponível em
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino/article/view/28192
KOUDELA, Ingrid Dormien. Jogos Teatrais. São Paulo: Perspectiva, 2006
______. Apresentação do Dossiê Jogos Teatrais no Brasil: 30 anos in Revista de História e Estudos Culturais.
Janeiro/Fevereiro/Março e Abril de 2007. Disponível em https://www.academia.edu/12339464/INGRID_
KOUDELA_APRESENTACAO_2010_DOSSI%C3%8A_JOGOS_TEATRAIS_NO_BRASIL_30_ANOS._REVISTA
_FENIX?email_work_card=thumbnail acesso 7/12/2019
MATTOS, Ilmar Rohloff. Mas não somente assim! Leitores, autores, aulas como texto e o ensino-aprendizagem de
História 2006. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141377042006000200002&script=sci_abstract
&tlng=pt.
MONTEIRO, Ana Maria. Narrativas e narradores no Ensino de História. In Ensino de História:sujeitos, saberes,
saberes e práticas. Rio de Janeiro: Mauad-x/Faperj.2007
______. Professores de História: Entre saberes e práticas. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007
NEVES, L. R. O uso dos jogos teatrais na educação: uma prática pedagógica e uma prática subjetiva, 2006.
[http://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes/pdfs/neuza.pdf]; Acesso em 29/10/2019.
PASSOS, Marcos P. de. O ato lúdico de conhecer: a pesquisa como processo dialógico de apropriação de
dispositivos informacionais e culturais. 2013. 125 p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Comunicações e Artes,
Universidade de São Paulo, São Paulo.
SILVA, Joice Viviane Silva. Intolerância Religiosa e Teatro no Ensino de História. Paraná. 2017
SIMON Schwartzman, Helena Maria bousquet Boumeny, Vanda Maria Ribeiro Costa in Tempos de Capanema. 1ª
edição: Editora da Universidade de São Paulo e Editora Pas e Terra, 1894 - 2ª edição, Fundação Getúlio Vargas e
Editora Paz e Terra 2000.
SPOLIN, V. Improvisação para o teatro. (I. D. KOUDELA, Trad.) São Paulo: Perspectiva, 2000.
______. Jogos teatrais. O fichário. (I. D. KOUDELA, Trad.) São Paulo: Perspectiva, 2001a.
______. O jogo teatral no livro do diretor. (I. D. KOUDELA, Trad.) São Paulo: Perspectiva, 2001b.
______. Jogos Teatrais para a sala de aula: um manual para o professor. (I.D. KOUDELA, Trad.) São Paulo:
Perspectiva, 2007.
REVERBEL, O. Um Caminho do Teatro na Escola. São Paulo: Scipione, 2002.
__________. O teatro na sala de aula. 2. ed. Rio de Janeiro: Olympio, 1978
SPRITZER, Mirna. A formação do ator: um diálogo de ações. Porto Alegre: Mediação, 2003.
Pouzadoux, Claude. Contos e Lenda da Mitologia Grega. São Paulo, Editora Schwarcz, 2001
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3203

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Sites disponíveis na Internet
https://blogs.oglobo.globo.com/na-base-dos-dados/post/violencia-o-complexo-da-mare-em-5-graficos.html acesso em
19/11/2019
http://www.museudamare.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=124
18/11/2019

acesso

em

https://redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/CensoMare_WEB_04MAI.pdf acesso em 18/11/2019
https://redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/BoletimSegPublica2018.final.pdf acesso em 18/11/2019

Resumo
O trabalho apresenta o Relato de Experiência em uma escola situada no complexo da Maré. Os
discentes enfrentam os desafios de viver em uma comunidade carioca. Na Escola encontram um fio de
esperança. Olhar essa realidade me fez refletir sobre os conhecimentos adquiridos em minha formação
como professor. Como tornar os conhecimentos históricos significativos para esse público escolar?
Essa indagação fomentou a investigação de tornar atrativo para os discentes o ensino de História.
Após observar minhas práticas, percebi que alcançar o domínio do conhecimento não é o fator
principal. Contribuir para as transformações de vida dos alunos, alicerçado nos trabalhos desenvolvidos
no ambiente escolar. Reavaliei minhas práticas docentes fazendo alguns questionamentos: Como
ampliar a visão de conteúdo dos alunos através de métodos que fujam das práticas tradicionais? Como
aproximar os conteúdos históricos aos alunos? Apropriei-me do Teatro, pois estimula ao diálogo,
sendo por meio desse, uma forma de contar uma história, cabendo ao historiador a habilidade de
contar uma história. Esses campos agrupados geram um novo saber, que em sincronia abrem uma
visão para o questionamento do aluno, pois há uma troca de conhecimento entre os envolvidos. A
integração dá-se por meio de emoção, fomentada pela socialização entre os alunos. Todos esses saberes
movimentados geram experiências que auxilia na prática e ou na formação de professores. O eixo da
pesquisa associa o Teatro ao Ensino de História, ajudando aos docentes de História, a partir da
experiência, sendo ela a fomentadora de uma modificação, assumindo um papel na relação de troca,
influenciando no método de ensino, podendo revelar pontos fracos ou omissões nas disciplinas
acadêmicas tradicionais, levando a novas áreas de estudo.
Palavras-chave: Ensino de História- Teatro - Experiência – Saberes Docentes.
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Resumo
Os três textos que compõem este painel trazem como temática a relação entre a figura do/a
professor(a)/pesquisador(a) e as instituições de Educação, sejam elas da Educação Básica ou da Pósgraduação. As três narrativas trazem de forma muito pulsante a busca por uma epistemologia e
metodologia outra, nas quais os indivíduos não são objetos da pesquisa e/ou da aprendizagem, mas
atores que contracenam, vivenciam, experimentam, estão imersos nas cenas, de modo a afetarem e
serem afetados por elas. Essas pesquisas-investigativas-formativas trazem novos caminhos que
possibilitam um (des)formar, um corazonar, um protagonismo singular e polifônico que trans-forma a
partir de uma escuta sensível que reorganiza, que diz dos sujeitos e não só sobre eles, contando também
de nós, pesquisadores/as e professores/as encharcados/as de nossas práticas, de desejos e conceitos,
costurando pequenos e grandes acontecimentos como exercícios de autoria, invenção, estranhamento e
indagação permanentes. Cada um dos textos que virão são, a seu modo, uma forma de protesto, de
resistência, de ousadia, seja na forma de pesquisar, de se relacionar com as crianças nas instituições
educativas, nas formações que propomos e/ou participamos, seja na forma como abrimos frestas, nos
(re)inventando a partir dos encontros com outros sujeitos, diferentes histórias, novos caminhos e
maneiras de caminhar, estranhando o comum, acolhendo o diverso e dialogando com o inusitado. As
escolhas presentes nestes escritos têm estreita relação com os sentidos e com os afetos, como forma de
produzir saberes que acolhem, aproximam, democratizam, ressaltam as diferenças e as singularidades e
afastam o ódio, o fascismo e a negação da alteridade. Diante disso, apresentamos nas linhas que seguem
ideias e ideais de formação e pesquisa que buscam um intenso diálogo entre a universidade e as
instituições educativas, o sujeito e o(a) professor(a)/pesquisador(a), corpo e mente, emoção e razão,
cognição e sentidos.
Palavras-chave: Pesquisa; Formação; Narrativas; Democratização.
PESQUISAR EM CENÁRIO DE DESENCANTO E ENTUSIASMO, LUTA E RESISTÊNCIA:
SOBRE (DES)FORMAR JOVENS PESQUISADORES
Adrianne Ogêda – UNIRIO
João Paulo Rangel – UNIRIO/EDEM
Michelle Dantas Ferreira – UNIRIO/SME C
Celso Sánchez – UNIRIO

INTRODUÇÃO
[...] Estas raízes estão vinculadas às origens de vocação elitista de nosso ensino
superior, transferidas à pós-graduação, que é tomada como último reduto da
qualidade, por certos grupos que confundem boa qualidade com grau de exclusão. A
manutenção desta postura vem desfavorecendo variados contingentes sociais quanto
às possibilidades de aprofundamento de sua formação. Os setores envolvidos com
mestrados e doutorados precisam ampliar suas perspectivas sociais, sem perder a
ciência como referencial. Devem reconhecer, no entanto, que, como processos
educativos, com objetivos também diferenciados, mestrados e doutorados são meios
de fazer ascender a padrões culturais diferentes segmentos sociais, à altura das
conquistas humanas em conhecimentos. Passa também por este nível formativo a
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socialização dos conhecimentos acumulados pelo esforço e contribuição de todos os
cidadãos que, em última instância, fornecem o dinheiro necessário ao financiamento
de cursos e pesquisas, por meio de impostos. Portanto, o papel social desse segmento
educativo é também do interesse público. (GATTI, 2001, p. 114)

A epígrafe que abre este texto convida a pensar na tensão entre concepções a respeito do
papel social do ensino superior, sobretudo a pós-graduação: direito ou privilégio? Espaço que tem
sido historicamente de exclusivo acesso para uma restrita fatia da população de nosso país e difícil
permanência para os poucos que conseguem furar a bolha de exclusividades e privilégios.
Conquistadas após muita luta, as políticas inclusivas dos últimos anos e a ampliação das vagas de
acesso às universidades têm sofrido sucessivos ataques e desmontes no governo em exercício.
Políticas públicas de financiamento das universidades e de acesso ao ensino superior de governos
anteriores, a exemplo do REUNI (Reestruturação e Expansão das Universidades Federais),
PROUNI (Programa Universidade para Todos) e das cotas raciais, dentre outras, representaram em
algum nível a existência de um diálogo entre a sociedade civil e o poder executivo.
O cenário atual, no entanto, é outro. A universidade pública encontra-se sob ataque direto.
Reitores de respeitadas instituições de ensino superior têm sido empurrados “goela abaixo” de suas
respectivas comunidades acadêmicas, ignorando suas escolhas e listas de preferência 1 e a própria
infraestrutura de funcionamento de seus campi encontram-se sob risco de paralisar diante da
redução do financiamento ou até mesmo dos cortes dos chamados gastos discricionários2 previstos
no contingenciamento3 promovido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) em abril de 2019.
Órgãos fomentadores da pesquisa e extensão, como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), foram obrigados a rever a concessão de milhares de bolsas de pesquisas. Além disso, os
dois ministros que comandaram a pasta até, ao menos, o fim do primeiro ano do atual governo,
eleito em 2018 e empossado em 2019, não apresentaram projetos consistentes de melhoria da

https://educacao.uol.com.br/noticias/agencia-estado/2019/12/25/bolsonaro-impoe-novas-regras-para-escolha-dereitores-de-universidades-federais.htm
1

Gastos discricionários é o gasto com custeio (ou despesas correntes), utilizado para manter o funcionamento das
universidades: são as contas de luz, de água, as bolsas acadêmicas, insumos de pesquisa, compra de equipamentos
básicos para laboratórios e pagamento de funcionários terceirizados, além das chamadas despesas de investimento (ou
de capital), que são basicamente as obras das universidades e a compra de equipamentos.
2

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/15/entenda-o-corte-de-verba-das-universidades-federais-e-saiba-comosao-os-orcamentos-das-10-maiores.ghtml
3
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Educação Superior4 – e nem mesmo da Educação Básica, apesar do alegado remanejamento5 do
dinheiro de uma para a outra – e mais: ataques verbais a essa mesma comunidade acadêmica via
jornais e/ou redes sociais se tornaram constantes e corriqueiros6. Ademais, a exaltação à ditadura
brasileira por parte de integrantes do governo em exercício7 não permite surpresas em relação à
simpatia reservada também a política educacional daquele período8, que não só criou mecanismos
de ordem legal, mas abriram espaço para a educação como negócio lucrativo e permitiram a
transferência de grandes quantidades de recursos públicos para a rede particular (GERMANO,
1993).
Evidencia-se a opção pelo incentivo à privatização da educação e a redução da oferta de
ensino público das atuais políticas públicas. Na contramão desta tendência privatista, esse artigo
enfatiza a necessidade de fortalecimento da educação pública e sua democratização. Sabemos, no
entanto, que a garantia do acesso à formação não é condição única e exclusiva para a efetiva
democratização almejada. Cunha (2017) chama a atenção para a necessidade de reivindicarmos uma
outra relação de poder pela universidade democratizada que, a partir do conceito de sociologia das
emergências de Santos (2004), se coloque contra a monocultura do saber, onde:
[…] o saber científico saiba dialogar com outros saberes e avance em direção da
anulação daquilo que Santos denomina de sociologia das ausências (2004), onde não
há ignorância em geral nem saber em geral. Toda a ignorância refere-se a certo saber e
todo saber é a superação de uma ignorância em particular. (CUNHA, 2017, p. 825).

Para Santos (2004), essa perspectiva que relega os saberes ditos não científicos a ignorância,
precisa ser substituída por uma “ecologia dos saberes” que leve em conta as diversidades de saberes
colocando-os em diálogo e confronto. A questão da democratização do conhecimento estaria assim
na aposta da reconfiguração de saberes, sendo necessário para tanto, que a universidade se abra para
que a sociedade a adentre, trazendo também, os seus saberes e legitimando-os.
Este artigo nasce da confiança de que os espaços formativos, nos diferentes níveis de ensino,
precisam (e podem!) constituir-se em oportunidades de acesso ao conhecimento socialmente

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/12/ideologia-polemica-e-paralisia-marcam-mec-sob-abrahamweintraub.shtml
4

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/euestudante/ensino_educacaobasica/2019/08/09/internaeducacaobasica-2019,776391/remanejamento-de-verbas-entre-ministerios-prejudica-mec.shtml
5

https://exame.abril.com.br/brasil/ministro-da-educacao-repete-que-ha-plantacoes-de-maconha-nas-universidades/

6
7

https://veja.abril.com.br/politica/doze-vezes-em-que-bolsonaro-e-seus-filhos-exaltaram-e-acenaram-a-ditadura/

https://theintercept.com/2019/12/23/weintraub-abre-portas-universidades-estrangeiras-luiz-bevilacqua/?comments=1

8
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organizado, espaços de sociabilidade (MAFFESOLI, 1995) em que se firmem relacionamentos
solidários – e não individualistas, competitivos ou meritocráticos – de compartilhamento e
construção coletiva de saberes, que possibilitem a produção de si no sentido foucaultiano, em uma
ideia de formação proposta a partir do que ele nomeia “Tecnologias do Eu”. Essas tecnologias:
[...] permitem aos indivíduos efetuar, por conta própria ou com a ajuda dos outros,
certo número de operações sobre seu corpo, sua alma, pensamentos, conduta, ou
qualquer forma de ser, obtendo assim uma transformação de si mesmos com o fim de
alcançar certo estado de felicidade, pureza, sabedoria ou imortalidade. (FOUCAULT,
1995, p. 48)

Superação de uma ciência morta através da amorosidade. Diante de um cientificismo que
opera a partir da separação discursiva entre razão e emoção, e que não reconhece nesta última
qualquer valor no processo de construção da inteligência ou do conhecimento humano, defendemos
corazonar o pensamento, no sentido que Guerrero Arias (2011) atribui:
La hegemonía de la razón cartesiana construyó una visión fragmentada de lo humano
al decirnos que somos solo seres racionales, y desde una razón sin alma, se nos alejó
del espíritu de la vida. Todas las sabidurías insurgentes, en cambio, han tenido una
visión holística de lo humano, pues siempre han sabido que somos, sobre todo,
corazón y que desde el fuego que habita en su interior, podemos dar un sentido
distinto no solo a la inteligencia, sino a la vida [...]; de ahí la necesidad de empezar a
corazonar como respuesta espiritual y política insurgente, puesto que el corazonar
reintegra la dimensión de totalidad de nuestra humanidad (GUERRERO ARIAS,
2011, p. 29).

Assim, a ideia de corazonar é antes de tudo, uma proposta de rompimento com os
reducionismos que fragmentam o conhecimento, deslocando do corpo e dos sentimentos, o saber
que está internalizado, produzindo um outro ponto de vista sobre e com o mundo, de forma integral,
política e espiritual. O conhecimento descorporificado, externalizado vai desintegrando e
fracionando as possibilidades do ser de existir com inteligência e afeto, impossibilitando o
entendendimento do próprio ato afetivo como cognitivo.
Corazonar torna-se, por assim dizer, um ato de rebeldia. A luta contra o colonialismo passa,
dessa forma, necessariamente pelo desarme do gatilho conceitual da narrativa hegemônica que, para
criar o privilégio, criou a escassez. Contingentes populacionais gigantescos são condenados ao
confinamento de uma prisão sem muros, o trabalho braçal, que segundo a concepção colonial é
incapaz de produzir conhecimento. O corpo está preso ao mundo físico e sensível, que precisa ser
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superado para que se alcance a virtude e a razão. Na medida em que vai sendo cada vez mais
absorvida pelas relações produtivas, essa dicotomia contribui para uma separação cada vez maior
entre a sociedade e a natureza e para a ilusão do controle da primeira sobre a segunda. Além disso,
o desprezo tanto pelo corpo quanto pelas emoções no sentido da construção do saber humano, aos
poucos, retira dos homens e mulheres a chance de narrar suas próprias experiências. Walter
Benjamin (1994), em “O Narrador”, já manifestava uma preocupação segundo a qual a arte de
narrar estava e está em vias de extinção. Segundo o autor, é cada vez mais difícil encontrar pessoas
capazes de narrar devidamente acontecimento diversos. Narrar aqui assume o significado de
atribuição de sentido aos acontecimentos e à experiência pessoal através das emoções.
Voltando nossa atenção para a dimensão do coração, destacamos o trabalho do professor
argentino Rodolfo Kusch. Para ele, que passou anos estudando as culturas ameríndias do centro-sul
da América do Sul, como os Aymara, os Ayoreo e os Guarani, ficou perceptível que o coração e as
emoções aparecem nesses grupos como determinantes no processo de tomada de decisões das
lideranças tribais e todas essas decisões eram vistas pelo senso comum como absolutamente
racionais. É como se essa dimensão emocional funcionasse como um regulador do juízo individual.
O componente emocional aqui é tido pelo pesquisador como elemento fundante para uma
investigação profunda do mundo que supere a dicotomia sentir/pensar e considere o sujeito de
maneira integral e integrada. E isso serve também para os cientistas e acadêmicos. Para Kusch
(2000):
Detrás de toda cultura está siempre un suelo. [...] que se trata de un lastre en el sentido
de tener los pies en el suelo, a modo de un punto de apoyo espiritual, pero que nunca
logra fotografiarse, porque no se lo ve. [...] Y ese suelo así enunciado, que no es ni
cosa, ni se toca, pero que pesa, es la única respuesta cuando uno se hace la pregunta
por la cultura. Él simboliza el margen de arraigo que toda cultura debe tener. Es por
eso que uno pertenece a una cultura y recurre a ella en los momentos críticos para
arraigarse y sentir que está con una parte de su ser prendido al suelo (KUSCH, 2000,
p. 109).

TARDES EM VOLTA DA RODA: EXPERIÊNCIAS DE NARRATIVAS EM REDE DE TROCA
[...] Em primeiro lugar, está a questão da total impossibilidade do distanciamento e da
assepsia metodológica ao lançar nossos olhares sobre o mundo. Isso não significa falta
de rigor mas significa que devemos ter sempre presente que somos irremediavelmente
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parte daquilo que analisamos e que, tantas vezes, queremos modificar. (VEIGANETO, 2007, p. 35)

Apresentaremos uma experiência no âmbito da formação em nível de Pós-graduação que se
afina com esse movimento de democratização dos saberes e construção da universidade como
espaço de ser-estar juntos (MAFFESOLI, 1995). Neste trabalho trazemos, portanto, um relato
reflexivo sobre essa experiência formativa, que se deu no primeiro semestre de 2019, com uma
disciplina do Mestrado em Educação de uma universidade pública federal do Rio de Janeiro,
ministrada por dois de nós e cursada pelos outros dois. O trabalho final do curso consistia na
produção de relatos pelos mestrandos, cujo desafio era escrever sobre os percursos vividos por eles
que os levaram até a escolha de seus temas de pesquisa, destacando também as reverberações da
disciplina em suas trajetórias. Aqui, os trechos do trabalhos finais destacados – que estarão em
itálico, em parágrafo destacado do texto e contarão com as iniciais dos/as autores/autoras, a fim de
preservarmos suas identidades – não tem intenção ilustrativa, eles entram ampliando o diálogo com
outros autores e alargando a compreensão do que a disciplina mobilizou, suas potências para o
campo da formação de pesquisadores.
Será que as políticas públicas para a educação em direitos humanos são capazes de
promover o sentimento de empatia pelo outro? Quais práticas pedagógicas poderiam promover
esse sentimento? (MDF, 2019)
Os professores procuraram desenvolver uma metodologia de trabalho voltada para a
construção de uma experiência coletiva de trocas de saberes, que permitisse refletir sobre o
significado do ingresso no mestrado e da construção dos diversos projetos de pesquisa e de vida,
que ali se cruzaram.
Buscavámos assim o corazonar da sala de aula e a experimentação da construção da autoria
dos mestrandos, elementos que consideramos fundamental para a constituição da jornada do
mestrado. Além dos trabalhos finais, que aqui trazemos alguns trechos, realizamos também a leitura
semanal de uma relatoria das vivências do encontro anterior a que chamamos de Mestrariências,
inspirados pelas Escrevivências de Conceição Evaristo, propunhamos que escrevivessem suas
experiências no mestrado.
Através do diálogo com diferentes pessoas, vivências e idades, acabamos
estabelecendo relações de alteridade e de preservação da ancestralidade […]
aprendendo, portanto, a ler e narrar, registrando histórias individuais e coletivas.
(BDS, 2019)
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O que afinal é ser pesquisador? O que esperar de um curso de pós-graduação? Quais
caminhos de pesquisa seguir? Interessava-nos que o grupo pudesse se constituir como rede de apoio
e proteção uns para os outros, que pudessem criar laços de confiança que tornassem possível a
exposição dos não saberes, das dúvidas, de si próprios. Não retiramos as roupas de pesquisador para
colocar as de sujeitos; imbricam-se os percursos de vida e formação nos temas/questões que
desejamos investigar. Como nos anima as questões de pesquisa por nós eleitas? Como se
constituíram nas teias de experiências vividas por cada um de nós?
Nós, da turma de [...] de 2019.1 nos tornamos uma aldeia por alguns meses. A vida
acelerada que vivemos hoje não nos deixa enxergar coisas assim. Aldeias clareiam
nossa visão e nos permitem ser melhores em nossos gestos e olhares. A consequência
disso é que uma vez que sentimos o poder da Aldeia, ganhamos a capacidade de viver
a aldeia aonde quer que estejamos, pois ela já se encontra dentro de nós. (ML, 2019)

O cenário que se descortinava: início de semestre. A sala estava cheia. De um lado estavam
aqueles e aquelas que haviam acabado de ingressar no mestrado, após um (sempre penoso) processo
seletivo; de outro, dois professores com a difícil missão de estimulá-los e orientá-los da melhor e
mais significativa forma possível. Cada qual com sua história feita de desejos e de lutas. Cada
um/uma com uma ideia sobre o que encontrar naquele espaço: a sala de um programa de pósgraduação em Educação de uma universidade pública brasileira. Olhares e corpos sentados, à
espera. À espera de descobrir, nos encontros que se anunciavam, o que afinal seria ser um
mestrando. Com o que se relacionariam nos próximos meses? Quem seriam os interlocutores? O
que esperar dos novos pares com os quais conviveriam nos próximos, pelo menos, dois anos? O
que, afinal, é fazer pesquisa naquele contexto? Perguntas, curiosidades iniciáticas, além de alguma
ansiedade.
[...] o primeiro entrave circunscreve-se na eleição do objeto de pesquisa – prefiro
nomeá-lo de sujeito de pesquisa, pois não creio na neutralidade a fim ao projeto
cientificismo presente na modernidade e questionado pela contemporaneidade. (VSS,
2019)

Ingressar nesse novo universo pode ser um tanto intimidador. Afinal, lá estamos nós com
nossas experiências prévias, nossos desejos de pesquisa, para expor para nossos pares o que nos
interessa pensar, nossos questionamentos e inquietações. Serão bem recebidos? Por que crivo
passaremos nós e nossas referências? Nossas perguntas fazem sentido ao serem examinadas pelo
outro? Ao nos expormos ao desconhecido, sabemos correr o risco de serem expostas também nossas
vulnerabilidades, fragilidades, dúvidas e lacunas. Como o outro nos escutará?
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Questionamos tanto o fato da importância da experiência dentro da academia, mas esta
não contempla os trabalhadores que querem colocar sua experiência dentro de uma
sala universitária. (PFSG, 2019)

Logo de início, afirmamos um princípio relacional fundamental que regeria o funcionamento
daqueles encontros: a escuta e o acolhimento ao diferente. O cuidado permanente com o que é o
outro e o que ele traz, expresso na forma de receber suas ideias, saberes e não saberes.
Não se trata de uma delicadeza a impedir o embate, necessário e formador, mas sim em uma
conduta ética com relação ao outro e em uma ação solidária que inclui e cria ambiência para a
efetiva partilha do que somos, do que pensamos, do que não sabemos. Há aqui também uma
concepção de ciência que não arroga para si a prerrogativa de ciência-verdade, mas que tensiona os
estabelecidos, ferrolhos a impedir a abertura e a troca entre nós.
[…] um grupo que vivencia processos de investigações potentes, tendo universo a
explorar, mas também dúvidas compartilhadas, uma vez que, possibilita visualizar
meu projeto por outras lentes, já que as histórias de cada sujeito permitem um olhar
novo, que antes não era questão para cada um do curso. (EOS, 2019)

O desejo era o de que o espírito reinante no grupo fosse o da sociabilidade na perspectiva
Maffesoliana que se dá com o engendramento das pessoas que reavivam cotidianamente o estarjunto, o estar em comunhão, de correspondência (entendida como estética), através dos sentidos e
reflexões compartilhados. Potência não só racionalizável, mas sensitiva, afetiva, emocional. Dessa
forma, a cada encontro dois/duas mestrandos/as ficavam responsáveispor relatar de forma livre o
que for a vivenciado pelo grupo presente. Esses relatos ficaram conhecidos como “mestrariências”,
em uma junção das palavras mestrado e experiências.
Escrever sobre a própria prática e sobre a prática de outras pessoas é um exercício
difícil, porém as mestrariências mostraram que existem inúmeras narrativas sobre a
mesma experiência, cada elemento nos toca de maneira diferente. Cada ser tem um
olhar diferente para as diversas situações do cotidiano, vamos reconstruindo e
ressignificando nossas histórias. Este exercício possibilitou conhecer melhor os
colegas de sala somente pelo modo de escrever. (ABAV, 2019)

No caso específico da formação na pós-graduação, se coloca de forma central a formação do
professor universitário, com ênfase na sua constituição como pesquisador. Temos nos debruçado
sobre as concepções que alicerçam as práticas educativas neste segmento, focalizando de modo
especial a forma como compreendemos a pesquisa e o ser pesquisador. Aqui vale retomar a ideia de
formação de si expressa no parágrafo anterior e também o termo que utilizamos ao nos referimos a
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esse tópico no título desse artigo: “(des)formar”. Aqui interessa-nos sublinhar o caráter de uma
formação não conformada, assumindo uma perspectiva ético-estético-política (GUATTARI, 1981).
A dimensão ética diz de uma concepção de formação que não tem a intenção de dar uma forma
adequada ao professor, mas que propicia a sua desformação, expandindo-a e potencializando a
capacidade de transformação. Convoca à criação estética de caminhos outros, de maior liberdade e
beleza e forja novos encontros, onde o compartilhamento e a abertura dêem o tom. Nessa direção,
nos indagamos sobre de que forma o ingresso num programa de pós-graduação pode se constituir
como uma experiência de “transformação de si mesmo”? E em que rotas possíveis essa
transformação pode se dar? E como, imersos numa lógica produtivista e competitiva, em que reina a
ideia meritocrática, construir no estar-junto a possibilidade de sentidos outros de ser coletivo?
[...] lembro do professor XXXXX, convidado em nossas aulas [...], quando XXXXX
disse que um dia ele olhou para a foto da mãe e viu uma mulher negra, isso o
transformou. Essa fala me marcou muito pois após estudar sobre o feminismo negro,
me olhei no espelho, olhei para minha família, minha avó, minha mãe e meu pai e os
vi negros. (COA, 2019)

Este artigo não assume um tom prescritivo, tampouco ambiciona dizer como se deve fazer
pesquisa. Nos interessa aqui trazer o registro de uma experiência formativa vivida por nós,
destacando as possibilidades de abertura que ela ensejou para que possa ser uma referência possível.
Todas as nossas inquietações e diálogos foram ouvidos como forma de conhecimento
a ser partilhado e isso me toca e me humaniza... (GRG, 2019)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência de corazonar a sala de aula como estratégia pedagógica contribui para aflorar
a autoria como exercício proveniente do encontro, seja do encontro consigo mesmo, ou dos
encontros com o grupo. Nos trechos selecionados dos trabalhos finais dos mestrandos, pudemos
observar a valorização da experiência individual e da escuta sensível na composição das narrativas,
além da importância das narrativas pessoais para a elaboração dos trabalhos. Há, com isso, o
reconhecimento do pesquisador como ser indivisível, não fragmentado e indistinto do meio que o
cerca, ao contrário do que os múltiplos papéis sociais assumidos, diariamente por nós, nos fazem
crer. É este o solo fértil de que nos falava Kusch (2000) sobre o qual emerge cultura e
conhecimento. É neste mesmo solo nutritivo que emoções se tornam pensamentos e reflexões com
os quais a autoria vai se desenhando.
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Não se pode separar, por exemplo, o pessoal do profissional ou o observador do objeto
observado. Ao construirmos a problemática da situação investigada, já estamos inserindo nossa
perspectiva de mundo na pesquisa, antes mesmo da conclusão da investigação. Dessa forma, nossa
indignação, aquilo que nos move, deve ser levado em consideração e estar explícito em nossos
trabalhos. Questões raciais e de gênero jamais poderão ficar de fora quando se discute pesquisa e
educação num país como o Brasil, pois suas implicações práticas influenciam diretamente a vida
cotidiana, interferem na feitura de um mestrado, inclusive quando se decide quem pode e quem não
pode realizá-lo. Além disso, conhecer a si mesmo é conhecer o mundo e vice-versa. A pesquisa
modifica o observador. Se formos capazes de entender isso, poderemos estabelecer um
compromisso com a objetividade científica, o que difere totalmente de uma busca por neutralidade.
Ninguém é uma tábula rasa e não existe conhecimento universal. Só dessa maneira – isto é, com a
localização da produção científica no tempo e no espaço – o conhecimento construído por uma
geração pode ser ampliado e levado adiante pelas gerações futuras.
Na intenção de, como sugere Corazza inspirada em Nietzsche, que essa escrita funcione com
uma flecha, “que um pensador atira, assim como no vazio, para que outro/a a recolha e possa, por
sua vez, também enviar a sua, agora em outra direção” (CORAZZA, 2002, p. 106). Com a metáfora
da flecha resgatamos o que nos fala Copenawa sobre a ideia de que o arqueiro estica a flecha no
passado para alcançar o futuro rumo ao inédito viável; um sonho que independe de acertar o alvo. É
a pedra que Exu atirou hoje para acertar o pássaro ontem, escapando aos limites da razão
conformista, uma vez que não é a chegada que importa, mas as possibilidades de percurso.
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Resumo
Propor uma formação que contemple a diversidade dos sujeitos, aflorando o encontro entre narrativas
diferentes e suscitando múltiplas possibilidades epistêmicas e metodológicas, foi a aposta de uma
disciplina, pertencente ao quadro da Pós-graduação de uma universidade pública do Rio de Janeiro e
ofertada no primeiro semestre de 2019, por dois dos autores do presente texto. Refletir sobre, e
propagar uma proposta formativa que contemple a integralidade dos sujeitos, exaltando suas
singularidades e estimulando a coletividade, empatia e afeto, é o objetivo deste artigo, que reúne os
proponentes da referida disciplina e dois discentes, que além de terem vivenciado juntos a aventura de
ingressarem no Mestrado em Educação, compartilham a experiência de atuarem na Educação Básica –
nas redes pública municipal e privada. Trazer essa vivência ao debate em um evento acadêmico
nacional, que se propõe a discutir didática e prática de ensino, se faz urgente no atual cenário político e
econômico no qual a Educação Pública e a Pesquisa são diariamente atacadas, por meio da propagação
de mentiras, disseminação de teorias há muito refutadas e investimento pesado na segregação,
preconceito e manutenção de privilégios voltados a uma pequena parte da população. Na contramão
desse movimento, buscamos o fortalecimento individual e coletivo dos sujeitos e, consequentemente,
sua integração institucional a partir do sentimento de pertença, de solidariedade e acolhimento das
diferenças, que não só estreitam laços e avivam vínculos, como trazem as dimensões ética, estética,
política, afetiva e humana para o centro da pesquisa e da vida, (des)formando pesquisadores que se
dispõe a corazonar (GUERRERO ARIAS, 2011) o pensamento e a própria pesquisa.
Palavras-chave: Pesquisa; Formação Docente; Educação; Democratização; Corazonar.
INVESTIGAÇÃO-FORMAÇÃO: PROCESSO SINGULAR E POLIFÔNICO
Tiago Ribeiro – INES
Camila Machado de Lima – CPII
Carmen Sanches Sampaio – UNIRIO

PARA UM INÍCIO DE CONVERSA...
Um texto nasce quando termina? – pergunta indigesta e incomum que insiste em fazer-se
presença. É possível o nascimento de um texto sem sua morte? Após a escrita de um texto,
persiste(m) o texto ou seus efeitos sobre quem o lê? Não sabemos... Não queremos saber.
Assinamos este texto a seis mãos; mãos que se encontram e se tocam em momentos distintos... Que
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se animam a falar não de nossos textos de tese, senão dos efeitos e provocações que os textos
escritos no desenrolar de nossas pesquisas, após “terminados” (leia-se tão somente “entregues),
abrem como possíveis, como novos começos, provocações, convites.
A princípio com uma relação de orientadora e orientandos, hoje, nós três, autores deste
texto, mantemos uma relação de afeto e amizade nascida na lide de graduação, mestrado e
doutorado; nestes dois últimos, temos estado juntos, como orientadora e orientandos. Nessa
trajetória, temos podido experimentar o exercício formativo e investigativo como conversação,
(des)aprendizagem, convite, provocação, encontro com o outro, como deslocamento de nossas
crenças, certezas...
Nesse sentido, o presente ensaio fala um pouco não deste percurso partilhado ou de nossas
pesquisas, porém dos sentidos e efeitos que pensar, pesquisar e criar coletiva e compartilhadamente
têm produzido em nós acerca do investigar (e formar-se!) narrativamente. O que pensar, conversar e
refletir a partir de nossas teses e ações investigativas têm nos dado a pensar?
Em tal desafio, trazemos um pouco de nossas vivências e travessias investigativo-formativas
e apresentamos princípios que são caros em nossas aventuras epistêmicas, teóricas, formativas e
investigativas. Por que não inventar modos e maneiras de habitar a pesquisa e a formação? Por que
não tomar a palavra, assumir nossas vozes, imprimir nossos rostos, increvermo-nos nos processos
vividos? O que nos invitam a pensar nossos próprios percursos e pesquisas? O que nos ensinam?
Como pesquisar narrativamente tem reconfigurado e recomposto nossos modos de ser e estar no
investigativo?
PESQUISAR NARRATIVAMENTE: APRENDIZAGENS E TRAVESSIAS COMPARTILHADAS
Assumimos a narrativa em sua tripla dimensionalidade – como método de análise, como
fenômeno investigado (CLANDININ; CONNELLY, 2015) e como gênero de composição/ escrita
de nossas investigações. Tal assunção tem nos provocado no sentido de uma busca constante por
modos de pesquisar ao lado da invenção, da autoria, da singularidade e da irreverência, de maneira
que perseguimos o instituinte, o aberto, o que está em broto, lampejo, sombra, clandestinidade,
fazendo e refazendo-se. E por quê?
Munidos de nossos saberes especializados e ideias formatadas, muitas foram as vezes em
que chegamos ao cotidiano de nossas pesquisas com perguntas prontas e saímos com respostas e
hipóteses bonitas, limpas, totalmente construídas a partir de nossas observações e pontos de vistas.
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Os sujeitos vivos, de carne e osso ficavam de fora, muitas vezes, com suas vozes, histórias e
narrativas.
Se vivemos vidas relatadas e por meio da narração damos sentidos às nossas existências,
como propõe a teoria narrativa (RICOUER, 2010), isto é, se vemos como vemos e compreendemos
o mundo (suas histórias, culturas, sujeitos, fenômenos etc.) como compreendemos por meio das
redes de subjetivação e saberes que vamos tecendo, como podemos deslocar e indisciplinar nossos
pensamentos e leituras diante da complexidade do viver se seguimos apenas com nosso ponto de
vista, nossas vozes, “análises” e contextos? É possível deslocarmo-nos de onde estamos epistêmica
e afetivamente mantendo inalterados nossos territórios cognitivos, afetivos e emocionais?
Receamos de que não. Nossas andanças e travessias investigativas-formativas têm nos
mostrado que a abertura é um princípio indispensável ao fazer pesquisa. Porque pesquisadores com
gente, com sujeitos vivos, em educação, ao debruçarmo-nos narrativamente sobre fenômenos,
relações e acontecimentos que queremos indagar, compreender ou pensar com, estamos em situação
de vida em pulsação em pleno acontecer. Nossos esquemas e mapas cognitivos e mentais não dão
conta da pluralidade e complexidade do cotidiano. A pesquisa, a formação e o cotidiano são
contingência pura. Não há como prever o que é ou pode ser uma pesquisa narrativa, aonde ela pode
nos levar ou em que medida pode excitar a descompor e recompor ideias e miradas. São
multiplicidades, possibilidades e pluralidades de modos de fazer, porém alguns princípios
aproximam diferentes modos de fazer, nos aproximam em nossas pesquisas e teses de doutorados.
Tais pressupostos são fruto de um início de conversa em torno disso de investigar
narrativamente desde a atenção e não da intenção, isto é, da abertura ao acontecimento e do
olhar/sentir atento em nossas investigações, muito mais do que o desejo de explicar, categorizar ou
analisar, sem cair na armadilha de que esta é uma maneira melhor de fazer infestigação; trata-se,
antes, de uma opção ética, política e estética que tem a ver com um modo de ser e estar no mundo.
Para nós, ao mirar as narrativas, miramos as relações, o que se passa entre sujeitos, o
acontecimento, a experiência partilhada, o miúdo, mínimo, minúsculo... E também a nós mesmos,
ao modo do “Eu, caçador de mim” de Ferraço (2003), inspirado em Milton Nascimento.
Nossas ações investigativas partilhadas e o processo de orientação que temos vivido no e
com o grupo de pesquisa nos revela uma premissa inalienável em nosso coletivo, ao julgar pela
produção do mesmo, ao longo de mais de uma década: o processo investigativo é uma ação
solidária e, por isso mesmo, formativa. Viver o investigativo como relação de amizade nos transforma, numa sorte de potência de devir que se pluraliza no encontro com o outro.
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Professoras e professores, pesquisadores e pesquisadoras que habitam o dia a dia da escola e
trabalham com educação e com investigação educativa conhecem a potência do mínimo, do menor,
do que aparentemente parece miúdo e insignificante, mas carrega consigo a força da água que
inventa liberdades em meio às pedras e empecilhos do caminho. Narrar e escolher escutar com
todos os sentidos narrativas, em tempos de ódio, fascismo e negação da alteridade, das diferenças,
como forma de produzir saberes e outras narrações é uma escolha pelo não apagamento das
diferenças e singularidades pulsantes na/da escola.
Aprendemos com Regina Leite Garcia e Nilda Alves a (re)conhecer, valorizar e legitimar os
cotidianos como espaços/tempos de produção de conhecimentos.
Conhecimento como inacabado, permanentemente em movimento, portanto provisório,
múltiplo, transversal e rizomático. A complexidade constitutiva do(s) cotidiano(s) exige de nós o
reconhecimento de que, a cada leitura e nova leitura realizada do vivido, experienciado e
investigado,mais e mais (e mais) complexo, múltiplo e mutante o(s) cotidiano(s) se mostra(m):
porque também nós nos movemos, nos deslocamos, nos trans-formamos nessa viagem.
Faz-se necessária, talvez, nessa aventura, uma dose de audácia epistêmica e irreverência
metodológica para enxergar mais além de nós mesmos, pensar mais além de nós mesmos, abraçar a
possibilidade de desobedecer a cânones das “sagradas escrituras do método”. Assim, em nossas
caminhadas compartilhadas com tantos outros, em nosso estar sendo grávido de outros, temos
vividos deslocamentos, assombros, emocionalidades contestadoras. A partir delas e suas afetações
em nós, pelo limite do presente texto, compartilhamos alguns pressupostos que nossas investigações
têm nos permitido pensar, conjuntamente, sobre isso de investigar com narrativas.
PORQUE PESQUISAR É FORMAR-SE: SOBRE A NARRATIVA E SUA POTÊNCIA DE
TRANS-FORMAÇÃO
Na caminhada singular de cada um de nós que assinamos este texto, fomos descobrindo,
dando-nos conta, no movimento mesmo de trilhar nossos percursos, de dimensões de nossas vidas
de que não nos damos conta. Na pesquisa de tese de doutorado de um de nós, o debruçar-se sobre as
narrativas docentes acerca de modos e maneiras de alfabetizar das professoras revela a potência de
uma relação nas diferenças, pulsante de sensibilidades e emocionalidades problematizadoras
capazes de suspender a lógica produtivista; lógica que, por vezes, impera sobre a instituição escolar.
O encontro e o “conversar” com narrativas, na pesquisa, sobre formas de re-existência,
irreverência, alegria e invenção de professoras negras e crianças das favelas, comunidades e regiões
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pobres e esquecidas pelo Estado, da cidade e do estado do Rio de Janeiro, crianças em sua maioria
negras, provocou e possibilitou ao autor o dar-se conta de sua negritude. Investigar narrativamente
tem disto: buscando prestar atenção e aprender algo, isto é, ser atravessados por algo que nos possa
forçar a pensar, às vezes somos confrontados conosco mesmo. Esse tipo de pesquisa tem a ver com
o pequeno, o mínimo, o desimportante...
Pesquisar narrativamente é viver uma investigação sem holofotes: o narrativo tem a ver
com o que conforma nossas vidas, relações, experiências. Tem a ver com isso que passa todo dia,
que acontece, que irrompe a ilusória normalidade das horas... Tem a ver com o mínimo, com o
pequeno, com o fugaz, efêmero, desimportante, o minúsculo. Não oferece categorias universais
tampouco respostas infalíveis; relaciona-se, antes, como um processo contínuo de composição,
artesania de si, na qual, ao investigar, também nos colocamos em indagação, em posição de
estranhamento, de abertura, de ex-posição.
Colocar-se em posição de estranhamento pode significar, talvez, abrir-se ao encontro com
outras narrativas, outras explicações do mundo, da vida, dos fenômenos: ler outros autores,
conhecer outras epistemologias, aproximar-se de outras narrações: negras, indígenas, surdas,
feministas etc. etc. Não porque esteja de moda, como ouvimos em um encontro acadêmico na área
da educação, em tom de crítica a essa tendência de “buscar outras fontes” para além dos cânones
europeus e ocidentais modernos, senão porque, para sair de nossos lugares epistêmica, ética e
afetivamente falando, há que pluralizar as narrativas, miradas, crenças e mitos com que nos
relacionamos.
Por isso, para nós, investigar narrativamente é pluralizar narrativas, abrir o mundo em
possíveis, na tentativa ziguezagueante de tentar romper nossas injúrias, discriminações e
preconceitos, enxergando, sentindo, tateando mapas, cartografias, redes de sentidos, ideias,
atravessamentos, provocações que a narrativa pode dar a pensar... Em suas pesquisas, o grupo como Abreu (2014), Venâncio (2015) e Viegas (2015) - tem apostado na investigação narrativa e
diferentes possibilidades de modos de fazer/vivê-la (estudos com os cotidianos, pesquisa autobiográfica, conversa como metodologia de pesquisa, rodas de conversa etc.). Esses diferentes
modos de pesquisar narrativamente lançam-se ao desafio de incorporar, inscrever uma pulsação e
uma certa respiração que torna os textos de pesquisa verdadeiras narrações.
E porque narrar como escrever, escrever como narrar? Porque narrar tem a ver com
pluralizar, ir ao encontro de outros modos de ser, estar, viver, habitar o mundo... Outras histórias,
trajetórias, biografias. Outras cosmovisões, experiências de mundo, perspectivas... Tantos e tantos
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3220

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

exemplos poderíamos pensar de nossas caminhadas e das caminhadas narradas por diferentes
amigos do grupo, em suas teses e dissertações...
A menina de 5 anos que diz à professora, no pátio da escola, que do que mais havia gostado
ali era seu cabelo crespo, infantil e poeticamente lembrando que representatividade importa, sim, na
escola, pois o racismo se combate também com beleza, corpo, presença e afirmação de existências
negras... nas relações cotidianas.
O aluno surdo que, ao ser perguntado, diz que cachorro não é ser vivo. Uma vez confrontado
com sua assertiva, confirma-a, com o argumento de que o animal não fala Libras. A princípio o que
parece um “equívoco” conceitual, se nos permitirmos um pouco de suspensão de nossas verdades e
explicações, causas e efeitos, poderia se converter, quem sabe, numa narrativa sobre a importância
da Libras na constituição da pessoa surda, por sua condição de sujeito visual.
O professor que narra sobre o aluno surdo que o perguntou acerca de duas palavras no canto
da tela da televisão, onde era passado um vídeo sobre determinado assunto da aula; palavras que
não haviam sido traduzidas pelo docente para a língua de sinais, enquanto apresentava o filme:
- E o que está escrito ali? – perguntou o aluno.
- Nada de importante. – respondeu o professor.
- E por que você decide se é importante? – insistiu o estudante...
Silêncio. Emudecimento. Há narrativas às quais a resposta possível é o silenciar, ruminar,
atravessar-se, abater-se, padecer da força intempestiva da presença do outro, da alteridade que nos
confronta e afronta, que nos constitui, que nos devém outro de nós, a nos mostrar o que não vemos,
que não compreendemos... Há narrativas que impõem pausas, perda de palavras, mudanças de rotas,
estranhamentos... a impossibilidade de continuar pensando exatamente igual.
Não à toa, pensamos que investigar narrativamente tem a ver com investigar a si mesmo
também, de modo que não podemos destituir o investigar do formar-se ou o fomar-se do investigar.
Para

nós,

viver

narrativamente

uma

aventura

investigativa

é

um

processo

de

investigaçãoformação ou investigação-formação no qual os sujeitos envolvidos, sejam crianças ou
adultos, sejam praticantes dos cotidianos ou autores com os quais dialogamos, são outros legítimos,
existências, potências de afirmação no mundo que nos convidam a pensar e a pensar-nos, que
oferecem pontos de vista outros, outros mundos, sentidos, leituras...
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Por isso, defendemos a conversa com autoras feministas negras, autorxs indígenxs, surdxs,
latino-americanxs, africanxs... Porque aprendemos que não podemos pensar diferente do que temos
pensado sem a relação de alteridade, a escuta do outro, das diferenças sem o exercício de perceber
que não se trata de perguntar se somos racistas (e preconceituosos e ouvintistas e machistas e ee),
mas onde guardamos nossa racismo (e preconceitos e ouvintismo e ee), como nos provoca Grada
Kilomba (2019). Essas conversações nos provocam, excitam, emudecem, desconfortam, atingem...
Dizem da pesquisa e de nós na pesquisa!
Todavia, não inauguramos nem inventamos nada. Os aportes nos quais por ora nos
apoiamos têm rastros e heranças (DERRIDA, 2012) que nos antecedem. Dizem de possibilidades de
conversas, diálogos, partilhas e tessituras coletivas e colaborativas entre universidade e escola
(SÜSSEKIND; GARCIA, 2011), numa sorte de relação na qual não se busca iluminar, capacitar,
explicar uma a outra, senão poder construir pontes de sentidos, interesses, perguntas, processos
formativos e encontros uma com a outra. Trata-se de pressupostos caros a muitos grupos e
pesquisadores em nossas redes de conhecimentos e saberes (ALVES, 2008). As descobertas, que
temos vivido no encontro com tantos, tantas e tantes, têm excitado-nos a inventar modos de viver a
investigação (com) narrativa(s) de forma a assumir uma postura de atenção, escuta e presença para
com o outro, sua experiência, seu corpo, sua história, sua voz...
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As considerações realizadas até aqui e a narração tecida revelam um movimento de
construção de percursos investigativos singulares que, como similitude, têm entre sim o traço
marcante da invenção de possibilidades e a irreverência metodológica. Assim, o que as pesquisas
defendidas pelo grupo do qual fazemos parte revelam são a força inventiva de um posicionamento
metodológico comprometido com a desobediência das normatizações e clausuras dos métodos
estruturados e das regras inegociáveis.
Embora não haja nenhum estudo que se debruce sobre as pesquisas realizadas pelo coletivo,
podemos dizer, a partir da leitura de algumas teses e dissertações, já citadas neste trabalho, que há
uma ebulição criativa no que tange à discussão metodológica e epistemológica que carece de mais
atenção e dedicação, pela potência de ideias e conceitos que deflagra: conversa como metodologia
de pesquisa, pesquisa-experiência, pesquisa-vida, pesquisa-errante...
O que pode a invenção como potência para a construção de caminhos metodológicos em
uma pesquisa? O que faz de uma pesquisa narrativa (ou pode torná-la) uma pesquisa irreverente,
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polifônica, dialógica? Em que medida pesquisar com sujeitos, com pessoas com suas palavras e
experiências, vivências e narrativas, não é um exercício também formativo? Uma investigaçãoformação?
Tantas perguntas... tão poucas respostas. Talvez este texto não morra ou finde aqui, como
encerramento, mas se abra como convite à conversação, como possibilidade de seguir pensando a
partir de um nascimento que começa a acontecer. Não seria um texto, como uma conversa, algo que
não termina, mas começa a nascer e segue nascendo em diferentes espaços e tempos? Algo como
um grupo de pesquisa que se inventa e reinventa no seu acontecer no tempo?
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Resumo
O presente texto reflete sobre o processo investigativo-formativo a partir de experiências vividas no
bojo da realização de duas pesquisas de doutoramento, uma defendida em 2019 e outra neste ano de
2020, em um Programa de Pós-graduação de uma universidade pública do Rio de Janeiro. Ambas as
investigações, embora com objetivos distintos, refletem acerca da formação e do fazer pesquisa como
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exercício de autoria, invenção, estranhamento e de indagação permanentes. Assim, tanto o processo
investigativo quanto o formativo, advoga-se, constitui-se como caminho singular que cada sujeito vai
compondo no encontro com outros. Corroborando tal ideia, o trabalho ora apresentado compartilha
reflexões a respeito do que temos chamado, no grupo de pesquisa de que fazemos parte, de
investigação-formação ou investigaçãoformação: um determinado modo de compreender, viver e habitar o
investigativo e o formativo como exercício de autoria polifônica, em que podemos nos tornar outros de
nós mesmos através e nas relações de alteridade, nas diferenças. Nesse sentido, o artigo convida a
problematizar e pôr em questionamento modos e maneiras de pensar e praticar o formativo e o
investigativo que negam a assunção de que todos e qualquer um temos voz, temos o que dizer,
experiências e saberes que merecem lugar nas arenas de formação e de investigação, que vale a pena
serem narrados, partilhados, visibilizados, reconhecidos. Convidamos, portanto, a partir de percursos
investigativos narrativos singulares sobre e com narrativas docentes e infantis, a um exercício de
insolência epistêmica e insurgência metodológica. Por que não despraticar normas e inventar caminhos?
Palavras-chave: Formação; Singularidade; Polifonia; Pesquisa.
DA ESCUTA SENSÍVEL: CACOS PARA UM VITRAL – NARRATIVAS DE CRIANÇAS
SOBRE A ESCOLA
Flávia Castilho – COLUNI/UFF
Iduína Chaves – UFF
Marcio Mori – UniCarioca

INTRODUÇÃO
“A voz de um passarinho me recita”
(BARROS, 2010, p. 284)

A narrativa é um recitar de passarinho: (en)canta e (re)vela. Encanta como um canto que
revela porque o recitar também é um narrar, um contar. Um contar que, ao deslizar como uma barca
de palavras no aquífero semântico (DURAND, 2002) que inunda os infindáveis cantos da memória,
traz os incrustados símbolos que se soltam e flutuam na correnteza do dizer. E, nesse dizer, as
ideias-força, palavras que se tornam pregnantes, flutuam à espera de quem as perceba pela
intensidade. E é assim que surgem os achados. Achados oriundos da narrativa. Porque a narrativa
desvela a poesia que está mesclada à prosa.
No que se refere a esses achados, o primeiro deles está no fato de como acolhemos as
histórias dos outros e as recontamos – de acordo com o nosso mundo interior. Isso, possivelmente,
revelará o conhecimento que nós possuímos e que, ainda a ele, não tinha sido dado voz. E dar voz
às experiências é uma forma de reconstruir as nossas vidas, de dar e de entender o sentido do que
fazemos.
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Outro achado está relacionado à escuta sensível – o ‘ouvido capaz’, citado nos versos do
príncipe dos poetas, Olavo Bilac (1961, p. 32): “E eu vos direi: “Amai para entendê-las! / Pois só
quem ama pode ter ouvido / Capaz de ouvir e de entender estrelas”. Nesse último terceto da poesia,
no “amai para entendê-las”, está o amor, que é mister para a escuta sensível, pois imbuídos desse
sentimento é que podemos adentrar no mundo do outro, ‘ouvir as suas estrelas’, ver o mundo desse
outro com outras cores, outros matizes. Cabe lembrar que “sob as forças do amor, são os
fragmentos do mundo que se buscam para que o Mundo sobrevenha” (CHARDIN, 2001, p. 297298). E nessa escuta sensível é que se captam pequenos fragmentos desse mundo, que são cacos
para a montagem de um vitral.
Sobre esses vitrais, apresentamos resultados de pesquisas realizadas com crianças.
Percebemos que as vozes das crianças e as imagens por elas produzidas, representando a infância e
a escola, são testemunhos de que, por meio das narrativas, há possibilidades de identificar barreiras
culturais, descobrir o poder do ‘self’ e a integridade do outro, além de aprofundar o entendimento
das próprias perspectivas e possibilidades.
Percebemos que a narrativa provoca a experiência viva. Palavra viva, derramada num contar
sincero e verdadeiro. E dessa experiência viva advém a compreensão, oriunda de uma escuta
sensível, manifestas nas histórias sobre as percepções de crianças sobre a escola e a infância.
Assim, a pesquisa narrativa se apresenta no diálogo com a formação, se manifesta como um
arquétipo do humano e, por meio dela, é possível vislumbrar a possibilidade de adentrar e promover
um demorar-se na fonte em que o humano se delicia nas águas do existir.
Acreditamos que uma maneira complementar de se considerar a infância é necessária, que é
a maneira da dimensão imaginativa, que não pode estar reduzida a uma análise psicossociohistórica; entretanto, que suscite um “delírio poético” da infância (BACHELARD, 2013, p. 84-123).
No sentido tradicional, isso não é conciliável com uma visão iconoclasta, positivista. É por
isso que Bruno Duborgel, na esteira de Gilbert Durand e Gaston Bachelard, propôs, em Imaginário
e Pedagogia, reabilitar as expressões do imaginário na escola, valorizando a iconografia escolar.
Nesse contexto, Duborgel (1992, p. 17) trabalhou a ideia de uma educação da imaginação
como uma aposta de primeira importância:
Mas, no que diz respeito à escola e à infância, estamos lidando [...] com práticas
relativas a duas “linguagens” principais: a linguagem das “palavras” (textos, histórias
e imagens verbais e da imaginação literária), e a das “imagens plásticas” (imagens de
todos os tipos de iconografia, expressão plástica).
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Em nossos estudos, procuramos compreender como a escola forneceu à criança uma espécie
de “suplemento” da alma, de modo que ela pudesse, de uma parte, desenvolver a sua imaginação,
quer seja pela escrita, fala, quer seja por desenhos, e, de outra, estimular a sua infância arquetípica,
pois “assim descobrimos em nós uma infância imóvel, uma infância que não se realiza, liberada do
ciclo do calendário” (BACHELARD, 2013, p. 100). E, para reencontrar essa infância, nós
deveríamos despertar a imaginação adormecida – ou até mesmo morta – rejeitando a pedagogia
“apagada”, a que privilegia a razão e que alimenta a maioria das práticas pedagógicas reproduzidas
nas escolas.
Nesse cenário, é mister trazer o pensamento de Atihé (2009), que afirmou que nós podemos
apreender a alma da escola com a voz das crianças. Com efeito, a perspectiva da alma começa
sempre com as imagens, da projeção e da fantasia. Os fantasmas da subjetividade individual e
coletiva da alma começam sempre com as imagens, com as projeções, com a fantasia. Os fantasmas
da subjetividade – individual e coletiva – infiltram-se, queiramos ou não, em nossa maneira de
pensar e de constituir a realidade objetiva da educação formal. Apesar das dificuldades, é preciso
assumir uma pedagogia que valorize as funções do imaginário.
A esse respeito, Durand (2002, p. 77) situa a sua motivação simbólica em um “caminho
antropológico”, compreendido como “a incessante troca que existe no nível do imaginário entre as
pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações que emanam do ambiente cósmico e social”. Essa
noção permite superar a ruptura epistemológica entre natureza e cultura, por meio da noção de
símbolo, para construir o que o autor chama de “dispositivo simbólico”.
Assim, recorremos às palavras de Guimarães Rosa (1994, p. 85), que afirma que “o real não
está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia”. Travessia em que,
no espelho das águas, o sentir e o pensar dos participantes se desvelaram.
RESSONÂNCIAS: O CANTO HARMÔNICO – ALGUMAS VOZES
O Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI), lócus de nossas pesquisas com as
crianças, é uma escola híbrida que atende a crianças de classes sociais bastante diversificadas.
No intuito de trazer encantos para a escola, foram feitas várias reuniões e realizados alguns
projetos por professores e pela direção, que sempre esteve à frente – ativa e positivamente nos
projetos e muitas outras ações, para tornar o ambiente escolar mais humano, mais alegre e mais
feliz.
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Após três anos da criação desses projetos, trouxemos à luz narrativas de estudantes dessa
escola para mostrar o que pensavam e sentiam as crianças sobre o colégio.
Inicialmente, para compreender a alma e o fazer da escola por meio das vozes das crianças,
atiçamos os ouvidos.
Ademais, seguindo o pensar de Malinowski (2018, p. 654), em “Os argonautas”, obra escrita
em 1922, “[...] nada nos pode ensinar melhor lição nesse assunto de máxima importância do que o
hábito mental que nos permite tratar as crenças e os valores de outro homem de seu próprio ponto
de vista”.
Assim, recebemos como música a fala, a escrita e o desenho (descrito em palavras) de três
crianças na faixa de oito a dez anos. O tema da conversa foi “A escola e eu”.
UM DUETO: EMY E ELI – UM CANTO DOS SONHOS
Emy afirmou que sempre sonhou ser uma advogada brilhante. Em conversas, disse-nos: “fui
sorteada para a escola. Fiquei animada, pois adoro ir para uma escola nova. Esta escola é bonita,
legal, animada! É ótima! Esta escola vai me trazer um futuro melhor, porque, quando eu fizer a
Faculdade de Direito na UFF, serei uma advogada brilhante”.
Já Eli foi enfática ao dizer: “no começo, achei a escola diferente. Novos professores, novos
colegas, uma nova rotina. Com o tempo arrumei amigos que eu amo. Para mim, esta é a minha
melhor escola. Aprendi outras coisas, tanto normal quanto sentimental. Quero cursar a Faculdade de
Direito na UFF”.
Duas vozes grávidas de sonhos. Quando se é acolhido, o sonhar encontra espaços e se
esparrama feito água de corredeira. Para a imaginação dinâmica, afirma Bachelard (2001, p. 73),
“não estamos longe de crer que o voo é um vento quente antes de ser uma asa” e que “o primeiro
ser que voa num sonho é o próprio sonhador”.
É no sonhar, no colocar à frente desejos ainda não realizados, que começamos a costurar
pena por pena para fazer uma asa, uma asa longa para voar distâncias. No caso dessas meninas, tal
desejo poderá se concretizar em 8 ou 10 anos – são sonhos ainda em movimento nas corredeiras do
existir.
Chevalier e Gheerbrant (2012, p. 846) ressaltam que “o sonho é um dos melhores agentes de
informação sobre o estado psíquico de quem sonha, [...] é um revelador do ego e do self”.
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Essas falas nos trouxeram à lembrança um poema de Cecília Meireles (2017, p. 304):
Sonhei um sonho
e lembrei-me do sonho
e esqueci-me do sonho
e sonhei que procurava
em sonho aquele sonho
e pergunto se a vida
não é um sonho que procura um sonho.

Assim, por sonharem, pudemos inferir que aqueles que sonharam estão insertos em um
mundo no qual havia permissão para o devaneio, para o sentir, em detrimento da racionalização,
comum em algumas instituições. Mas um sonhar mesclado ao racional, emoção e razão em
harmonia, em equilíbrio, pois essas meninas viam à frente a conceituada faculdade de Direito da
UFF – o que não seria impossível para elas. O futuro se descortinava para essas crianças como
oportunidade – num país em que as oportunidades não são iguais para todos.
Emy afirmou que a escola é animada, tem anima; Ely salientou que aprendeu muito, até as
coisas do ‘sentir’, que tem a ver com alma. Assim, pudemos constatar que essa escola tinha corpo,
mente e alma, sustentáculos de um organismo vivo. A instituição escolar é um organismo vivo.
E nesse organismo vivo, a alma se manifesta nas relações estabelecidas entre todos os
participantes do processo e deixa as suas indeléveis marcas nas mentes. É obvio que, de tempos em
tempos, as intempéries e as borrascas de cada época surgem. Surge o desequilíbrio. Mas as
interações reorganizam o sistema (MORIN, 2013, p. 104).
Assim, o animar e o aprender, o fato de as crianças manifestarem sonhos e se sentirem
felizes na escola trouxeram feixes de luz e iluminaram a alma da instituição.
FLAVINHA – SONHOS NO DESENHO
Flavinha sempre foi daquelas crianças “boas de conversa”. Doce, angelical e muito honesta,
sempre disse o que lhe vinha à cabeça. Quando falava, as bochechas ficavam volumosas, como se
estivesse a esboçar um sorriso. Assim, nos disse: “tudo o que eu acho sobre a escola? Ela é muito
legal, não estou falando isso para mimar. Bem pelo contrário, eu gosto dela. De verdade. Quando
a minha mãe falou que eu tinha conseguido a vaga pelo sorteio, eu fiquei muito feliz. Quando entrei
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na escola, gostei muito. Achei bonita, legal, animada. Ótima!!!! Os meus colegas da outra escola
acharam superlegal eu ir para o COLUNI. Esta escola é especial. Esta escola pode me fazer muito
bem e me levar para a faculdade. Eu quero ser veterinária, eu adoro bichos. Puxa, eu consegui vir
para esta escola, os professores são muito bons, ensinam de verdade”.
A franqueza da criança ficou clara quando disse: “não estou falando isso para mimar”,
deixando marcado o seu jeito sincero. Ela nos revelou a alegria por fazer parte da escola e se sentiu
orgulhosa por isso, haja vista que conta para os seus amigos o fato de ter conseguido ir para esse
colégio. Revelou-nos o seu sonho, que é o de ser veterinária, e fez um desenho singelo, em que nos
contou um pouquinho de si e de seus sonhos.
No desenho de Flavinha, num cenário cor de rosa, brilhava um sol sorridente, ladeado por
duas nuvens. No céu, duas borboletas. Do lado esquerdo, uma árvore com frutos, um balanço para
brincar; do lado direito, uma escola, o Colégio Geraldo Reis – UFF.
No desenho, a cor rosa predominava, que, segundo Heller (2013), é a cor do
sentimentalismo, dos sonhos, do feminino, a cor que evoca a fantasia, em que as pessoas flutuam
nas nuvens e enxergam o mundo através das lentes rosadas. Importante destacar que, para Durand
(2002, p. 224), “[...] a cor é uma espécie de noite dissolvida, e a tinta, uma substância em solução”.
Com a utilização dessa cor, a menina imprimiu uma suavidade no cenário, projetando as ideias
presentes: a escola, a árvore com um balanço instalado e a logomarca da escola.
A escola – que é a casa – simboliza o aconchego, é protegida por Héstia, com uma chama
acesa no interior, na lareira, oferecendo calor, aquecimento, e é um símbolo feminino
(CHEVALIER E GHEERBRANT, 2012, p. 196).
Quanto à árvore, Kobler e Murr (2010, p. 130) salientam que “a alquimia fez da árvore o
símbolo central da sua obra, porque a árvore representava a natureza da intensa vida interna”.
Chevalier e Gheerbrant (2012, p. 84) ressaltam que a árvore simboliza a vida em perpétua evolução
e que ela põe em comunicação os “três níveis do cosmo”, o subterrâneo (com as raízes), a superfície
da terra e as alturas; e pelo fato de as raízes direcionarem-se para as profundezas, os galhos se
dirigirem para o céu, a árvore é o símbolo das “relações que se estabelecem entre o céu e a terra”.
No desenho, havia um balanço para as brincadeiras, para o ‘vai e vem da vida’, para sentir a
sensação do voar na paisagem, pendurado na árvore, o que trouxe à cena o brincar. A casa, a árvore,
o brincar: no local do aconchego, do acolhimento está a escola. No brincar, a comunicação com o
existir, movendo-se entre o sonho e a realidade, entre o sentir e o pensar.
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As borboletas, anunciando a mudança, o aceite para uma escola desejada, mostraram a
metamorfose e “é uma das imagens mais poéticas da autorrenovação da psique”, além de simbolizar
o renascimento da alma, segundo Kobler e Murr (2010, p. 234).
No céu, entre duas nuvens, o sol, iluminando o local do acolhimento: a escola. O sol, para
Chevalier e Gheerbrant (2012, p. 836), é fonte de luz, de calor, da vida. Bachelard (2001, p. 190)
salienta que “a nuvem nos ajuda a sonhar a transformação”. A harmonia entre escola, a árvore e o
brincar, o sol iluminando a escola e borboletas num céu rosa, com nuvens, evidenciaram a fantasia,
o sonho, guardado no coraçãozinho de Flavinha: ser veterinária, cuidar dos animais. Possivelmente,
pelo acolhimento na família e na escola, mostrou o desejo de retribuir o que recebeu e quer acolher,
cuidando dos animais. No devanear, as nuvens fazem a ponte para sonhar com a transformação.
DA POESIA, DA PROSA, DAS VOZES, DO CANTO– CACOS PARA UM VITRAL
O que se evidenciou nas representações das crianças descritas foi a preocupação com o
futuro, com a ida para a Universidade, pois quase todas mostraram a firme intenção de
prosseguirem com os estudos nos cursos de graduação da UFF, especialmente em Direto e
Veterinária. Vale destacar, também, a valorização do ensino de qualidade pelo realce que dão, nos
seus textos, ao trabalho dos professores: “os professores são muito bons, ensinam de verdade”.
Vale destacar, também, que as crianças afirmaram que a escola é animada, tem alma.
Por meio da narrativa, é possível perceber que “A voz de um passarinho me recita”
(BARROS, 2010, p. 284), uma vez que o recitar também é um narrar, um contar que desliza num
aquífero semântico, trazendo achados – incrustados em símbolos que se esvaem e flutuam nas
correntezas do dizer. Captá-los para a montagem é a questão.
Em face disso, acreditamos que, por meio da narrativa, é possível adentrar e promover um
demorar-se na fonte em que o humano se delicia nas águas do existir e, ainda, derramar o viço
inebriante do universo/multiverso do contar-se. De coração alado, tal como um aedo, na narrativa se
(re)vela a trajetividade – os desejos, apontando o caminhar –, pois engendra com o pensar-sentir o
canto da alma. Canto que, alicerçado na razão e na emoção, na poesia e na prosa, traz a
possibilidade de desvendar os infindos mistérios que (re)cobrem o existir-no-mundo. Cabe lembrar
que, para ouvir o canto, é mister uma escuta sensível.
E, nessa escuta sensível é que se captam pequenos fragmentos desse mundo, cacos para a
montagem de um vitral.
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Resumo
O objetivo deste estudo foi o de apresentar como a pesquisa narrativa pode promover o
autoconhecimento e favorecer a construção de um ambiente em que a relação docente-discente se
estreitem, no intuito de captar os sentidos por eles elaborados ao narrarem as suas impressões e sonhos
sobre a escola. Este estudo está ancorado no paradigma da complexidade, de Edgar Morin, nos estudos
antropológicos do imaginário, de Gilbert Durand, na visão de Bruno Duborgel, nos estudos de Gaston
Bachelard, entre outros renomados pesquisadores. Por meio da narrativa, é possível perceber que “A
voz de um passarinho me recita” (BARROS, 2010, p. 284), uma vez que o recitar também é um narrar, um
contar que desliza num aquífero semântico, trazendo achados – incrustados em símbolos que se
esvaem e flutuam nas correntezas do dizer. Captá-los para a montagem é a questão. Acreditamos que,
por meio da narrativa, é possível adentrar e promover um demorar-se na fonte em que o humano se
delicia nas águas do existir e, ainda, derramar o viço inebriante do universo/multiverso do contar-se.
De coração alado, tal como um aedo, na narrativa se (re)vela a trajetividade – os desejos, apontando o
caminhar –, pois engendra com o pensar-sentir o canto da alma. Canto que, alicerçado na razão e na
emoção, na poesia e na prosa, traz a possibilidade de desvendar os infindos mistérios que (re)cobrem o
existir-no-mundo. Cabe lembrar que, para ouvir o canto, é mister uma escuta sensível. Nessa escuta
sensível, é que se captam pequenos fragmentos desse mundo, cacos para a montagem de um vitral.
Palavras-chaves: Narrativa; Símbolos; Escuta Sensível.
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INTRODUÇÃO
Entendemos com Saviani que “A natureza humana não é dada ao homem mas é por ele
produzida sobre a base da natureza biofísica. Consequentemente, o trabalho educativo é o ato de
produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida
histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2011, p.6) e, a partir dessa
perspectiva, é que discutiremos o trabalho docente e a escola. Em particular, as possibilidades de
utilização de ações extensionistas na formação do graduando de Pedagogia. Para tanto, trazemos o
registro de implementação do Projeto de Extensão Mobilização Educacional (Mob.E), no Instituto
Superior de Educação do Rio de Janeiro, descortinando as ações e algumas bases teóricas desse
coletivo, no recorte de 2015 a 2020.
Reconhecendo-se a centralidade do trabalho docente nos processos educativos e a
possibilidade de realização de uma lida autônoma como elemento de transformação da educação
das classes trabalhadoras, consideramos ser preciso avançar em novas possibilidades formativas
para esta categoria profissional, admitindo outras perspectivas de formação docente, como por
exemplo, a extensão.
Nosso olhar para a dimensão da extensão universitária, na formação de educadores, parte do
interesse em identificar caminhos para potencializar a formação desses profissionais para o
exercício pleno do ofício docente. Costuma-se negar aos educandos a possibilidade de expressar os
saberes e conhecimentos adquiridos nas experiências da vida. Sua forma de lidar com seu
conhecimento prévio ou com aquele que começam a formalizar nos cursos superiores; sua maneira
de compreender o mundo não costuma ser considerada como um elemento válido no processo
educacional.
Ao educando, cabe ser o receptor inquestionável e domesticado dos novos conhecimentos,
reproduzindo em seu cotidiano o que lhe foi apresentado. Como se voltássemos ao tempo da Tábula
Rasa e as interações, os conflitos, as dissensões, as sínteses entre o que está na Academia e o que
existe para além do muros dela, não devessem ser trazidos à luz da formação docente.
Neste artigo, faremos um registro da criação e implementação do Projeto de Extensão
Mobilização Educacional (Mob.E) e seus desdobramentos na formação dos alunos da graduação de
Pedagogia do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ). Cabe ressaltar ser
identidade da proposta o contínuo processo de construção, revisão e reflexão.
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A base teórica se constitui da leitura de autores identificados com a formação de professores
na área de Educação: Paulo Freire, Anísio Teixeira, Celestin Freinet, Josè Pacheco, Dermeval
Saviani, dentre outros.
BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Compreendemos a partir da discussão freiriana que as relações de poder estão presentes nas
relações sociais e se manifestam no âmbito educacional. As desigualdades sociais que se expressam
nos silêncios dos sujeitos historicamente calados são evidenciadas por práticas educativas pautadas
no distanciamento entre os que sabem (supostamente mais) e os que não sabem.
Ao apresentar uma análise do “campo associativo” do termo extensão, Paulo Freire
identifica relações com “transmissão, entrega, doação, messianismo, invasão cultural, manipulação,
etc.” (FREIRE, 1983). Admitindo essa concepção, podemos considerar que se instituam relações
de poder entre participantes de movimentos em que o sujeito que transmite o conhecimento exerce
superioridade sobre o que recebe, quando em projetos e práticas extensionistas. Esse modelo de
extensão nega a concepção dialógica de educação, condição essencial para relações de
aprendizagem.
Neste trabalho, consideramos a extensão universitária sob a perspectiva de comunicação
(FREIRE, 1983) e não de transferência de conhecimentos. Um movimento em que todos os
envolvidos se reconhecem sujeitos de saberes e produtores de culturas, conscientes de não deter
todo o saber, mas certos de possuir algum conhecimento a ser partilhado com seus pares. Assim,
compreendemos que “A educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a
transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos
significados.” (FREIRE, 1983, p.46) O projeto que apresentamos fundamenta-se na discussão
realizada pelo autor sobre os sentidos da extensão. Desta forma, nos propomos a refletir sobre a
dimensão da extensão universitária na formação de educadores,
As atividades de extensão, aqui relatadas, proporcionam o encontro de um grupo
diversificado de estudantes e, portanto, que apresentam diversas formas de expressão cultural.
Assim, entendemos que “A Extensão realiza, por excelência, o sentido da universidade, já que tem
uma função integradora e articuladora da vida universitária como um todo.” (GADOTTI, 2017, p.4)
Dessa forma, pensamos na extensão como um espaço para atividades diversificadas,
inspiradas em experiências e interesses dos estudantes e demais participantes das atividades
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extensionistas. Apresentam-se como possibilidade de diálogo entre os conhecimentos elaborados no
espaço universitário e no mundo do trabalho. Saviani sobre esta questão afirma que
Não se trata de estender à população trabalhadora, enquanto receptora passiva, algo
próprio da atividade universitária. Trata-se, antes, de evitar que os trabalhadores caiam
na passividade intelectual, evitando-se ao mesmo tempo que os universitários caiam
no academicismo. Aliás, Gramsci (1968, p. 125-127) imaginava que tal função viesse
a ser desempenhada exatamente pelas academias que, para tanto, deveriam ser
reorganizadas e totalmente revitalizadas, deixando de ser os “cemitérios da cultura” a
que estão reduzidas atualmente. (SAVIANI, 2007, p.162)

Ao discutirmos a importância da extensão universitária na formação de educadores,
partimos das experiências formativas realizadas no curso de Pedagogia do Instituto Superior de
Educação do Rio de Janeiro (ISERJ), antigo Instituto de Educação do Rio de Janeiro (IERJ).
O Instituto de Educação do Distrito Federal foi implantado por Anísio Teixeira em 1932 e
dirigido por Lourenço Filho. A instituição tem sua concepção inspirada nos ideais da Escola Nova
(SAVIANI, 2009).Entre a implantação da Escola Normal e a do curso de Pedagogia, ocorreram
muitas transformações nas práticas pedagógicas oferecidas aos professores em formação. Neste
trabalho, destacaremos práticas pedagógicas presentes no curso de Pedagogia, refletindo sobre
possibilidades formativas proporcionadas aos estudantes pela participação do coletivo extensionista
Mobilização Educacional (Mob.E).
Identificamos no coletivo Mob.E a possibilidade de articulação da extensão com o ensino e
pesquisa. A partir do exercício de partilha de experiências e saberes, os estudantes refletem sobre
essa articulação, elaborando estratégias e relações de ensino-aprendizagem. Grande parte dos
estudantes já está inserida no mundo do trabalho, atuando em diferentes tipos de atividades, o que
permite considerar que a passagem pelo curso superior representa para cada um o diálogo entre o
conhecimento acadêmico e o saber do mundo do trabalho. Assim, é possível considerar que no fazer
de cada estudante se espelham vivências de quem já experimentou o mundo do trabalho, mas
também que percebe na formação realizada em nível superior a possibilidade de reinterpretar a
realidade em que está inserido. Nesse sentido, as atividades extensionistas apresentam a
possibilidade de articulação desses saberes, da vida, do trabalho e do espaço acadêmico na
organização das culturas presentes neste espaço.
Presente na organização das atividades extensionistas, a relação docência-discência
(FREIRE, 2013) amplia as possibilidades de contato entre os estudantes e os professores,
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proporcionando a criação de vínculos e potencializando os processos formativos através de
atividades realizadas em diferentes espaços.
Considerando que está entre as atribuições da educação superior “[...] promover a extensão,
aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da
criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.” (BRASIL, 1996),
pensamos nas possibilidades proporcionadas pela extensão como caminho para a formação de
educadores comprometidos com uma educação libertadora.
Neste trabalho, consideramos as atividades extensionistas como possibilidade de prática de
liberdade, acreditando que
[...] educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles que sabem que
pouco sabem – por isto sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber mais –
em diálogo com aqueles que, quase sempre, pensam que nada sabem, para que estes,
transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, possam
igualmente saber mais. (FREIRE,1983, p.15)

Identificamos nas atividades de extensão a possibilidade de superar a contradição educadoreducandos através da realização de atividades de cunho diversificado e da organização dos
estudantes proporcionada pela realização do trabalho coletivo. Ao experimentar práticas docentes e
refletir sobre seu fazer pedagógico torna-se possível ao professor em formação aproximar-se do
exercício profissional e, portanto, ampliam-se as possibilidades de observar com mais criticidade o
papel do educador na sociedade, proporcionando aos estudantes o exercício da liberdade através da
autoria de sua formação e da oportunidade de dizer sua própria palavra.
ATIVIDADES EXTENSIONISTAS NO INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO RIO DE
JANEIRO: COLETIVO MOBILIZAÇÃO EDUCACIONAL
O coletivo Mob.E teve início em julho de 2015. Surgiu a partir de uma proposta apresentada
pela disciplina de Pesquisa I, que tinha o objetivo de fomentar a utilização da biblioteca da
Instituição. Entre as primeiras atividades realizadas pelo grupo de estudantes, destacamos a
organização de alguns espaços da Biblioteca Cecília Meireles, situada no ISERJ.
Uma sala multimídia e uma biblioteca com acervo de literatura infantil foram organizadas
pelos estudantes. Inspirados pela leitura do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932) e
pelas ideias de Anísio Teixeira e sua concepção de educação integral, inicia-se um processo de
pesquisas sobre práticas pedagógicas diversificadas no curso de formação de professores.
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Entre as referências do projeto, destacam-se as contribuições das práticas educacionais
realizadas na Escola da Ponte, em Portugal. A proposta de relacionar o conjunto de saberes e os
saberes-fazer prévios defendida pela escola encontrou os interesses dos estudantes que dedicaramse a conhecer seu modelo de formação, e o adotaram como inspiração para a organização de
espaços de formação transformadora (PACHECO, 2013).
A continuidade do trabalho realizado pelo coletivo ocorreu na reorganização do Laboratório
Lúdico do curso de Pedagogia, sala atualmente utilizada por estudantes e professores em diferentes
atividades pedagógicas. A reestruturação de um laboratório lúdico é uma tarefa repleta de
especificidades, detalhes que fazem toda a diferença quando se pensa a clientela desse ambiente.
O processo de reestruturação do laboratório lúdico levou os estudantes a pesquisar práticas
educativas e interdisciplinares que pudessem ser adotadas no espaço trabalhado. Questões como o
melhor aproveitamento do espaço e a gestão dos recursos disponíveis apresentam-se como grandes
desafios. As ações para a realização desse projeto despertaram a criatividade e o empenho de cada
um dos envolvidos na empreitada.
Oficinas pedagógicas, cursos livres, cine-debate, constituição, consulta e empréstimo dos
acervos bibliográfico e lúdico, rodas de leitura e discussão estão entre as atividades promovidas
pelo coletivo extensionista, que mantém em seu repertório a organização de visitas mediadas às
instalações do ISERJ, além de diferentes eventos na instituição.
As primeiras atividades do projeto logo encontraram os desafios provocados pelo estado de
calamidade pública decretado no Estado do Rio de Janeiro. Movimentos de resistência e de
denúncia ao desmonte da educação pública ocorreram na instituição que enfrentou situações como a
falta e os atrasos de pagamentos de salários a professores e funcionários de diferentes setores,
problemas com a higiene dos espaços, cortes de contratos de prestação de serviços. Todo esse
contexto foi trazido ao grupo para que aprendêssemos com o que estava acontecendo na esfera das
políticas públicas. Encontrar saídas para não fechar as portas foi uma das maiores superações por
que passou o grupo e, nisso, também crescemos junto à comunidade acadêmica que foi envolvida
em nossas atividades.
Assim, o projeto foi se reorganizando e tornou-se um espaço importante de formação para os
estudantes do curso de Pedagogia. Lugar de encontros, de questionamentos, assim como de
construção de novos significados sobre práticas pedagógicas, o Mob.E expõe em suas atividades os
olhares de docentes e discentes envolvidos com a proposta, tornando-se campo de estágio para a
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modalidade Educação em atividades não-formais, o que tem permitido o exercício da criatividade
do discente nas propostas de trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades iniciais do projeto proporcionaram a aproximação dos estudantes com a
história da instituição. Os espaços, os nomes, os símbolos deixaram de ser elementos de textos ou
documentos sobre a instituição e passaram a ser parte das atividades do grupo, despertando a
curiosidade e o interesse de todos, aprofundando o campo da pesquisa e da formação.
A oportunidade de articular teoria e prática, exercendo autonomia compartilhada entre os
pares proporciona aos estudantes a possibilidade de vivenciar o cotidiano da escola e refletir sobre a
diversidade de eventos presentes no espaço escolar e na prática docente, o que tem se refletido na
práxis de nossos egressos. Estes, que já atuam na escola básica, costumam compartilhar com os
demais suas reflexões sobre práticas inspiradas nas experiências extensionistas, demonstrando o
fôlego que essa vertente de formação possui.
Neste contexto, a extensão se apresenta como comunicação, diálogo com a comunidade,
possibilidade de troca de conhecimentos entre os que estão inseridos no ambiente do Ensino
Superior e a comunidade externa. Um espaço para discussões sobre diferentes demandas que se
apresentam no cotidiano do trabalho, da sociedade e da vida. Em tempos de crescente controle do
trabalho docente, consideramos que a extensão universitária representa um caminho para
questionamentos, diálogo com a sociedade e fortalecimento das identidades docentes.
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Resumo
Este trabalho de pesquisa demonstra o percurso de experimentações educativas implementadas pelo
Projeto de Extensão Mobilização Educacional (Mob.E), no curso de Pedagogia, entre os anos de 2015
e 2020, no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. O coletivo que se constituiu com
participação de docentes e discentes dessa Instituição defende a relevância do tripé Ensino-PesquisaExtensão na formação docente, focando nesse último eixo suas ações mais contundentes. Discute-se,
pois, neste artigo, o diálogo com outras instituições de educação básica e superior, assim como com os
diferentes segmentos de ensino existentes no ISERJ, bem como com responsáveis e público externo
diverso. Essa prática tem incutido nos licenciandos em Pedagogia a disposição para conhecer, respeitar
e dialogar com inúmeros contextos e segmentos sociais na construção de sua práxis docente. Entre as
referências teóricas do projeto, destacam-se as contribuições dos Pioneiros da Educação Nova, de
Paulo Freire, Moacir Gadotti, Demerval Saviani, assim como as práticas educacionais realizadas na
Escola da Ponte a discussão acadêmica sobre a Extensão Universitária. Os estudos e as práticas
realizadas neste tempo do projeto -2015 a 2020- contribuem para demonstrar o amadurecimento de
nossos estudantes assim como dos egressos, após criarem, planejarem, executarem e avaliarem as mais
diversas práticas educacionais, a saber: oficinas pedagógicas, cursos livres, cine-debate, consulta e
empréstimo dos acervos bibliográfico e lúdico, rodas de leitura e discussão, intervenções artísticas no
espaço institucional, além da organização de visitas mediadas às instalações do ISERJ e elaboração de
diferentes eventos na Instituição. Apresenta-se, também, o projeto extensionista como campo de
estágio na área de Pedagogia em Espaços/atividades não-formais, o que possibilitou a revisão de
olhares e diálogos docentes a partir de experiências em outras áreas de formação da Educação.
Palavras-chave: ISERJ. Formação docente. Mobilização Educacional. Extensão Universitária.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Os textos do presente painel foram produzidos pelos membros do grupo de estudos e pesquisa “O
conhecimento produzido sobre o professor e sua formação nas dissertações do Programa de Mestrado
em Educação em Ciências e Matemática da UFG 2009-2014”, que é um grupo colaborativo de
formação cujo objeto de estudo é o professor. O grupo é coordenado por docentes deste programa e
os participantes são discentes e egressos. Partindo de uma abordagem qualitativa, iniciamos este painel
com o estudo intitulado “Potencialidades e desafios do trabalho colaborativo em grupos que investigam
a formação do professor”, com o intuito de trazer uma discussão teórica a respeito de grupos
colaborativos, bem como discutir as aprendizagens e as dificuldades sentidas pelos participantes nos
grupos no desenrolar de pesquisas. Dando continuidade, seguimos com o trabalho “Tecituras para a
construção da felicidadania na formação docente por meio da pesquisa”, que apresenta o grupo de
estudos e pesquisa como um espaço de formação continuada de professores e tem como objetivo
apresentar uma reflexão crítica sobre a formação continuada do professor, enquanto possibilidade de
construção da felicidadania e de uma práxis emancipatória por meio da pesquisa. Finalizamos com o
estudo “O ideário pedagógico de escola nas dissertações de 2009 a 2014 do PPGECM/UFG”, que traz
a análise das produções desse grupo, no que se refere à escola, e que é prioritariamente orientado pela
concepção materialista histórico-dialética. Nas dissertações analisadas, a escola é compreendida como
espaço de produção e apropriação do conhecimento social historicamente produzido e, também, como
um local que possibilita a construção do conhecimento emancipador dos sujeitos.
Palavras-chave: Grupo colaborativo. Professor. Formação de Professor.
POTENCIALIDADES E DESAFIOS DO TRABALHO COLABORATIVO EM GRUPOS QUE
INVESTIGAM A FORMAÇÃO DO PROFESSOR
Ana Paula de A. S. Magalhães – UEG

INTRODUÇÃO
Neste estudo, discorreremos a respeito de grupos colaborativos na realização de pesquisas
sobre formação de professores. Temos por objetivo fazer uma discussão teórica a respeito de grupos
colaborativos, destacando as características, os desafios, as potencialidades e as formas de
participação nesse tipo de trabalho, bem como discutir as aprendizagens e as dificuldades sentidas
pelos e nos grupos, no desenrolar destas pesquisas, no ponto de vista das autoras deste trabalho.
As pesquisas, as quais se referem este trabalho, são vivenciadas pelas autoras em diferentes
grupos de pesquisa colaborativos, que tratam da formação de professores. Um destes grupos, do
qual participam duas autoras, estuda o conhecimento produzido sobre o professor e sua formação
nas dissertações do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da UFG
2009-2014. As demais autoras compõem o Grupo Abakós, no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada
à Educação (CEPAE), da Universidade Federal de Goiás (UFG), que tem como objetivo discutir
suas práticas de ensino, apresentando propostas, realizando-as em sala de aula e refletindo no grupo
os resultados alcançados.
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Para o desenvolvimento deste trabalho, realizamos uma pesquisa qualitativa de cunho
bibliográfico. Na pesquisa qualitativa, as questões de investigação são formuladas visando à
apreensão dos fenômenos em toda a sua complexidade, no seu processo de desenvolvimento e em
seu acontecer histórico, pois o que se quer impetrar é “a compreensão dos comportamentos a partir
da perspectiva dos sujeitos da investigação” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16). Com o objetivo de
conhecer a literatura relativa ao tema da pesquisa, no caso, o trabalho colaborativo, foi realizada
uma pesquisa bibliográfica para o aprofundamento e a ampliação do referencial teórico.
A seguir, abordaremos, em linhas gerais, nosso entendimento em relação à caracterização de
grupos colaborativos. Deter-nos-emos nos princípios básicos do trabalho colaborativo e sua
metodologia, tendo em vista a necessidade de refletir a respeito dos desafios e aprendizagens
vivenciadas pelas autoras nas atividades realizadas em seus respectivos grupos, nessa modalidade
de trabalho.
O TRABALHO COLABORATIVO
O trabalho colaborativo é um imperativo da contemporaneidade, visto que é considerado
próprio de uma sociedade plural, diversificada e globalizada, sem fronteiras, em que não cabem
mais a fragmentação e o culto ao individualismo, tão característicos da sociedade moderna. Tal fato
requer da educação atual novas formas de atuação, intensificando-se o valor desta modalidade de
trabalho.
Nesse contexto, destacam-se estudos e pesquisas que procuram identificar os benefícios e as
dificuldades dessa perspectiva de trabalho entre professores da educação básica e professores
universitários, na utilização de estratégias de ensino ou aprendizagens colaborativas, bem como na
produção de pesquisas de natureza colaborativa. Incluem-se, nesse contexto, aspectos relativos aos
estudantes, à formação de professores, ao seu desenvolvimento profissional e às atividades de
pesquisa.
Diversas pesquisas vêm apontando a importância deste tipo de trabalho na formação inicial;
sobretudo, pelo contato com a pesquisa aliada ao estágio, pois:
a dinâmica de um processo formativo interdisciplinar em que o estágio se vincula à
pesquisa objetiva formar o professor, como profissional reflexivo, capaz de
compreender e atuar na realidade educacional contemporânea e propor novas
alternativas pedagógicas tendo por base a prática de estágio (GHEDIN, 2006, p. 232)

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3242

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Os estudos em Educação registram essa tendência, desde o início da década de 1990. Varizo
(1994) desenvolveu um trabalho de cunho colaborativo na formação continuada de professores de
Matemática em Goiás. Nesse estudo, o “professor universitário deixa sua posição de dizer o que
fazer e como fazer”. Ele se coloca ao lado do docente da educação básica, numa relação em que
cada participante contribui “com seus saberes e seu fazer, numa troca na qual todos têm pesos
iguais, tendo sempre em mente desenvolver mecanismos de autodesenvolvimento nos participantes”
(VARIZO, 1994, p. 5). Essa perspectiva de trabalho aproxima-se do que Miskulin et al. (2005)
chamaram de pesquisa-ação colaborativa.
Optamos por utilizar o termo trabalho colaborativo para a investigação em que os membros
do grupo tenham objetivos comuns, sem desconsiderar os objetivos individuais (profissionais,
valores, concepções) dos participantes, pois ela propicia o envolvimento com o trabalho, o
sentimento de realização pessoal e de pertença ao grupo. Além disso, a colaboração envolve um
tipo de relação em que não haja hierarquia entre os pesquisadores, em que as decisões sejam
tomadas no coletivo e a produção da equipe seja o resultado da dialética entre experiências,
vivências e saberes daqueles que as constituem. O papel do coordenador é semelhante ao de um
orquestrador que organiza e harmoniza as atividades do grupo.
Em grupos desta natureza, os indivíduos compartilham ideias, conhecimentos, perspectivas
e concepções em um ambiente de reciprocidade. Para que esses aspectos sejam contemplados, é
indispensável que os membros do grupo estejam predispostos a receber opiniões, ignorar as ideias
pré-concebidas e, assim, admitir a possibilidade de erro e de aprender no coletivo. Nesses termos, o
sentido de colaboração, adotado por nós, apoia-se em Johnston e Kirschner (1996, apud
FERREIRA, 2003, p. 82), para os quais:
A colaboração não pode ser imposta, ela deve ser construída. Ela é construída dentro
de relacionamentos nos quais os indivíduos sentem vontade de compartilhar suas
diferenças e, ao contrário das formas típicas de autoridades atribuídas aos papéis e
relacionamentos institucionais, busca por formas mais inclusivas de envolver
múltiplas perspectivas e fala através das questões da confiança, mutualidade e
equidade.

Estudos sobre o trabalho colaborativo mostram que o sucesso de empreendimentos dessa
natureza depende de um “ambiente de diálogo aberto, de confiança, respeito, afeto e apoio mútuos e
de ações coordenadas, planejadas e negociadas coletivamente” (MISKULIN et al., 2005, p. 216), o
que demanda tempo e esforço mútuo, além do enfrentamento de dificuldades inerentes à mudança
de uma cultura profissional baseada no individualismo.
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Convém destacar que, embora cooperação e colaboração apresentem o mesmo prefixo (co)
significando ação conjunta, esses termos diferenciam-se em outros aspectos, entre eles o
operacional. Na cooperação há ajuda mútua na execução das tarefas, embora elas sejam divididas
hierarquicamente e estejam sob o controle de alguém. Na colaboração, os membros do grupo se
apoiam mutuamente, visando atingir objetivos comuns, e há um compartilhamento da liderança e
uma corresponsabilidade na condução das ações.
OLHARES SOBRE OS GRUPOS COLABORATIVOS
Diante das características inerentes a grupos colaborativos, destacadas neste trabalho, será
apresentada nossa experiência em desenvolver pesquisas em grupos desta natureza. Um dos grupos
de pesquisa sobre o professor e sua formação analisa as dissertações produzidas no Programa de
Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal de Goiás. Para
esta análise, o grupo estuda e discute os aspectos referentes à pesquisa, no que diz respeito aos
métodos, tipos de pesquisa, ideário pedagógico e aos referenciais. Atualmente o grupo é composto
por onze participantes: dois pesquisadores doutores, dois pesquisadores mestres seis doutorandos e
um mestrando. Dentre estes, temos professores de instituições de ensino superior e também
professores da Educação Básica.
Para o estudo das dissertações, utiliza-se uma ficha de análise que, inicialmente, era
preenchida de forma individual e depois apresentada aos demais componentes do grupo, nas
reuniões quinzenais. Com o desenvolvimento da pesquisa, vislumbrou-se a possibilidade de fazer a
análise dos trabalhos em duplas, haja vista que, muitas vezes, tínhamos dúvidas quanto ao seu
preenchimento, e dependendo do trabalho, tivemos dificuldade para proceder à análise. Percebemos
que essa parceria foi mais interessante, pois são dois olhares diferentes com o mesmo propósito e
isso enriquece o trabalho, e também podemos contar com um parceiro que nos auxilia nas questões
que geram dúvidas. Quando levamos a discussão para grupo todo, as decisões são negociadas
coletivamente e aprendemos muito com as intervenções dos colegas em uma discussão dialógica.
Neste processo compartilhado de discussão e negociação, o grupo avalia que esse trabalho
ampliou seus conhecimentos acerca das especificidades que envolvem uma investigação científica,
no que diz respeito à estrutura de um resumo, aos cuidados com a escrita dos objetivos, à definição
do método e da metodologia de pesquisa; às aprendizagens referentes às técnicas de sistematização
e análise dos dados, entre as quais temos a organização e utilização dos instrumentos de registro,
além do desenvolvimento da capacidade crítica. Porém, essas aprendizagens não se deram de forma
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equivalente para todas as pessoas, visto que as motivações pessoais (objetivos individuais) e a
história de vida de cada um são diferentes.
O outro grupo – Abakós: Práticas Formativas e Colaborativas na Escola – é composto por
professores formadores do Instituto de Matemática e Estatística, da UFG, e do Departamento de
Matemática do CEPAE, estagiários, bolsistas PROLICEN e pós-graduandos da UFG. No
cronograma de trabalho do grupo, que tem como prioridade as demandas dos Estágios
Supervisionados do IME, há leituras, apresentação dos planos de ensino dos estagiários; relatos de
suas experiências nos momentos de regência; discussão do projeto investigativo e elaboração de
atividades.
Os desafios e aprendizados produzidos, no grupo, envolvem vários aspectos: conciliar a
agenda dos participantes; a falta de objetividade do grupo no tocante a manter a pauta da reunião,
pelo fato do grupo também funcionar como uma terapia coletiva, em que desabafamos nossas
angústias; os licenciandos não têm experiência de pesquisa, o que requer do coletivo um tempo
para internalizar as etapas de uma investigação científica. Em relação aos aprendizados,
percebemo-nos produzindo conhecimento sobre nossas salas de aula e buscando divulgá-los, para
que outros professores se percebam construtores de conhecimento; e também verificamos que há o
apoio aos professores em início de carreira. A dinâmica implementada no grupo propicia o
desenvolvimento profissional dos participantes por proporcionar trocas de saberes, reflexões
coletivas e a sistematização das experiências por meio de narrativas; além de propiciar a autonomia
em seu fazer pedagógico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como exposto, estimamos que os aspectos mais importantes do processo colaborativo são
vivenciados nos grupos em questão, embora não integralmente. Entre estes aspectos, destacamos
que a aprendizagem resultante da reflexão, encorajada pelo diálogo e pela colaboração, favoreceu
significativamente o crescimento individual dos membros dos grupos, tanto em relação à
experiência com a pesquisa, quanto no que diz respeito à ação colaborativa em si, a nosso ver, um
dos pontos de destaque do trabalho dos grupos estudados. Além disso, a articulação da pesquisa
com professores formadores e licenciandos, de forma coletiva, contribui para que o estudante
estabeleça relação entre as teorias apreendidas no curso e o contexto da sala de aula. Assim, ele
pode compreender e buscar superar os desafios, de modo a ressignificar sua prática, além de
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colaborar na construção da identidade docente. O Abakós promove essa dinâmica, ao usar como
metodologia de trabalho a pesquisa sobre a própria prática de forma colaborativa.
Considerando que todo trabalho colaborativo exige negociação, diálogo, em um contínuo
dar e receber, nós avaliamos que as dificuldades sentidas pelos grupos são inerentes a estas
questões, no que diz respeito ao controle do tempo cronológico das reuniões, ao tempo de
aprendizagem do outro e ao trabalho individual de cada integrante. Aspectos estes que não
invalidam essa forma de trabalho. Ao contrário, entendemos os obstáculos como uma oportunidade
de desenvolvimento profissional.
Em relação à colaboração, assinalamos o caráter dinâmico e não linear dessa modalidade de
trabalho, principalmente quanto à construção e à reconstrução de conhecimento nas relações
interpessoais, seja na troca de experiências e saberes, seja no incentivo e apoio em momentos de
desânimo de algum participante do grupo, mantendo-se um clima positivo de respeito e confiança.
Assim, entendemos que o trabalho colaborativo demanda esforço e tempo no desenvolvimento das
atividades e um grande senso de responsabilidade por parte dos participantes, vindo a ter plena
consciência da independência de cada um e do seu papel no desenrolar das atividades. Segundo
Savater (1999, apud BORREGO, MUNDINA; FREIRE, 2008), o exercício da liberdade não é algo
fácil; embora seja desejada, ela traz insegurança. A liberdade e a responsabilidade estão
intimamente ligadas, sendo que aceitar a liberdade pressupõe aceitar a responsabilidade.
Nesse sentido, percebemos que o trabalho colaborativo possibilita o aproveitamento das
capacidades individuais em prol do trabalho do grupo e de suas potencialidades. Ele propicia,
também, o crescimento profissional dos integrantes, uma vez que promove ações nesse sentido, tais
como: a) desenvolvimento de um conhecimento ativo, pois todos têm um saber a ser somado; b)
valorização da vivência para a aprendizagem; c) valorização do saber do outro; d) construção do
saber grupal, tomando-se por base o saber individual; e) possibilidade de levar o grupo a ultrapassar
desafios e a executar tarefas; f) troca de experiências e de oportunidades de crescimento.
Em suma, concluímos que a colaboração se revelou importante ferramenta para o
desenvolvimento das atividades dos grupos, assim como para o desenvolvimento profissional dos
pesquisadores envolvidos. Não obstante, o processo colaborativo, nas atividades acadêmicas, tenha
muito a ser explorado, acreditamos que as aprendizagens e potencialidades dessa modalidade de
trabalho podem ser estendidas a muitos outros tipos de investigação.
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Resumo
O trabalho colaborativo é um imperativo da contemporaneidade, uma vez que é considerado próprio
de uma sociedade plural, diversificada e globalizada, sem fronteiras, em que não cabem mais a
fragmentação e o culto ao individualismo, tão característicos da sociedade moderna. Assim, temos por
finalidade, neste trabalho, fazer uma discussão teórica a respeito de grupos colaborativos e refletir
acerca dos seus desafios e potencialidades, destacando as aprendizagens e as dificuldades sentidas pelos
e nos grupos no desenrolar de pesquisas, que tratam da Formação do Professor, no ponto de vista das
autoras deste trabalho. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico.
Verificou-se, nos trabalhos aqui referenciados, que os grupos colaborativos, formados por pessoas com
diferentes níveis de experiência profissional, que assumem a reflexão e a pesquisa como eixos
norteadores de suas práticas, têm se constituído como potenciais no desenvolvimento profissional de
seus participantes. Isso ocorre porque a produção da equipe tem sido consolidada como o resultado da
dialética entre as experiências, as vivências e os saberes daqueles que as constituem. O movimento
colaborativo nos grupos incentiva, também, uma postura investigativa em sala de aula, à medida que o
professor, ao viver a colaboração, aprende a trabalhar colaborativamente com seus alunos. E isso
contribui para que ele mude do paradigma da aula tradicional para o exploratório investigativo.
Destaca-se o valor desta experiência para o desenvolvimento profissional dos integrantes dos grupos
aqui referenciados, especialmente em relação ao aprimoramento dos procedimentos de pesquisa e ao
crescimento individual pela troca de saberes e produção de novos conhecimentos.
Palavras-chave: Trabalho Colaborativo. Formação de Professores. Desenvolvimento Profissional
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TECITURAS PARA A CONSTRUÇÃO DA FELICIDADANIA NA FORMAÇÃO DOCENTE
POR MEIO DA PESQUISA
Dalva Eterna Gonçalves Rosa – FE/UFG
José Firmino de Oliveira Neto – UFG
Regina Alves Costa Fernandes – UFG

INTRODUÇÃO
Este artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão crítica sobre a formação continuada
do professor enquanto possibilidade de construção da felicidadania e de uma práxis emancipatória,
por meio da pesquisa. Destarte, consideramos o Núcleo de Formação de Professores da Faculdade
de Educação da Universidade Federal de Goiás (NUFOP/FE/UFG) e o Programa de Pós-Graduação
em Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal de Goiás (PPGECM/UFG) como
espaços privilegiados de formação continuada de professores.
No movimento de práxis investigativa, oportunizado pelos projetos de pesquisa
desenvolvidos nesses espaços, explicitamos “que a pesquisa é por nós compreendida como uma
ação coletiva, intencional e metodologicamente estruturada em busca de respostas para questões
postas pelo fenômeno a ser investigado” (ROSA; FONTES; FERNANDES, 2018, p. 227). Assim,
desenvolvemos uma pesquisa de natureza qualitativa, delineada por um estudo de caso. A coleta de
dados foi realizada por meio de um questionário respondido pelos participantes do grupo de estudos
e pesquisa sobre o professor e sua formação, do qual emergiram as seguintes categorias:
intencionalidade, projeto coletivo e afetividade.
Para a estruturação do texto, apresentamos um breve histórico desses espaços formativos,
nos quais ocorre a participação de professores de diversas áreas de conhecimento, no grupo de
estudos e pesquisa sobre o professor e sua formação. Ressaltamos suas contribuições para a
construção da felicidadania. Por fim, refletimos sobre a tecitura da práxis emancipadora na
formação continuada por meio da pesquisa, tomando como referência as vozes dos participantes do
grupo.
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A TRAMA DO TECIDO: A INTERLOCUÇÃO DE VÁRIOS OLHARES ADVINDOS DE
DIFERENTES FONTES
Para falar sobre as tecituras, é imprescindível apresentar as diferentes fontes que compõem o
conjunto de fios, vozes e olhares que se cruzam para tecer a formação continuada de professores
nos espaços formativos: NUFOP e PPGECM.
Em outubro de 1999, foi criado o Núcleo de Estudos e Pesquisas de Apoio à Formação de
Professores da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. A equipe que o integrava,
em 2000, alterou seu nome para Núcleo de Formação de Professores (NUFOP), por entender que a
atuação dos professores e pesquisadores do NUFOP não se reduz ao apoio às atividades de
formação do professorado, mas se propõe a desenvolver estudos, pesquisas, extensão e ensino na
formação inicial e continuada de professores.
Trata-se, portanto, de um contexto formativo de produção e socialização de conhecimentos
sobre a formação de professores. Ele é constituído por professores e pesquisadores que
desenvolvem projetos relacionados à formação e ao trabalho docente.
Outro lócus que compõe o conjunto de fios, vozes e olhares que se cruzam para tecer a
formação de professores é o Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática
(PPGECM). Esse programa surgiu com base na parceria de um grupo de docentes de distintas
unidades da UFG que atuam, preferencialmente, nas áreas de ensino da biologia, física, química,
pedagogia e matemática, tendo como eixo estabelecer relações entre o conhecimento científico
destas áreas e seu ensino. Assim, de forma diferente dos programas de pós-graduação existentes em
Goiás, o PPGECM possui uma dimensão interdisciplinar, o que permite privilegiar os aspectos mais
peculiares da própria natureza das Ciências e da Matemática, sejam eles históricos, epistemológicos
ou do conteúdo específico dessas ciências, articulando-os com os conhecimentos do campo da
Educação, a Pedagogia.
Esse espaço formativo, o PPGECM, que favorece o entrelaçar de vozes e olhares para tecer
a formação continuada de professores, torna-se um dos fios da trama desenvolvida no NUFOP, por
meio da pesquisa O conhecimento produzido sobre o professor e sua formação nas dissertações do
Programa Mestrado em Educação em Ciências e Matemática da UFG 2009-2014.
Compreendemos que essa urdidura possibilita também a interlocução de vários olhares de
diferentes fontes por meio da participação de professores de diversas áreas de conhecimento,
favorecendo a reflexão crítica sobre a formação continuada do professor.
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TECENDO A PRÁXIS: UMA PERSPECTIVA CRÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES
As possibilidades formais de desenvolvimento profissional dos professores se dão em
espaços de formação inicial e de formação continuada. Por formação inicial “entendem-se os
processos institucionais de formação de uma profissão que geram a licença para o seu exercício e o
seu reconhecimento legal e público” (CUNHA, 2013, p. 612). De acordo com a legislação
brasileira, os cursos de licenciatura são os responsáveis pela formação inicial de professores para
atuação nos níveis fundamental e médio e devem corresponder ao que a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB) 9394/96 propõe em relação aos seus objetivos, formatos e duração, o que é
reafirmado na Resolução 1/2015 do Conselho Nacional de Educação (CNE).
Já a formação continuada, de acordo com a autora supracitada, “refere-se a iniciativas
instituídas no período que acompanha o tempo profissional dos professores. Pode ter formatos e
duração diferenciados, assumindo a perspectiva da formação como processo” (CUNHA, 2013, p.
612). Desse modo, a formação continuada tanto pode ter origem na iniciativa dos interessados,
como pode inserir-se em programas institucionais. Nesse caso, os sistemas de ensino, as
universidades e as escolas são as principais agências mobilizadoras dessa formação. Nesse sentido,
o NUFOP/FE atende aos interesses dos professores participantes e é um núcleo inserido em uma
instituição formadora, a UFG. Compreendemos que esse contexto favorece uma perspectiva de
formação continuada que se firma como um processo permanente e sistemático de aprimoramento
do professor, tendo em vista o desenvolvimento de novos saberes advindos da produção e da
socialização de conhecimentos nesse campo.
Cabe compreender que a concepção de formação continuada, no pensamento de Freire
(2007, p. 50), é resultado da “condição de inacabamento do ser humano e da consciência desse
inacabamento”. E ainda, de acordo com esse autor, o homem é um ser inconcluso e deve ser
consciente dessa inconclusão. Essa consciência pode ser construída por meio do movimento
permanente na busca de ser mais (FREIRE, 1997).
O conhecimento em educação exige, de acordo com Severino (2007), por se tratar de uma
prática histórico-social e intencional de caráter práxico, devido a sua particularidade, um novo
contorno epistêmico. Ora, a educação é um terreno fértil para a ideologização, e para superar o
enviesamento ideológico no campo educacional, o autor destaca a necessidade de intervenção do
pensamento crítico como critério ao atendimento de interesses universais. Trata-se, então, de
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desarmar todo discurso hegemônico que sempre visa legitimar e justificar determinadas relações de
poder (SEVERINO, 2007).
Como possibilidade de desarmamento desse discurso hegemônico, é essencial uma reflexão
sobre cidadania que “implica uma consciência de pertença a uma comunidade e também de
responsabilidade partilhada” (RIOS, 2010, p. 114), que podem atender a interesses universais. O
exercício crítico e democrático da cidadania tende, assim, a promover a experiência da felicidade. É
o que Rios (2010) preconiza como felicidadania: a intercomplementariedade entre felicidade e
cidadania.
Para a cidadania “ganhar seu sentido mais pleno”, é fundamental um contexto democrático.
E “para ser cidadão, é necessário que o indivíduo tenha acesso ao saber que se constrói e se
acumula historicamente e ter condições de recriar continuamente esse saber” (RIOS, 2010, p. 125).
Compreendemos que o acesso do sujeito ao saber historicamente construído configura uma
demanda das instituições formativas, inclusive do NUFOP/FE/UFG. Neste sentido, é imperativo
refletir sobre esse espaço formativo e suas contribuições para a construção da felicidadania. Para
que se efetive essa construção, Rios (2010) destaca alguns elementos como: a perspectiva de
igualdade na diferença; o bem coletivo como referência; o envolvimento na elaboração e no
desenvolvimento de um projeto coletivo de trabalho; a instalação de um contexto de comunicação
criativa; a criação de um espaço que favoreça uma relação de afetividade e a alegria; a luta pela
criação e pelo aperfeiçoamento constante de condições que viabilizem o trabalho docente.
A perspectiva de igualdade na diferença se refere a reconhecer o outro enquanto sujeito de
direito, numa perspectiva de respeito, justiça e solidariedade. Essa possível igualdade parte da
diferença real (SAVIANI, 1982), considerando o outro como “também um ‘eu’, humano, pensante,
sensível, complexo” (RIOS, 2010, p. 126). Esse reconhecimento tende a favorecer a emancipação
do sujeito, valorizando suas potencialidades e possibilitando o estímulo de novas capacidades.
O bem coletivo se refere aos princípios que direcionarão as ações formativas que atendem
ao bem coletivo e contrapõem-se, como esclarece Rios (2010, p. 127), àquelas ações que atendem
apenas aos interesses de “determinados segmentos, que sustenta privilégios e discriminações”. As
ações formativas para a construção da felicidadania pressupõem o envolvimento de todos no
desenvolvimento de um projeto (RIOS, 2010). Neste caso, evidenciamos um dos projetos
desenvolvidos no NUFOP/FE/UFG por meio da pesquisa O conhecimento produzido sobre o
professor e sua formação nas dissertações do Programa Mestrado em Educação em Ciências e
Matemática da UFG 2009-2014.
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O envolvimento de todos contribui com a forma como se dá a comunicação em um contexto
formativo, pois “pode favorecer ou afastar a possibilidade de uma aprendizagem realmente
significativa” (RIOS, 2010, p. 128). Por isso, faz-se necessário a instalação de um contexto de
comunicação criativa para a construção da felicidadania, considerando as múltiplas linguagens,
como a corporal, a escrita e a falada. A comunicação, nesse contexto, se efetivará na diferença e na
diversidade, numa relação dialógica, estabelecendo parcerias que favoreçam o exercício da
argumentação e da crítica. Nas reuniões de estudos e pesquisa, realizadas no NUFOP, constituímos
uma parceria no processo de reflexão crítica por meio de diálogos teórico-práticos e do efetivo
trabalho de exame de dissertações, usando uma ficha de análise, conforme o disposto em Souza e
Magalhães (2014). Esse trabalho é desenvolvido em duplas antes dos encontros e, posteriormente, a
ficha é apresentada ao grupo, sendo discutida e validada por todos.
Para a construção da felicidadania, Rios (2010) enfatiza a necessidade da criação de um
espaço formativo que favoreça a afetividade e a alegria. A autora preconiza, ainda, que é
fundamental não confundir rigor com rigidez, que favorece a imobilização, não dando “espaço para
a sensibilidade, que é sinônimo de movimento, de flexibilidade” (RIOS, 2010, p. 131). O rigor
também pressupõe seriedade que não deve ser confundida com a ausência de riso. Ora, um contexto
sério e rigoroso, tende a proporcionar crescimento e alegria ao (re)construir o conhecimento. E a
ação formativa, nesse contexto, pode proporcionar a felicidadania ao se adentrar em conteúdos
necessários para a formação emancipadora dos professores participantes. Trata-se de felicidade no
sentido de considerar a afetividade nas relações, por meio do aprimoramento de condições
formativas que buscam o respeito mútuo. Os participantes do grupo de estudos e pesquisa sobre
professores e sua formação buscam construir essa afetividade nos momentos descontraídos em que
se reúnem fora do ambiente universitário, contribuindo com as relações interpessoais, o que
respalda os primeiros elementos citados: a boniteza e a alegria da formação continuada.
Rios (2010) explicita, também, como exigência para construção da felicidadania, a luta pela
criação e pelo aperfeiçoamento constante de condições que viabilizem o trabalho docente.
Condições essas que correspondem, não só ao domínio do conhecimento teórico-prático e das
habilidades relacionadas à utilização de recursos metodológicos para a socialização deste
conhecimento, mas também as que favoreçam a profissionalização docente. Assim sendo, um
contexto formativo crítico tende a propiciar aos professores reflexões que os ajudem a reivindicar as
condições indispensáveis para a realização do seu trabalho, de acordo com as suas necessidades e
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demandas concretas e a criticar constantemente as situações vivenciadas, com vistas a superar os
problemas, identificando e transformando as condições adversas.
TECITURAS DA PRÁXIS EMANCIPADORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA POR MEIO
DA PESQUISA: AS VOZES DOS PROFESSORES PARTICIPANTES
No decorrer deste trabalho, já anunciamos que a discussão empreendida acerca da formação
continuada de professores realiza-se no espaço do NUFOP, por meio da análise de dissertações
produzidas no PPGECM/UFG. E, também, que os membros do grupo de estudos e pesquisa sobre o
professor e sua formação estão ligados ao campo das Ciências, Matemática e Pedagogia. No âmbito
deste estudo, sete participantes deram voz a uma narrativa que evidencia o modo como leem,
escrevem e contam sobre a formação, a profissionalização e o trabalho docente, mediante o
exercício de educação crítica oportunizada pela pertença ao referido grupo.
Os sujeitos, em maioria do sexo feminino, já concluíram o curso de Mestrado no
PPGECM/UFG, sendo que dois estavam cursando o doutorado no transcorrer dessa investigação. A
intencionalidade e os motivos que levaram esses participantes a integrarem e a se manterem no
grupo de estudos e pesquisa sobre o professor e sua formação se alinham à demanda de formação
stricto sensu, conforme mostram os excertos. “Me integrei ao grupo devido ser orientando da
professora que coordena essa pesquisa [...]. Mantenho-me, minha pesquisa perpassar essa temática
[formação continuada ]” (P1); “Entendendo que integrar-se a um grupo de pesquisa é uma forma de
estudar [...]” (P2); “[...] percebi a importância da pesquisa para adquirir mais conhecimento em
relação aos aspectos teórico-metodológicos da pesquisa em formação do professor” (P3); “[...]
fundamental minha participação para o desenvolvimento da pesquisa no mestrado. [...] nas
primeiras reuniões fizemos leituras” (P4). Essas leituras segundo esse professor “complementavam
e contrapunham as disciplinas oferecidas no programa. Hoje tenho familiaridade com as questões
inerentes à pesquisa qualitativa. Ir às reuniões e perceber que aprendi foi minha força motriz para
permanecer no grupo” (P4).
A participação possibilita o exercício de pertencimento dos professores ao grupo de forma
efetiva e autônoma, como é perceptível nas falas destacadas. Assim, pode-se compreender que esses
sujeitos se envolveram com o projeto desenvolvido coletivamente pelo grupo no NUFOP/FE/UFG,
pelo sentido que atribuem ao trabalho de estudo e pesquisa no que tange ao movimento de
investigação no campo da formação continuada de professores, podendo se caracterizar como um
lócus de construção da felicidadania.
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Reconhece-se a individualidade dos sujeitos no interior do grupo. Esse aspecto, o
reconhecimento do outro na construção da felicidadania, está imbricado nas distintas formações
iniciais de onde falam os sujeitos e o fato de muitos já haverem concluído o Mestrado, o que
poderia inviabilizar a continuidade dos sujeitos no grupo. No entanto, o projeto coletivo se coloca
como mobilizador. “- É perceptível a construção da felicidadania ao se falar em projeto coletivo,
onde se percebe a presença de um projeto elaborado e desenvolvido em meio ao grupo, onde
membros desse se ajudam quanto as discussões e compreensões de conceitos” (P1); “- Fazer parte
do grupo é fazer parte de um projeto coletivo, [...] das pesquisas produzidas. Ter a oportunidade de
participar de um projeto coletivo oportuniza criar novos projetos coletivos” (P2); “- Estamos por
um mesmo propósito/objetivo, cada um tem suas dificuldades e diferenças, mas a coletividade do
grupo nos ajuda a cumprir com nossas atividades na pesquisa” (P3).
Construir a felicidadania, nos meandros da formação docente, é instituir como um ponto
referencial o bem coletivo, uma vez que um projeto de formação não se faz solitário, mas por
intermédio de uma práxis coletiva. Como afirma Rios (2010, p. 127), esse movimento não se
configura como “uma mera soma de projetos individuais, mas sim uma proposta orgânica, em que
se configura a escola [e assim a formação] necessária e desejada, e na qual se articulam, na sua
especificidade, as ações de cada sujeito envolvido”. A dimensão do coletivo emerge nas
argumentações dos participantes do grupo, ao demonstrar um exercício de consciência aberta, no
sentido do entrecruzamento entre sentir, saber e fazer, posto que, como argumenta P3, estão ligados
por um propósito comum, o que tem configurado a formação docente para os mesmos sentidos,
instituindo um pensando coletivo para e pela práxis no movimento de constituição enquanto
pesquisadores.
A dinâmica da qual falamos é mais ampla, tendo em vista que os sujeitos que o compõem
têm contribuído em outros contextos de coletividade no âmbito do trabalho docente na Educação
Básica e no Ensino Superior, conforme declara um dos participantes: Acredito que esse projeto
coletivo se dá na constituição do grupo de pesquisadores e se expande para um projeto coletivo de
professores orientadores/professores pesquisadores” (P6).
No ato de constituição profissional dos sujeitos envolvidos na pesquisa, compreendemos que
estes sujeitos têm oportunizado uma dinâmica em seus contextos de trabalho, que rompe “com a
ideia do conhecimento como propriedade privada” (RIOS, 2010, p. 129), dispondo ao alcance de
outros o que tem sido produzido, apropriado e transformado no âmbito das práticas de formação do
grupo de estudos e pesquisa vinculado ao NUFOP/FE/UFG.
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A dinâmica formativa é tarefa complexa. Ocorre em tempo e espaço distintos para os
sujeitos do grupo, levando alguns desses a argumentarem que não conseguem evidenciar a
dimensão coletiva da atividade que desenvolvem: “Não consigo enxergar ainda mudança nesses
aspectos [...] (P4)” e “Me envolvo com projetos coletivos no meu local de trabalho, mas a
participação no grupo não influenciou ou influencia nesse aspecto” (P5).
Com Freire (2007), evidenciamos a emergência da apreensão da realidade e a escuta como
elemento da ação de ensinar-aprender. No grupo, coaduna-se um olhar rigoroso sobre a
individualidade dos sujeitos, demonstrando a importância das falas de P4 e P5, já que “ao voltar-me
para mim mesmo, encontro o outro, e para voltar-me para ele é necessário que eu me volte sobre
mim mesmo, na medida em que na relação intersubjetiva não há a possibilidade de conhecimento
sem que sejam afetados os dois polos” (RIOS, 2010, p. 124).
Aludindo ao pensamento freiriano, podemos afirmar que não há práxis formativa desligada
de busca, boniteza e alegria, pois a educação, e, portanto, a formação continuada, é também afetiva,
estética e ética. A ideia de (re)afirmação da felicidade no espaço da ação docente, tendo como foco
a cocriação de tempos-espaços, faz-se necessário considerar também as relações pedagógicas
imbuídas ao fazer-estar professor, para a afetividade e a alegria. Assim, neste exercício de busca, os
sujeitos rememoram a afetividade, quando elucidam: “- Com [as] discussões que são estabelecidas,
a afetividade também é uma das dimensões formativas que veem a ser (re)construídas, [que] grupo
trabalha de forma a desenvolver a alegria, sem deixar de lado a seriedade do trabalho desenvolvido”
(P1); “- As reuniões do grupo de pesquisa, são realizadas em clima de respeito e alegria, motivando
a estarmos sempre presente. [...] compreendo que quando conseguimos reunir um grupo com
afetividade positiva” (P2) e assim tende a “proporcionar mais produtividade, [...] em um clima de
empatia é mais proveitoso para os integrantes tanto profissionalmente quanto pessoalmente” (P2);
“- Os momentos de descontração nos ajudam a aliviar o estresse das atividades cotidianas e o clima
de amizade colabora com o desenvolvimento da afetividade dos componentes do grupo” (P3); “- As
reuniões do grupo de pesquisa acontecem em um ambiente agradável, em que se respeita as
diferentes opiniões de seus integrantes. Entendo que isso colabora para a dimensão da afetividade”
(P5).
As dinâmicas afetivas no grupo são materializadas, segundo os sujeitos, no “[...] clima de
respeito e alegria [...]” (P2). Nesse sentido, podemos inferir que a felicidade está presente no
delinear corriqueiro das atividades desenvolvidas pelos sujeitos do grupo, quando se efetivam
relações que “respeitam os direitos de todos, quando se aprimoram as condições de trabalho” o que,
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por sua vez, tem impregnado de “cor e calor à prática educativa. E beleza.” (RIOS, 2010, p. 131).
Beleza essa que se verifica no interior do grupo.
Nesse escopo, consideramos a afetividade como uma dimensão chave da constituição do
professorado, posto que esta pode se constituir condição para as ações do campo da práxis. No
interior do grupo, as ponderações de Rios (2011) têm nos possibilitado o reconhecimento de que o
trabalho desenvolvido, referente à análise da produção (Dissertações) no âmbito do PPGECM/UFG,
tem sido de “boa qualidade”. Uma qualidade social, que transforma os sujeitos envolvidos no
processo, o que ocorre por estarem plenos “[...] de vida, de força, de inteligência e de alegria”
(NODARI, 1997, p. 401). Dado o exposto, compreendemos que não há uma práxis que, ao tempo
que suscita outros elementos que compõe a formação, profissionalização e trabalho docente, não
tenha presente a expressão coletiva e afetiva, na certeza de que não há movimentos formativos
descolados dessas dimensões, pois se constituir professor-pesquisador “é mesclar técnica e
sensibilidade orientadas por determinados princípios, que vamos encontrar num espaço éticopolítico” (RIOS, 2010, p. 100).
Entendemos que, apesar da complexidade de um grupo que se constitui interdisciplinar, o
sujeito considera que essa constituição adensa a condição de busca para a felicidadania, como é
(re)afirmado por P7, “- O desenvolvimento de Projetos Coletivos quando construídos com e para a
felicidadania, consequentemente são construídos com afetividade” (P7). E essa afetividade segundo
esse professor “na relação e ação pedagógica também são complexas principalmente se o projeto
coletivo for interdisciplinar e transdisciplinar. A afetividade na ação docente só acontece se o
profissional amar o que faz e nesse “amar o que faz” está inserido o saber fazer.” (P7).
Nesse sentido, esse grupo tende a se constituir também como uma instância comunicativa
que, como considera Rios (2010), deve ser criativa. Essa condição de liberdade na relação
comunicativa pode favorecer a corporificação do discurso apreendido no trabalho do grupo em
outros contextos que estes sujeitos coabitem, já que a linguagem corporal, escrita e falada,
constituem instrumento em prol da transformação social.
CONSIDERAÇÕES
Consideramos a dinâmica de formação de professores em movimento contínuo, ou seja, que
se institui em favor da incompletude dos sujeitos que se (re)formam, aludindo a construção,
mediante a práxis, que é sempre de busca pelo conhecimento, que se dá incompleto e parcial a todo
instante. Assim sendo, os sujeitos que compõem o grupo de estudos e pesquisas sobre o professor e
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sua formação, vinculado ao NUFOP/FE/UFG, encontram-se na situação de caminhantes rumo à
felicidadania, no movimento da subjetividade, numa condição ético-política que o trabalho no
coletivo, pelas dinâmicas afetivas, possibilita emergir.
Ressaltamos a urgência de evidenciar a dinâmica formativa à luz dos princípios da
felicidadania de forma mais explícita. Compreendemos que esta institui a ruptura com um
paradigma positivista na formação docente, que possibilita uma boniteza crítico-reflexiva, na ação
constitutiva dos sujeitos que nela estão imersos, aludindo à transformação social no cotidiano do
trabalho docente.
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Resumo
O presente trabalho tem o objetivo de apresentar uma reflexão crítica sobre a formação continuada do
professor, enquanto possibilidade de construção da felicidadania e de uma práxis emancipatória, por
meio da pesquisa. Assim, consideramos o Núcleo de Formação de Professores da Faculdade de
Educação da Universidade Federal de Goiás (NUFOP/FE/UFG) e o Programa de Pós-Graduação em
Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal de Goiás (PPGECM/UFG) como
espaços de formação continuada de professores. Nesse sentido, desenvolvemos uma pesquisa de
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natureza qualitativa, delineada por um estudo de caso. A coleta de dados foi realizada por meio de um
questionário respondido pelos participantes do grupo de estudos e pesquisa sobre o professor e sua
formação, do qual emergiram as categorias: intencionalidade, projeto coletivo e afetividade. A
participação tem possibilitado o exercício de pertencimento dos professores ao grupo, de forma efetiva
e autônoma. Esses sujeitos se envolveram com o projeto desenvolvido coletivamente, pelo sentido que
atribuem ao trabalho de estudo e pesquisa no que tange ao movimento de investigação no campo da
formação continuada de professores, podendo se caracterizar como um lócus de construção da
felicidadania. A dinâmica de formação de professores deve se configurar, sempre, em um movimento
contínuo, aludindo à construção, mediante a práxis, que é sempre de busca pelo conhecimento, que se
dá incompleto e parcial a todo instante. Portanto, os sujeitos que compõem o grupo encontram-se na
situação de caminhantes que seguem rumo à felicidadania, no movimento da subjetividade, numa
condição ético-política que o trabalho no coletivo, pelas dinâmicas afetivas, possibilita emergir.
Palavras-chave: Professores. Formação Continuada. Pesquisa.
O IDEÁRIO PEDAGÓGICO DE ESCOLA NAS DISSERTAÇÕES DE 2009 A 2014 DO
PPGECM/UFG
Alyson Fernandes de Oliveira – IFG/Anápolis
Líviam Santana Fontes – UNB; UEG
Bruna Cardoso Cruz – PPGECM/UFG
Ana Karine Moreira da Silva – UFG/SEDUC

INTRODUÇÃO
O grupo de estudos e pesquisas sobre o professor e sua formação, da Universidade Federal
de Goiás (UFG), desenvolve o projeto de pesquisa intitulado: “O conhecimento produzido sobre o
professor e sua formação nas dissertações do Programa de Mestrado em Educação em Ciências e
Matemática da UFG 2009-2014”. É um espaço de formação colaborativa, que envolve diferentes
sujeitos: estudantes da pós-graduação nos níveis de mestrado e doutorado; professores da educação
básica e do ensino superior, que atuam nas áreas de biologia, matemática e pedagogia. O grupo tem
se dedicado a estudar e a discutir os temas das pesquisas, os métodos, os tipos de pesquisa, o ideário
pedagógico e os referenciais teóricos adotados nas dissertações defendidas no Programa de Pósgraduação em Educação em Ciências e Matemática da UFG (PPGECM).
Esse grupo de estudos e pesquisa tem colaborado com a formação inicial dos estudantes da
pós-graduação, pois se dedica a estudar com profundidade questões relacionadas à metodologia de
pesquisa, tanto por meio de leitura e discussão de textos referência, quanto no processo de análise
das dissertações. Também tem contribuído com o processo de formação continuada, pois alguns
integrantes são discentes egressos do PPGECM/UFG, que atuam na docência do ensino básico e
superior. Além disso, podemos dizer que esse é um grupo colaborativo, uma vez que parte da
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voluntariedade de seus membros, que são corresponsáveis pelo trabalho desenvolvido, e se
envolvem no processo de ação e reflexão compartilhadas, de apoio e respeito mútuo (SOUZA;
OLIVEIRA, 2013).
Além de estudos relacionados à metodologia de pesquisa, o grupo produz como material as
“fichas de análise” das dissertações analisadas. Essa produção parte do modelo elaborado pelos
pesquisadores da Redecentro, que consta em Souza e Magalhães (2014, p. 45). A ficha de análise é
composta por 25 itens, que orientam a leitura das dissertações de mestrado do Programa de PósGraduação em Educação em Ciências e Matemática, da Universidade Federal de Goiás
(PPGECM/UFG), defendidas no período de 2009 a 2014, que tratam do tema professor. Para
preencher essa ficha, dois componentes do grupo fazem a leitura da dissertação selecionada, na
íntegra, e a apresentam aos demais participantes para apreciação e contribuições. Tomando as fichas
de análise como fonte de dados, o objetivo deste trabalho é evidenciar o ideário pedagógico,
explicitado nos trabalhos que compõem o corpus da referida pesquisa, emergindo discussões a
respeito do professor e de seu papel nesse espaço formativo.
Nessa perspectiva, trata-se de uma abordagem qualitativa de pesquisa, classificada por
Bonin (2008) como uma pesquisa de pesquisa. Segundo o autor, esse tipo de pesquisa respalda o
trabalho concreto de concepção do pesquisador, enfatizando a relevância científica da investigação.
Assim, a pesquisa de pesquisa inclui trabalhar concretamente com pesquisas já desenvolvidas, com
o propósito de que as novas investigações analisem os segmentos e estudos já realizados (BONIN,
2008).
A ORIGEM DA ESCOLA E SUA FINALIDADE
O objeto de nossos estudos é o professor, inserido em qualquer modalidade ou nível de
ensino. Entretanto, reconhecemos que a atuação docente, na educação básica, é basilar para a
construção de uma realidade escolar para além da reprodução de conceitos e ideias. Desse modo,
como um grupo colaborativo de estudos e pesquisas, que contribui para a formação continuada de
seus membros, voltamos nosso olhar para a escola, tanto para evidenciar o ideário pedagógico,
explicitado nos trabalhos que compõem o corpus da referida pesquisa, quanto para fazer emergir
discussões a respeito do professor e do seu papel nesse espaço formativo.
A escola, desde o seu surgimento e ao longo da história, tem sido um importante ponto de
estudo sobre vida em sociedade. Assim como a família, ela é considerada uma instituição social,
com funções essenciais para o desenvolvimento e para a formação de pessoas como cidadãos,
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profissionais e como seres humanos. Enquanto instituição de ensino, ela possui inúmeras
finalidades, como alfabetizar, desenvolver o senso crítico, socializar e humanizar (FORQUIN,
1993). De acordo com Oliveira, Viana e Sarache (2013), ainda que tenha passado por mudanças ao
longo da história, a finalidade da escola de preparar os sujeitos para o convívio social e contribuir
para que estes se apropriem de conhecimentos intelectuais, morais e éticos se mantêm.
A palavra escola vem do grego scholé, que significa "ócio, lazer ou tempo livre”. Na Grécia
Antiga, a escola unia as pessoas em seus momentos livres para debaterem sobre filosofia, ideologias
e práticas sociais do seu dia a dia (XAVIER, 1994). Tinha como função educar homens em sua
formação integral, contribuindo para o desenvolvimento de sua ética, seu pensamento político e o
seu conhecimento religioso. Com a queda da Grécia Antiga para Roma em 763 a.C., as escolas
passaram a ter como objetivo formar homens com capacidade crítica, por meio da filosofia, política,
aritmética e artes, mantendo o intuito de formar políticos ou representantes religiosos. Cabia ao
professor estimular a construção de ideologias voltadas ao comportamento social (FRANCISCO
FILHO, 2003). Com o desenvolvimento da economia e o crescimento econômico, os nobres
consideraram importante que as pessoas tivessem conhecimentos como contar, ler e escrever. Desse
modo, a escola passou a formar trabalhadores, selecionados pela nobreza, para atuarem no mercado
de trabalho (FRANCISCO FILHO, 2003).
As primeiras escolas brasileiras, de acordo com Xavier (1994), surgiram no período
Colonial, por volta de 1549, com o objetivo de propagar a religião católica, por meio dos jesuítas.
Somente os filhos da nobreza portuguesa que moravam no Brasil, ou os sacerdotes, tinham acesso à
educação, que era pautada na alfabetização e no ensino de ciências exatas e humanas. A partir de
1930, no governo de Getúlio Vargas, o acesso à escola passou a ser direito de todos os cidadãos, o
que foi assegurado décadas depois, pela Constituição de 1988 (XAVIER, 1994).
No século XX, educadores como Paulo Freire, Dermeval Saviani, Moacir Gadotti e José
Carlos Libâneo, dentre outros, contribuíram para diversas mudanças nas escolas brasileiras,
apresentando novos conceitos e finalidades dessa instituição na vida das pessoas. Os autores
mencionados estão ligados à perspectiva materialista-histórico dialética, que emprega o conceito de
dialética para entender os processos sociais, ao longo da história, visto que a dialética é um
instrumento usado para compreender a história, por meio de seu movimento natural (TRIVIÑOS,
1987).
Paulo Freire (1991) concebia a escola como um espaço de ensino e aprendizagem, capaz de
propiciar a troca de conhecimentos entre os sujeitos, contribuindo para o surgimento de discussões
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de ideias e reflexões sobre a instituição de ensino. Defendia a relação professor-aluno mediada pelo
diálogo e pela afetividade, visando compreender a realidade e transformar histórias e vidas. Freire
lutava por uma escola que “[...] pratique uma pedagogia da pergunta, em que se ensine e se aprenda
com seriedade, mas em que a seriedade jamais vire sisudez. Uma escola em que, ao se ensinarem
necessariamente os conteúdos, se ensine também a pensar certo” (FREIRE, 1991, p. 24). Em
concordância com Freire, Gadotti (2008, p. 02) afirma:
[...] é na escola que passamos os melhores anos de nossas vidas, quando crianças e
jovens. A escola é um lugar bonito, um lugar cheio de vida, seja ela uma escola com
todas as condições de trabalho, seja ela uma escola onde falta tudo. Mesmo faltando
tudo nela existe o essencial: gente, professores, e alunos, funcionários, diretores.
Todos tentando fazer o que lhes parece melhor. Nem sempre eles têm êxito, mas estão
sempre tentando. Por isso, precisamos falar mais e melhor das nossas escolas, de
nossa educação.

O autor salienta que a escola precisa deixar de ser vista apenas como mais um espaço de
formação, seguindo a função mais formativa do que informativa, abrindo espaço para múltiplos
ambientes de formação. Segundo Gadotti (2008), a escola do século XXI precisa fornecer subsídios
para que os professores possam refletir sobre a didática, sobre o projeto pedagógico, bem como
sobre os seus projetos de vida. A escola também precisa oferecer aos estudantes professores
motivados e ligados à reflexão, à pesquisa, à fundamentação e à construção teórica.
Para Saviani (2005), a escola é um espaço para a socialização e apropriação do saber
sistematizado, como também um ambiente propício para dizimar a seletividade e a exclusão social,
uma vez que é o local que prepara os sujeitos para a vida em sociedade. Nesta mesma linha de
pensamento, Libâneo (2007) destaca que o papel da escola é propiciar ensino de qualidade, por
meio da formação integral e ética dos sujeitos, preparando-os para a cidadania crítica e
participativa. O autor defende uma escola que ofereça ensino de qualidade para todos os sujeitos,
em especial aos pertencentes às classes menos favorecidas.
Diante do exposto, compreendemos a importância da escola para a vida das pessoas e para o
desenvolvimento da sociedade, em seus vários papéis. Sendo assim, a escola não pode ser vista
apenas como um espaço destinado à formação intelectual, mas também um espaço de
transformação, que precisa estar aberto à diversidade, ao novo, de modo a contribuir com a
formação integral e a emancipação dos sujeitos.
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O IDEÁRIO PEDAGÓGICO NAS DISSERTAÇÕES ANALISADAS
A palavra ideário vem de um conjunto de ideias que compõem um pensamento político,
social, filosófico, e econômico, e a palavra pedagógico diz respeito à pedagogia, ciência que se
destina ao estudo do processo de educação dos sujeitos (FERREIRA, 2010). Destarte, “ideário
pedagógico” remete a um corpo organizado de ideias sobre educação, constituído pelas teorias
pedagógicas. Em nossa pesquisa, o classificamos segundo a linha filosófica a que se filia, nas
perspectivas materialista-histórico dialética, fenomenológica, positivista. De acordo com a ficha de
análise utilizada, o ideário pedagógico é composto pelos seguintes indicadores: educação, escola,
professor e processos de ensino-aprendizagem.
O grupo de estudos e pesquisa tem como fonte de dados 45 dissertações defendidas no
período de 2009 a 2014. Em consonância com nossa análise, seis destas têm o ideário pedagógico
explicitamente identificado como materialista-histórico dialético, indicando a clareza dos autores
quanto ao seu posicionamento teórico. Em oito pesquisas não foi possível identificar o
posicionamento do autor e, nos demais trabalhos, o ideário pedagógico foi identificado pelos
leitores, devido à correlação com os indicadores propostos pela ficha de análise. Entre as pesquisas
que não tiveram o ideário pedagógico explicitado, 25 foram identificadas como materialistahistórico dialético, cinco fenomenológicas e uma positivista. O Quadro 1 indica o ideário
pedagógico nas pesquisas analisadas.
Como nosso olhar está voltado para a educação básica, nos interessa evidenciar o ideário
pedagógico de pesquisas realizadas no ambiente escolar. Para tanto, verificamos se os autores dos
trabalhos atuavam na educação básica, no período do desenvolvimento da pesquisa, por meio de
seus currículos, na Plataforma Lattes do CNPQ. Após essa verificação, fizemos a leitura dos
resumos das dissertações, para identificar se o lócus de pesquisa foi a escola. Com estas
informações, identificamos doze dissertações que resultaram de investigações na educação básica,
por professores dessa modalidade de ensino.
Em duas dissertações, o ideário pedagógico não pôde ser identificado. As outras dez
pesquisas têm o materialismo-histórico dialético como ideário, estando explícito em três delas. As
fichas selecionadas para nossa discussão estão listadas no Quadro 2, e foram identificadas pelos
títulos das dissertações e ano de defesa.
O indicador utilizado para classificar o ideário pedagógico de escola, no materialismohistórico dialético, é o que consta da ficha de análise, descrevendo que
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A escola é parte inseparável da totalidade social, e como tal, apresenta as mesmas
situações de reprodução e de mudança que caracterizam aquela totalidade. Representa
uma possibilidade de ruptura e transformação da sociedade ao proporcionar a
construção do conhecimento emancipador. (SOUZA; MAGALHÃES, 2014, p. 19)

Em nossa análise, foi possível identificar nas dissertações elementos de uma escola
inseparável da totalidade social, que expressam o ideário pedagógico de escola, como espaço de
produção e apropriação do conhecimento social e historicamente produzido, como revelam as fichas
C, D, E, K e L, e indicativos de uma visão de escola como instituição que propicia um
conhecimento emancipador ao sujeito, que é capaz de transformar o meio em que vive, como
expressos nas fichas B, G e J. Destacamos a seguir os elementos que nos fizeram definir estas
categorias.
Ao tratar da escola, os autores das fichas C e E abordam a questão da estrutura de poder
instaurado nas escolas, como reflexo do sistema capitalista. O autor da ficha C tece críticas com
relação ao processo de aprendizagem e aos programas de ciclos de formação, destinados a não
retenção. Esse autor se apoia em Freitas (2007), que argumenta a favor da diversificação dos
tempos de aprendizagem, e apresenta as características positivas do sistema de ensino e avaliação
em ciclos, mas critica os programas advindos de propostas progressistas e aqueles que não oferecem
a estrutura necessária para que se desenvolva adequadamente. Já o autor da ficha E aborda a
construção do currículo, ao longo da história, para explicar essa estrutura de poder na escola. Tais
questões trazem elementos da concepção crítica de educação que, de acordo com Souza e
Magalhães (2014), está fundada no pensamento dialético, e “[...] faz emergir as contradições
presentes na sociedade de classes em que a escola está inserida” (SOUZA; MAGALHÃES, 2014,
p.103).
Os autores das dissertações que deram origem às fichas D, K e L apresentam suas
perspectivas a respeito da escola como um local para a produção e apropriação de conhecimentos,
construídos historicamente pelos sujeitos que ali vivem. Essa instituição, segundo os autores,
permite construir conhecimentos científicos e formar pensamentos crítico e reflexivo diante dos
desafios resultantes dos progressos tecnológicos e científicos, sendo esses elaborados
primeiramente pela cultura dos alunos. A apropriação desses conhecimentos, de acordo com
Vygotsky (1998), acontece no espaço escolar, e é por meio da apropriação desses conceitos
cientificamente sistematizados que novas teorizações poderão ser desenvolvidas, possibilitando a
esses sujeitos pensar em sua realidade de forma reflexiva e ampla, sendo essa a função da escola.
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Nas fichas B, G e J, que apresentam a escola como uma instituição promotora da ruptura e
transformação da sociedade de forma emancipatória, os autores discutem o fato de as instituições
escolares possibilitarem o desenvolvimento de uma atitude crítica dos alunos, uma percepção
consciente a respeito da ciência, da construção do conhecimento emancipador, e direcionar o
estudante para a transformação do meio em que vive. Esse conhecimento emancipador do indivíduo
e as modificações possíveis de serem realizadas no meio social é um assunto versado por Saviani
(2005), que vê a escola como uma instituição capaz de ajustar os interesses populares dos sujeitos,
garantindo um bom ensino e saberes básicos para a vida. Assim, foi possível identificar que os
autores corroboram o que é defendido por Saviani (2005), que afirma que a aquisição de conteúdos
ocorre por meio da interação do professor, ao trabalhar de forma contextualizada, analisando a
realidade em que seus alunos estão inseridos, de forma ativa e crítica.
As concepções de escola supracitadas, também, são discutidas por Libâneo (2007), que
apresenta a instituição escolar como capaz de proporcionar aos sujeitos, que nela estão inseridos,
um ensino de qualidade por meio de uma formação integral. O autor destaca a importância da
instituição como espaço para a preparação para o mundo do trabalho e para a formação cidadã e de
valores morais, além de uma formação crítica, participativa e ética para a vivência em uma
sociedade em constantes mudanças, coadunando, assim, com as ideias de Saviani (2005).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A finalidade da escola vem passando por mudanças, ao longo da história, e, atualmente,
muitos estudiosos da educação defendem que sua função está relacionada a uma perspectiva
materialista histórico-dialética, que se preocupe com a preparação de sujeitos para o convívio
social, por meio de conhecimentos intelectuais, morais e éticos. Como a temática escola coloca-se
como um assunto inesgotável, que sempre carece de pesquisas, estudos e reflexões, nosso foco foi
direcionado às produções científicas voltadas a esse espaço educativo, evidenciando o ideário
pedagógico dos trabalhos analisados, com o intuito de propiciar discussões e reflexões sobre essa
instituição e sobre o papel do professor nesse espaço formativo.
Nas dissertações analisadas pelo grupo de estudos e pesquisa do PPGECM/UEG, o ideário
materialista-histórico dialético foi preponderante, representando 84% das produções em que foi
possível identifica-lo. Quando observamos apenas as pesquisas realizadas em escolas, todas as
produções que tiveram o ideário explicitado ou identificado apresentaram essa perspectiva. Os
autores das dissertações analisadas destacaram a escola como um local para a produção e
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apropriação de conhecimentos historicamente construídos, e um local propício para a transformação
da sociedade de forma emancipatória, que visa construir conhecimentos científicos e formar sujeitos
críticos e reflexivos.
Consideramos importante que os profissionais da educação tenham clareza e consciência ao
se posicionarem e assumirem um ideário pedagógico de escola, pois esse é um lócus responsável
por desencadear todo o pensar sobre a educação e suas particularidades e composições. Nas doze
dissertações analisadas pelo grupo de estudos e pesquisa do PPGECM/UEG, apenas três explicitam
o ideário utilizado, entretanto, foi possível identificá-lo, em sua maioria. Isso indica que, ainda que
os autores apresentem suas concepções com relação ao fenômeno educacional, é preciso avançar no
que se refere à clareza do método adotado na pesquisa.
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Quadro 1. Ideário pedagógico nas dissertações de 2009 a 2014 do PPGECM
Ideário
Pedagógico

Perspectiva
MaterialistaHistórico Dialética

Perspectiva
Fenomenológica

Perspectiva
Positivista

Perspectiva não
Identificada

Explicitado

6

-

-

-

Não explicitado

25

5

1

8

Total

31

5

1

8

Fonte: elaborado pelos autores.
Quadro 2. Identificação das fichas selecionadas para análise
Ficha

Título do trabalho

Ano

A

Do discurso à prática: como se caracteriza a avaliação da aprendizagem escolar entre
professores de Biologia do Ensino Médio.

2009

B

A visão de ciência de professores de Física do Ensino Médio de Goiânia e sua relação
com os livros didáticos.

2009

C

A visão dos professores de ciências do ciclo II sobre o sistema de ciclos de formação e
desenvolvimento humano da Rede Municipal de Educação de Goiânia

2009

D

A atividade pedagógica do professor de matemática no PROEJA

2011

E

A implementação da reorientação curricular em Iporá - Goiás, na perspectiva dos
professores de Ciências do 6º ao 9º ano

2011

F

O vídeo como recurso didático no ensino de Matemática

2011

G

Evidências da produção de sentidos dos princípios da proposta didática lógico-histórica
da álgebra por professores de Matemática em atividade de ensino

2012

H

Uma análise das influências da Prova Brasil na atividade pedagógica de professores que
ensinam matemática nos anos iniciais

2012

I

O olhar do professor de Ciências sobre o laboratório de informática: tecituras e enlaces
na perspectiva de Bourdieu

2013

J

A concepção dos professores de Ciências sobre a escola de tempo integral na região
metropolitana de Goiânia

2013

K

Os indícios de um processo de formação: a organização do ensino no Clube de
Matemática

2013

L

Experimentação investigativa em Ciências e a formação do conceito de germinação

2014

Fonte: elaborado pelos autores.
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Resumo
O presente trabalho é fruto de estudos e discussões produzidos pelo grupo de estudos e pesquisas da
Universidade Federal de Goiás (UFG), que desenvolve o projeto intitulado “O conhecimento
produzido sobre o professor e sua formação nas dissertações do Programa de Mestrado em Educação
em Ciências e Matemática da UFG 2009-2014”. Trata-se, portanto, de uma pesquisa de pesquisas, na
qual utilizamos como fonte de dados empíricos as fichas de análise produzidas pelo grupo, com base
nas dissertações investigadas. Nesse recorte, voltamos nosso olhar para a escola, tanto para evidenciar o
ideário pedagógico, explicitado nos trabalhos que compõem o corpus da referida pesquisa, quanto para
fazer emergir discussões a respeito do professor e do seu papel nesse espaço formativo. Entendemos a
temática escola como inesgotável, pois ela sempre necessita de pesquisas, estudos e reflexões. Das 45
fichas de análise produzidas pelo grupo de estudos e pesquisa, 12 resultam de investigações na
educação básica, sendo que em 2 destas não foi possível identificar o ideário pedagógico de escola, e as
outras 10 têm o materialismo histórico-dialético como ideário. Observamos que a escola é vista, pela
maioria dos autores das dissertações analisadas, como espaço de produção e apropriação do
conhecimento social historicamente produzido e, também, como um local que possibilita a construção
do conhecimento emancipador dos sujeitos.
Palavras-chave: Escola. Ideário Pedagógico. Professores da Educação Básica.
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O GRUPO FOCAL COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES PARA A CONSTRUÇÃO DO
PENSAMENTO CRÍTICO
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Evandro Ghedin – UFAM

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A necessidade de reflexão é discutida primeiramente pela filosofia, a qual se debruça em
instigar ao homem um exercício reflexivo, primeiramente sobre si mesmo e, depois, sobre a
realidade que está inserido. Desse modo, o pensamento reflexivo não é nenhuma novidade, mas
torna-se uma necessidade devido as desigualdades sociais e a processos educativos que alienam os
estudantes e não permitem a construção de novos conhecimentos e, consequentemente, a mudanças
significativas na sociedade. Há a necessidade de desenvolver no processo de formação de
professores o pensar de maneira crítica e reflexiva para que possam visualizar a totalidade de sua
realidade, buscando novas formas de construí-la.
A técnica do Grupo Focal Formativo foi escolhida por permitir o compartilhamento entre os
professores da educação básica no que diz respeito às suas experiências e percepções sobre a
construção do pensamento crítico no processo ensino-aprendizagem. Houve uma intencionalidade
de nossa parte em abordar o tema professor reflexivo-crítico a partir de textos previamente
selecionados, instigando discussões entre os participantes de modo que, pudéssemos criar um
espaço formativo onde os mesmos compreendessem em que consiste uma formação reflexivocrítica.
Neste trabalho entendemos o pensamento crítico como processo cognitivo indispensável na
formação de professores assim como no processo ensino-aprendizagem. Usamos o termo reflexivocrítico já que sem a reflexão não existe crítica, não existe possibilidade de análise das reais
circunstâncias dos problemas sociais. Pensar criticamente implica ter criatividade para fazer
diferente, inovar, criar o novo a partir de algo simples, é enxergar possibilidades que outras pessoas
não conseguem ver, é ter coragem e ousadia para desafiar aquilo que não é comum, transformando
em novidade. A criatividade é essencial no processo de aprendizagem, visto que o cérebro é ativado
mais e melhor com aquilo que ainda não conhece.
A capacidade de pensar criticamente deve ser um produto da educação, indispensável no
processo de formação de professores. Deve constituir-se como um hábito mental que pode romper
com a mera reprodução do saber. Para vivenciarmos uma sociedade melhor é necessário que o
processo de ensino-aprendizagem favoreça intencional e sistematicamente a construção de
pensamentos mais sofisticados.
Contudo, durante os encontros do grupo focal formativo evidenciamos que os professores da
educação básica sentem dificuldades em desenvolver a criticidade nos estudantes.
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GRUPO FOCAL: CONCEITO E CARACTERIZAÇÃO
Para Lervolino e Pelicioni (2001) a essência do grupo focal está principalmente na interação
entre os participantes e o pesquisador, que tem como objetivo obter dados a partir da discussão em
tópicos específicos, daí o nome grupo focal.
O grupo focal é uma técnica de coleta de dados que ocorre por meio da interação grupal com
o objetivo de promover uma problematização sobre um determinado tema em foco. Desse modo,
optamos por essa técnica a fim de construirmos um espaço de formação para aprofundamento sobre
a construção do pensamento crítico no processo ensino-aprendizagem, daí o nome grupo focal
formativo. Uma característica marcante dessa técnica é a entrevista em grupo, onde a interação
configura-se como parte integrante do método (BACHES, 2011).
De acordo com Lervolino e Pelicioni (2001) o grupo focal tem como uma de suas maiores
riquezas basear-se na tendência humana de formar opiniões e atitudes na interação com outros
indivíduos. É nessa interação que a temática em questão é conduzida de modo a promover uma
discussão do grupo, conhecendo as opiniões divergentes e construindo novas opiniões a partir da
reflexão. Desse modo, a formação crítica é o tema central das discussão do grupo focal, já que a
principal contribuição dessa técnica para esta pesquisa é a capacidade de facilitar discussões e
comparações entre as opiniões dos participantes.
Para tanto, é composto pelos participantes, os quais devem ter uma característica comum
entre eles; pelo moderador ou facilitador, que pode ser o próprio pesquisador, o qual tem a função
de “instrumentalização em todas as fases do processo como a definição de um guia de temas, que
consistem em uma resumo das questões a serem tratadas, além de um esquema norteador do
encontro” (BACKES, 2011, p.3). Gatti (2005) também destaca a função do moderador e sua
relevância para o grupo focal especificando suas principais características. O moderador deve ser
experiente, hábil, ter clareza de expressão, ser sensível, flexível e capaz de conduzir o grupo com
segurança, lidando competentemente com as relações e interações que se desenvolvem e as
situações que se criam no grupo em função das discussões (GATTI, 2005, p.35).
Além do moderador, a autora citada, recomenda o auxílio de um relator. Este, não interfere
no grupo (GATTI, 2005), mas faz anotação cursiva no que se passa e do que se fala. Sua presença é
relevante de modo a registrar no caderno de campo algo que pode passar despercebido pelo
moderador e também, ajudar na preparação do ambiente e dos materiais necessários a cada
encontro.
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ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO GRUPO FOCAL FORMATIVO
Para organização da técnica do grupo focal formativo foi necessário nos apropriarmos de
aporte teórico que nos possibilitasse trabalhar sem perder de vista o foco da questão e considerando
as características e peculiaridades da técnica. Seguindo as orientações de Gatti (2005) e Barbour
(2008), que jugam importante a construção de um roteiro, iniciamos desenhando como
pretendíamos desenvolver o grupo. Isso exigiu o cuidado na busca da coerência entre os objetivos
da pesquisa e os procedimentos e temas da técnica hora utilizada. Entretanto, o roteiro-guia, foi se
modificando no decorrer dos encontros, isso porque, após cada encontro, situações inesperadas
ocorriam, bem como o andamento das discussões e a forma como os participantes iam interagindo,
exigindo assim modificações. Desse modo, o roteiro-guia ficou estruturado da seguinte forma:
Tabela 1 (anexo)
O roteiro-guia nos permitiu focar em nossos objetivos, mas de maneira flexível. As
modificações foram realizadas concomitante ao processo da pesquisa e dependendo do modo como
as discussões iam avançando. Isto porque, não dá para prever exatamente o comportamento das
pessoas em relação a determinadas situações. Portanto, alguns objetivos específicos foram sendo
retirados e outros novos ocuparam lugar, pois considerando que se trata de uma pesquisa dialética a
necessidade de olhar a totalidade é fundamental.
SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES
Segundo Gatti (2005) o grupo focal deve ser composto de alguns critérios associados aos
objetivos da pesquisa, devendo ser uma composição que se baseie em características comuns dos
participantes, mas de modo que haja certas variações entre eles para que surjam opiniões diferentes
ou divergentes.
Seguindo tais orientações, a seleção dos participantes se deu a partir de alguns critérios.
Primeiro, deveriam ser egressos do Centro de Estudos Superiores de Parintins no período de 2013/2
a 2017/2, universidade onde somos docente; segundo, estar atuando na Educação Básica.
Iniciamos o contato por meio de visitas a algumas escolas onde tínhamos conhecimento da
presença de algum possível participante. No contato com o primeiro participante foi possível
localizar outros professores que contemplavam os critérios da pesquisa. Não foi algo simples de
realizar, pois muitos dos que foram formados pela Instituição atuam nas escolas do campo no
município de Parintins-Am, outros voltaram para os municípios de origem. Visitamos algumas

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3271

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

escolas, conversamos com vários professores, no entanto, a maioria não se enquadrava nos critérios
da pesquisa. Isto exigiu muita paciência e persistência
Uma vez selecionados os participantes, alguns pessoalmente no local de trabalho, outros por
telefonemas, foi realizada a entrega de convites formalizando data e hora presencial. Foi acordado o
sábado como a realização do primeiro encontro. Este dia foi escolhido em função da maioria
trabalhar durante a semana, uns em dois turnos, outros nos três e, um dos participantes leciona
numa escola do campo, tendo que se deslocar na sexta-feira à noite para poder participar dos
encontros.
Apesar de terem sido distribuídos 15 (quinze) convites, no dia anterior foi confirmada por
meio de mensagem a presença de 09 (nove) participantes, no entanto, apareceram apenas 6 (seis).
Decidimos iniciar com os 6 (seis), visto que, o grupo focal não pode ser grande, mas também não
pode ser excessivamente pequeno, ficando sua dimensão de preferência entre seis a doze pessoas
(GATTI, 2005).
O ambiente foi preparado com todo cuidado, conforme ressalta Gatti (2005), quando afirma
a importância dos participantes ficarem face a face para que a interlocução seja direta.
Providenciamos uma mesa grande que possibilitasse a visibilidade dos participantes, como afirma a
autora; cadeiras bem confortáveis, gravador, microfone para ajudar nas gravações, mesa com
lanches e água. A própria pesquisadora ocupou a função de moderadora do grupo e podemos contar
com um relator cujo critério de escolha foi já ter conhecimento do processo da pesquisa e estar
cursando o curso de doutorado em educação e desse modo, contribuir com a discrição, ética e
confiabilidade que é inerente a essa técnica de pesquisa. Tabela 2 (anexo)
CONCLUSÕES
Os textos trabalhados durante os encontros suscitaram nos professores um desejo de
conhecer mais, de se aprofundar na leitura do livro. Admitem que precisam melhorar em suas
práticas pedagógicas e reconhecem que para isso o aprofundamento teórico é essencial. Isto porque,
muitos estudantes quando terminam a graduação e ingressam no trabalho em sala de aula, param de
ler. A carga horária na escola, o cansaço da sala de aula, os afazeres de casa e outras situações
inerentes a vida de professor, tomam todo o tempo e energia para continuar se especializando, visto
que, na escola não há espaço e tempo para o professor estudar.
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Os encontros serviram para os professores refletirem sobre a relevância da formação do
pensamento crítico, chamando a atenção para a unidade entre teoria e prática. Isto porque, no início
dos encontros percebemos na fala dos participantes um certo recuo a teoria, e isto nos preocupou de
modo a termos que reforçar várias vezes que, numa postura reflexiva crítica teoria e prática não se
separam, pelo contrário, quando penso criticamente, penso a partir de um conhecimento teórico que
reconhece o fenômeno educativo como em constante movimento. A atividade prática implica a
modificação do ideal em face das exigências do próprio real num constante vai e vem de um plano a
outro. O grupo focal permitiu aos participantes enxergarem e reconhecerem que o trabalho do
professor não pode desconsiderar a relação reciproca entre teoria e prática, bem como reflexão e
ação.
Possibilitar um repensar sobre a prática docente dos participantes é algo que não estava
como objetivo desta pesquisa, não de modo sistemático. Entretanto, isto é muito significativo já que
além de descobrirmos como ocorreu o processo formativo dos participantes durante a graduação,
conseguimos também mobilizar a reflexão crítica sobre como desenvolvem suas atividades
pedagógicas na Educação Básica, pois os depoimentos revelaram a indignação quanto a maneira
que o sistema espera que atuem e a necessidade de romperem com isso.
Ter proporcionado um repensar sobre como estes professores vem desenvolvendo o
processo ensino-aprendizagem nas escolas onde trabalham é muito significativo. Isto porque, a
educação avança quando os atores adquirem a capacidade cognitiva de pensar como pensam e como
fazem as coisas. E não somente isso. Quando decidem modificar suas práticas a fim de torná-las
melhor de modo a instigar o sujeito a buscar novas formas de ser, de fazer e de viver. Isto significa
construir uma sociedade mais justa e melhor, onde todos consigam viver com dignidade.
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Tabela 1. Roteiro-guia dos encontros realizados no grupo focal formativo
Encontros

Cronograma

Temas

Atividades desenvolvidas

Objetivos

discutidos
1º

Apresentação ao

Refletindo

1.Assinatura do termo livre e

-Apresentar ao grupo a

grupo da proposta da

sobre a

esclarecido.

pesquisa;

pesquisa;

formação

2.Narrativa sobre a formação

-Conhecer cada

Encaminhamento para

inicial

inicial.

participante por meio de

3. Questão: O que você

narrativas, seu processo

entende sobre uma formação

formativo e o que

reflexiva-crítica?

entendem sobre

o próximo encontro.

formação reflexivacrítica.
2º

Leitura e discussão do

A formação

1. Leitura do texto;

-Estabelecer uma

texto: “A filosofia e a

do professor

2.Discussão a partir do texto.

discussão com o grupo

formação do

reflexivo-

3.Questão: O que é ser

sobre a formação crítica

pensamento crítico”

crítico.

reflexivo-crítico?

a partir do texto.

Leitura e discussão do

A unidade

1.Leitura do texto.

-Descobrir se a formação

texto: “Filosofia e

entre teoria e

2.Questão: Tive uma

dos participantes foi

Práxis” (GHEDIN,

prática na

formação reflexiva-crítica a

numa perspectiva crítica.

2003).

formação

qual considera a

crítica do

indissocialidade entre teoria

professor.

e prática?

-Retomada da

-Professores

Questões:

-Identificar quais

discussão anterior

formadores

1. Quais professores você

professores mais

sobre: Minha

que

considera que mais

mobilizou o pensamento

formação crítica-

mobilizaram

mobilizou o pensamento

crítico na graduação.

reflexiva.

o

crítico na graduação?

-Descobrir o significado

-A experiência do

pensamento

2.Que significado teve pra

atribuído por cada

Grupo Focal.

crítico.

você a experiência de refletir

participante com a

sobre sua formação nesse

experiência do grupo.

(GHEDIN, 2003).
3º

4º

grupo?
Fonte: Quadro elaborado pelos autores.
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Tabela 2. Os participantes do grupo focal formativo
Nº

Nome

Formação

Tempo/cargo

na

Educ. Básica
01

Val

Geografia

1

anos

e

meses/gestora

5

Regime de

O que você entende por uma formação

trabalho

reflexivo-crítica?

Contrato

Formação reflexivo-crítica é onde a pessoa
tem

na

Mere

Pedagogia

2

possibilidade

de

expor

seus

pensamentos livres de opressor.

Educ. Infantil.
02

a

anos/professora

Contrato

Formação reflexivo-crítica é um processo de
formação na qual sempre requer um olhar,

na Educ. Infantil.

uma reflexão, um pensamento, uma ação e
atitude para construir novas possibilidades,
estratégias para o processo cognitivo.
03

Derson

Letras

2

anos

e

6

Contrato

A formação do professor reflexivo-crítico

meses/professor na

está pautado em dar condições de melhorias

EJA.

para uma educação de correlação das
múltiplas ideias de pensamento.

04

Paty

Msc.

3 anos/professor

Concursado

É a capacidade que os sujeitos envolvidos

História

no processo ensino-aprendizagem, ou seja,

social/Lice

professor e aluno te, ou conseguem para

nc/

perceber a realidade que vivem de forma

História

que se coloquem como transformadores de
suas vidas ao passo que modifiquem o meio
em que estão inseridos.

05

Su

Física

6 anos/professora

Contrato

Quando desenvolve o comportamento de ser
pensante, com habilidades e métodos para
contribuir com a prática, no qual obterá
êxito.

06

Sol

Pedagogia

2anos/professora

Contrato

Ter uma formação reflexivo-crítica é uma
forma de pensar de que maneira se está
agindo, ou seja, suas ações diante há
momentos que exigem mais participação
como numa escola, pensar de que maneira
estou agindo, se estou atuando de maneira
correta, criticando tanto os erros como os

acertos.
Fonte: Questionado aplicado aos participantes do grupo focal no primeiro encontro- 2019.
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Resumo
Trata de uma pesquisa realizada no município de Parintins no estado do Amazonas durante o curso de
doutorado em Educação. Surgiu a partir da seguinte indagação: O que os professores pensam sobre a
construção do pensamento crítico no processo ensino-aprendizagem? Isto porque o pensamento crítico
é uma habilidade que deve ser desenvolvida ainda na educação básica. Para tanto, os professores devem
estar conscientes do seu real significado e oferecer aos estudantes as condições necessárias que
ultrapassem a repetição e memorização dos conteúdos e sejam capazes por meio de um processo
reflexivo alcançarem a crítica. Diante disso, objetivamos analisar o que os professores pensam sobre a
construção do pensamento crítico no processo ensino-aprendizagem. Para isso, optamos pela técnica
do grupo focal, sustentada pelo método histórico dialético, construindo assim um espaço de formação
para aprofundamento sobre a construção do pensamento crítico a partir da reflexão, constituindo-se
num espaço formativo para os professores ganhando a dimensão de grupo focal formativo.
Participaram da pesquisa 6 (seis) professores da educação básica de escolas distintas. Foram 4 (quatro)
encontros discutindo questões acerca da formação reflexivo-crítica a partir de um roteiro previamente
organizado. Os resultados apontam a dificuldade dos professores de compreenderem a
indissociabilidade entre teoria e prática, a falta de compromisso da escola com a formação crítica dos
estudantes e a fragilidade dos professores em desenvolverem práticas pedagógicas voltadas para a
reflexão e crítica.
Palavras-chave: Palavra-chave: pensamento crítico; reflexão; grupo focal formativo; educação básica.
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O MÉTODO AUTOBIOGRÁFICO NA PESQUISA COM
PROFESSORAS INICIANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Patricia Batista Schunk – USAL

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Este artigo mostra o método autobiográfico (Ferraroti, 1991), compreendido dentro das
abordagens (auto)biográficas, como metodologia de análise, na realização da pesquisa com
professoras iniciantes na etapa da Educação Infantil. Ou seja, como elas retomaram seu processo de
inserção profissional, analisando a trajetória desse momento a partir da perspectiva que o método
autobiográfico apresenta.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A utilização das abordagens (auto)biográficas em pesquisas sobre formação docente, é
considerada recente, quando compreende-se que passaram a ser consideradas, a partir da década de
1980. Pois, foi dada maior ênfase à pessoa do professor, levando com conta, com maior
profundidade, aspectos sobre a vida dos docentes, sua trajetória profissional e pessoal. Nesse
sentido, pode-se dizer que houve uma ruptura em relação aos métodos convencionas de pesquisa na
área de ciências humanas (NÓVOA, 1992). Sobre isso, Bueno (2002), também afirma que:
O recurso ao método biográfico, embora bastante recente na área das ciências da
educação, é uma perspectiva metodológica que foi largamente empregada nos anos
1920 e 1930, pelos sociólogos da Escola de Chicago, animados com a busca de
alternativas à sociologia positivista. Após esse sucesso o método sofreu um colapso
súbito e radical, caindo em quase completo desuso nas décadas seguintes, em razão da
preponderância da pesquisa empírica entre os sociólogos americanos. Depois disso, é
só por volta dos anos 1980 que o método passa a ser novamente utilizado no campo da
sociologia, dando ensejo a muitas discussões, sobretudo quanto aos procedimentos e
aspectos epistemológicos da abordagem (p. 16).

O método autobiográfico parece ter encontrado uma abertura sobre uma necessidade de
renovação metodológica. A crítica que se faz é que havia uma crise dos instrumentos, devido,
principalmente, ao caráter técnico da metodologia sociológica do início do século XX
(positivismo), pautado em uma objetividade, e de uma suposta neutralidade, que resultavam um
certo artificialismo e formalismo (BUENO, 2002, p.17).
A princípio houve uma tentativa de transformar o método autobiográfico em científico por
meio de enquadramentos em padrões tradicionais das ciências sociais. Ferrarotti (1991) considerou
essa ideia “escandalosa”, pois, mostrava “uma incompreensão do valor de conhecimento que o
método [...] atribui à subjetividade” (BUENO, 2002, p. 17). Além disso, outra crítica que se pode
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fazer é que, equivocadamente, o método é utilizado apenas um concentrado de materiais
biográficos, que posteriormente é elevado ao patamar de trabalho científico. O que, segundo
Ferrarotti (1991), causa um empobrecimento do método.
Sendo assim, o método autobiográfico foi utilizado para analisar as falas de professoras de
Educação Infantil, que foram selecionadas para rememorar sua formação em Pedagogia, e seus
processos de transição, de estudantes para professoras. Essa análise teve como base temporal, os
estudos de Huberman (1992) sobre o ciclo de vida dos professores, dando destaque ao primeiro, dos
7 momentos da carreira profissional docente, entre 1 e 3 anos, que o autor definiu como, entrada na
carreira ou período de sobrevivência. Para ele é a fase em que o docente tem um choque com a
realidade, com a complexidade da situação profissional, um titubear constante e a preocupação
consigo próprio. É uma fase de “descoberta”, de entusiasmo inicial, experimentação, exaltação por
estar em uma situação de responsabilidade e de sentir-se parte de um corpo profissional.
Após esse período, temos: fase de estabilização, fase de diversificação, pôr-se em
questionamento, serenidade e distanciamento afetivo, conservadorismo e lamentações /
“desinvestimento”. Porém, é importante destacar que isso não quer dizer que tais sequências sejam
vividas por todos da mesma forma.
Por isso, a escolha da fase da entrada na carreira para fazer a análise, pois é decisiva e
aparentemente bastante importante na vida profissional das professoras.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Em um primeiro momento, a revisão da literatura serviu para construir o marco teórico e o
estado de arte da pesquisa. Posteriormente, foi elaborado um questionário, em que as perguntas se
basearam nos objetivos da investigação.
O que representou um desafio para a pesquisa foi encontrar professoras que se enquadravam
nos critérios que foram estabelecidos. São eles: ser formada no curso de Pedagogia, sem ter passado
pela Escola Normal; ter iniciado a carreira docente na Educação Inicial, trabalhando nos 3 primeiros
anos de carreira, pelo menos, nessa etapa de ensino.
O meio de busca das professoras via aplicativo de rede social WhatsApp, que foi utilizado
para estabelecer um contato inicial com as professoras que se dispuseram a participar da
investigação. Através de grupos de professores do aplicativo, foi realizado um convite por parte da
pesquisadora para os docentes participantes.
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Às professoras que se manifestaram interessadas em participar, e que se enquadraram nos
critérios da pesquisa, foi enviado um e-mail com o questionário, que foi dirigido para 6 docentes.
Todas deram retorno do questionário enviado. Conjuntamente com as respostas, as professoras
autorizaram o uso de seus nomes, e indicaram as instituições em que se formaram no curso de
Pedagogia.
Para analisar as respostas, foi necessário ter como base leituras de textos dos autores do
marco teórico, inclusive os que utilizam o conceito da autobiografia, para elaborar investigações
com base em narrativas docentes. A análise das falas das professoras me levou ao método
autobiográfico de investigação que foi amplamente divulgado por Ferrarotti (1991). Já que ele
compreende que esse método:
[...] implica ultrapassar o trabalho lógico-formal o modelo mecanicista que caracteriza
a epistemologia científica estabelecida. Se desejamos fazer uso sociológico do
potencial heurístico da biografia sem trair suas características essenciais
(subjetividade, historicidade), devemos projetar-nos nós próprios para além do quadro
da epistemologia clássica” (p. 172).

Ou seja, o autor propõe uma certa renovação metodológica, destacando a autonomia desse
método. E quando se opta por fazer uso do método biográfico na investigação, se leva em conta o
indivíduo e sua história.
Além disso, compreende as narrativas autobiográficas de professoras, “[...] pois a
subjetividade das narrativas individuais (singulares) pode evidenciar o que ocorre no plano social”
(SANTOS, 2014, p. 4098), porque representam relatos ou escritas de sua própria vida.
Nesse sentido, se pode perceber que o método biográfico com narrativas possibilita dar
protagonismo das professoras participantes da investigação. Pois,
Investigações a partir das narrativas autobiográficas estão sendo amplamente
utilizadas nos estudos das ciências sociais, pois contribuem para o estudo da forma
como os seres humanos experimentam o mundo. Assim ocorre na Pedagogia, porque,
por meio das histórias de vida, se pode descobrir o que os professores conhecem sobre
o ensino, como estão organizando seu conhecimento e como ele se transforma a partir
da experiência. Desse modo, a história pessoal/profissional pode refletir o discurso
dominante entre os professores. (SANTOS, 2014, p. 4100).

E o autor complementa que, nessa perspectiva:
As narrativas como metodologia de investigação valorizam e exploram as dimensões
pessoais dos sujeitos, seus afetos, sentimentos e trajetórias de vida, e levam a
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percepção da complexidade das interpretações que os sujeitos investigados fazem de
suas experiências e ações, êxitos e fracassos e dos problemas que enfrentam.
(SANTOS, 2014, p. 4104).

Com esse tipo de investigação, além de ter a possibilidade de identificar causas, intenções e
objetivos nas falas das professoras, também buscou-se mapear suas experiências passadas no
processo de inserção profissional, localizando-as também no tempo e espaço, pois foi relevante
indicar como elas se viam no início da carreira docente.
O objetivo foi buscar fatos que revelavam maior compreensão de como as docentes se
sentiam naquele momento, e o que, ou quem contribuiu para isso. Além disso, as possíveis
consequências que essas experiências tiveram na vida de cada uma.
Essa metodologia provocou as professoras a reverem sua percepção no primeiro contato
com a classe, com relação à segurança sobre sua capacidade para ensinar. Além, dos principais
desafios nesse momento de preparação profissional, em que as professoras analisaram suas
fortalezas e debilidades no início do processo. Por fim, há questionamentos sobre a percepção da
formação inicial que receberam, os motivos para persistir na profissão depois do momento de
choque com a realidade, a participação de colegas mais experientes nessa fase da carreira e, também
analisaram o motivo de escolha da Educação Infantil para atuar como professora.
O questionário enviado por e-mail se compõe de 12 perguntas abertas, dando a possibilidade
de uma coleta maior de informações, pois deixou as professoras livres para se expressarem como
quisessem. Apesar de saber quanto isso dificulta a tabulação e análise dos dados.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Assim, com base nos dados coletados, se definiram os critérios de análise das respostas
recebidas, e se destacaram 9 categorias de análise, com base nas respostas concedidas. Por tratar-se
de perguntas abertas, os critérios foram elaborados com relação à constância dos assuntos nas
respostas. São eles: participação em programas de inserção profissional, período de “sobrevivência”
na profissão, motivos que levaram à escolha da etapa da Educação Infantil para atuar, principais
desafios encontrados, importância do contato com colegas mis experientes, críticas ao curso de
formação inicial, motivos para superar a fase de sobrevivência e seguir na profissão, principais
fortalezas das professoras, percepção da profissão como vocação ou formação.
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Os resultados mostram que ao contrário do que indicavam as hipóteses da investigação, a
maioria das professoras (5 entre as 6) não pensa que sua formação para a prática foi deficiente, pois
todas fizeram críticas positivas sobre sua formação inicial.
“Tive uma boa base na instituição que estudei, tive bons professores.” (Maria das
Graças)

Algumas destacaram que os programas de inserção profissional não existiram ou foram
insuficientes para a prática em classe, e esse pode ser considerado ponto crucial para a investigação,
já que as falas mostram como esse momento inicial foi difícil.
“Tinha toda teoria, mas a prática fui adquirindo ao longo dos anos.
Cerca de dois anos para ter segurança, mas continua aprendendo.” (Maria das Graças)

Já, para uma das professoras, as práticas estavam presentes durante todo o curso de
formação, o que tornou o primeiro contato com a turma mais tranquilo e suave.
“Tive uma boa preparação profissional. Durante a graduação tive a oportunidade de
fazer muitos estágios na Educação Infantil e isso foi essencial para minha formação.”
(Carolina)

Nesse sentido, dentre os desafios da prática docente no período de inserção, podemos
destacar que houve o choque com a realidade para a metade das professoras.
“no inicio achei que meu diploma não servia pra nada. eu mal começava uma
atividade e o caos estava formado. eu não dava conta de entreter as crianças. era 18
contra 1 kkk eu me sentia engolida pelas crianças de 3 anos […]” (Regina)

Por força dos desafios encontrados, na fase inicial da carreira, uma das professoras desistiu
da docência durante os primeiros meses de trabalho. E ela explicou sua motivação para tal atitude,
que pode ser considerada drástica, pois a professora abriu mão de anos de formação por conta de
uma primeira experiência ruim.
“[...]manter o domínio da turma era um grande desafio, principalmente na última
turma com um número maior de crianças, praticamente com a mesma idade mas com
níveis de aprendizado e desenvolvimento totalmente diferentes [...] Desisti 9 meses
depois, por motivos pessoais e porque não me sentia feliz naquele espaço da escola.
Resolvi sair antes que eu estivesse totalmente envolvida na profissão, mas havia uma
coisa que me incomodava nos espaços por onde passei, a incoerência entre as teorias
que se falavam e a prática, eram totalmente diferentes. Falava-se muito de
construtivismo por exemplo, projetos, mas era a secretaria de educação que decidia os
meus projetos e nada tinha a ver com a realidade dos meus alunos, dificultando mais
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ainda meu trabalho. Pequenas coisas que me deixavam irritada e que me desanivam.”
(Vanessa)

No que se refere à importância do convívio com colegas mais experientes ao longo dos
primeiros anos de carreira, a professora destacou:
“Sim; observar e poder trocar com outros profissionais é sempre muito produtivo e
instrutivo.” (Simone)

Sobre a escolha pela etapa da Educação Infantil para iniciar a carreira e persistir nela, foi
espontânea para as professoras. Elas destacaram a satisfação em trabalhar com essa faixa etária.
“[...]eu já tinha preferência pela educação infantil, por ter mais afinidade com crianças
menores. Acredito que a educação infantil é fundamental para o desenvolvimento da
criança, é a base para todo o restante dos anos escolares. É uma fase importante não só
para o desenvolvimento cognitivo da criança, como para o seu desenvolvimento
social.” (Vanessa)

Um último aspecto a ser destacado nos discursos das professoras, são os fatores que
permitiram permanecer dando aula, apesar dos desafios, persistir depois do período de
sobrevivência e poder dar continuidade ao ciclo de vida do professor. Cada professora explanou seu
motivo, que é carregado de desejos particulares e diferentes entre elas.
“A mesma coisa que me fez escolher ser Pedagoga, acreditar que a educação é o
caminho para um mundo melhor, que ser Educadora/Professora é levar esperança de
um futuro nesse mundo tão desigual.” (Angélica)

CONCLUSÕES
Sendo assim, a partir de tudo que foi exposto, pode-se afirmar que de acordo com Santos
(2014) “O uso de narrativas autobiográficas [...], implica a possibilidade de captar com maior
riqueza os significados expostos na narrativa da ação humana e valoriza a singularidade de cada
sujeito de investigação” (p. 4104).
Portanto, uma característica que marca esse método é o pensamento de que o fenômeno
estudado não se manipula. E assim, se avalia a percepção das professoras sobre seu processo de
inserção profissional, rememorando o período em que eram docentes iniciantes.
Analisando as falas das professoras entrevistadas, é necessário confessar que me
surpreenderam as referências positivas que elas fizeram, em sua maioria, aos cursos de formação
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inicial. Apenas uma delas fez uma crítica, mostrando sua decepção com o excesso de carga teórica
e, carência da prática pedagógica, ao longo do curso.
Outro fator sobre os dados coletados na investigação, é em relação aos desafios enfrentados
pelos docentes nos primeiros anos de carreira. Ao serem questionadas sobre as primeiras
experiências na sala de aula, em muitos momentos, surgiram expressões que evidenciaram
sentimentos diversos, tais como: sensação de que o diploma poderia ser rasgado, pois não servia
para nada; desespero...
Esses sentimentos revelam o que foi dito anteriormente, reforçando que […] quando os
estudantes falam de sua preparação nas áreas específicas do currículo, se sentem inseguros.
(Sotomayor, 2013, p. 381)
Nesse sentido, o método autobiográfico tem seu centro no ser humano, pois “autobiografase, [...] refletindo sobre seu processo de autoformação. A pessoa, ao narrar, [...], ressignifica
experiências, vivências, aprendizagens, dando-lhes novo significado” (N�VOA e FINGER apud
FRISON, 2011, p. 198). Portanto, representa um rico instrumento de investigação e formação.
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Resumo
O presente artigo apresenta o método autobiográfico, compreendido dentro das abordagens
(auto)biográficas, como uma possibilidade nas pesquisas das ciências sociais, aproximando as narrativas
como metodologia de investigação a ser valorizada. Pois permite explorar as dimensões pessoais dos
sujeitos, compreendendo seus sentimentos e trajetórias de vida. Além disso, torna mais perceptível a
complexidade das interpretações que as professoras investigadas fazem de suas experiências exitosas ou
não, incluindo aí os problemas que surgem em sua jornada. O método autobiográfico foi utilizado na
realização da pesquisa com professoras que analisaram seus momentos iniciais da carreira, atuando na
Educação Infantil. Ou seja, como elas retomaram seu processo de inserção profissional, analisando a
trajetória desse momento a partir da perspectiva que o método autobiográfico apresenta. Sendo que o
recorte temporal utilizado para analisar o período inicial da carreira, teve como base os estudos de
Huberman, que estabeleceu o ciclo de vida dos professores, em sete grandes momentos. Na pesquisa o
primeiro momento, intitulado como período de sobrevivência, compreendido entre o ano 1 e ano 3 de
carreira, é considerado como a etapa em que o docente experimenta o que há de bom e de desgostoso
na rotina escolar. E a forma como o docente lida com essas experiências irá definir se ele permanece na
carreira escolhida ou desiste permanentemente dela. Na pesquisa foram recolhidas falas de 6
professoras que se enquadraram nos critérios definidos previamente, e que forneceram dados que
foram identificados em 9 categorias de análise. A maioria das professoras já se encontravam, à época da
pesquisa, em períodos mais avançados da carreira, sendo que uma delas não superou o período de
sobrevivência, e desistiu da carreira.
Palavras-chave: Método Autobiográfico; Professoras iniciantes; Pesquisa; Educação Infantil.
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OS ALUNOS DA EJA ENQUANTO REFERÊNCIAS
VIVIOGRÁFICAS: RELATOS DE UMA DOCENTE SOBRE
AS NARRATIVAS DE MEMÓRIAS DISCENTES QUE
BROTAM DO LITERÁRIO
Laís Lemos Silva Novo Pinheiro – UERJ/FFP

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Partindo dos ensinamentos de Walter Benjamin (1994) de que são raras as pessoas que
sabem narrar devidamente e que essa faculdade de intercambiar experiências por meio da narrativa
está em vias de extinção, o presente estudo se propõe a contribuir com um trabalho pedagógico em
que se valorizem as narrativas de memórias dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) por
meio da leitura literária.
Por se tratar de uma pesquisa desenvolvida por uma docente, esta também adentra no
universo das narrativas, ao passo que é ela, a partir de sua perspectiva, quem narra o que apreendeu
das narrativas discentes, reconhecendo os alunos como referenciais importantes para fundamentar a
própria pesquisa juntamente com os teóricos conceituados da área. Nesse momento, a professora
também acaba por relatar sua história e refletir sobre sua prática, pois “a narrativa não está
interessada em transmitir o ‘puro em si’ da coisa narrada como uma informação ou um relatório.
Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. ” (BENJAMIN, 1994, p.
205)
Reconstruir memórias e compartilhá-las com os outros é narrar experiências e proporcionar
reflexão tanto a quem narra quanto a quem escuta ou lê, tendo sempre uma dimensão utilitária.
Benjamin (1994, p. 200) adverte que “essa utilidade pode consistir seja num ensinamento moral,
seja numa sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de vida - de qualquer maneira, o
narrador é um homem que sabe dar conselhos. ” Assim, o aluno enquanto narrador torna-se uma
referência viviográfica.
Ao se considerar o público da EJA, cabe destacar que esses alunos são sujeitos
socioculturais ricos em experiências e expectativas, eles “trazem para o espaço-tempo escolar tanto
a marca da destituição de direitos quanto a riqueza de suas experiências de luta pela vida.”
(CIAVATTA; RUMMERT, 2010, p. 465). Neste contexto, Arroyo (2005) destaca a necessidade de
o professor refletir sobre quem são os sujeitos da EJA, suas histórias de vida, suas atividades
profissionais, suas expectativas de melhoria social por meio da educação e seus ensinamentos
ancorados na experiência.
Para tanto, serão consideradas as estratégias de letramento literário que são práticas sociais
decorrentes da construção literária de sentidos e responsabilidade da escola (COSSON, 2014a). O
ensino de literatura deve, portanto, propiciar um diálogo profícuo entre a leitura do texto e a leitura
da própria vida, proporcionando momentos de identificação com o lido, de reminiscências e de
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interpretação a partir de uma temática próxima à realidade dos alunos, como suas histórias de vida,
suas memórias.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No decorrer da história da Educação no Brasil, muitas foram as ações governamentais e de
caráter comunitário direcionadas à modalidade de Jovens e Adultos, embora ainda permaneça uma
imensa lacuna nesse setor educacional e que carece de pesquisa, reflexão e ação. Portanto, serão
consideradas as contribuições de Paulo Freire (1989), Arroyo (2005), Haddad & Di Pierro (2000),
entre outros para o referido estudo.
Conhecer e entender os alunos da EJA é de suma importância para não colaborar com a
consolidação de um ensino homogêneo. Arroyo (2005) adverte que os jovens e adultos não
paralisaram os processos de sua formação mental, ética, identitária, cultural, social e política ainda
que tenham estacionado o processo de escolarização e precisem ser reconhecidos como sujeitos que
são protagonistas de suas histórias de vida. Freire (1989) colabora ao admitir que as múltiplas
vivências dos discentes da EJA permitem ao professor vislumbrar possíveis caminhos para se
alcançar uma aprendizagem significativa, desde que se valorizem suas trajetórias e que sejam
reconhecidos como autores de suas próprias histórias, experimentando o fortalecimento da
autoestima.
Desta forma, a fim de colaborar para um ensino voltado às práticas sociais, esta proposta de
intervenção recorre a autores que propõem reflexões sobre letramento literário como Cosson
(2014a; 2014b) e Zappone (2008), definindo-o como processo de apropriação da literatura enquanto
linguagem, com construção literária de sentido, garantindo o contato do leitor com a obra através de
prática social e que se utiliza dos diferentes domínios da vida. Especificamente relacionado ao
letramento em EJA serão considerados os estudos de Mollica e Leal (2009) que acentuam a
necessidade de práticas educacionais pelo viés do letramento para turmas da EJA, devido ao fato de
esta modalidade de ensino ser recebedora de sujeitos que ora estão na condição de discente nas
salas de aula ora estão ativamente inseridos em várias atividades na sociedade.
A importância da literatura, por sua vez, é ratificada por Candido (1995), quando diz que ela
precisa ser concebida enquanto um conhecimento específico do humano, constituindo-se como um
direito inalienável a ser ofertado ao aluno, independentemente de sua condição social e econômica.
Candido coloca a literatura no grupo de tudo o que é essencial à vida, correspondendo a uma
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necessidade universal, segundo ele, “negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade.”
(ibidem, p. 256)
Percebe-se, pois, a relevância da proposta do presente estudo de juntar Literatura e vida,
embora acredita-se que já estejam imbricadas, trabalhando a leitura literária em diálogo com as
histórias de vida dos sujeitos da EJA, reconstruindo suas memórias através de narrativas orais e
escritas. Assim, o trabalho com as memórias que emergem a partir da leitura literária desponta
como estratégia de ensino adequada à modalidade da EJA e facilitadora da aprendizagem, tanto a de
conteúdos mais sistemáticos, quanto a de conhecimento de mundo, além de possibilidades férteis de
aprendizagens a partir das histórias de vida e vivências dos alunos da EJA e que servem de exemplo
e de referência viviográfica a outros.
Desta maneira, ocorre um diálogo entre narrativas de memórias e de experiências na EJA e a
leitura literária de textos que remontam à temática memorialística e, para subsidiar essa abordagem,
as contribuições de Larrosa (2002), Benjamin (1994), Ecléa Bosi (1994) entre outros embasam as
relações entre experiência, narrativas e memórias.
A memória atende uma função social e o que parece ser individual passa a fazer parte do
coletivo (BOSI, 1994). De acordo com Ecléa Bosi (1994), a recriação do passado feita por pessoas
simples, testemunhas vivas da história, é diferente da versão oficial que se lê nos livros, é um coro
comovente e afetivo. Através da memória dos leitores, o entendimento e a aproximação com a
história do livro se torna mais próxima. A autora afirma que a memória não é apenas sonho, mas
trabalho. Relembrar em conjunto é um ato de reconstrução da memória de maneira compartilhada,
construindo laços de relacionamento entre os indivíduos, envolvidos em uma bagagem cultural
comum, a partir da experiência que forma e transforma.
De acordo com Larrosa (2002, p. 21), “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece,
o que nos toca”, e sãos essas experiências pelas quais os alunos da EJA passaram e que lhes
serviram de aprendizado que são valorizadas e compartilhadas, suscitando novos ensinamentos.
Para o autor, “a experiência e o saber que dela deriva são o que nos permite apropriar-nos de nossa
própria vida.” (ibidem, p. 27) Entretanto, cabe lembrar que a experiência também passa na e pela
professora e é justamente o que a tocou e o que ficou em sua memória das experiências durante a
pesquisa que ela selecionará o que vai ser narrado. Amparo (2013) acrescenta que:
É certo que o professor precisa partir da realidade do aluno, mas não pode se tornar
refém disso, senão a escola se transformaria numa mera reprodução do cotidiano. Por
outro lado, a escola não deve se afastar dessa realidade ou ignorar as vivências e
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experiências de cada um, incluindo-se também nesse “cada um” o professor.
(AMPARO, 2013, p.4)

Assim, no que tange ao trabalho docente, tem-se por fundamentação base Nóvoa (1995) que
destaca a necessidade de promover a experiência reflexiva com professores, através da análise das
decisões pedagógicas ou pela narrativa das histórias de vida. Encontra-se fundamento também em
Fontoura (2019, p. 264-265), quando diz que “a narrativa se constitui numa possibilidade de contar
o caminho e ao mesmo tempo um caminhar novo por entre as experiências vividas”, visto que o
presente estudo se refere à narrativa de uma docente sobre as narrativas de memórias discentes.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo considera como atores da pesquisa os alunos de turmas de nono ano do Ensino
Fundamental da EJA de uma escola pública do município de São Gonçalo, sendo esta a realidade
profissional da pesquisadora. Para o desenvolvimento da pesquisa, de cunho qualitativo, são
utilizadas estratégias de letramento literário a partir da temática da valorização das histórias de vida
e da reconstrução de memórias associadas a textos literários e ancoradas nos estudos de Cosson
(2014a; 2014b). Estão sendo elaboradas também atividades de sensibilização a partir de músicas,
filmes, imagens e dinâmicas de grupo para familiarizar os alunos às temáticas a serem trabalhadas.
Após as atividades de sensibilização, são exploradas as metodologias de Círculos de leitura
(COSSON, 2014b) com textos curtos da Literatura de temáticas memorialísticas e lidos
coletivamente, além de oficinas artístico-literárias, a fim de aproximar a vida real dos alunos e as
aprendizagens oriundas das leituras das obras, expandindo o sentido e dialogando com a história de
suas vidas, sendo um espaço privilegiado para as narrativas orais e escritas. Assim sendo,
desenvolve-se também métodos de pesquisa narrativa (CONNELY; CLANDININ, 1990; NÓVOA,
1995) e dinâmicas subjetivas em contextos de formação em estudos sobre produção de significados,
processos de posicionamento e identificação em narrativas. A narrativa surge como um conceito de
fio condutor de diferentes abordagens, tanto na sua dimensão epistemológica, quanto nas suas
possibilidades metodológicas, em que histórias de vida, memórias e diálogos constituem-se
ferramentas de análise interpretativa.
A análise das narrativas de memórias a partir do literário será realizada através da
metodologia da tematização proposta por Fontoura (2011) que consiste em apreender núcleos de
sentido contidos nos relatos dos participantes da pesquisa estabelecendo, assim, ligações com o
referencial teórico. Portanto, é com base em uma concepção da narrativa enquanto movimento e
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construção coletiva que este trabalho delineia seus contornos, assumindo relevos a partir de e para
além da teoria, valorizando as narrativas dos alunos da EJA, por meio da narrativa da docentepesquisadora que as conta sob sua perspectiva, a partir de suas próprias impressões, mas tentando
ser a mais fiel possível. A docente, para fundamentar a pesquisa, faz uso de renomados teóricos da
área, mas também das citações, experiências e ensinamentos dos próprios alunos colaboradores da
pesquisa e reconhecidos como referências viviográficas.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A pesquisa está em andamento e, portanto, ainda não há resultados conclusos, porém,
através de algumas ações pedagógicas a partir de um projeto piloto, já são visíveis mudanças
comportamentais dos alunos diante de si e do outro, com reafirmação de identidade e respeito à
própria história de vida e a dos colegas, além de evoluções quanto à proficiência oral e leitora.
Segundo Cosson (2014b), ao ampliar o âmbito interpretativo da leitura individual por meio da
partilha das leituras e do diálogo em torno da obra selecionada, os círculos de leitura adquirem
cunho formativo. Os alunos passam a ter outras percepções acerca da importância da Literatura
dentro e fora do espaço escolar, além de também experimentarem um fortalecimento da autoestima,
a partir do momento em que suas histórias de vida e memórias são valorizadas através de suas
narrativas.
Demais professores de outras disciplinas vêm observando também melhoras nas atividades
de interpretação de textos e de relacionamento interpessoal entre os alunos. Alguns professores se
mostram dispostos em colaborar com as atividades propostas, intercambiando saberes, promovendo
um processo de ensino-aprendizagem dialógico contribuindo, assim, para um trabalho
interdisciplinar (FAZENDA, 2002).
Cabe lembrar que as narrativas de memórias e experiências dos alunos da EJA são
apresentadas, nesse estudo, não só como resultados da pesquisa, mas também como fundamento
teórico-viviográfico para justificar e embasar a própria pesquisa. Os alunos, por assim dizer, não se
tornam os sujeitos da pesquisa, mas os atores e também autores da pesquisa. No decorrer da escrita
resultante dessa ação pedagógica, a docente-narradora-pesquisadora, a partir de sua própria
narrativa impregnada de novos sentidos, expõe e analisa as narrativas dos alunos da EJA, mas
também faz uso das mesmas como citações, epígrafes e fundamentação de ordem viviográfica para
embasar a própria escrita da pesquisa como um todo e não somente na parte referente às aplicações
pedagógicas e aos resultados.
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Desta forma, a análise dos resultados refletirá tanto uma autoanálise de quem escreve-narra
a pesquisa enquanto professora e pesquisadora, baseada na reflexão de seu fazer pedagógico
(NÓVOA, 1995), quanto o desenvolvimento do letramento literário em turmas da EJA (COSSON,
2014a; 2014b), a partir de associações entre o lido e vivido, entre literatura e memórias,
estabelecendo conexões entre os núcleos de sentido presentes nas narrativas discentes e o
referencial teórico (FONTOURA, 2011).
CONCLUSÕES
Ao entender a literatura enquanto direito e essencial à vida (CANDIDO, 1995), e a memória
enquanto função social (BOSI, 1994), a proposta de diálogo entre leitura literária coletiva e oficinas
artístico-literárias a partir das narrativas de memórias, através de estratégias de letramento literário,
cria um ambiente de aprendizagem voltado às práticas sociais e pode facilitar a internalização de
conteúdos mais sistemáticos.
O trabalho pedagógico voltado à EJA, que carece de práticas mais condizentes com suas
reais necessidades e de acordo com as peculiaridades de seu alunado pode proporcionar condições
aos discentes de experimentarem um fortalecimento da autoestima, com reafirmação de identidade e
conquista de autonomia por meio de usos efetivos da língua e de fruição estética.
Por fim, através da reflexão acerca das ações pedagógicas da própria professorapesquisadora e do reconhecimento dos alunos da EJA enquanto referências viviográficas, espera-se
desenvolver uma narrativa docente sobre narrativas de memórias discentes que brotam do literário e
que servem de inspiração, referência e ensinamento, alcançando, por conseguinte, o letramento
literário.
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Resumo
O presente artigo é um recorte da pesquisa em andamento no âmbito do Doutorado em Educação da
Faculdade de Formação de Professores da UERJ e tem por objetivo valorizar as histórias de vida e as
memórias dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), através do potencial das narrativas e do
letramento literário que pressupõe uma abordagem educacional voltada às práticas sociais. Ao
direcionar as reflexões desse estudo aos alunos do nono ano do Ensino Fundamental da EJA de uma
escola pública do município de São Gonçalo/RJ que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na
idade própria e que compõem turmas híbridas formadas por jovens, adultos e idosos, é perceptível a
importância em se considerar as memórias, os conhecimentos prévios e as experiências que esses
alunos carregam consigo. Valorizar as vivências e os saberes prévios dos alunos por meio da leitura
literária facilita a internalização de conteúdos mais sistemáticos, além de promover o fortalecimento da
autoestima e a fruição ética e estética. A literatura se faz presente não apenas nos textos escritos, mas
também nas memórias dos alunos narradas e associadas às histórias dos livros. Portanto, com base nos
aportes teóricos de Arroyo, Candido, Ecléa Bosi, Benjamin, Cosson, Larrosa, Nóvoa, Fontoura, entre
outros, espera-se desenvolver o letramento literário com valorização das memórias discentes,
estabelecendo um diálogo entre as contribuições dos autores teóricos da área e dos próprios atores da
pesquisa, reconhecendo os alunos da EJA como referências viviográficas, como uma espécie de
embasamento por experiência de vida. Assim sendo, a pesquisa é narrada através do olhar docente
sobre as narrativas de memórias discentes que brotam do literário e que servem de inspiração,
referência e ensinamento.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos (EJA); Narrativas; Memórias; Letramento literário.
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INTRODUÇÃO
As práticas educativas e o processo de escolarização não se restringem apenas aos espaços
de ensino regular. Partindo de uma perspectiva de educação inclusiva e uma educação de direito, as
classes hospitalares buscam atender a uma demanda educacional de crianças e adolescentes em
idade escolar nas mais diversas circunstâncias. Assim sendo, evidenciou-se nesse artigo, o
atendimento em classes hospitalares no Estado do Espírito Santo, enfatizando os desafios em serprofessor nesses espaços a partir de relatos de cursistas (professores de CHs) de um curso de
extensão universitária.
Atualmente as classes hospitalares (CHs) no referido Estado estão localizadas nos seguintes
espaços: Hospital Nossa Senhora da Glória (HINSG), Associação Capixaba Contra o Câncer
Infantil (ACACCI), Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA) e
Hospital da Polícia Militar (HPM). De acordo com Trugilho (2003) a “Classe Hospitalar Canto do
Encanto” (HINSG), foi instalada desde o ano de 2000, através de um convênio entre o hospital, a
Secretaria de saúde (SESA), a Secretaria de educação (SEDU) e a Associação Capixaba Contra o
Câncer Infantil (ACACCI), que fez a doação dos recursos provenientes da campanha McDia Feliz,
e foi responsável pelo projeto social de estruturação da classe e pela sua manutenção (até os dias de
hoje). Porém, somente no dia 01/08/2001 começou a funcionar visto que:
Como a SEDU não disponibilizava os professores necessários para o seu pleno
funcionamento, foi necessário recorrer ao Diretor do HINSG, Dr. Nélio Almeida dos
Santos que, (co)movido com a situação, remanejou a servidora Silvana Alves
Teixeira, que possui formação em Pedagogia, para dar início ao funcionamento da
classe (TRUGILHO, 2003, p. 93).

No momento presente, 19 anos após a inauguração da classe do HINS, o Estado do Espírito
Santo ainda não possui políticas públicas que regulamentem e subsidiem o funcionamento dessa e
de outras classes hospitalares. As informações revelam o funcionamento para um alto número de
atendimentos, posto que as CH (classe e enfermarias/leitos) do HISNG e a CH (classe hospitalar) da
ACACCI prestaram juntas 6.217 atendimentos no ano de 2019 (ACACCI, 2020 a), sendo que
apenas o HISNG no ano de 2019 atendeu 2227 beneficiários e 5442 atendimentos escolares (SEDU,
2020). Além da CH (classe e enfermarias/leitos) do HIMABA, em funcionamento desde o ano de
2008, atendeu no ano de 2019, 126 beneficiários e 850 atendimentos anuais escolares
crianças/adolescentes (SEDU, 2020).
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E mais uma CH foi criada no Estado do Espírito Santo. Em Janeiro de 2020, o núcleo de
onco-hematologia pediátrica que até então funcionava no HINSG, foi transferido para o HPM
(ACACCI, 2020 b), que incluiu em suas instalações de atendimento de pediatria uma classe
hospitalar (Lei nº13. 716/2018) e uma brinquedoteca hospitalar (Lei nº11. 104/05).
Diante dessa realidade, desses números, enfatiza-se a importância e a necessidade de
investimentos nesse setor, tanto financeiro como de qualificação e capacitação aos profissionais que
neles atuam.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Buscou-se obras que pudessem a partir dos relatos de experiências dos cursistas do Curso de
extensão gratuito de 180 horas semi-presencial, tendo como número de registro SIEX: 100485,
realizado no período de 29/09/2018 à 15/12/2018 pelo Programa de Pós-graduação em Educação
(PPGE) em parcerias com a Pró-Reitoria de Extensão (Proex) da Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES) e ACACCI, intitulado: Curso de extensão ”Pedagogia, Brinquedoteca e Classe
Hospitalar: um enfoque fenomenológico existencial”, sob coordenação do professor Dr. Hiran
Pinel, descrever os desafios de profissionais que atuam nos espaços das classes hospitalares. No
entanto localizou-se em Rodrigues (2012) discussões que fundamentariam a proposta apresentada
nesse artigo.
Em sua obra, Rodrigues (2012) descreve um projeto de extensão universitária enfatizando,
dentre outras, a formação e a capacitação do professor da classe hospitalar e que “cabe à
Universidade, enquanto agencia formadora, capacitar seus profissionais que exerçam práticas
pedagógicas para além da sala de aula” (p. 23). Apresentando peculiaridades da educação em
espaço hospitalar: a fragilidade, a dor, a finitude da vida, as responsabilidades institucionais, os
cursos de formação, os direitos que devem ser assegurados por lei, a ação do Poder Público, o
paciente-aluno.
Em consonância, os professores das classes hospitalares vivenciam o estar com, o estar junto
ao outro no processo de morte vida no qual esse “aluno tem direito a educação até o último
milésimo de vida” (PINEL, 2015, p. 10).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Recorreu-se ao método fenomenológico de investigação proposto por Forghieri (2001)
através de um envolvimento existencial com a leitura dos relatos e com as memórias dos encontros
presenciais (fenômeno) e um distanciamento reflexivo com o mesmo para poder descrevê-los.
Segundo Pinel (2004, p. 01) diz: [...] a meta em uma pesquisa fenomenológica é chegar a vivência
subjetiva (na objetividade do mundo) do outro, de acordo com o outro, isto é descrever o vivido
pelo outro, a experiência do outro tal qual ele a vive, de acordo total com sua linguagem, ou
expressões corporais, entre outros”.
A perspectiva fenomenológica, nesse caso usada como referência para orientar a prática
pedagógica indica que nesse sentido o educador não é apenas um mero cumpridor de tarefas, ele a
todo o momento, está envolvido com a prática pedagógica.
APRESENTAÇÃO
Descrevo aqui agora, as minhas percepções como co-coordenadora no curso de extensão
universitária, sendo que:
A extensão universitária é a articulação do conhecimento científico advindo do ensino
e da pesquisa com as necessidades da comunidade onde a universidade se insere,
interagindo e transformando a realidade social (Pró-Reitoria de Extensão/UFES).

A divulgação do Curso foi realizada nas plataformas digitais da ACACCI e
consequentemente, em rede de colaboradores e interessados na temática abordada. As inscrições
foram na plataforma Googleforms e após a confirmação de documentação exigida, selecionou-se
um total de 78 cursistas sendo 09 professores das classes hospitalares do HINSG, 02 professoras do
HIMABA e 01 professora da ACACCI. Objetivou-se com o curso supracitado, compreender como
se dá a atuação da pedagogia hospitalar em hospitais, ambulatórios e com a equipe multidisciplinar,
respeitando, os modos de ser dos pacientes e alunos das classes e brinquedotecas hospitalares,
ancorando tais reflexões, nos pressupostos históricos e legais. Evidenciando a capacitação de
professores das classes hospitalares, a ementa buscou focar na linha de pesquisa da qual está
inserida: “educação especial e processos inclusivos”.
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Como dito anteriormente, o curso foi planejado a fim de atender uma demanda da educação
(professores, pedagogos, outros) que atuam nas classes hospitalares no Estado do Espírito Santo,
sendo este:
O atendimento pedagógico-educacional que ocorre em ambientes de tratamento de
saúde, seja na circunstância de internação, como tradicionalmente conhecida seja na
circunstância do atendimento em hospital-dia e hospital-semana ou em serviços de
atenção integral à saúde mental (BRASIL, 2002, p.13).

Segundo Rodrigues (2012, p. 21) “um dos aspectos mais significativos desta escola
hospitalar é a formação e a capacitação de seus professores”, no entanto, sabe-se que esses
profissionais que atuam nesses espaços são contratados por meio de designação temporária (DT) e
que na maioria das vezes, seus contratos tem validade de dois anos. Apresento aqui, alguns recortes
dos relatórios apresentados por alguns cursistas, no qual é possível perceber a realidade não apenas
das dificuldades de ser-professor da classe hospitalar, mas também o quanto esse espaço ainda não
é percebido pelo Estado e pelos próprios profissionais que atuam dentro do hospital em que estão
inseridos, portanto tipifica-se como violação de direito à educação e violação de direito em exercer
o ofício de ser-professor.
Os profissionais da educação que atuam na classe hospitalar são contratados por
processo seletivo em que a SEDU promove todo ano para DT (Designação
Temporária), e suas contratações são de acordo com a necessidade do Hospital. Hoje a
classe hospitalar conta com nove professores, sendo cinco pedagogos para atuar com
alunos de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, um professor de Língua Portuguesa, um
professor para atendimento pedagógico educacional especializado na área de
conhecimento de Ciências Humanas (História, Geografia) e dois professores de
matemática para atendimento pedagógico educacional especializado na área de
conhecimento de Ciências Naturais que compreende (química, Física, Matemática e
Biologia). Como as professoras são contratadas pela SEDU e seus contratos são
firmados nos mesmos moldes das escolas regulares, a carga horária desses professores
são de 25 horas semanais, de segunda a sexta feira de 7 às 12h para o turno da manhã
e de 13 às 18 horas no turno da tarde, seguindo o calendário regular das escolas
(CURSISTAS, GRUPO 3).

Nos relatos dos cursistas, trabalhar nesse espaço é algo desafiador, não apenas pela
instabilidade financeira diante do prazo contratual, mas pelo medo a partir da inexperiência em
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trabalhar em um ambiente de dor e sofrimento, no qual o professor não recebe, na maioria das
vezes, nenhum apoio de atendimento psicológico:
[...] infelizmente nem todos os professores que são designados para lá se adaptam,
antes a Secretaria de Educação (SEDU) especificava em seu edital o que era
necessário para ocupar essas vagas, contudo, hoje não. Os mesmos professores da
escola regular são os mesmos que são convocados para lá (CURSISTAS, GRUPO1).

A morte e o morrer foram outros aspectos descritos e sentidos por vários profissionais que
atuam nesses espaços:
Por trabalhar no ambiente hospitalar, é inevitável conviver com a morte. Hoje, quero
falar de outro tipo de morte- a morte em vida-, talvez seja a mais ferina, visto que os
órgãos vitais funcionam, mas a esperança já chegou ao fim. Como é difícil olhar para
uma criança/adolescente e enxergar a morte nos olhos dela. Fico comovido por uma
profunda sensação de impotência e, ao mesmo tempo, com a responsabilidade de ser,
por meio de alguma atividade, palavra ou brincadeira, o sopro de vida que ela precisa.
A morte em vida, que me refiro, é o primeiro sintoma da “morte da morte”. A
redundância proposital e de fácil entendimento é, para mostrar que a morte se mostra
de várias formas... A morte pode acontecer no mesmo ser por várias vezes: morte de
expectativas, dos sonhos (acredito que o sofrimento mate um pouco do amor). Parece
forte e pesada a minha fala? A morte em vida, como nos relatou Pe. Leo (Canção
Nova), a cometido por câncer, nos tira a dignidade. “A dor tira a dignidade do ser”.
Como foi difícil superar a morte de alguns pacientes-alunos. Saber que, num dado
momento, tudo que elas tinham era a dor e a certeza da partida (CURSISTA 1).

Rodrigues (2012) enfatiza a respeito da importância da educação nesses espaços e explana
um questionamento: “O que estamos oferecendo aos internos em idade escolar?” (p. 49). Trago o
depoimento de um grupo de professores, que relataram:
A necessidade da formação específica “grita por socorro”, dada à importância do
papel do pedagogo dentro do hospital. Ele vai além do mediador de conteúdos
curriculares, ele auxilia, estimula o aumento da autoestima e da autoconfiança do
professor, alunos, pais do hospitalizado. Ele de forma concreta, trabalhando com as
possibilidades e não com as limitações das pessoas envolvidas nesse ambiente
hospitalizarem possibilita e reaviva o simples ato de sonhar. Este profissional vivência
sensações e emoções de forma intensa e lida com elas na medida em que auxilia a
todos da melhor forma possível, no convívio com a doença e o ambiente hospitalar
(CURSISTAS, GRUPO2).
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Não obstante, a aceitação por parte da própria equipe do hospital foi relatado por boa parte
dos cursistas, assim como o despreparo da própria instituição de curso superior e da própria
Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo (SEDU) em formar esse profissional para
trabalhar em ambiente hospitalar.
Nota-se que este servidor não é reconhecido como necessário para os hospitais.
Também durante sua formação, nunca ouviu falar desta modalidade e que realmente
só conheceu pelos editais de processos seletivos, e que ele acredita que a formação
deste profissional tem que ser dentro das faculdades e não só nas especializações. No
estado do ES não há quase nada sobre isso. O pedagogo sequer conhece os objetivos
do Hospital como a classe hospitalar está inserida, como é o quadro legislativo e os
direitos das crianças hospitalizadas, ou com graves doenças impossibilitando-as de
frequentar uma escola (CURSISTAS, GRUPO 2).

E quando indagados sobre os desafios, foi possível encontrar os seguintes depoimentos:
Um dos grandes desafios é que o professor ainda é visto pela equipe de saúde como
mais um “elemento” no hospital para garantir a política de humanização. Percebo que
ainda há certo desconhecimento da atuação e função desse profissional dentro do
ambiente hospitalar (CURSISTA 2).

No mais:
No ES é pouco ofertada essa modalidade como realização de seminários, grupo de
estudo específico, encontros e cursos anuais, por ser uma modalidade que ainda é
completamente desconhecida (CURSISTAS, GRUPO 2).

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Em decorrência desta realidade, fragilidade do ser-professor de uma classe hospitalar é
(des)velada. Fragilidade não apenas por ser em existência humana, mas por vivenciar e sentir-com a
dor do outro. Dor pela finitude da vida, dor por tomar para si a incompletude de existência de um
paciente-aluno e, por ter que conviver com a dura realidade de um Estado que os ocultam. Como
falar de inclusão de alunos e de professores em um espaço que nem sequer foi incluído socialmente
pelo Estado? Direitos são direitos e isso basta! Por nenhum direito a menos.
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ANEXOS

Fonte: https://www.facebook.com/ACACCI/photos/a.209400879096213/1813154955387456/?type=3&theater

Resumo
Este artigo objetiva descrever os desafios de ser-professor das classes hospitalares (CHs) no Estado do
Espírito Santo a partir de relatos descritos em um curso de extensão universitária realizado pela
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES/PROEX). Trata-se de um estudo fenomenológico,
onde a leitura do material apresentado pelos cursistas, fundamentados em Rodrigues (2012) e no
método fenomenológico de investigação proposto por Forghieri (2001), (des)velou a fragilidade do serprofessor de classes hospitalares diante de um processo subjetivado pela falta de investimentos em
políticas públicas e investimentos que deveriam ser assegurados pelo Estado.
Palavras-chave: Classes hospitalares, ser-professor, desafios, educação inclusiva, Estado do Espírito
Santo.
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Resumo
O presente Painel se estrutura a partir de reflexões sobre a pesquisa na formação docente composta por
três discussões que tomam como referências as abordagens de pesquisa em educação como
Fenomenologia-Hermenêutica, o Método (Auto)biográfico e a Pesquisa-ação. Com a finalidade de
analisar desvelando conceitos e teorias do conhecimento que fundamentam as abordagens em questão
no contexto da pesquisa na área educacional a proposta fundamenta-se em autores como Bicudo
(2011), Gamboa (1996), Ghedin e Franco (2011), Hermann (2002), Husserl (2000), Martins e Bicudo
(2006), Novaes (1997), Peixoto (2011), Ricouer (1990), Santos (2002), Severino (2014), Zitkoski (1994)
que sistematizam reflexões sobre a Fenomenologia-Hermenêutica. Para compor a discussão teóricometodológica da produção sobre as narrativas (auto) biográficas e de formação dialogamos com
Abrahão e Passegi (2012), Brito (2010), Josso (2012), Nóvoa (1992, 2010), Souza (2006). O estudo
sobre pesquisa-ação se desenvolveu a partir das contribuições de André (2007), Barbier (2002; 2007),
Cunha (2003), Fiorentini (2012), Franco e Lisita (2008), Ghedin (2011), Ibiapina, Bandeira e Araujo
(2016), Leite (2008) e Monteiro (2008). A organização metodológica considera uma proposta de
natureza teórico-descritiva, com utilização de recursos da pesquisa bibliográfica através das discussões
conceituais sobre a construção do olhar investigativo na pesquisa educacional. Evidenciamos que a
construção de olhares investigativos na formação docente devem ser críticos, surgem com as dúvidas e
questionamentos da realidade, na perspectiva de formar professores investigadores, pesquisadores
críticos e reflexivos. Nessa compreensão, o pesquisador passa a (re)conhecer a realidade como parte
integrante da formação, na perspectiva de conhecer para compreender e, sobretudo, conhecer para
educar. Nas análises, deste estudo, ratificamos a relevância da pesquisa na produção de conhecimentos
sobre as práticas educativas, que através de diagnósticos, fortalecem os processos de intervenção,
criação e transformação.
Palavras-chave: Formação docente. Pesquisa em Educação. Fenomenologia-Hermenêutica. Narrativas
(Auto)biográficas. Pesquisa-ação.
NARRATIVAS (AUTO) BIOGRÁFICAS EM CONTEXTO DE FORMAÇÃO DOCENTE
Rosimeyre Vieira da Silva – IFPI

INTRODUÇÃO
Na atualidade, em âmbito nacional e internacional, emergem discussões acerca da formação
docente em nível superior a partir da análise das práticas dos professores. Esses debates sobre a
identidade profissional do professor têm como um de seus aspectos a questão dos saberes que
configuram a docência, cada vez mais pertinentes na profissionalização. Ao problematizar sobre a
formação, Nóvoa (1992) sistematiza suas ideias em defesa do trabalho de reflexividade crítica sobre
as práticas como possibilidade para reconstrução da identidade pessoal e profissional docente.
Compreendemos a formação docente como reflexão constante e simultânea entre o que se
está fazendo e como se pode fazer esta mesma ação de uma forma melhor. É a partir da formação e
da prática docente que os saberes e práticas vão sendo ressignificados, recontextualizados. Deste
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modo, a sala de aula se constitui em um espaço de produção de novos conhecimentos, de troca de
diferentes saberes, de repensar e refazer a prática do professor, da construção de novas
competências docente.
A prática docente é uma ação constituída de significados diversos e construída por sujeitos
históricos e socialmente localizados, portanto, é imprescindível compreender o fazer docente como
capaz de transformar o meio no qual o professor e o aluno estão inseridos em termos objetivos e
subjetivos. Assim, consideramos que a reflexão sobre a prática docente seja condição indispensável
à implementação desses processos de transformação, e diante dessa concepção nos propomos a
refletir sobre a prática docente a partir da compreensão de que essa se constitui espaço formativo da
docência.
Corroborando com esta ideia, destacamos o pensamento de Freire ao afirmar que “a prática
de pensar a prática é a melhor maneira de aprender a pensar certo”, pois “o pensamento que ilumina
a prática é por ela iluminado tal como a prática que ilumina o pensamento é por ele iluminado”
(FREIRE, 2001, p. 260).
Nesta perspectiva, a presente produção tem como finalidade analisar a formação docente a
partir de discussões teóricas que fundamentam a narrativa (auto) biográfica na perspectiva de
compreender as implicações que diretamente propiciam mudanças na atuação docente.
A produção aqui expressa se estrutura destacando a apresentação das ideias centrais na
introdução e considerações finais sobre a base conceitual da investigação. O desenvolvimento do
texto expõe a sistematização metodológica e a discussão conceitual de duas categorias em análise:
Prática docente como espaço de formação da docência e a Narrativa (auto) biográfica.
METODOLOGIA
Compreender o processo de investigação e desvelar o fenômeno nos leva a descrever a
seguir os procedimentos metodológicos que orientaram o desenvolvimento da pesquisa, a partir do
entendimento de que na construção da pesquisa científica cada elemento, dado ou informação
coletada contribui de forma singular para o desvelamento da(s) resposta(s) adequada(s) ao problema
proposto pelo pesquisador. Neste sentido, concordamos com Vieira Pinto (1969, p. 39) quando
afirma que a “[...] a reflexão metodológica tem de descobrir, classificar e definir os diversos tipos
de métodos e compor um sistema geral que os unifica racionalmente e explica suas relações mútuas
[...]”.
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O método científico envolve procedimentos exatos, objetivos e sistemáticos, porém,
acreditamos que o objetivo básico da ciência não é o de descobrir verdades ou de se constituir como
uma compreensão plena da realidade, mas fornecer um conhecimento provisório que facilite a
interação com o mundo, com o objetivo de possibilitar previsões confiáveis sobre acontecimentos
futuros e indicar mecanismos de controle que possibilitem uma intervenção sobre os mesmos.
O planejamento sistemático na produção do conhecimento científico implica reflexão e
tomada de decisão sobre o método de investigação e, consequentemente, sobre as técnicas de
produção de dados a serem utilizadas na pesquisa. Assim, para a presente produção realizamos uma
revisão de literatura considerando discussões sobre narrativas autobiográficas no processo de
formação da docência a partir de reflexões sobre o contexto da prática docente.
Para compor a discussão teórico-metodológica dialogamos com Abrahão e Passegi (2012),
Brito (2010), Josso (2012), Nóvoa (1992, 2010), Souza (2006) e outros autores que refletem sobre
as narrativas (auto) biográficas e de formação. A análise sobre a formação e prática docente
considera as contribuições de Franco (2009), Nóvoa (1992), Pimenta (2005), Veiga (1992),
Zeichner (1993) e outros.
PRÁTICA DOCENTE COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO DA DOCÊNCIA
Novas exigências ou possíveis modificações marcam o debate sobre a docência universitária
no século XXI, tais como autonomia, cooperação, desenvolvimento de uma atitude crítica de
investigação, consolidação de novas parcerias, dentre outras. O entendimento da velocidade e
intensidade das mudanças provocou na sociedade uma necessidade tal que as direciona a refletir
sobre essa realidade desafiadora, tentando compreender este contexto, suas novas demandas e
impactos sobre a prática dos professores.
A reflexão sobre a realidade conduz a novas necessidades formativas e, em consequência,
aponta exigências para a atuação docente, dentre estas pontuamos a necessidade de os professores
serem capazes de mobilizar saberes da docência (experiência, científico, pedagógico) e de superar a
tradicional fragmentação dos mesmos.
Acredita-se que a prática seja potencializadora de construções teóricas, ou seja, o professor
pode e deve constituir teoria baseado na prática docente, na perspectiva de ações significativas para
a elevação da qualidade da prática e da teoria. Nesse sentido, é oportuna a orientação de Pimenta
(2005) ao apontar a importância do registro sistemático das experiências para a constituição da
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memória de atuação docente, pois a ação de refletir, analisar e documentar contribui tanto para a
elaboração de teorias quanto para melhores esclarecimentos ou novos olhares sobre a prática. A
esse respeito, a referida autora pontua que
[...] Nas práticas docentes, estão contidos elementos extremamente importantes, tais
como

a

problematização,

a

intencionalidade

para

encontrar

soluções,

a

experimentação metodológica, o enfrentamento de situações de ensino complexas, as
tentativas mais radicais, mas ricas e mais sugestivas de uma didática inovadora, que
ainda não está configurada teoricamente. (PIMENTA, 2005, p.102)

Desvela-se pelas ideias expostas que valorizar e saber mobilizar os saberes da reflexão, das
teorias, os saberes didático-pedagógicos e confrontá-los com suas experiências, em uma postura
crítico-reflexiva sobre as práticas que realiza, possibilitam a ressignificação das práticas docentes.
Corroborando nesse direcionamento, Zeichner (1993) revela em seus enunciados a
importância de preparar professores para assumir uma atitude reflexiva em relação ao ensino e às
condições sociais que o influenciam como condição para uma prática docente mediadora para a
superação das diversidades, multiplicidades e dispersões próprias de uma sociedade envolvida por
grandes e velozes transformações.
Logo, no confronto com os problemas da prática, a teoria adquire significado. É na sala de
aula que o professor toma decisões sobre o modo de direcionar seu fazer, como avaliar sua ação,
rever e modificar seus procedimentos, então, é na prática docente que ele se constrói e se reconstrói.
Assim, dialogamos e concordamos com Veiga (1992, p.117) ao enfatizar que “[...] na sala de aula, o
professor faz o que sabe, o que sente e se posiciona quanto à concepção de sociedade, de homem,
de educação, de escola, de aluno e de seu próprio papel”. Ou seja, a prática docente exige um
constante diálogo sobre o que, como e por que fazer.
É importante realçar que fatores sociais, psicológicos, emocionais e culturais do professor
interferem, modificam e condicionam a prática docente, e que esta não se realiza apenas nos
procedimentos didático-metodológicos de utilização docente, pois “[...] há todo um sistema de
representações coletivas e configurações pessoais que determinam as decisões do docente frente às
demandas institucionais, organizacionais”. (FRANCO, 2009, p.113).
Nessa perspectiva, o entendimento é que, no diálogo reflexivo com a prática, o professor
estabelece um dinamismo de novas ideias e novas pistas, que demandam o exercício do pensar e
agir mais flexíveis, anunciando-se, assim, novos caminhos para a formação docente. Superar o
modelo da racionalidade técnica significa uma formação em que os professores devem se preocupar
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em reformular suas competências, habilidades e saberes a partir da aplicação da teoria e da técnica,
sem esgotar o conhecimento teórico, mas sendo capazes de construir sua competência docente ao
refletir acerca dos seus saberes.
Estudos recentes (PIMENTA, 2005; TARDIF, 2002; THERRIEN, 2010) estão direcionados
para uma nova linha de investigação que é a epistemologia da prática, isto é, saberes docentes que
abordam as doutrinas ou concepções provenientes de reflexões sobre a prática educativa, reflexões
racionais e normativas.
A constituição dos saberes docentes efetiva-se através de um processo reflexivo na e sobre a
prática. Neste sentido, Freire (2001) expõe alguns saberes necessários à prática educativa e expressa
sua concepção acerca da efetivação de uma sólida formação reflexiva ao defender que
[...] o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se melhora a próxima prática. O
próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto
que quase se confunda com a prática [...] Por outro lado, quanto mais me assumo
como estou sendo e percebo a ou as razões de ser de porque estou sendo assim, mais
me torno capaz de mudar, de promover-me, no caso, do estudo de curiosidade ingênua
para o de curiosidade epistemológica. (FREIRE, 2001, p. 43-44)

Desta forma, o autor defende a necessidade de mudanças em várias dimensões do fazer
docente, no sentido de superar uma ação apenas técnica. Ao mesmo tempo, remete-nos a pensar o
processo de prática docente em interação com o meio no qual o indivíduo está inserido.
Partimos do princípio de que os saberes e conhecimentos adquiridos pelos docentes durante
o processo de formação, ao longo de sua história de vida pessoal e escolar, direcionam suas
percepções, concepções e seus fazeres como regentes no ofício da docência. Nessa direção,
reconhecemos que, entre o conhecimento profissional dos professores e suas experiências préprofissionais, existe uma interrelação e continuidade, que para Tardiff (2002)
[...] Ao longo de sua história de vida pessoal e escolar, supõe-se que o futuro professor
interioriza um certo número de conhecimentos, de competências, de crenças, de
valores, etc., os quais estruturam sua personalidade e suas relações com os outros
(especialmente com crianças) e são reatualizados e reutilizados, de maneira não
reflexiva mas com grande convicção, na prática de seu ofício (TARDIFF, 2002, p.72).

Entendemos dessa forma, que os conhecimentos, saberes e experiências do professor são
constituídos a partir de suas aprendizagens construídas ao longo de sua história escolar e
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profissional, e que se trata de um processo contínuo e inconcluso, no qual as dimensões subjetivas e
socioculturais influenciam o modo de ser e de agir de cada docente.
Considerando o exposto compreendemos a prática docente como espaço de formação da
docência e as narrativas (auto) biográficas como método de pesquisa e de formação capaz de avaliar
os processos educativos e de problematizar os diversos dilemas que permeiam o contexto do
exercício profissional.
NARRATIVA (AUTO) BIOGRÁFICA E FORMAÇÃO DOCENTE
As narrativas (auto) biográficas vêm se destacando desde os anos oitenta como método de
pesquisa e prática de formação fundamentada na concepção de compreender o adulto como um ser
em permanente mudança. Olhares sobre a pessoa do professor favoreceram o aparecimento de um
grande número de obras e estudos sobre a vida dos professores, as carreiras e os percursos
profissionais, as autobiografias docentes ou o desenvolvimento pessoal dos professores (NÓVOA,
1982).
A prática de escrita de si passa a ser vista como uma nova epistemologia da formação, e
evidencia que é possível e necessário ajudar o adulto a desenvolver uma reflexividade crítica a
partir de saberes que estão num processo de evolução permanente.
Souza (2006), ao discutir a narrativa de formação, expressa que os balanços das
aprendizagens feitas pelos professores e os sentidos da experiência de formação são extraídos dos
esquecimentos, e podem desencadear processos reflexivos relevantes para o desenvolvimento
pessoal e profissional.
Para Brito (2010, p. 64), a narrativa (auto) biográfica,
[...] no âmbito da pesquisa qualitativa em educação, compõem fontes preciosas de
produção de dados, cujo diferencial é protagonizar a vivência da escrita como
alternativa para a reconstrução dos percursos do sujeito, seja na formação profissional,
seja no cotidiano das práticas pedagógicas. Escrever sobre os processos formativos,
sobre a ação docente desenvolvida e sobre o ser professor provoca a autorreflexão e o
reencontro do sujeito com seus percursos de vida pessoal e profissional.

Concordando com a citação acima, acrescentamos que cada ser humano percebe a realidade
cotidiana de um modo muito particular, os sentidos dados às situações vêm impregnados das
crenças, resultados das vivências, valores e cultura do grupo social a que pertence. Assim, falar
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sobre si, revisitar e refletir sobre a trajetória profissional pressupõe considerar a subjetividade tanto
do pesquisador como do interlocutor da pesquisa.
Destarte, acreditamos que as narrativas possibilitam ao narrador revisitar o passado, dar
sentido às experiências vividas, constituindo momentos reflexivos, de questionamentos e
compreensão da própria prática. Schütze (2014, p. 10) explicita que a “[...] disposição para narrar
histórias vivenciadas pela própria pessoa obriga esta a entrarem detalhes, pois quando se narram
ações que aconteceram, suas respectivas consequências também precisam ser narradas como novas
ações, etc”.
A narrativa (auto) biográfica, ao permitir a revisitação de fatos e acontecimentos, sobre o
vivido na profissão docente, provoca reflexões acerca dos sentidos e significados dados a esses
acontecimentos e ao ser professor. A memória é o componente principal das narrativas e, por meio
da rememoração e dos relatos dos narradores, é possível que seja dada visibilidade aos
acontecimentos e às experiências que foram por eles revividas e reelaboradas.
Sobre as narrativas, Abrahão e Passegi (2012, p. 61) defendem que
[...] O uso de narrativas autobiográficas em contextos de formação inicial, e
continuada, ancora-se no pressuposto dessa automização, no sentido em que o ato de
explicitar para si mesmo e para o outro os processos de aprendizagem, adotando-se
um posicionamento crítico, é suscetível de conduzir a pessoa que narra à compreensão
da historicidade de suas aprendizagens e, portanto, de autorregular seus modos de
aprender num direcionamento emancipador.

As narrativas autobiográficas estimulam reflexões pessoais e profissionais sobre as práticas
desenvolvidas no contexto da docência, conduzindo-as à compreensão de sua historicidade, como
possibilidade de ressignificação das ações docentes para emancipação e atuação crítica.
O docente como profissional responsável socialmente pela concretização do processo
educativo desenvolve sua atividade e se constitui neste fazer. Suas múltiplas experiências pessoal,
social e profissional compõem uma “teia de significados” (GEERTZ, 1989) que o direciona e serve
de referência para atribuir sentidos, interpretar e organizar seu modo de ser.
O docente traz para sua prática esse conjunto de experiências, de saberes que orientam seu
pensar, seu agir com as pessoas e com o mundo, enfim, que orienta sua prática. Assim, defendemos
a necessidade de fundamentação teórica constante e sistemática, reflexão contínua sobre e na ação,
mobilização de diferentes saberes e formação permanente por entender que a complexidade que
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assume o fazer docente implica conhecimento sobre si mesmo e articulação dessas múltiplas
experiências significativas.
Em meio à complexidade que envolve a formação de docentes nestas últimas décadas, tem
sido discutida uma nova abordagem de formação de professores, “que propicia a superação da
racionalidade técnica com vistas a uma concepção prática centrada no saber profissional, tomando
como base o conceito de reflexão” (SCHÖN, 2000, p. 83). Destacamos, assim, a importância da
análise e da reflexão sobre a experiência concreta da vida, como um processo de reconstituição e de
reconstrução da experiência.
Os momentos de reflexão significam oportunidades para a formação pessoal e profissional
do professor, haja vista que o desenvolvimento do educador faz-se pelas possibilidades que ele teve
na vida, desde as de caráter sistemático, como a formação acadêmica, até a simples forma de viver
em sua cultura. Daí a necessidade de o professor refletir sobre a ação, ou ainda, sobre a reflexão na
ação, e isto implica refletir sobre as consequências pessoais, sociais e políticas dos efeitos de sua
ação no processo de aprendizagem dos discentes.
Nóvoa (1992, p. 25), assim como vários outros autores (IMBERNÓN, 2010; LIBERALI,
2010; PIMENTA, 2002; ZEICHNER, 1993, 2008), propõem a formação na perspectiva críticoreflexiva para que “forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as
dinâmicas de formação autoparticipada”. Significa, portanto, considerar na formação docente os
processos de desenvolvimento pessoal, que implica valorização de seu trabalho crítico-reflexivo
sobre a prática; de desenvolvimento profissional, que significa produzir a prática docente; de
desenvolvimento organizacional, que requer compreender a escola como espaço de trabalho e
formação a partir de práticas de gestão democrática e de práticas curriculares participativas.
Dessa forma, encontramos nas narrativas (auto) biográficas possibilidades de evidenciar
através das histórias de vida ou de formação formas de questionar as “heranças, a continuidade e a
ruptura, os projetos de vida, os múltiplos recursos ligados às aquisições de experiência, etc.” sejam
elas de docência ou de vida como mecanismo de transformação de si (JOSSO, 2007, p. 414).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a perspectiva das narrativas (auto) biográficas, a prática e formação docente
como espaço de reflexão sobre o ser e tornar-se professor evidencioamos a importância das
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narrativas como proposta metodológicas capaz de trazer à tona concepções e sentidos sobre a
docência.
Através das narrativas (auto) biográficas é possível compreendermos como fatos,
acontecimentos e experiências se mostram à consciência dos sujeitos através dos relatos das
experiências internas.
Compreendemos ser relevante explorar o potencial formativo da (auto) biografia
mediatizados pela reflexividade, por que nos permitirá compreender as novas perspectivas
formativas da docência, e estas, como recursos necessários para (re) significação das ações
docentes. A discussão é relevante por evidenciar como professores constituem-se profissionalmente
e, principalmente, como elaboram e reelaboram suas experiências e saberes diante dos desafios da
prática educativa no contexto contemporâneo.
Pretendemos ampliar o estudo com a finalidade de apontar caminhos para o fortalecimento
das práticas educativa, pedagógica e docente, bem como para a formação docente, através da
análise das experiências acumuladas na vivência do ser e do tornar-se professor.
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Resumo
A proposta aqui apresentada evidencia reflexões sobre as narrativas (auto) biográficas como método de
investigação considerando a formação docente como processo contínuo e sistemático de reflexão sobre
si e tornar-se professor. Nesta perspectiva, a presente produção tem como finalidade analisar a
formação docente a partir de discussões teóricas que fundamentam a narrativa (auto) biográfica no
sentido de compreender as implicações que diretamente propiciam mudanças na atuação docente. Para
o presente estudo optamos pela pesquisa bibliográfica descritiva como processo de investigação capaz
de desencadear processos reflexivos para a compreensão dos métodos, elementos e abordagens na área
da pesquisa em Educação. Para compor a discussão teórico-metodológica dialogamos com Abrahão e
Passegi (2012), Brito (2010), Josso (2012), Nóvoa (1992; 2010), Souza (2006) e outros autores que
refletem sobre as narrativas (auto) biográficas e de formação. A análise sobre a formação e prática
docente considera as contribuições de Franco (2009), Nóvoa (1992), Pimenta (2005), Veiga (1992),
Zeichner (1993) e outros. Como considerações destacamos que narrativas possibilitam ao narrador
revisitar o passado, dar sentido às experiências vividas, constituindo momentos reflexivos, de
questionamentos e compreensão da própria prática, assim, a narrativa (auto) biográfica, ao permitir a
revisitação de fatos e acontecimentos, sobre o vivido na profissão docente, provoca reflexões acerca
dos sentidos e significados dados a esses acontecimentos e ao ser professor. Em síntese,
compreendemos a prática docente como espaço de formação da docência e as narrativas (auto)
biográficas como método de pesquisa e de formação capaz de avaliar os processos educativos e de
problematizar os diversos dilemas que permeiam o contexto do exercício profissional.
Palavras-chave: Narrativas. Método (auto) biográfico. Formação docente. Prática docente.
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PESQUISA-AÇÃO NO CONTEXTO DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO: IMPLICAÇÕES PARA
A FORMAÇÃO DOCENTE
Simone de Jesus Sena da Silva Sousa – UFPI

INTRODUÇÃO
O campo de pesquisa em educação é vasto em seus mais diversos aspectos e dimensões,
assim a pesquisa é fundamental no processo de formação docente e para o desenvolvimento
profissional, visto que, quando estamos inseridos na área da pesquisa temos uma visão aguçada para
o conhecimento e aberto para aceitar os desafios que surgem na formação e prática docente, nessa
percepção é que nos propomos a ressaltar a seguinte problemática qual a implicação da pesquisaação para a formação docente? Nesse sentido apresentamos como objetivo do estudo discutir a
pesquisa-ação no contexto da pesquisa em educação e suas implicações para a formação docente.
A pesquisa-ação no contexto atual traz possibilidades mediante sua dinâmica no processo de
investigação, favorecendo aos participantes dessa modalidade de pesquisa atitudes para refletir a
prática, a formação, ações e concepções diante da realidade de mundo.
A discussão é interessante na medida que orientam o caminho metodológico do
conhecimento em educação, possibilitando por meio da pesquisa-ação, novos horizontes para a
formação docente. Nova oportunidade de realizar pesquisa, de se aproximar da realidade de escola
e/ou espaços educativos, ter contato direto com a formação e prática de participantes que estão em
processo formativo e desenvolvimento profissional contínuo.
METODOLOGIA
Realizamos uma revisão de literatura a partir dos principais conceitos apresentados sobre a
temática em questão. Caracterizamos o estudo como uma pesquisa bibliográfica aquela que se
realiza, segundo Severino (2007, p. 122), a partir do: “[...] registro disponível, decorrente de
pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se dados
de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados”.
Organizamos o trabalho a partir das contribuições de André (2007), Barbier (2002; 2007),
Fernandes e Cunha (2013), Fiorentini (2012), Franco e Lisita (2008), Ghedin (2011), Ibiapina,
Bandeira e Araujo (2016), Leite (2008) e Monteiro (2008), na busca de compreender qual a
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implicação da pesquisa-ação para a formação docente continuada e sua importância no contexto
investigativo da educação.
O texto se organiza em duas sessões, a saber, Concepções da pesquisa-ação na educação,
Implicações da pesquisa-ação para a formação docente continuada, além da Introdução e
Considerações finais.
CONCEPÇÕES DA PESQUISA-AÇÃO NA EDUCAÇÃO
A pesquisa em educação acompanha as mudanças e transformações no campo científico,
assim ressaltamos os estudos qualitativos e logo enfatizamos a pesquisa-ação, conforme André
(2007, p. 121-122) afirma:
Ganham forças os estudos “qualitativos”, que englobam um conjunto heterogêneo de
métodos, de técnicas e de análises, que vão desde os estudos antropológicos e
etnográficos, as pesquisas participantes, os estudos de caso até a pesquisa-ação e as
análises de discurso, de narrativas, de histórias de vida.

Nessa perspectiva ressaltamos a pesquisa-ação que vem ganhando espaços nas pesquisas em
educação, por se tratar de estudos que envolvem intervenção na realidade e que implica maior ou
menor participação dos sujeitos na pesquisa. Podem ter forte inclinação política, na linha de
emancipação, ou podem enfatizar mais os aspectos afetivos, sociais, sociopedagógicos
(FIORENTINI, 2012).
No contexto de pesquisa em educação “a pesquisa-ação avança em relação às premissas
dessa modalidade investigativa da realidade social, contribuindo assim para o desenvolvimento
investigativo na área da educação e com contribuições consistentes” (BARBIER, 2007, p.12) e
sublinhamos a contribuição para a formação docente, uma vez que, traz um leque de possibilidades
formativas na pesquisa em educação.
Há várias concepções quando falamos em pesquisa-ação no Brasil segundo Ghedin (2011, p.
213) há ao menos três conceituações diferentes:
Pesquisa-ação colaborativa – a função do pesquisador é integrar-se e conferir um
enfoque cientifico a um processo de mudança desencadeado pelos sujeitos do grupo;
Pesquisa-ação-critica – decorre de um processo que valoriza a construção cognitiva
da experiência, tendo em vista a emancipação acontece quando sustentada por reflexão
crítica coletiva;
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Pesquisa-ação estratégica – transformação é previamente planejada sem a
participação dos sujeitos e o pesquisador acompanhar os efeitos e avaliar os resultados
de sua aplicação.

Diante do exposto é interessante destacar que as três conceituações apesar de serem
distintas, ambos confere ao processo de ação, transformação, mudanças, emancipação, para e com o
grupo dos participantes. Nessa perspectiva o processo investigativo apresenta diferentes
características que podem ser atribuídas a formação docente continuada no campo da pesquisa em
educação.
Barbier (2007, p. 14) denomina pesquisa-ação de “pesquisa ação existencial”, na qual “não
se trabalha sobre os outros, mas e sempre com os outros”. Diferentemente de outros tipos de
pesquisa a pesquisa-ação apresenta uma característica fundamental nesse processo investigativo que
é de investigar sobre e com os participantes, tendo em vista a participação ativa dos participantes.
Em relação a conceptualização da pesquisa-ação ressaltamos a contribuição de Franco e
Lisita (2008, p.41) ao afirmar que “a pesquisa-ação é uma opção teórico-metodológica que expressa
um determinado posicionamento acerca da sociedade, da escola, do ensino, da profissão docente e
do professor que se deseja formar”. Por tanto compreendemos que a pesquisa nos permite criar
condições para que os professores consigam se formar como intelectuais críticos, de forma a
capacita-los, a participar do debate público da profissão e da produção do conhecimento
educacional, formar professor autônomo que busca no conhecimento qualificado as possibilidades
para renovar e inovar sua prática educativa e aperfeiçoar-se enquanto docente.
Entre as diferentes concepções de pesquisa-ação, destacamos a pesquisa-ação crítica que
segundo Ghedin (2011, p. 214) “deve gerar um processo de reflexão-ação coletiva, em que há uma
imprevisibilidade nas estratégias a ser utilizadas”, nesse sentido a pesquisa leva em consideração a
voz dos sujeitos, perspectivas, sentido que fará parte da tessitura da metodologia da investigação
que se organiza pelas diversas situações que emergem do processo. Por sua dinâmica essa
modalidade de pesquisa contribui para que os participantes desenvolvam sua consciência diante das
transformações que ocorre no processo formativo e profissional.
Em relação a concepção de pesquisa-ação crítica citamos Ibiapina; Bandeira e Araujo (2016,
p. 264) quando afirmam que “A pesquisa-ação crítica oferece oportunidade de criar fóruns em que
as pessoas podem reunir-se enquanto co-participantes da luta em prol de mudanças sociais, isto é,
das práticas nas quais interagem”. Porém para que isso aconteça de fato se faz necessário que

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3315

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

participantes tenham disponibilidade, compromisso e interesse para se envolver na dinâmica da
através de interações recíprocas.
Ghedin (2011) cita a contribuição e percepção da pesquisa-ação defendida por Lewin (1953)
que apontam para uma investigação que tem como meta a transformação de determinada realidade,
implicando diretamente a participação dos sujeitos envolvidos no processo, na qual pesquisador e
participante assume papeis indispensáveis no processo e ainda destaca a necessária emergência
dialógica da consciência dos sujeitos, na direção da mudança de percepção e de comportamento.
Nessa perspectiva a pesquisa-ação é apresentada e trabalhada com o objetivo de transformação da
realidade e dos participantes envolvidos no processo bem como na construção do objeto de estudo.
Para o desenvolvimento da pesquisa-ação é imprescindível estar atento a alguns aspectos
como, a necessária interação recíproca entre pesquisador e participantes, que ambos tenham
confiança e respeito, pois o período de uma pesquisa nessa modalidade exige longo tempo; é
necessário que pesquisador e participantes tenha participação ativa durante todas as etapas da
pesquisa; é necessário que o desenvolvimento da pesquisa-ação, uma vez que, se tem início a partir
de uma problemática apresentada e/ou construída pelos participantes , que ao final se não for
possível uma solução que ao menos seja explicado as causas da situação em estudo.
Ghedin (2011) destaca algumas caraterísticas que podemos atribuir a pesquisa-ação a saber,
a colaboração e a negociação entres especialistas e práticos (professores) caracterizam a forma
inicial, a questão do tempo é de grande destaque na pesquisa-ação, pois requer um longo tempo
para sua realização, é uma pesquisa acessível a reconstruções no processo para recomeços, acordos,
negociações etc. O autor ainda destaca noções sobre as ações relativas a pesquisa-ação: deve estar
vinculadas a procedimentos decorrentes do argumento comunicativo; emergir do coletivo e
caminhar para ele; ser eminentemente interativas, dialógicas; conduzir ao entendimento, à
negociação, a acordos; reproduzir-se para a geração de um saber compartilhado; integrar processos
de reflexão/pesquisa e formação.
IMPLICAÇÕES DA PESQUISA-AÇÃO PARA A FORMAÇÃO DOCENTE CONTINUADA
A pesquisa-ação traz implicações para a formação docente na medida que oferece uma
dinâmica de atividades para sua realização, possibilitando mudanças no contexto social do professor
pesquisador que está em formação contínua, capaz de aprimorar relações sociais e o
autoconhecimento possibilitando a ação consciente do grupo participante da pesquisa. Nessa
direção, Barbier (2007, p.14) ressalta:
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“A pesquisa-ação obriga o pesquisador de implicar-se. Ele percebe como está
implicado pela estrutura social na qual ele está inserido e pelo jogo de desejos e de
interesses de outros. Ele também implica os outros por meio do seu olhar e de sua
ação singular no mundo. Ele compreende, então, que as ciências humanas são,
essencialmente, ciências de interações entre sujeitos e objeto de pesquisa”

Nesse processo da pesquisa-ação o pesquisador implicar-se ao mesmo tempo que é
implicado pela sociedade educacional, acadêmico, escolar, científica que é movido por interesses e
no qual o mesmo está inserido. É interessante que o pesquisador ao tempo que é implicado, ele
também implica os outros através do seu olhar de pesquisador e de sua ação no mundo, sendo assim
uma rede de interações entre sujeitos diversos e objeto de pesquisas diferentes.
Compreendemos que o pesquisador na pesquisa-ação é um agente da instituição, é um ator
de uma organização, é um indivíduo que aceita e exerce diferentes papeis em diferentes momentos
de sua ação, formação e reflexão, é autor de seu discurso, de seu processo formativo, pois cabe a ele
dar significação ao que estar ao seu alcance, aos conhecimentos produzidos e vivenciados.
O sentido que é atribuído a pesquisa-ação tem implicações para a formação docente
continuada, em decorrência de sua dinâmica em favorecer momentos de reflexões críticas sobre a
prática e formação. Corroborando com o autor:
A pesquisa-ação crítica considera a voz do sujeito, sua perspectiva, seu sentido, mas
não apenas para registro e posterior interpretação do pesquisador: a voz do sujeito fará
parte da tessitura da metodologia da investigação. Nesse caso, a metodologia não se
faz por meio das etapas de um método, mas se organiza pelas situações relevantes que
emergem do processo. Daí a ênfase no caráter formativo dessa modalidade de
pesquisa, pois o sujeito deve tomar consciência das transformações que vão ocorrendo
em si próprio e no processo. É também por isso que tal metodologia assume o caráter
emancipatório, pois mediante a participação consciente os sujeitos da pesquisa passam
a ter oportunidade de se libertar de mitos e preconceitos que organizam a sua auto
concepção de sujeitos históricos. (FRANCO, 2005, p. 486 apud MONTEIRO, 2008,
p. 142).

Compreendemos como característica fundamental da pesquisa-ação a questão de levar em
consideração a voz dos sujeitos, pois a mesma é parte da organização metodológica da pesquisa.
Por isso enfatizamos tal implicação ao processo formativo docente, no qual os sujeitos tem a
possibilidade de desenvolver consciência das transformações e mudanças que ocorrem até mesmo
em suas concepções enquanto professor e pesquisador.
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A pesquisa-ação como implicação para a formação docente, oferece aos professores a
oportunidade de adquirir conhecimento teórico e prático de sua ação, e a partir de então iniciar um
processo de mudanças com sentidos e significados para quem está imerso na investigação. Para
Monteiro (2008, p. 141) “os processos formativos da pesquisa-ação devem ser conduzidos às
redescrições daqueles que estão em formação, sejam os pesquisadores, sejam os docentes”. Nessa
percepção a forma como se inter-relacionam pesquisa e formação precisam levar em consideração a
construção de textos que expressam a dinâmica reflexiva de como alguém se torna o que é, ou seja,
todo um processo de formação seja profissional ou pessoal.
Quando falamos em pesquisa-ação e suas implicações na formação docente cabe lembrar do
distanciamento entre escola e universidade, grande preocupação dos pesquisadores de hoje, por que
isso acontecem? Como podemos reverter essa situação? Nesse sentido, Monteiro (2008, p.145)
afirma que “A pesquisa-ação pode ser considerada como uma metodologia que contribui para a
aproximação entre acadêmicos e professor das escolas, bem como auxiliar no processo de formação
do profissional reflexivo.” Porém é importante ressaltar que realizar uma pesquisa do tipo pesquisaação não é fácil, apesar de suas vantagens no campo da pesquisa em educação. Pois sabemos que
aproximação entre universidade e escola não é fácil e tornar-se um desafio para professores
pesquisadores, compreendemos que são inúmeras obstáculos, como por exemplo, na hora de relatar
e/ou descrever ou até mesmo escrever o que se vê nas escolas, uma vez que, as práticas de
professores não podem ser reveladas de qualquer forma e nem sem um consentimento, é
interessante porque o movimento da pesquisa-ação, dar possibilidades para a escola e professores
participarem do processo investigativo, desde o objeto de estudo até a divulgação dos resultados
obtidos na pesquisa.
Acreditamos no potencial formativo da pesquisa-ação para a formação docente, visto que,
essa modalidade investigativa dar condições aos docentes para investigar sua própria prática, insere
no campo de pesquisa o docente que está preso a sua rotina de sala de aula, pois o participante da
pesquisa tem diversos papeis para desempenhar bem como compromisso e responsabilidade durante
todo o processo de realização do estudo.
Em consonância com Franco e Lisita (2008, p. 42) “A pesquisa-ação é vista em sua
concepção formativo-emancipatória, dando sustentação às concepções que referendam a
necessidade e a possibilidade de formação do professor pesquisador”. Compreendemos que através
da pesquisa-ação o professor possam ter sustentação e aprimoramento de suas concepções bem
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como enriquecer sua formação, enquanto age como professor pesquisador de sua própria prática no
contexto de diversas situações que surgem no seu espaço de trabalho e formação contínua.
A pesquisa oferece potencialidades indispensável para a formação docente no sentido de
autonomia, conhecimento, produção de novos saberes, reflexões e críticas. Nessa perspectiva
Fernandes e Cunha (2013, p. 58) defende “Quando se tem como pressuposto que a pesquisa pode
ser um elemento-chave para a formação, está se adotando a ideia de coerência entre os processos
investigativos e uma proposição valorativa de educação”. Na medida que o processo investigativo é
um elemento chave para o desenvolvimento e enriquecimento da formação, estamos valorizando a
pesquisa em educação como fator indispensável para a produção de novos conhecimentos nessa
área.
O papel do pesquisador e do participante na pesquisa-ação é sintetizado por Ghedin (2001):
papeis prioritários do pesquisador é caminhar rumo à construção de um saber da prática, que se
situa entre o polo subjetivo e o polo objetivo; estabelecer comunicação de igual para a igual com os
atores, reconhecendo-lhes a capacidade de dar sentido aos acontecimentos, de organizar e
planificar; ser capaz de descobrir que suas ações tem significados diferentes para cada ator social;
ter a capacidade de viver na incerteza e saber reconhecer a característica única de cada situação;
manter o rigor científico do trabalho e zelar por uma interpretação justa dos fatos e das práticas. Em
relação a ação dos participantes o autor faz uma síntese de expectativas a seguir; participar da
elaboração dos instrumentos e aprender seu significado; comprometer-se, de acordo com seus
talentos, capacidades, experienciais e relações particulares, com a situação investigada; colaborar na
tomada de decisões nas questões da pesquisa; ser cautelosos no trato da difusão oficial de resultados
e prudentes nas generalizações; agir profissionalmente e usar seus conhecimentos e experiências
para questionamentos ao pesquisador; viver na incerteza e na instabilidade inerente a toda situação
dinâmica, em que é impossível a previsão de tudo. Além dessas ações ainda existem outras que são
esperadas dos participantes na pesquisa-ação para que seja possível realizar uma pesquisa de
qualidade e com rigor metodológico garantido.
A pesquisa-ação apresenta a flexibilidade como componente essencial para seu desempenho
e apresenta como caraterística fundamental a dinâmica nas etapas de organização e realização da
pesquisa como o processo de ir e vir, para as negociações, acordos, reajustes diante de situações que
podem surgir durante a investigação, esse movimento contribui significativamente para a formação
docente continuada, na qual pesquisador e docente possam desenvolver uma consciência crítica
para questionar a necessidade de novos conhecimentos e cenários na educação.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3319

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Segundo Leite (2008, p. 97) a pesquisa-ação contribui para a formação docente “oferecendo
condições para que ele possa atuar como investigador de sua prática e como leitor crítico de um
mundo em processo de transformação”. Compreendemos que a pesquisa-ação possibilita condições
para que docentes possam tornar-se professor pesquisador, crítico e intelectual e ter a capacidade de
fazer uma leitura crítica do mundo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das discussões e diálogos dos conceitos, compreendemos que a pesquisa-ação
enquanto processo investigativo se apresenta como uma possibilidade de proporcionar a formação
docente continuada, novos conhecimentos, momentos práticos e teóricos de sua prática e formação
enquanto processos contínuos.
A pesquisa-ação se destaca no contexto da pesquisa em educação, favorecendo aos docentes
condições para que possam emergir no campo da pesquisa e do conhecimento teórico e prático.
Enquanto professor pesquisador investigar sua própria prática fazendo uma reflexão crítica,
enriquecendo sua formação que é contínua, ampliando habilidades e competências na área da
investigação, buscar novos conhecimentos e descobertas guiados por interesses com sentidos e
significados para a realidade e mundo que fazemos parte.
Pesquisadores e participantes que constitui a pesquisa-ação, desempenham funções
peculiares e indispensáveis nesse processo. Compreendemos que a pesquisa-ação traz implicações a
formação docente continuada, na qual o professor pode fazer a pesquisa no próprio espaço de
trabalho, a partir de sua prática, sendo assim a pesquisa-ação na formação docente surgem em
discussões diversas no campo da pesquisa em educação, com possibilidades e oportunidades para o
desenvolvimento profissional na educação.
Entretanto a pesquisa-ação necessita ser uma atividade de transformação, mudança,
emancipação de sentidos e significados indispensáveis para pesquisadores e participantes, que
proporciona momentos para pensar, repensar e ressignificar concepções, construindo novos
conhecimentos visando transformar o olhar de pesquisador e da realidade, formando docentes
investigadores, pesquisadores críticos e reflexivos.
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Resumo
O presente estudo apresenta uma reflexão acerca da pesquisa-ação que vem ganhando destaque no
campo da pesquisa em educação, na qual situamos à formação docente continuada, uma vez que os
docentes em exercício, possam ter a oportunidade de emergir no processo investigativo da pesquisaação. É nesse contexto que apresentamos por objetivo discutir a pesquisa-ação no contexto da pesquisa
em educação e suas implicações para a formação docente continuada. A discussão segue com as
categorias concepções da pesquisa-ação na educação e implicações da pesquisa-ação para a formação
docente continuada. O estudo se desenvolveu a partir das contribuições de André (2007), Barbier
(2007), Fernandes e Cunha (2013), Fiorentini (2012), Franco e Lisita (2008), Ghedin (2011), Ibiapina,
Bandeira e Araujo (2016), Leite (2008) e Monteiro (2008), a partir da análise dos conceitos discutidos
pelos autores, consideramos a pesquisa do tipo bibliográfica pois realizamos apreciação de trabalhos já
publicados anteriormente, na qual tivemos um olhar crítico das discussões sobre a temática. A partir
das discussões e diálogos dos conceitos, compreendemos que a pesquisa-ação enquanto processo
investigativo se apresenta como uma possibilidade de proporcionar a formação docente continuada,
novos conhecimentos, momentos práticos e teóricos de sua prática e formação enquanto processos
contínuos. Entretanto a pesquisa-ação necessita ser uma atividade de transformação, mudança,
emancipação de sentidos e significados indispensáveis para pesquisadores e participantes, que
proporciona momentos para pensar, repensar e ressignificar suas concepções construindo novos
conhecimentos visando transformar o olhar de pesquisador e da realidade, formando docentes
investigadores, pesquisadores críticos e reflexivos.
Palavras-chave: Pesquisa-ação; Formação docente; Pesquisador.
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PESQUISADOR: CONVERGÊNCIAS COM A
FENOMENOLOGIA-HERMENÊUTICA
Waldirene Pereira Araújo – IFMA

INTRODUÇÃO
A pesquisa no campo social exige do investigador especial atenção aos princípios e
procedimentos teórico-metodológicos que lhes possibilitam sustentação científica. Ao se tratar,
especificamente, na pesquisa em educação, essa necessidade aumenta em razão dos motivos
relacionados a essa área do conhecimento; por sua natureza múltipla e heterogênea, não podem ser
percebidos de maneira estática e inquestionável, sendo necessário compreender tais motivos como
uma realidade aberta aos processos auto reflexivos de suas bases constituintes.
A abordagem da temática A formação do professor pesquisador: convergências com a
fenomenologia-hermenêutica, objetiva analisar a construção do olhar do professor pesquisador na
relação com a fenomenologia-hermenêutica. O reconhecimento da necessidade da análise em pauta
impulsionou a realização dessa investigação como uma contribuição para discussões no
desenvolvimento de pesquisas educacionais, através de um discurso autônomo que vivencia as
relações da compreensão de um fenômeno para descrevê-lo de modo sistematizado e vivido. Esta
investigação apresenta a problemática: como o professor pesquisador desenvolve o olhar
fenomenológico hermenêutico? Fundamentamos esta pesquisa nos autores: Bicudo (2011); Gamboa
(1996); Ghedin e Franco (2011); Hermann (2002); Husserl (2000); Martins e Bicudo (2006);
Novaes (1997); Peixoto (2011); Ricouer (1990); Santos (2002); Severino (2014); Zitkoski (1994). A
metodologia utilizada, de natureza teórico-descritiva, com os recursos da pesquisa bibliográfica,
através das discussões conceituais sobre a construção do olhar investigativo na pesquisa
educacional.
A construção desse estudo está estruturado de modo a discutir, inicialmente, a construção do
olhar investigativo na pesquisa educacional, considerando que o professor pesquisador precisa
desenvolver um olhar de interpretação sobre o objeto a partir de múltiplas representações do
processo de leitura do mundo. Enfocamos sobre a abordagem fenomenológica-hermenêutica na
formação docente, na perspectiva de compreendermos a realidade com suas peculiaridades e
relações, como condição imprescindível para a discussão do centro perceptivo do fenômeno da
criatividade na organização das ideias relacionadas com o processo de vida e de conhecimento.
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Justificamos a escolha pela abordagem fenomenológica hermenêutica devido a condução do
olhar da ciência para o reconhecimento do pesquisador sensível e inteligível, apresenta, por sua
consciência, uma compreensão sistemática e correspondente sobre seu objeto. Evidenciamos que a
visão de mundo do pesquisador, bem como o ponto de partida de compreensão, influenciam na
proposta da abordagem de sua pesquisa, portanto a construção desse olhar deve ser crítico, surge
com a dúvida e questionamentos da realidade.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada é de natureza teórico-descritiva, com os recursos da pesquisa
bibliográfica, na análise do objeto de estudo através das discussões conceituais sobre a construção
do olhar investigativo na pesquisa educacional e as bases epistemológicas da fenomenologia
hermenêutica, em vista uma fundamentação teórica, que compreenda a contextualização da
temática.
Inicialmente, desenvolvemos o estudos dos conceitos sobre olhar investigativo, pudemos
compreender que enquanto pesquisadores podemos desenvolver um processo de produção de
saberes, como pontua Santos (2002), é uma forma de reconhecer e valorizar os múltiplos saberes
sociais, acreditando que nenhuma cultura ou saber é completo em si mesmo. A pesquisa na ótica do
princípio educativo desenvolve a sensibilidade intelectual do pesquisador diante da realidade dos
sujeitos envolvidos no processo de investigação.
Em

seguida, analisamos

as

compreensões

sobre o desenvolvimento do olhar

fenomenológico hermenêutico, temos a compreensão no campo das experiências vividas,
encaminhadas para o campo de fenômenos possíveis de serem experienciados pelo ser humano.
Como nos diz Martins e Bicudo (2006, p. 19), “o investigador fenomenólogo procura, assim, ver as
coisas de modo direto, aberto às suas possibilidades de aparecer”. Neste entendimento, revelamos
as possibilidades de aparecer, considerando que a realidade não é objetiva, dada e pronta, apresentase na subjetividade, destacamos, nesta análise, a necessidade de exercitarmos o nosso olhar para
conseguir enxergar o mundo com lentes que ultrapassem os seus valores e seu modo de pensar.
Os resultados apontam a percepção como primado do conhecimento, evidências e clarezas
presenciais, mas não dá conta da complexidade do processo de produção do conhecimento, por essa
razão a atentividade deve permanecer em ação para sustentar a intencionalidade. Como destaca
Bicudo (2006, p. 65), “[...] é na compreensão e comunicação do que está sendo expresso, que o
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trabalho hermenêutico e a busca do encontro com o outro se entrecruzam, tornando-se cruciais para
a compreensão de si, do outro e do mundo”.
O ato de pesquisar é complexo e necessário para o desenvolvimento de uma sociedade,
aponta problematizações para se pensar nas múltiplas e diversas situações que nos envolvem,
através de pressupostos teórico-metodológicos que orientam nosso percurso e se (re) fazem junto às
nossas experiências que ocorrem no campo da pesquisa.
A CONSTRUÇÃO DO OLHAR INVESTIGATIVO NA PESQUISA EDUCACIONAL
O processo de produção de conhecimentos através da pesquisa está presente em qualquer
espaço educativo, temos a clareza de que os interlocutores da pesquisa chegam aos nossos projetos
com experiências, práticas sociais e saberes quase sempre inviabilizados nos espaços educativos.
Nesse contexto, a prática da investigação tem as características do trabalho humano e a preocupação
com as questões metodológicas, teóricas e epistemológicas, objetivam aperfeiçoar a formação do
pesquisador, como pontua Gamboa (1996, p. 7):
A formação do pesquisador não pode restringir-se ao domínio de algumas técnicas de
coleta, registro e tratamentos dos dados. As técnicas não são suficientes, nem
constituem em si mesmas uma instância autônoma do conhecimento científico. Estas
têm valor como parte dos métodos. O método, ou o caminho do conhecimento é mais
amplo e complexo [...].

Corroboramos com o pensamento do autor, para o pesquisador conseguir um domínio de
técnicas confiáveis necessita compreender as relações com os métodos, procedimentos e destes com
as abordagens teóricas e epistemológicas e, sobretudo, compreender as implicações filosóficas na
pesquisa.
Como nos diz Ghedin e Franco (2011, p. 71), “o primeiro movimento reflexivo procura
pensar a construção do olhar do pesquisador com base na educação do modo pelo qual se olha e
percebe o mundo”. Na compreensão da realidade dos sujeitos envolvidos na investigação, o
pesquisador passa a (re)conhecer a realidade como parte integrante da formação, na perspectiva de
conhecer para compreender e, sobretudo, conhecer para educar.
De acordo com Severino (2014, p. 200), “[...] em tudo que fazemos, está sempre envolvido
algum saber bem como alguma valoração”. Relacionando a nossa condição humana com a atividade
científica, percebemos que não é diferente, em tudo que fazemos são envolvidos saberes e
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valoração. Nesse movimento, o encontro do eu com o outro, ocorre através de um exercício da
subjetividade e objetividade que posiciona em frente do eu sua alteridade.
Compreendemos o ser humano num processo contínuo de vir-a-ser, de tornar-se humano,
esse processo é conflituoso devido a caminhada conjunta com o outro, que influencia na
constituição da identidade do eu. A construção do olhar do pesquisador se viabiliza através da
construção de saberes, como pontuam Ghedin e Franco (2011, p. 71-72):
[...] isso quer dizer que o olhar quer ver sempre mais do que aquilo que lhe é dado a
ver. Olhar nesse caso, significa pensar, e pensar é muito mais do que olhar e aceitar
passivamente as coisas. Esse olhar pensante exige uma mudança de atitude diante do
mundo e do modo pelo qual os fatos são configurados pela cultura. Então, olhar é
interpretar e perceber para poder compreender como são as coisas e os objetos
investigados.

Os autores citados anteriormente destacam que educar o olhar é aprender a pensar de forma
sistemática e metodicamente, significa perceber como a realidade se apresenta, nas palavras de
Novaes (1997, p. 9), “o olhar deseja sempre mais do que o que lhe é dado a ver”, essa passagem da
percepção do objeto de estudo para o seu conhecimento exige interpretação na perspectiva da
compreensão.
Na concepção de Ghedin e Franco (2011, p. 80), “deve-se educar o olhar, sem esse olhar
crítico, há o risco de reproduzir apenas as representações do mundo, suas ilusões, e não o mundo
em sua concretude, transformado pela arte de fazê-lo humano”. É preciso direcionarmos nosso olhar
na perspectiva da transformação da sociedade, a partir do pensamento e linguagem que terá como
resultado o processo crítico-reflexivo.
O percurso na formação do professor pesquisador é relevante na compreensão dos conceitos
construídos, uma vez que a constituição de ser pesquisador não se separa de ser leitor e escritor, isto
é, as análises de um texto deve propiciar a inquietação com a existência da produção do
conhecimento, a partir dos conceitos que se constituem como lentes para as produções científicas.
Nesta análise, ratificamos a relevância da pesquisa na produção de conhecimentos sobre as práticas
educativas, que através de diagnósticos, fortalecem os processos de intervenção, criação e
transformação.
Destacamos o processo de criação do autor, como uma experiência íntima e singular, o que
configura um resultado pessoal. Como nos diz Krokoscz (2012, p. 5), “[...] cada pesquisador traça
um percurso com a experiência pessoal que tem e isso confere ao conhecimento criado uma
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singularidade estética que permite equiparar o cientista ao artista que cria de forma gratuita,
apaixonada e lúdica.” Nos transformamos continuamente em meio a saberes que permeiam o campo
da pesquisa, devemos selecionar de forma crítica a produção do conhecimento.
Evidenciamos que ato de pesquisar como processo de (re) construção de si como
pesquisador. Nos constituímos pesquisadores a partir de nossas linhas de pesquisa, referências
teóricas, campo de pesquisa e nossa maneira de pesquisar, esta concepção nos remete perceber que
a nossa experiência nos direciona nos caminhos de nossas pesquisas.
FENOMENOLOGIA HERMENÊUTICA NA FORMAÇÃO DOCENTE
A intersubjetividade é constituída, na compreensão, a percepção do outro como outro é
complexa, para Bicudo (2006, p. 66), “[...] é uma percepção que procede da compreensão de si
como um corpo-encarnado, que é uma totalidade de movimentos intencionais e que sempre está ao
mundo temporal e espacialmente [...]”. Acrescentamos que no movimento da constituição da
intersubjetividade pode ocorrer o processo de autoconhecimento, argumentamos que demanda
tempo para compreendê-lo, sendo preciso a redução fenomenológica. Nesta análise, é necessário
ver as coisas, como pontua Husserl (2000, p. 32):
E, no entanto, numa análise mais precisa, quão diverso se revela agora o ver as coisas!
Se bem que se conserve sob o nome de ‘atenção’ o olhar em si indescritível e
indiferenciado, mostra-se, porém, que não tem sentido algum falar de coisas que
simplesmente existem e apenas precisam de ser vistas; mas que esse meramente existir
são certas vivências da estrutura específica e mutável; que existem a percepção, a
fantasia, a recordação, a predicação, etc., e que as coisas não estão nelas como num
invólucro ou num recipiente, mas se constituem nelas as coisas, as quais não podem
de modo algum encontrar-se como ingredientes naquelas vivências.

Percebemos que na redução fenomenológica as coisas são e estão dadas em si mesmas no
fenômeno e em virtude do mesmo, em toda parte se apresenta esta correlação entre o fenômeno e o
objeto do conhecimento. A fenomenologia esclarece que o conhecimento consiste em olhar o
mundo sob novo enfoque, no sentido de não acreditar na experiência do cotidiano como uma
realidade objetivamente dada, como aponta Husserl (2000), é preciso reduzir o mundo que está ao
redor, colocando-o em foco para que seja investigado. Esse percurso investigativo envolve os atos
da consciência, através da articulação entre o compreendido e interpretado expresso pela
comunicação.
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Os conhecimentos se articulam em relações lógicas uns com os outros, mas entram também
em relações de contradição, como afirma Husserl (2000, p. 41), “[...] em cada caso do
conhecimento científico oferecem-se e resolvem-se as dificuldades de forma lógica ou com base
nos impulsos ou motivos cognitivos que residem nas coisas [...]”. Nesse entendimento, o
conhecimento é, em todas as suas dimensões uma vivência que configura o conhecimento do
sujeito. É por esta razão que a fenomenologia hermenêutica se volta para uma análise interpretativa
da realidade, na investigação como o objeto é subjetivamente. Nesse pensamento, Zitkoski (1994,
p. 39), evidencia que “a realidade não é um todo absoluto frente à consciência, pois esta, aprendida
como ser absoluto, reduz todo ser real ao valor de fenômeno e, como tal, relativo à esfera de ser
absoluta”.
Na análise da discussão de Hermann (2002), a hermenêutica não tem a pretensão de
questionar a cientificidade, mas se direcionar para o processo de instauração de sentido, que emerge
do nosso relacionamento com o mundo. Compreendemos que a hermenêutica desconstrói a
racionalidade e demonstra a impossibilidade de reduzir a experiência da verdade a uma aplicação
metódica. Como pontua Hermann (2002, p. 15):
A hermenêutica reivindica dizer ao mundo a partir de seu finitude e historicidade, de
onde decorre seu caráter interpretativo. Tem como preocupação central o pensar e o
conhecer para a vida prática, mas também não deixa de interrogar outras experiências,
como a experiência artística.

Partindo da experiência de vida e da consciência concreta, a fenomenologia hermenêutica
desenvolve uma concepção do ser em estreita relação com a linguagem, chegando a uma inovadora
concepção de si e do outro, e quando a hermenêutica se insere no mundo da linguagem renuncia à
pretensão de verdade absoluta e abre infinitas interpretações possíveis. Nessa relação, Hermann
(2002, p. 23), destaca que “a linguagem em seu sentido originário, é mais ouvida que escrita”.
Compreendemos que a questão fundamental da hermenêutica é a busca do sentido e interpretação,
como explica Hermann (2002, p. 25), “a interpretação ultrapassa o texto escrito e se refere a uma
manifestação vital que afeta as relações dos homens entre si e com o mundo”.
Podemos apontar que não vivemos em um estado contemplativo, mas através da nossa
história e reflexão percebemos horizontes e somos responsáveis no desvelamento do ser e da
verdade. Verificamos uma antecipação da diferença entre o ouvir que direciona ao diálogo e o olhar
objetivados, como uma maneira de acesso ao mundo, constituindo o procedimento da ciência
moderna, a hermenêutica apresenta uma forma especial de tornar compreensível o mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta pesquisa compreendemos que apesar do avanço do conhecimento humano, ainda
existe um universo a ser trazido à luz do olhar para ser compreendido, que, também, quer saber e
pensar, por ter atenção no objeto da reflexão. Destacamos, ainda, a cisão entre o olhar e a palavra,
nessa relação o olhar lança o sujeito para fora de si, onde este irá se expressar através da linguagem
escrita, nessa relação, compreendem o mundo e a si mesmo, esse movimento de desvelamento do
mundo possibilita o desenvolvimento da humanização.
O discurso pretende atingir a realidade e expressar o mundo, portanto constitui o produto de
determinado contexto que fala através do pesquisador. Destacamos como o discurso atinge a
realidade, esta atinge a pessoa pelo discurso, dessa forma, o conhecimento e o fazer se articulam na
forma de ser do indivíduo, portanto a compreensão do fenômeno constitui-se nas vivências do
pesquisador, na relação com seu objeto de pesquisa e o fenômeno percebido.
Essa possibilidade compreensiva da educação a partir da fenomenologia hermenêutica
possibilita os esclarecimentos através do diálogo das racionalidades que atuam no fazer pedagógico,
na perspectiva da educação interpretar seu próprio modo de ser, em suas múltiplas diferenças. Com
a perspectiva de conhecer e de descrever o fenômeno em si mesmo, compreendemos que a
fenomenologia hermenêutica parte da compreensão do viver, amplia o sentido da educação para
além da prevalência da normativa técnico-científica. Afirmamos que compreender transforma-se
numa maneira de ser e não conhecer. Nesse delineamento, destacamos a abordagem da
fenomenologia hermenêutica, que possibilita uma visão dinâmica da consciência, da linguagem e
das significações intencionais a partir da relação de si e do outro.
Na abordagem fenomenológica hermenêutica percebemos a essência das coisas na relação
com vivências e experiências apresentadas através da linguagem, conscientes das percepções, por
compreendermos que a vivência, nos possibilita ver e perceber o mundo, para nos relacionarmos
com ele. Compreendemos a pessoa, a vida e a existência humana vinculadas ao mundo e à
sociedade, num processo de humanização, possibilitando entender o vivido, tudo que conhecemos
do mundo sabemos através da vivência, da experiência singular que explicita a estrutura e o
significado da experiência humana. Partindo da experiência de vida, a fenomenologia hermenêutica
desenvolve uma concepção do ser em estreita relação com a linguagem na perspectiva da percepção
de si e do outro.
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Resumo
O presente estudo objetiva analisar a construção do olhar do professor pesquisador na relação com a
fenomenologia-hermenêutica. A temática abordada apresenta a problemática: como o professor
pesquisador desenvolve o olhar fenomenológico hermenêutico? Discutiremos a pesquisa educacional,
através de um discurso que vivencia as relações da compreensão de um fenômeno para descrevê-lo de
modo sistematizado e vivido. O referencial teórico está pautado nos autores: Bicudo (2011); Gamboa
(1996); Ghedin e Franco (2011); Hermann (2002); Husserl (2000); Martins e Bicudo (2006); Novaes
(1997); Peixoto (2011); Ricouer (1990); Santos (2002); Severino (2014); Zitkoski (1994). A metodologia
utilizada é de natureza teórico-descritiva, com os recursos da pesquisa bibliográfica, na análise do
objeto de estudo através das discussões conceituais sobre a construção do olhar investigativo na
pesquisa educacional e as bases epistemológicas da fenomenologia hermenêutica. Destacamos, neste
estudo, que o enfoque fenomenológico hermenêutico constitui uma adequada abordagem dos
pressupostos da ação humana, tendo em vista a compreensão e expressão dos acontecimentos entre os
sujeitos envolvidos nas vivências da realidade. Evidenciamos que a construção do olhar do pesquisador
deve ser crítico, surge com a dúvida e questionamentos da realidade. Esta pesquisa aponta a
compreensão entre o olhar e a palavra, nessa relação o olhar lança o sujeito para fora de si, este irá se
expressar através da linguagem escrita, nesse processo o olhar e a linguagem explicam, compreendem o
mundo e a si mesmo, esse movimento de desvelamento possibilita o desenvolvimento da humanização,
através da construção do conhecimento. É preciso direcionarmos nosso olhar na perspectiva da
transformação da sociedade, a partir do pensamento e linguagem que terá como resultado o processo
crítico-reflexivo.
Palavras-chave: Formação de professores. Investigação. Pesquisa. Fenomenologia- Hermenêutica.
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Resumo
O painel abordará a formação básica e continuada de professores brasileiros a partir do relato de
pesquisas documentais, que recorreram a programas, legislações e outros documentos oficiais, e que
tiveram como norteadores a crítica e a contextualização histórica e social. Inicia-se a com a discussão
sobre formação de professores para a educação de pessoas com deficiência, buscando examinar
aspectos de cursos de licenciatura, diretrizes curriculares e projetos pedagógicos de diferentes estados
brasileiros à luz do conceito de formação do indivíduo. Em seguida, ao se abordar a educação
continuada, recorre-se a dois exemplos regionais de programas direcionados à temática. No primeiro,
visa-se contemplar as ações formativas da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, por meio da
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo "Paulo
Renato Costa Souza", entre os anos de 2009 e 2019, recorrendo-se à concepção de experiência
formativa. No segundo, descreve-se a pesquisa realizada a partir das experiências de formação para o
desenvolvimento profissional de professores em ações da Secretaria de Educação de Monção (MA),
cotejando-as com os resultados de desempenho dos alunos da rede municipal de ensino entre 2005 a
2015. Todas as pesquisas alcançam a compreensão de que a formação de professores, seja ela inicial ou
continuada, contemplam elementos que instrumentalizam, reduzem, generalizam e padronizam, muitas
vezes buscando atender padrões de avaliação antes das especificidades dos lugares em que se
desenvolveram. Ainda que haja brechas no modelo reducionista, que permitam vislumbrar
possibilidades formativas nos termos adotados pela Teoria Crítica da Sociedade, a cisão entre formação
técnica e cultural, a valorização da avaliação quantitativa em detrimento da formação dos envolvidos,
não permitem afirmar que haja espaço para a vida humana digna e para a afirmação do sujeito, sejam
eles (futuros) professores ou alunos.
Palavras-chave: Formação docente; formação de professores; formação inicial; formação continuada;
pesquisa documental.
FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO E FORMAÇÃO DOCENTE: ANÁLISE DE DOCUMENTOS
PARA EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Maria Cristina Dancham Simões – PUC-SP e UNIP/Sorocaba

INTRODUÇÃO
Este artigo parte das discussões sobre formação de professores para a educação de pessoas
com deficiência, buscando examinar aspectos dos cursos de licenciatura à luz do conceito de
formação do indivíduo (ADORNO, 1995). Destaca-se que a pesquisa, realizada com vistas ao
doutoramento, teve financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
durante todo o período de sua execução, entre 2013 e 2016.
É importante dizer que se faz referência a duas dimensões distintas da formação: de um lado
há a formação de professores, que é uma expressão utilizada para se referir ao processo de
capacitação profissional e constituição de quadros para atender a demanda da educação básica; e de
outro lado há a formação do indivíduo, como um conceito proveniente da Teoria Crítica da
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Sociedade. Parte-se do entendimento de que ambas de estão diretamente relacionadas, a segunda
como expressão da primeira e que, nesse sentido, estudar compreender a formação de professores
implica o reconhecimento das questões que envolvem a temática, a partir da própria sociedade em
que tal formação se insere.
A particularização da questão, remetendo-a à educação de pessoas com deficiência, permitiu
ao mesmo tempo sua ampliação, ao permitir reconhecer os elementos sociais que se encaminham ou
não à reprodução da barbárie e do preconceito.
Interessou nessa pesquisa especificamente os cursos de licenciatura, pelas próprias questões
relativas à absorção dos licenciados na educação básica, mas também porque houve certa
dificuldade em encontrar pesquisas que tratem desse tipo de formação. A preocupação inicial era
não só com a sabida escassez de professores em algumas disciplinas, mas também com as
particularidades da classe profissional. Contudo, já nas primeiras fases da pesquisa, as intenções de
análise foram desconstruídas porque, apesar da perspectiva de inclusão escolar, que tem sido
bandeira nas discussões das políticas, não foi possível encontrar informações que aprofundassem o
entendimento de tal inclusão, encontrando, em seu lugar, um universo cindido entre Educação
Regular e Educação Especial.
Dentro desse quadro, a pergunta que norteou a perspectiva adotada foi pautada em um
questionamento crítico que nutriu a investigação: quem educa (e de que forma) os educadores
atuais, para que as condições que reproduzem a barbárie não sejam mantidas? Essa pergunta faz
referência à Teoria Crítica da Sociedade, e recorre a elementos chave como a formação do
indivíduo e a compreensão da sociedade atual.
Para entender a sociedade atual, parte-se da compreensão da subjetividade como dupla
reflexão, a partir da apropriação subjetiva da cultura, a qual faz mediação entre a formação do
indivíduo e a sociedade e ao mesmo tempo remete à própria sociedade, como “reconstrução
integrada dela mesma” (LEO MAAR, 2003, p.468). Podemos recorrer à metáfora de uma pessoa
que observa dois espelhos paralelos. Sua imagem refletida ali ad infinitum gera um efeito
esteticamente agradável e multiplicado. Esse recurso era, inclusive, utilizado por ilusionistas e
como forma de entretenimento em séculos passados. Esse efeito também rompe as barreiras entre o
que é e o que não é real, dificultando ou mesmo escondendo o ponto em que o efeito termina,
porque parece infinito e, nesse sentido, também onde ele começa. Rapidamente, percebemos que
quem observa esses espelhos, na sociedade atual, é Narciso, que acha feio (VELOSO, 1978) o que
não é reflexo nesses espelhos. Essa imagem expressa o movimento desta sociedade, dos indivíduos
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nela inseridos e das possíveis tensões existentes nessas relações pautadas pela reprodução,
duplicação e reduplicação da realidade, administradas por aquilo que se identifica na Teoria Crítica
da Sociedade como Indústria Cultural.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DOCUMENTAL
No início da pesquisa partiu-se do pressuposto de que a formação de professores em
licenciaturas tratava a educação de pessoas com deficiência de forma superficial, apenas para dar
conta das regulamentações e leis que valorizam a inclusão escolar ou mais especificamente a
inserção de alunos com deficiência nas salas regulares da educação básica. Para verificar o que se
pensava, foram eleitas as disciplinas dos cursos como fonte de informação sobre possíveis
conteúdos ensinados e foram buscadas, nos sites das universidades federais brasileiras, informações
sobre o conteúdo dessas disciplinas, considerando que estariam disponíveis os planos pedagógicos
dos cursos.
Esse trabalho de coleta foi minucioso, porque a ideia inicial de coletar em poucas
universidades foi desconstruída e, neste caso, não foi possível localizar os conteúdos das disciplinas
sobre educação de pessoas com deficiência para os cursos de licenciatura, porque as disciplinas não
existiam e, quando existiam, não eram pormenorizadas nos planos pedagógicos. Com exceção da
disciplina de ensino da Língua Brasileira de Sinais, a Libras, que é obrigatória por lei e mesmo
assim ainda não constava de alguns projetos, as disciplinas que tratam da temática que interessou a
esta pesquisa são raríssimas nos cursos de licenciatura, em média existindo 1,55 disciplina por
curso pesquisado.
Sobre isso, cabe uma caracterização do universo da pesquisa. Foram pesquisadas 27
universidades de 24 unidades da federação diferentes, abrangendo todas as regiões do país, porém
não todos os estados. A busca ficou restrita às licenciaturas que habilitam para ministrar conteúdos
conforme os referidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio até o momento
da pesquisa, totalizando 15 cursos das áreas de humanas, exatas e biológicas ou saúde. Para
realização da coleta de dados, elegeu-se um conjunto de descritores que fazem referência à
deficiência, os quais foram buscados e contabilizados no corpo dos documentos encontrados.
No total, foram localizadas 550 disciplinas, porém apenas 211 que não continham repetição
de conteúdo (porque provavelmente a disciplina era ofertada em mais de um curso ou campus da
universidade). Em muitos casos, apenas o título da disciplina foi localizado, o que gerou uma
pesquisa preliminar e independente da análise do conteúdo em si. O material mostrou-se bastante
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variado e permitiu a categorização em cinco temáticas, que foram aprimoradas no momento em que
se passou a analisar também os conteúdos das disciplinas. Nesta etapa de análise dos títulos das
disciplinas, sobressaiu a obrigatoriedade do ensino de Libras, sendo esse grupo de disciplinas com
maior número de títulos identificados, o que viria a corroborar a ideia inicial de que o cumprimento
da lei estava ocorrendo.
Aprofundando a investigação, passou-se a considerar as informações básicas das disciplinas,
como o conteúdo de ementa, objetivos e bibliografia, mas também informações pontuais como o
semestre de oferecimento, a carga horária, entre outros. Neste segundo momento, a investigação das
disciplinas já estava avançada e foi possível observar cinco temáticas que constituíam eixos de
agrupamento do conteúdo analisado. O primeiro tema diz respeito a expressões, frases e propostas
que apresentam e/ou problematizam certa preocupação com o entendimento das relações sociais,
atribuindo-se o nome de “Sociedade, história e cultura”. Outro tema, denominado “Conceituação”,
reuniu todas as expressões, frases e propostas que deixavam clara a apresentação de algum
conceito, termo, nomenclatura ou outra expressão que denotasse a preocupação com as definições
sobre deficiência ou sobre Educação Especial. O eixo “Legislação e Políticas” abrigou as
referências à legislação sobre a educação para pessoas com deficiência ou, ainda, as políticas
referentes a essa prática. Em “Práticas de Inclusão” reuniu-se os elementos das disciplinas que
mencionam alguma preocupação em se pensar a inclusão das pessoas com deficiência, sem menção
direta a uma função pedagógica, uma vez que o último tema, “Questões Pedagógicas”, agrupou
todas as referências a uma apresentação ou discussão de questões nítida e declaradamente
pedagógicas.
Sobre essa análise, a primeira coisa que se pode depreender foi que ela não seria suficiente.
Além disso, alguns elementos ficaram notórios. A relação entre a quantidade de disciplinas que se
repetiam e os desdobramentos dessas repetições gerou um questionamento, a princípio difícil de
compreender. Nas análises, notou-se duas condições: em uma, as disciplinas que se repetiam e
abrangiam todos ou quase todos os cursos de uma mesma universidade, que apresentavam grande
variedade de temas, dentro dos cinco eixos analisados. Essa configuração permitiu afirmar que eram
disciplinas amplas e com conteúdo variado, o que poderia indicar maior abertura para uma
formação crítica e com possibilidades de experiências formativas, nos termos de Adorno (1995)
exatamente por conta da variedade de assuntos tratados.
De outro lado, havia a realidade das disciplinas que não se repetiam, ou seja, que eram
ofertadas em um único ou em poucos cursos. Ainda que o conteúdo dessas fosse menos variado,
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elas existiam em maior número, exatamente para dar conta de todos os cursos dentro de uma
universidade. Então, havia dois tipos de disciplinas: aquelas que eram iguais e se repetiam em uma
mesma universidade, mas contendo vários conteúdos daqueles investigados na pesquisa; e aquelas
que tinham menos desses mesmos conteúdos, mas que tratavam de assunto variados, que não se
repetem e se “espalham” dentro da universidade. Qual dessas duas condições consegue resistir às
imposições da Indústria Cultural sobre a educação? Será que alguma delas consegue?
Outro aspecto identificado nas análises do conteúdo dessas 550 disciplinas, refere-se a uma
postura de retalhamento de informação. A obrigatoriedade por força de lei da disciplina de Libras
eximia os cursos de oferecerem uma perspectiva formativa que privilegiasse exatamente aquela
inclusão escolar mencionada e defendida. Em diversos documentos encontrou-se inscrições do tipo:
“A disciplina de Libras foi incluída nos cursos de licenciatura em função da Lei nº 10.436 de 2002”.
Essa inclusão perversa fica clara no corpo dos conteúdos analisados que, conforme observado, não
apenas ignora a legislação sobre pessoas com deficiência, como também não trata dessa temática no
campo das questões pedagógicas trabalhadas.
Como a escolha pela análise do conteúdo das disciplinas demonstrou-se pouco profícua,
ampliou-se a investigação também para os conteúdos dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC),
nos quais se analisou o perfil apresentado do curso, as justificativas para sua abertura, os objetivos,
as competências a serem trabalhadas e o perfil esperado para o egresso do curso. Diante da
constatação da inexistência de referência à educação de pessoas com deficiência no corpo de seis
projetos, retirados como amostra, a desconstrução do objeto de pesquisa se aprofundou, o que fez
recorrer às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para as licenciaturas. Cabe dizer que o
documento utilizado na análise é de 2001, quando então havia uma separação entre a formação
destinada ao ensino fundamental I e aquela destinadas aos demais anos (CONSELHO NACIONAL
DE EDUCAÇÃO, 2002).
Recorreu também às Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos, para comparar as
informações. E, ao longo desse procedimento, verificou-se que muitos dos projetos pedagógicos dos
cursos analisados possuem informações que fazem referência às diretrizes, retirando delas trechos
ipsis literis, em maior ou menor quantidade, o que inviabiliza qualquer análise dos projetos
pedagógicos, já que eles próprios partem de conteúdos de segunda mão.
Diante desse quadro e das desconstruções em sequência, restou um trabalho de verificação
do uso que se fez dos trechos ipsis literis e o que se identificou, por meio de uma análise quase
semântica, foram termos e expressões apropriados ou ocultados, o que permitiu evidenciar aquilo
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que anularia as possibilidades formativas e também as arestas ou brechas do que foi copiado e
recopiado. Talvez esteja aí a possibilidade de questionamento à pseudoformação, à obnubilação de
experiências e à ausência de vida nos conteúdos.
Foram identificados alguns aspectos daquilo que foi retirado dos projetos pedagógicos,
cotejados com as diretrizes: Por exemplo os recursos antonomásticos, termo retirado das leituras
dos textos de T. W. Adorno, posto que em diversos momentos fica clara uma valorização do “dito
pelo não dito”. No Dicionário Etimológico (BUENO,1974), o verbete antonomásia consta como
“figura literária pela qual, em vez do nome próprio da pessoa, se usa outra denominação tirada de
suas obras, dos seus feitos, do local do nascimento”, o que pressupõe conhecimento prévio de tais
referências. No uso corrente da língua, o recurso antonomástico pode dar conta de explicar, mesmo
que o interlocutor não tenha conhecimento prévio: no Brasil, falar em “Rei do futebol” não impõe o
conhecimento de todas as partidas, número de gols e tempo de carreira de Pelé, mas se sabe a quem
se refere, pelos próprios processos de difusão de informações e histórias. Porém, se o interlocutor
fosse argentino, talvez não haveria acordo quanto a quem, de fato, pertence a coroa de rei do
futebol. Dessa forma, ao não se nomear a que se referem, utilizando-se, em vez disso,
qualificativos, os conteúdos dos PPC acabam por eximir o curso da responsabilidade de refletir
acerca das implicações éticas, teóricas, epistemológicas e outras possíveis no que diz respeito à
perspectiva adotada.
O recurso aos procedimentos antonomásticos surge nos espaços em que a discussão e as
pressões políticas parecem favorecer o retalhamento de propostas que perdem, antes mesmo de sua
efetivação, seu princípio e sua justificativa. O dito pelo não dito invade a proposição e a execução
daquilo que se entende por formação e educação, até que não se consegue mais reconhecer o que
presumivelmente tinha, em sua origem, alguma coerência. A antonomásia amplamente utilizada
mantém a forma intelectualizada dos projetos, porém retira seus conteúdos, já que descola a
característica de sua referência, permitindo a reprodução indiscriminada de trechos de outros
documentos. Além disso, a seleção das antonomásias e a reprodução indiscriminada é feita de
maneira procústea, por assim dizer, de forma a se encaixar nos propósitos da Indústria Cultural, a
qual se pauta pelo consumo e não pela dignidade da existência humana. A fetichização da técnica é
expressa pela valorização do caráter prático da formação, transformada em indicador de sua
qualidade, e do espírito empreendedor, que retira o foco da formação de professores e do ser
humano, passando-o para o desempenho. Esses elementos conjugados puderam ser identificados
nos conteúdos elegidos como relevantes nas disciplinas, projetos, diretrizes e políticas.
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Identificou-se uma contradição entre quantidade e qualidade, na medida em que se
encontrou conteúdos que davam conta de vários temas no mesmo espaço (disciplina, projeto ou
diretriz), mas eram oferecidos de maneira padronizada, em contraste com conteúdos tematicamente
direcionados, mas que permitiam seu oferecimento de forma variada e singular. Tomar consciência
de tais questões, reconhecendo-as, seria um primeiro passo para sua mudança, sendo esse o espaço
entre a configuração do real e sua possibilidade de alteração.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de todos esses elementos, quando se toma a educação de pessoas com deficiência –
tão amplamente propagada pela bandeira da inclusão escolar e social – na formação de professores
para a educação básica brasileira, no que diz respeito aos documentos que a circunscrevem e lhe
dão sustentação, não é possível garantir que haja espaço para a vida humana digna e para a
afirmação do sujeito. A frase é impactante, porém o caminho percorrido não levou a outras
possibilidades, além dessa.
Considerando as alterações atuais nas políticas para a educação brasileira, as possibilidades
à formação docente ganharam outros contornos. Com os projetos de militarização das escolas
públicas, a valorização do ensino técnico de nível médio e a abertura à privatização da universidade
pública, promovidas pelo atual governo, a viabilidade da discussão acerca da formação dos
indivíduos, nos termos apresentados por T. W. Adorno, se encontra ainda mais reduzida. O que
antes já se apresentava como pequenas arestas de possibilidade, agora se reduzem ainda mais no
campo das políticas de governo. A pseudoformação, a obnubilação de experiências e a ausência de
vida nos conteúdos agora tem oficialmente lugar na lógica privatista, meritocrática e disciplinar.
Tendo em vista o estudo realizado em período anterior, a valorização da inclusão da Libras
em diferentes espaços da sociedade, dada a inclinação pessoal do atual presidente a este tipo de
inclusão, ilustra e confirma a perversidade dessa inclusão, pois ainda que seja positiva a ampliação
da acessibilidade e do acesso de pessoas com deficiência à informação, os fins a que responde tal
ampliação não são com vistas necessariamente à inclusão, ampliando a segregação e diminuindo as
possibilidade de experiência e autonomia para todos os indivíduos.
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Resumo
Neste artigo apresenta-se uma discussão sobre formação de professores para a educação de pessoas
com deficiência, a partir da análise de documentos oficiais. Utiliza-se como referência o conceito de
formação do indivíduo como entendido pela Teoria Crítica da Sociedade, o qual é trabalhado em
relação à concepção de formação docente, sendo a segunda expressão da primeira e que, nesse sentido,
estudar e compreender a formação de professores implica o reconhecimento das questões que
envolvem a temática a partir da própria sociedade em que tal formação se insere. A partir de uma
abordagem latitudinal, recorreu-se ao conteúdo de disciplinas, projetos pedagógicos de licenciaturas em
diferentes universidades federais, além de diretrizes e regulamentações, para dar conta de compreender
o que é ensinado a respeito de pessoas com deficiência. O processo metodológico partiu de unidades
de análise por meio da definição de descritores (palavras-chave), que foram minuciosamente buscados
em todos os documentos. Tendo como referência a primazia do objeto, compreendeu-se a pesquisa a
partir de uma série de desconstruções que levaram à compreensão do todo. A análise considerou alguns
recursos semânticos, referidos à luz da teoria utilizada, para compreender significados e sentidos das
frases, das omissões e também dos vários trechos de reprodução ipsis literis de conteúdos retirados de
outras fontes. Depreende-se que na formação de professores para a educação básica brasileira, no que
diz respeito aos documentos que a circunscrevem e lhe dão sustentação, não é possível garantir que
haja espaço para a vida humana digna e para a afirmação do sujeito. A frase é impactante, porém o
caminho atualmente percorrido não levou a outras possibilidades, considerando o reavivamento de
tendências autoritárias como políticas de governo.
Palavras-chave: Formação do indivíduo; formação de professores; Licenciatura; Pessoas com
deficiência; Teoria Crítica da Sociedade.
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A POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA REDE PÚBLICA
ESTADUAL DE SÃO PAULO E A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO: NOTAS
SOBRE A ATUAÇÃO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Juarez B. de Oliveira – SEE-SP

INTRODUÇÃO
Em meados dos anos de 1980, um movimento em defesa de reformas no sistema
educacional, que tinha como um dos focos principais a convicção de que era preciso alterar a
formação docente, tomou conta do debate educacional nos Estados Unidos da América e no Canadá
(TARDIF, 2010, p. 277-303). No bojo desse debate, ganhou força a ideia de que as escolas eram
locais de formação, inovação e desenvolvimento profissional (TARDIF, 2010, p. 280).
Em consonância com a discussão pedagógica travada mais ao norte do continente
americano, no Brasil, o tema formação de professores adquiriu grande interesse da produção
acadêmica, como pode ser verificado, por exemplo, pela significativa produção de teses e de
dissertações elaboradas nos programas de pós-graduação do país sobre a temática desde meados dos
anos de 1990. Ao buscar o termo “formação de professores”, no Catálogo de Teses e Dissertações
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES –, encontra-se mais de
19 mil trabalhos elaborados entre 1996 e 2019. Os números da produção acadêmica não deixam
dúvida sobre o interesse no tema.
Na última década do século XX, conforme investigou André (2013), os trabalhos sobre
formação de professores representavam aproximadamente 7% da produção da área de pósgraduação em Educação e tinham como temática predominante a formação inicial (o assunto estava
presente em 75% desses trabalhos). No mesmo período, a preocupação com a prática docente e, em
especial, com sua formação continuada ainda era tema secundário na produção acadêmica: de 284
pesquisas elaboradas sobre formação de professores, entre os anos de 1990 e 1996, apenas 14,8%
tratavam de formação continuada (ANDRÉ et al., 1999, p. 302).
Na primeira década do século XXI, a preocupação com a formação de professores passou a
estar presente em mais de 1/5 das teses e dissertações da área da Educação no Brasil, um
substancial aumento de interesse no tema. Nesse período, 53% dos estudos passaram a ter como
foco o professor (seus saberes e práticas, suas opiniões e representações) e sua formação
continuada (ANDRÉ, 2013, p. 36).
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Corroborando com os dados que indicam o aumento das pesquisas no país sobre formação
continuada, em 12 de dezembro de 2019, em levantamento realizado no Catálogo de Teses e
Dissertações da CAPES, utilizando a expressão “formação continuada de professores”, localizamos
2.450 trabalhos dos quais 1.101 foram defendidos entre 2015 e 2019. Os números mostram que
45% da produção localizada foi defendida no final da segunda década do século XXI e que, nesses
termos, é razoável supor que o tema continua relevante para a produção acadêmica.
Entre o final do século XX e início do XXI, o interesse na formação continuada de
professores não foi exclusividade da produção acadêmica brasileira. Em uma breve análise da
legislação educacional da segunda metade do século XX, constata-se que no capítulo IV (Da
formação do magistério para o ensino primário e médio) da Lei Federal nº 4.024/1961, havia
apenas, no artigo 55, uma única menção à oferta de cursos de aperfeiçoamento nos institutos de
educação. Com a promulgação da Lei Federal nº 5.692/1971, que dedicou o capítulo IV para tratar
dos professores e especialistas, ficou determinado, em seu artigo 38, como função dos sistemas de
ensino estimular o “aperfeiçoamento e atualização constantes dos seus professores e especialistas”.
Há uma significativa mudança entre as duas normas, mas a temática permaneceu na condição de
preocupação marginal até meados dos anos de 1990.
Com a promulgação da Lei Federal nº 9.394/1996, bem como em suas alterações, o tema
formação continuada adquiriu, em especial, no título VI (Dos Profissionais da Educação), grande
centralidade. O artigo 61, em sua redação original, estabelecia que a formação de profissionais da
Educação Básica deveria associar teoria e prática incluindo a “capacitação em serviço”. O parágrafo
primeiro do artigo 62, com redação estabelecida pela Lei nº 12.056/2009, determinou que os entes
federativos devem, em regime de colaboração, “promover a formação inicial, a continuada e a
capacitação dos profissionais de magistério”. Já o artigo 67 estabeleceu que os sistemas de ensino
devem assegurar, dentre outras coisas, o “aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com
licenciamento periódico remunerado para esse fim”.
Enquanto a Lei nº 5.692/1971 estabelecia como função do poder público e dos sistemas de
ensino estimular o aperfeiçoamento e a atualização constantes dos seus professores e especialistas,
a Lei nº 9.394/1996 estabeleceu como dever dos sistemas de ensino promover a capacitação em
serviço, a formação continuada e o aperfeiçoamento profissional continuado.
A alteração verbal na norma não deixa margem a dúvidas sobre a função central (além de
obrigação legal) que a formação continuada adquiriu como extensão da formação inicial e como
medida necessária para suprir as insuficiências de uma formação inicial cada vez mais precária.
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A percepção de que a formação inicial de professores era insuficiente e que a formação
continuada deveria suprir essa lacuna se tornou uma espécie de consenso no campo educacional.
Segundo essa percepção, os sistemas de ensino estavam diante de uma espécie de déficit formativo
docente responsável, em grande medida, pela baixa qualidade da educação no país.
Como resposta ao proclamado déficit formativo docente, as redes de ensino implementaram
diferentes políticas educacionais de formação de seus quadros profissionais. O Governo do estado
de São Pauloi1, como parte desse movimento, lançou, no ano de 2009, o Programa + Qualidade na
Escola que tinha como principais medidas a realização de concurso público para a contratação de
10 mil professores, o estabelecimento de duas novas jornadas de trabalho para os professores (de
12h e de 40h semanais que se juntariam as jornadas de 24h e 30h semanais), o estabelecimento de
provas para a contratação temporária de professores e a criação da Escola de Formação de
Professores do Estado de São Paulo.
A criação da Escola de Formação de Professores foi, portanto, parte essencial da
materialização do compromisso do governo paulista com as políticas que garantiriam + Qualidade
na Escola e tal decisão estava alinhada com a percepção de que uma educação de qualidade passava
pela melhoria da formação de seus professores.
Passada uma década de atuação da Escola de Formação de Professores, já é possível avaliar
a formação oferecida por ela e os possíveis impactos de suas ações na promoção da melhoria da
Educação do estado de São Paulo.
Em virtude das dimensões deste trabalho, não será possível apresentar uma avaliação
detalhada das ações formativas oferecidas pela Escola de Formação de Professores. Limitamo-nos,
aqui, a apresentar alguns elementos relevantes da política educacional que acompanhou a criação da
Escola de Formação, no final da primeira década do século XXI, e a analisar indícios das
concepções de formação continuada presentes nas ações formativas oferecidas por essa instituição
no período 2009-2019.

O estado de São Paulo é governado de 1995 a 2019 pelo PSDB. Em 2019, o governador de São Paulo era o senhor
José Serra (PSDB) e o Secretário de Estado da Educação era o senhor Paulo Renato Souza.
1
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A REDE ESTADUAL DE ENSINO, A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A ESCOLA DE
FORMAÇÃO
No ano de 2009, a rede estadual de ensino contava com 210 mil professores dos quais 80 mil
eram temporários (aproximadamente 40% da rede) para atender 5 milhões de estudantes
distribuídos em 5.300 escolas (SÃO PAULO, 2009a).
Em maio desse ano, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo anunciou a realização
de concurso público para efetivar 10 mil professores, ou seja, tornou oficial que a rede pública
paulista permaneceria com, no mínimo, 70 mil professores temporários com vínculos precários de
trabalho.
Junto com a contratação dos 10 mil professores, a Secretaria da Educação definiu que a
Escola de Formação seria o instrumento para sanear as insuficiências da formação inicial dos novos
professores (por meio de um curso de 360h, realizado como etapa obrigatória e eliminatória do
concurso para a carreira do magistério) e para garantir a formação continuada dos outros 200 mil
professores já atuantes na rede.
Aos interessados em disputar uma vaga no magistério paulista, a Secretaria da Educação
garantiria, durante a realização do curso obrigatório, uma bolsa de estudos no valor de 75% dos
vencimentos do professor em exercício, conforme estabeleceu a Lei Complementar nº 1.094/2009,
Artigo 7º - Os concursos públicos para ingresso em cargos do Quadro do Magistério
[...] serão realizados em três etapas sucessivas, a primeira de provas, a segunda de
avaliação de títulos e a terceira constituída por curso específico de formação [...]
§ 2º - Durante o período do curso específico de formação, o candidato fará jus a bolsa
de estudo mensal correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor da
remuneração inicial do cargo pretendido.]

Em julho de 2013, contudo, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo – SEDUC/SP
– encaminhou a Lei Complementar nº 1.207/2013 que cancelou a bolsa de estudos e eliminou o
curso como parte do concurso de ingresso na carreira. A iniciativa teve vida curta.
Reconfigurada a forma de seleção para a carreira do magistério, em 2013, a SEDUC/SP
integrou o curso para ingressante ao estágio probatório dos novos profissionais do quadro.
Desde 2013, a Escola de Formação passou a oferecer um curso de 360h aos profissionais
ingressantes que, no caso dos professores, trata fundamentalmente da estrutura de funcionamento da
rede e do currículo oficial.
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Essa interessante iniciativa, que pode ser classificada como uma espécie de imersão
introdutória na carreira do magistério paulista, algo entre a formação inicial e a continuada, tem
sido subaproveitada, seja por seu formato que exige do ingressante a autoinstrução, por meio da
interação com os conteúdos de uma plataforma digital, sem o acompanhamento nem o auxílio
sistemático de profissionais mais experientes, seja por tratar todos os ingressantes, mesmo os
docentes mais experientes que já atuam na rede, de forma linear.
Em síntese, a SEDUC/SP instituiu a Escola de Formação e elaborou o curso para
ingressantes, mas, mesmo tendo uma escola de formação, abdicou a função de formar ou reduziu
esta função, em grande medida, à condição de oferta de instrução guiada por um programa
padronizado.
A FORMAÇÃO CONTINUADA E A ESCOLA DE FORMAÇÃO
Somente no ano de 2018, somando ingressantes e demais modalidades, a Escola de
Formação teve 86.457 inscritos em suas ações formativas (SÃO PAULO, 2018, p. 27-35). Mesmo
ao considerar que as ações não foram oferecidas exclusivamente aos professores, pois algumas
delas eram abertas a funcionários da área administrativa, professores coordenadores, diretores de
escola e supervisores de ensino, o alcance numérico dessas ações é muito expressivo. Se somarmos
aos 86.457 inscritos os participantes dos cursos em andamento nesse ano (cursos não encerrados em
2018), as ações formativas da Escola foram oferecidas para mais de 100 mil profissionais em um
único ano. Trata-se, sem dúvida, de número muito expressivo.
Indicada a abrangência das ações de formação continuada, é preciso esclarecer os principais
assuntos tratados nelas.
Além da formação do professor ingressante, a Escola de Formação ofertou, de 2009 a 2019,
aproximadamente 100 títulos de ações formativas, conforme consta em sua página oficial 2. Para a
análise dos assuntos tratados, foi realizado levantamento dos títulos dos cursos e/ou ações desse
período e, em seguida, foram excluídas as ações de pouco ou nenhum interesse direto ao processo
de ensino-aprendizagem (por exemplo, Aprendiz Comgás, Programa de Formação de Tutores),
aquelas voltados ao atendimento de demandas muito específicas (Atendimento Escolar a
Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas, Atendimento escolar a jovens e
A relação das ações formativas oferecidas pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
está disponível em: <http://escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/Relat%C3%B3rios%20Anuais/Relatorio
2018.pdf>. Acesso em 11 de janeiro de 2020.
2

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3343

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

adultos em situação de privação de liberdade), as ações voltadas às escolas de tempo integral e os
cursos para professor e diretor ingressante.
Finalizada essa etapa, constatamos que a Escola de Formação, no período 2009-2019,
privilegiou 41 ações de formação voltadas aos professores que podem ser classificadas, por seus
objetos temáticos, em 7 grandes grupos, a saber:
1. Currículo, aprendizagem e recuperação da aprendizagem.
2. Uso de ferramentas digitais de informação e de comunicação no processo de ensino.
3. Atendimento de alunos público-alvo da Educação Especial.
4. Diversidade e participação.
5. Liderança.
6. Ensino de Matemática.
7. Avaliação e elaboração de instrumentos de verificação da aprendizagem.
Como pode ser constatado, predomina nas ações formativas a preocupação do como ensinar,
como utilizar ferramentas digitais para ensinar, como avaliar, como recuperar a aprendizagem, como
liderar os processos de ensino.
Pode-se dizer, portanto, que a SEDUC/SP, ao criar a Escola de Formação, passou a atuar
sistematicamente em duas dimensões da formação docente. O curso para o professor ingressante, ao
eleger como foco privilegiado o currículo prescrito, tem a função precípua de resolver a questão do
o que ensinar. Já as ações de formação continuada elegeram como foco preponderante o como
ensinar.
Tais dimensões (O quê? Como?) são fundamentais para o exercício da profissão docente,
mas, como tem argumentado a literatura especializada, são insuficientes e reducionistas, pois,
[...] os professores, em suas atividades profissionais se apoiam em diversas formas de
saberes: o saber curricular, proveniente dos programas e dos manuais escolares; o
saber disciplinar, que constitui o conteúdo das matérias ensinadas na escola; o saber
da formação inicial ou contínua; o saber experiencial, oriundo da prática da profissão,
e, enfim, o saber cultural herdado de sua trajetória de vida e de sua pertença a uma
cultura em particular, que eles partilham em maior ou menor grau com os alunos [...]
(TARDIF, 2010, p. 297).
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Os focos eleitos pela Escola de Formação não são inocentes, ainda que nem sempre
racionalmente pensados pelos profissionais que elaboram as proposições de ações formativas, pois
não superam a velha conhecida cisão existente entre a aquisição de técnicas de trabalho, o
conhecimento dos conteúdos, a experiência profissional, a formação cultural e o pensar crítico.
Nesses termos, o sucesso das ações formativas é simultaneamente o reforço de concepções
que, ao cindir técnica e cultura, atuam ao lado das tendências que interditam a realização de uma
experiência formativa (ADORNO, 2011) e colaboram para a desqualificação dos projetos de
emancipação humana. Em termos objetivos, é uma formação que, ao conformar, deforma aquele
que a recebe, porque reduz os professores à condição de
[...] técnicos especializados dentro da burocracia escolar, cuja função, então, torna-se
administrar e implementar programas curriculares, mais do que desenvolver ou
apropriar-se criticamente de currículos que satisfaçam objetivos pedagógicos
específicos [...] (GIROUX, 1997, p. 158).

Devemos lembrar que a concepção contida na política de formação da SEDUC/SP não é
nova, nem tampouco a crítica à concepção que ali se apresenta. Como se afirmou aqui, estamos
diante de velhos conhecidos.
Apresentadas as críticas à concepção de formação implementada pela Escola de Formação,
passemos para a análise da relação entre formação de professores e a melhoria da qualidade da
Educação.
A FORMAÇÃO CONTINUADA COMO ESTRATÉGIA CENTRAL PARA A MELHORIA DA
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
Afirmar a relevância da formação continuada de professores no meio educacional é circular
em território de consenso, pois os mais diversos estudos tendem a concordar com a premissa. Devese atentar, no entanto, para um o sentido oculto que tal premissa passou a carregar entre o final do
século XX e início do século XXI, como a literatura especializada tem alertado:
[...] as pesquisas não podem correr o risco de reforçar uma ideia, corrente no senso
comum, de que o professor é o único elemento em que se deve investir para melhorar
a qualidade da educação. A concentração de estudos no professor pode vir a dar força
a esta ideia tão simplista, limitada. Não há dúvida de que o professor tem um papel
importante no sucesso da aprendizagem, mas há outros fatores que concorrem para
uma educação de qualidade, tais como os recursos disponíveis nas escolas; uma
organização do trabalho escolar que propicie suporte físico, pedagógico e emocional
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aos docentes; salários dignos, condições de trabalho adequadas; e carreira atrativa, um
conjunto de condições que deve fazer parte de uma política geral de apoio aos
docentes [...] (ANDRÉ, 2013, p. 36-37).

No mesmo sentido, registrou um outro autor.
Um projeto de melhoria da qualidade do ensino não pode sustentar-se basicamente em
políticas de formação continuada de professores. Essa é uma estratégia equivocada,
que restringe e simplifica a compreensão do trabalho escolar. Não desconsiderar nem
subestimar a importância das condições concretas de trabalho sob as quais os
professores realizam sua prática docente, em escolas concretas, portanto com
condições variadas, são aspectos lembrados por vários autores [...]
A baixa qualidade da educação escolar não é um problema técnico nem se trata de
encontrar novas teorias ou novas técnicas de ensino e de as transmitirmos aos
professores [...] (SOUZA, 2006, p. 489).

Para não ser exaustivo, registra-se a manifestação de Bernadete Gatti, na qual ela faz o
mesmo alerta.
A melhoria da formação continuada é um fator importante no desenvolvimento
profissional docente, mas não é o único. Fatores como salário, carreira, estruturas de
poder e de decisão, assim como clima de trabalho na escola são igualmente
importantes. Não se pode aceitar a explicação simplista de que basta melhorar a
formação docente para que se consiga melhorar a qualidade da educação (GATTI,
BARRETTO e ANDRÉ, 2011, p. 196).

Nos termos apresentados, uma política educacional comprometida com a melhoria da
qualidade da Educação não deposita todas as suas fichas na formação dos professores. Tal aposta
seria equivocada ou enganadora, a depender de quem a propõe. A SEDUC/SP ignorou esse alerta,
como é fácil constatar ao examinar alguns dos elementos de sua política educacional que
acompanharam a proposta de criação da Escola de Formação.
O MAGISTÉRIO PAULISTA, A POLÍTICA EDUCACIONAL E A FORMAÇÃO CONTINUADA
Como afirmou a literatura especializada, a melhoria da qualidade da Educação não pode ser
pensada apenas com a variável formação continuada. Nesses termos, uma política educacional
comprometida com a melhoria da escola pública deve garantir a formação continuada sem
descuidar das demais variáveis que envolvem o processo educativo. Se assim o é, vejamos alguns
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indicadores ilustrativos das condições de funcionamento da escola paulista durante essa década de
atuação da Escola de Formação de Professores do Estado de São Paulo.
Em 28 de abril de 2018, a Secretaria publicou no Diário Oficial do Estado de São Paulo
(Executivo I, página 16) um balanço do quadro de ocupação dos cargos no qual se verifica que dos
248.233 cargos de professor 114.277 estavam vagos, ou seja, após quase uma década da
implantação do Programa + Qualidade na Escola, do anúncio de concursos públicos e da criação
da Escola de Formação, quase 50% dos cargos não estavam ocupados por professores efetivos.
Se, em 2009, a rede possuía aproximadamente 40% do quadro docente na condição de
professor temporário, em 2018, o percentual de cargos vagos (preenchidos por temporários) era de
quase 50%. Assim, os dados sugerem que quase uma década de formação continuada foi realizada
para um quadro rotativo de profissionais; a chance de êxito de uma política de formação
continuada, nesse contexto, é muito remota, para dizer o mínimo.
Em 2014, um professor na rede pública de São Paulo recebia como remuneração base inicial
o valor de R$ 12,08 por hora. Em 2019, um docente na mesma condição teve adicionado aos seus
vencimentos o valor de R$ 3,56 (APEOSP, [s.d.b]). Acrescenta-se ao dramático cenário das escolas
paulistas do início do século XXI, os seguidos casos de violência contra professores, funcionários,
alunos, conforme registrado no Observatório da Violência do Sindicado dos Professores do Ensino
Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP, [s.d.a]).
Para solucionar o problema dos parcos salários, a Secretaria de Estado da Educação
encaminhou a Lei Complementar nº 1.207/2013, que autorizou jornadas de trabalho de até 65h aos
profissionais do magistério paulista, das quais até 52h em sala de aula (um retorno ao século XIX).
Para o problema da explosiva violência urbana que atinge as escolas públicas, o governo
instituiu, no ano de 2010, a figura do professor mediador escolar e comunitário. Pelos registros
contidos no Observatório da Violência da APEOESP, a ação foi incapaz de enfrentar o problema.
As escolas e seus frequentadores continuam a ser atingidos pela barbárie diária.
A lista de obscenidades pedagógicas que aflige a escola paulista é demasiado longa para o
espaço disponível no presente trabalho, mas, ao observar a política educacional paulista da última
década, a impressão que temos é que todas as fichas foram colocadas naquela formação continuada
de professores. O resultado dessa política simplista (para não a nomear com um termo mais
adequado) pode ser imaginado por todos aqueles que realizam pesquisa em Educação no país.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para encerrar, apresentamos quatro notas reflexivas, a saber:
1. Qualquer debate sobre formação de professores que ignore a atual cisão entre técnica e
cultural tende a reproduzir uma formação que, ao conformar, deforma os profissionais.
2. O debate sobre um possível déficit de formação docente desvinculado das condições de
produção e reprodução da existência diária desses profissionais é mistificador da realidade.
3. Não há déficit de produção de conhecimento acadêmico sobre o tema formação
continuada de professores, o que temos é um evidente déficit de política comprometida
concretamente com a melhoria da qualidade da Educação.
4. Os contribuintes paulistas têm financiado uma estrutura de formação que, na sua atual
forma de funcionamento, pouco poderá contribuir para a melhoria da Educação pública do estado
de São Paulo.
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Resumo
Trata-se de uma pesquisa documental realizada com o objetivo de analisar o paradoxo contido na
política educacional adotada por seguidos governos do estado de São Paulo, entre a primeira e a
segunda décadas do século XXI, que endossa o consenso sobre a relevância da formação continuada de
professores para a melhoria da qualidade da Educação, mas, ao mesmo tempo, implementa seguidas
ações que atuam contra tal premissa. Tomando como referência a teoria crítica da sociedade, nos
termos apresentados por Horkheimer e Adorno (1991), este estudo, ao analisar os focos privilegiados
nas 100 ações formativas oferecidas pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, por meio da
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo "Paulo
Renato Costa Souza", entre os anos de 2009 e 2019, identificou a concepção de formação continuada
de professores predominante na rede pública estadual de São Paulo no período. Tinha-se a hipótese de
que prevaleceria uma concepção instrumental de formação como orientadora das ações formativas. Ao
final, concluímos que a política de formação continuada contém iniciativas com potencial orientador do
trabalho docente e, simultaneamente, ações instrumentais e reducionistas que só se revelam na análise
do conjunto dos elementos contidos na política educacional em seu movimento histórico.
Palavras-chave: Formação Continuada de Professores; Política Educacional; Escola de formação de
professores; Rede pública de ensino; Educação no estado de São Paulo.
AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E SUA RELAÇÃO COM
RESULTADOS DO IDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL EM MONÇÃO/MARANHÃO
Maria das Graças Amorim de Almeida – SME de Igarapé do Meio – MA
SME de Monção – MA UEMA

INTRODUÇÃO
Considerando as reformas educacionais da década de 1990 a implementação de mudanças
significativas na organização e na gestão escolar, como atesta Peroni (2003) a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional-LDBEN Lei 9.394 promulgada em dezembro de 1996 introduz
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importantes mudanças na escola, reafirmando o direito à educação garantido pela Constituição de
1988. A nova LDB em sintonia com os ensejos e princípios neoliberais, destaca a efetivação dos
processos de descentralização e desconcentração das políticas e da gestão educacionais, exige-se
mudanças nos atuais processos gerenciais vividos pelo sistema. Articulando com a tese do Banco
Mundial, as políticas educacionais implementadas nos anos de 1990, especificamente na formação
de professores, assiste-se a ênfase da formação em serviço e no aligeiramento da formação inicial.
Com a aprovação da LDB e na esteira do processo de diversificação e diferenciação da
educação superior, o governo federal regulamenta uma nova organização acadêmica
da Instituições de Ensino Superior (IES), por meio do Decreto n.º 2.306/97. A LDB e
esse decreto consubstanciam, dentre outros, um novo lócus de formação de
professores: os Institutos Superiores de Educação (IES). (DOURADO, p. 52, 2001).

Estas políticas aligeiradas na formação docente, expressa na aquisição de competências e
habilidades, posto em prática o modelo de formação cujo objetivo fosse a melhoria dos indicadores
educacionais. Contudo, a formação de professores é alvo destas políticas, voltadas para a melhoria e
qualidade da educação brasileira, e para elevar os indicadores.
A educação brasileira passou por mudanças estruturais e normativas para se adequar às
premissas neoliberais, e a partir da institucionalização da LDB em 1996, que requeria a construção
do Plano Nacional de Educação (PNE) para o País, estabelecendo diretrizes e metas a serem
cumpridas por um período de dez anos e que as mesma estivessem em sintonia com a Declaração
Mundial sobre a Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, de 5 a 9 de março de
1990.
Destarte, o desafio para o atual PNE, será cumprir as vinte metas, a partir de suas 254
estratégias. Estabelece em prazo de um ano de vigência da Lei, garantir em regime de colaboração
entre União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, política de formação dos profissionais
da educação, que é estabelecido na LDB, e assegurar a todos os professores da educação básica que
possuam formação específica de nível superior. Além, de formar, em nível de pós graduação,
cinquenta por cento dos professores da educação básica, até o último ano de vigência desta Lei.
Para que houvesse a suposta melhoria na qualidade da educação era necessário profissionais
qualificados para atender às demandas da nova ordem política de Estado, contemplando programas
de formação inicial e continuada, expressa no relatório do PDE intitulado como: Plano de
Desenvolvimento da Educação: Razões, Princípios e Programas.
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A formação inicial e continuada do professor exige que o parque de universidade
públicas se volte (e não que dê as costas) para a educação básica. Assim, a melhoria
da qualidade da educação básica depende de seus professores e que decorre
diretamente das oportunidades oferecidas aos docentes. O aprimoramento em nível
superior, por sua vez, está associado à capacidade de receber egressos do nível básico
mais bem preparados, fechando um ciclo de dependências mútuas, evidente e positiva
entre níveis educacionais (BRASIL, 2007).

As políticas educacionais sob a ótica do neoliberalismo têm reforçado a concepção da escola
como instituição simples, capaz de ser controlada e gerenciada a partir de uma lógica de gestão por
e para resultados. Tendo a concepção de que os sujeitos ativos e passivos do processo, professores e
alunos são tidos como viabilizadores de dados, que não participam da construção do processo e que
pouco compreendem as ações. Documentos elaboradas a partir do discurso e da ação dos
especialistas competentes (CHAUÍ, 2010), tais políticas contribuem para reproduzir o
abstracionismo pedagógico (AZANHA, 2011), negando, assim, a importância do contexto sócio
espacial da escola, da educação e dos diferentes sujeitos.
A FORMAÇÃO CONTINUADA NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS
Os debates em torno da formação de professores têm se ampliado e há um crescente
interesse, por parte dos que estudam o fenômeno educativo, em compreender os caminhos para a
melhoria da qualidade da educação em nosso país (MOURA, 2013, p. 25).
Sobre a formação de professores, verifica-se tratar de um dos temas que vêm sendo
discutidos, e afirmado principalmente pelos organismos internacionais como

UNESCO -

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e a OIT - Organização
Internacional do Trabalho, além de estar explícito até mesmo em documentos oficiais do MEC e da
própria UNESCO, que vem insistindo sobre a necessidade de formação dos professores para que
seja atingida a sonhada melhoria do ensino e a suposta qualidade da educação pública no nosso
país, o que está em seu relatório de pesquisa publicado em 2004, sobre o perfil do professores da
educação básica no Brasil:
As medições nacionais e internacionais confirmam que os progressos são muito lentos
e que existem desigualdades muito significativas nos resultados de aprendizagem dos
alunos de diferentes origens sociais. Embora seja verdade que o êxito da
aprendizagem é consequência de fatores muito diversos e complexos, é aceitável
sustentar que uma das explicações do baixo impacto das reformas nos processos de
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ensino-aprendizagem tenha sua raiz no “fator docente”, entendido como o conjunto de
variáveis que definem o desempenho dos mestres, professores e diretores das escolas:
condições e modelos de organização do trabalho, formação, carreira, atitudes,
representações e valores. (UNESCO, 2004).

No entanto, para Gatti (2009) as sucessivas avaliações da educação brasileira, em âmbito
nacional ou internacional, indicam que o baixo rendimento escolar persiste, e demonstram a
magnitude e a complexidade do problema. São inúmeros os fatores que contribuem para a baixa
qualidade da educação brasileira, sendo o fator básico a falta de profissionais qualificados - apesar
dos inúmeros programas de formação inicial e continuada promovidos pelo MEC e outras agências.
Com isso, permanece a inquietação sobre os programas implantados, principalmente os que estão
diretamente ligados ao PDE/PAR, conforme também apontado em relação às políticas na área da
educação e nas pesquisas.
Todavia, no que consiste em qualidade, não há o que reprimir, pois em todas os documentos
oficiais, dirigidos por organismos nacionais/internacionais consideraram a formação de professores,
como a mola propulsora para elevar os índices de qualidade que a educação precisa para se inserir
nos padrões das exigências da nova sociedade. Alarcão (1998) destaca que esta nova sociedade
dentro dos padrões científicos e inovadores adotado neste século, exige cidadãos responsáveis
capazes de iniciativas, mais flexíveis nas suas atitudes e compreensão acerca para o mundo do
trabalho, resistente às adversidades, promotores de ideias, inovadores e que saibam avaliar seus
sucessos e fracassos. A autora destaca sobre os quatro pilares da educação, apresentado no relatório
da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura-Unesco sobre a educação
para o século XXI, fazendo necessário para a educação dos futuros cidadãos em: aprender a
conhecer; aprender a fazer; aprender a viver juntos e com os outros e aprender a ser.
Nesse novo contexto, Alarcão (1998) designa a escola como um local de trabalho, o que
significa um contexto de aprendizagem, onde a escola é um tempo, tempo a não desperdiçar, tempo
de curiosidade, de desenvolvimento de capacidades como memória, à observação, a comparação, a
associação, o raciocínio, a expressão e a comunicação, tempo de atividades e iniciativas. Para que a
escola efetivamente seja esse lugar, para que exista esse tempo e essa dinamicidade, é necessário
que a escola esteja preparada para formar todos os indivíduos que nela convivem, incluindo os
professores.
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FORMAÇÃO CONTINUADA/PERMANENTE EM REFLEXÃO
Marin (1998) afirma que a formação do professor repercute no desenvolvimento profissional
e tem sido focalizados em diferentes países com utilização de processos genericamente denominado
de formação continuada. Santos (1998) diz que a formação do docente tem início antes de seu
ingresso nos cursos de preparação do magistério e prossegue durante o exercício de sua vida
profissional, e Mizukami (2002) reforça com a afirmação anterior, que a formação do professor é
um processo de desenvolvimento para a vida toda, amparando a formação continuada como prática
permanente para os professores, e deixando claro que esta não substitui a formação inicial, mas que
é importante para outro paradigma, o da racionalidade prática, e que a formação docente é, então,
vista segundo modelo reflexivo e artístico, deve ser contínuo, tendo por base a concepção
construtivista da realidade com o qual o professor se defronta.
Entretanto, se tratando de conhecimentos em continuidade, valorização do conhecimento
dos profissionais da educação e tudo aquilo que eles podem construir a partir de interações no
processo de formação continuada, a autora destaca o significado de três termos: educação
permanente, formação continuada, educação continuada. Para ela, trata-se de considerar o eixo da
formação inicial ou básica, agregando-o de formação continuada, com valorização do
conhecimento, e com estabelecimento de novas dinâmicas interacionistas, quando as instituições,
juntamente com seus profissionais, possam buscar soluções para seus problemas e dificuldades.
Entre os conceitos presentes nos termos citados, o único que a autora menciona como acréscimo aos
outros dois é o de educação permanente. Todavia, este termo não está fora deste bloco - ao
contrário, apenas acrescenta, pois a concepção subjacente ao termo é a educação como processo
prolongado pela vida toda, em contínuo desenvolvimento. Segundo Marcelo (1999) a Formação de
professores, parte de um processo com caráter de evolução, sistemático e organizado. O que muda
na formação continuada é o conteúdo, foco ou metodologia, quando comparado com a formação
inicial. O processo de mudança nos professores ocorre a partir do princípio de que suas crenças e
atitudes se modificam quando percebem os resultados positivos na aprendizagem dos alunos,
Guskey (apud MARCELO, 1997).
Para Imbernón (1994) a formação continuada dos professores se apoiará em uma reflexão
dos sujeitos sobre sua prática docente, no sentido de que estes profissionais possam refletir sobre
suas ideias, ações e atitudes, produzindo um processo constante de auto avaliação que possibilite o
desenvolvimento profissional. Considera a formação continuada de professores como um terreno
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das capacidades, habilidades e atitudes, com a tendência a questionar, permanentemente, os valores,
as concepções de cada profissional.
O autor busca dimensionar a formação docente como propícia ao crescimento profissional,
pois os professores não ficarão inertes, acomodados às imposições

estabelecidas por programas

pré-definidos de formação, sem saber das reais necessidades dos professores e, dessa forma, a
capacidade profissional não se esgotará na formação técnica, mas alcançará terrenos práticos e as
concepções pelas quais se estabelece a ação docente. Considerando que o desenvolvimento não é
estático, e que o professor deveria construir o novo e abandonar o tradicional - pois o professor não
é um aplicador de técnicas - Imbernón (1994) afirma que a formação de professores deveria
promover a reflexão sobre o que os professores fazem e por que fazem. Afinal, para o autor, o
professor é um mediador de conhecimento e do ensino transformado.
FORMAÇÃO CONTINUADA: AÇÕES, CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE
DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO DE MONÇÃO/MARANHÃO
O Município de Monção, fica no Estado do Maranhão, a 243 km de distância da cidade de
São Luís, capital do Estado. Em 2016 tinha uma população1 estimada de 32.884 habitantes, com a
área de 1.239,913 km². É uma cidade com idade de mais de dois séculos e meio, porém enfrenta
sérios problemas sociopolíticos, como a educação, fator que me levou a pesquisar o município. Sua
emancipação política se deu no dia 26 de novembro de 1859, quando os camaristas do município de
Viana, ao qual Monção era vinculado, deram posse aos camaristas eleitos de Monção, tornando-o
independente com limites e administração própria. (MONÇÃO, 2015).
De acordo com o Plano Municipal de Educação – PME/Monção de 2015, a rede escolar em
2014 contava com um total de 105 escolas municipais, uma particular e duas pertencentes à rede
estadual de ensino. O documento informa que o ensino ofertado pelo Município se restringia à
Educação Básica, especificamente ao Ensino Fundamental, cabendo ao Estado a oferta do Ensino
Médio; o município também fornece transporte escolar para os alunos que moram na zona rural.
Verifica-se no PME/Monção, a difícil e peculiar realidade educacional do município,
ressaltando que “[...] boa parte dos povoados é de difícil acesso” e as escolas funcionam em
condições precárias. “As ‘Escolas Barracões’ ainda são uma triste realidade em nosso município”
(MONÇÃO, 2015). Dentre os documentos encontrados na SEMED/Monção/MA, foram obtidos
dois tipos de informação: um tipo composto por Planos de Ações para a Educação do município,
um de 2014, e o outro referente a 2015, com atividades de formação executadas pela própria
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secretaria, e outro tipo de informação relativa a cursos disponibilizados pelo governo federal para
todo o país.
Ambos os Planos de Ação para a Educação monçonense foram realizados pela Secretaria
Municipal de Educação –SEMED, em consonância com o Plano de Ações Articuladas - PAR, com
o objetivo geral de “Ser referência no processo educativo e garantir a melhoria das condições
adicionais, através do trabalho participativo, formando cidadãos críticos para que possam agir
construtivamente na sociedade” (MONÇÃO, 2014 e 2015).
O Plano de Ações de 2014 apresenta dentre seus objetivos específicos: Oferecer Formação
Continuada para os Profissionais da Educação (professores, diretores, coordenadores e técnicos da
Secretaria de Educação). Entre as propostas estabelecidas no Plano, foram encontradas seis Ações
voltadas para a formação docente dos anos iniciais: Game da leitura; Correção de fluxo; Registro de
frequência e avaliações de desempenho para combater a repetência; Orientar os professores no
planejamento de novas propostas das atividades já realizadas; Mais Educação. Todos essas ações
foram voltadas diretamente com a formação continuada para os professores em exercício. Porém,
observa-se que no ano seguinte, essas formações foram retiradas do contexto educacional de
Monção, como apresenta no Plano de Ações do Município.
Enquanto o Plano de Ações do ano de 2014 compreendeu variadas Ações, voltadas para as
Formações de Professores do Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano, no sentido de colaborar com a
prática docente, o Plano de Ação 2015 contemplou apenas a formação para os monitores do
Programa Mais Educação, com oficinas, objetivando a valorização dos jogos pedagógicos.
No Quadro a seguir, estão presentes os programas do governo federal contemplados no
Plano Municipal de Educação de Monção/MA – PME/Monção/2015. Observa-se o que foi exposto
nas Ações, e os programas implantados no Município, e que estão presentes no PME/Monção/2015,
(Ver QUADRO 1, em anexo).
Todavia, há um distanciamento entre os planos federais e o que os Planos de Ação da
Educação de Monção, com o que foi posto no PME do Município. O Plano Municipal, não mantém
fidelidade com as políticas implementadas pelo MEC.
Esse distanciamento repercute numa dicotomia de como verdadeiramente aconteceram as
formações docentes, e qual sua viabilidade para a prática docente no sistema público de ensino do
município. Seria apenas um amontoado de intenções para compor o quadro de exigências da esfera
pública? (Ver imagem: Evolução do Ideb do município de Monção – anos iniciais, em anexo).
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Destarte, os documentos são preliminares do que foi efetivado - mas a organização e o
registro de como aconteceram nos apresentam a dimensão e o rumo que foi tomado para alcançar o
objetivo proposto em cada formação. Visto que, para este município, dentro de realidade própria, há
o desejo de se compreender como foram estabelecidas as políticas educacionais do Governo Federal
para atender às necessidades de formação continuada de professores, sendo que apresenta IDEB
insatisfatório às metas projetadas.
Em observação do Ideb do município de Monção, podemos relacionar com o quadro de
docentes que estavam em regência de classe em 2014 - com um total de 533 professores, entre zona
urbana e rural – apenas 139 professores possuíam ensino superior completo, havendo 12 com
formação incompleta e restando ainda 382 professores sem formação superior (MONÇÃO, 2015).
De acordo com a LDB, em seu Art. 62:
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em
curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do
magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a
oferecida em nível médio, na modalidade normal. (BRASIL, Lei 9.394, 1996).

Observe-se que a LDB em 2014 já estava completando mais de uma década de vigência, e
que o PNE de 2001 já estabelecia políticas de formação docente, apresentando como objetivo e
prioridade estabelecido pela Lei 10.172/01: “Valorização dos profissionais da educação. Particular
atenção deverá ser dada à formação inicial e continuada, em especial dos professores”. Ademais,
ressalte-se que em 2007 o Município assinou o Pacto Todos pela Educação por meio do PDE.
Mesmo, assim, apresenta, em documento Oficial da Educação Municipal – PME/2015, uma alta
quantidade de professores sem formação superior.
Silva (2006) destaca as Diretrizes Curriculares de formação docente, são pensadas como
“pacotes”. Destaca as formações aligeiradas e conteudistas, e que pouco têm contribuído para o
melhoramento das práticas dos docentes no seu contexto escolar diário, e que também não tem
contribuído para a carreira profissional dos professores.
Os modelos de formação apresentados pelas políticas educacionais não são adequados para
uma educação que objetive a qualidade e o aprendizado, e se torna perceptível numa avaliação do
que a legislação propõe e os documentos dos programas apresentam. Tudo tem sido sempre préestabelecido e organizado sistematicamente como controle – que se dá desde o material didático
produzido e distribuído pelo MEC para as ações de formação dos professores por meio dos
programas.
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As propostas e execução de formação apresentadas neste trabalho passam longe das
considerações teóricas dos autores elencados e seus conceitos de desenvolvimento profissional
docente.
CONSIDERAÇÕES
Políticas que visem melhorar a qualidade do atendimento educativo nas redes públicas de
ensino, particularmente, a formação continuada de professores, constituindo-se de suma
importância para refletir como aspecto positivo no aprendizado dos alunos. Os resultados das
análises das ações de formação levam a confirmar parte da hipótese na direção da insuficiência da
formação para alterar substantivamente os futuros resultados do IDEB.
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ANEXO
QUADRO 1: Programas implantados no município de Monção/MA para
atender as necessidades educacionais de acordo com as políticas do MEC.
PROGRAMAS
ESCOLAS ATENDIDAS NO MUNICÍPIO
PDDE BÁSICO
36
MAIS EDUCAÇÃO
28
ATLETA NA ESCOLA
17
ESCOLA CAMPO
14
ACESSIBILIDADE
02
MAIS CULTURA
08
Total de escolas atendidas
05
Fonte: PME/Monção, 2015.
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Resumo
A pesquisa problematiza a relação da formação continuada de professores com o Índice de
Desenvolvimento da Educação (IDEB) da rede municipal de ensino de Monção/Maranhão,
considerando a política educacional brasileira a partir das avaliações externas preliminares dos anos de
1990 que propõem a Reforma do Estado, particularmente na educação. Objetiva analisar aspectos da
formação continuada oferecida aos professores no sistema público municipal de ensino, e quais são os
programas promotores da efetividade destas formações para o desenvolvimento profissional e sua
relação com o IDEB nas séries iniciais do ensino fundamental nos anos de 2005 a 2015. O estudo
articula experiências de formação para o desenvolvimento profissional de professores em ações
desenvolvidas junto à rede municipal de ensino, aos resultados de desempenho dos alunos nos anos de
2005 a 2015. Por meio das técnicas de coleta e análise de documentos oficiais sobre os programas
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação de Monção, analisa dados acompanhados pelo
mapeamento bibliográfico, observando pesquisas realizadas sobre o IDEB e sobre formação
continuada de professores com dados apresentados pelo INEP/MEC. São utilizados como referencial
teórico os conceitos da área de Formação Continuada propostos por Marcelo (1999); Imbernón (1994,)
e Marin (1995, 1998). Os resultados da análise dos cursos de formação continuada demonstram a
existência de modelos de formação de professores voltados à generalização de formação do alunado
para atender aspectos que as medidas de avaliação esperam que os alunos atinjam. São modelos
padronizados, e que não atendem às especificidades de cada região, de cada escola, e de seus
professores e alunos.
Palavras-chave: Política Educacional; IDEB; PDE; Formação Continuada de Professores; Qualidade
da Educação Básica.
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PESQUISAFORMAÇÃO E AUTORIA DOCENTE:
TESSITURAS DIALÓGICAS A PARTIR DE PROCESSOS
FORMATIVOS, EXPERIÊNCIAS LITERÁRIAS E
NARRATIVAS
Jacqueline Martins da Silva – UFF/GEPPROFI

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Refletindo sobre a importância do diálogo entre o singular e o coletivo como fonte de
produção de conhecimento, pensando sobre a centralidade dos sujeitos em uma investigação,
provocada pelo aporte (auto)biográfico e pelos estudos no doutoramento lanço-me ao desafio de
desenvolver uma pesquisaformação narrativa (auto)biográfica,
isto é, uma investigação que, sem abrir mão da “rigorosidade metódica” (FREIRE, 2019, p.
28), possa deflagrar olhar atento ao outro, escuta e partilha.
Uma pesquisa outra que considera a trajetória de vida dos sujeitos, suas histórias, saberes e
narrativas como potência formativa para construção do conhecimento traz à baila, como princípios,
a racionalidade, o incabamento dos sujeitos, a autoria, a relação entre universidade e escola, o
contexto sócio-histórico singular constituído socialmente, as marcas dos “grupos primários:
Famílias, peer groups de trabalho, de vizinhança, de classe, da caserna, etc.” (Ferraroti, 2010, p.51).
Para Ferraroti, todos esses grupos corroboram ao mesmo tempo para a dimensão psicológica dos
seus participantes e na dimensão estrutural de um sistema social. Viver uma investigação
fundamentada nesses princípios tem a ver com a relação de atenção e escuta ao outro e a si mesmo,
também diz respeito ao sujeito como ser singular coletivo, a circularidade de palavras, tessituras
dialógicas que reclamam por reinventar “modos outros de vivernarrarpesquisarformar”
(BRAGANÇA, 2018, p. 67).
São encontros marcados por aprendizados, experiências e partilha que movem as primícias
deste texto de ideias não findas, mas carregadas de potencial germinativo. Assim, com base na
indagação: Como professores autores de textos literários da rede municipal de educação de Niterói
se formaram leitores-autores?, busco, mediante a pesquisa, compreender como o professor autor de
textos literários narra a relação com a leitura e escrita literárias nas suas histórias de vida e
formação, bem como significa os processos formativos vividos como autor e leitor.
A partir dessas reflexões, a pesquisa tem como objetivo geral: Investigar as experiências de
leitura e escrita literárias vividas pelos professores autores de textos literários da rede municipal de
educação de Niterói ao longo de suas trajetórias de formação e as razões que movem os docentes a
escreverem textos literários.
Como objetivos específicos elencam-se: (1) Identificar se e como as relações estabelecidas
com os textos literários nos percursos formativos influenciaram/ influenciam ou não o processo de
formação de autoria, bem como a criação literária dos sujeitos participantes. (2) Analisar como a
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condição autor, o literário se faz presente no fazer docente desses professores. (3) Compreender
como as experiências literárias de leitura e/ou escrita e a autoria corroboram para a formação
docente, ou seja, para a constituição da identidade profissional.
ABORDAGENS INICIAIS DA PESQUISA
O interesse desta pesquisa em realizar a investigação com professores autores de textos
literários da rede municipal de educação de Niterói justifica-se pela intencionalidade de
potencializar as experiências e memórias que atravessadas pelos contextos socio-históricos,
culturais e institucionais, não nos definem, mas nos tecem e tecem o modo como somos e estamos
no mundo, bem como as escolhas que fazemos. Os estudos no campo das pesquisas
(auto)biográficas respaldam as colocações acima, pois lançam mão de uma epistemologia e
hermenêutica outra de pesquisa, cujo foco central são os sujeitos e suas trajetórias. Nesse sentido, o
trabalho investigativo desta pesquisa é possibilidade de construção de conhecimento dialógico, de
elevar a visão de mundo, a trajetória dos sujeitos ao reconhecimento acadêmico, de valorizar a
leitura, escrita, literatura, autoria e a docência em tempos de desmonte da profissão docente.
Soma-se a isso, a oportunidade de valorizar as histórias de vida e formação, de cooperar para
a intercomunicação entre pesquisa e ensino, na medida em que as reflexões sobre o papel
constitutivo da linguagem nas atividades humanas e a compreensão dos sujeitos e seus processos
formativos em suas relações com a sociedade e com a Cultura, bem como sobre questões referentes
à leitura, escrita e literatura que poderão proporcionar práticas investigatórias que contribuam tanto
para as pesquisas acadêmicas quanto para formação docente e prática pedagógica. Tal intenção está
ancorada na defesa de que a produção de conhecimentos e reflexões entre universidade e escola,
teoria e prática podem suscitar outras narrativas e formar um coral de resistência. Refletir sobre
leitura e escrita literárias implica militância na tentativa de desnaturalizar práticas que podem ser
esvaziadas de sentido e/ou ter o tom de controle, de cerceamento e de emudecimento de vozes.
Além disso, a arte de narrar, como já apontava o filósofo Walter Benjamin, está em vias do
desaparecimento. Por isso, ler e narrar, nos dias atuais, podem simbolizar atos de resistência, de
empoderamento e de (trans)formação. Benjamin (1994) além de trazer, em seus escritos, reflexões
sobre a extinção da arte de narrar, ajuda-nos a pensar
a experiência de narrar como possibilidade profícua para que palavras, histórias e memórias
de vida e de formação, circulem e mantenham-se vivas na memória, tanto dos que falam quanto dos
que as ouvem, tendo para estes a necessidade de se relacionarem às experiências pessoais.
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Bragança (2011) leva-nos a refletir no conceito de formação docente de modo mais amplo, como
processo que se inicia muito antes da entrada na escola, como conceito ligado à vida, à instituição
escolar e à sociedade como um todo, e que, portanto, acontece ao longo de toda a vida do professor.
Neste sentido, a autora aborda a narrativa sob o viés da memória, possibilitando pensar a prática
docente, os desafios cotidianos do professor em seu fazer pedagógico, bem como a constituição
identitária do professor.
Experiências de leitura e escrita podem ser compreendidas como fios, linhas e tecidos que
entre sóis e chuvas, trajetórias e histórias de vida e formação vão se constituindo dinâmica e
dialogicamente. Além disso, as relações estéticas vividas com a leitura e a escrita literárias, quando
narradas, podem interagir entre si e com outros acontecimentos, provocando aproximações,
reconhecimentos, estranhamentos e, sobretudo, formação. Inscrever-nos na dialogicidade entre
teorizações e experiências faz-nos alargar os horizontes e compreender que as narrativas, histórias
vividas ou ouvidas, podem exercer influência quanto às escolhas que fazemos, entrelaçando-se à
vida. Mesmo considerando que não há uma relação linear entre o vivido e o presente,
compreendemos que não podemos apagar ou zerar os processos formativos, pois estes, de algum
modo, ajudam a ressignificar saberes e fazeres.
Benjamin (1994) nos inspira a compreender que a narrativa dá sentido à experiência. Que
cada história é a travessia de uma nova história, que desencadeia uma outra, constituindo-se como
um caminho teórico-metodológico importante, pois possibilita afirmar a autoria, “deixar rastros”, e
assim, com o olhar iluminado pelo passado, com as memórias tecidas, de modo individual e
coletivo, tecer conhecimentos, alargar sentidos e expandir horizontes que se descortinam com as
palavras e a escuta sensível ao outro. A partir desta perspectiva, considero que olhar para as
narrativas docentes pode contribuir para entender as relações dos professores autores com a leitura e
escrita literárias, suas memórias, histórias, experiências e experiências estéticas, bem como tentar
compreender a relação dessas questões com a criação literária e o fazer docente, tal qual
possibilidade de saberes e fazeres que possam decorrer destas. Acredito que a pesquisa pode elevar
ao campo do reconhecimento o Outro, suas histórias, experiências e trajetórias formativas,
contribuindo para o processo de significação dos sujeitos e para o debate educacional.
Ferraroti (2010) observa a necessidade de uma renovação metodológica, pois, para ele, as
grandes explicações construídas a partir de categorias muito gerais não alcançam as tentativas de
compreensão sobre a vida cotidiana, os comportamentos individuais e as vozes silenciadas, por
exemplo. Diante disso, o autor aponta que a valorização crescente pelo método biográfico na
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sociologia se relaciona com a necessidade de “ciência das mediações que traduza as estruturas
sociais em comportamentos individuais ou microssociais.” (p. 31). Em outras palavras, há a
necessidade de uma epistemologia outra de pesquisa que, no trabalho com as experiências
singulares e subjetivas, apresente legitimidade científica. Afinal, a construção histórica do sistema
social está presente e entremeada na história de vida de cada um de nós. Todavia, mas do que
refletir o social, o indivíduo se apropria dele, filtra-o, mediatiza-o e o traduz. Nesse sentido, o
sujeito vive um duplo movimento: ao mesmo tempo em que sofre as ações do meio, interage com
ele no seu processo de socialização, torna-se também agente da ação capaz de intervir para
modificá-lo.
Daí, a importância da pesquisa narrativa (auto)biográfica e desta investigação em fase inicial
que se fundamenta nos estudos desse aporte de pesquisa. Para Ferraroti (2010), as histórias de vida
e formação dos sujeitos não servem para ilustrar hipóteses. Elas são o método. Uma única biografia
é uma micro relação social, portanto, admite-se como legítima a possibilidade de ler uma sociedade
mediante uma narrativa biográfica. O interesse pelas trajetórias de formação de professores autores
de textos literários, enfocando suas experiências de leitura e escrita literárias e modo como
significam a condição autor no fazer docente é fruto da grande contribuição desse precursor nos
estudos do método biográfico no campo da Sociologia.
Cabe considerar que, a proposta desta pesquisa não é coletar dados, mas dialogar com os
professores e escutar atentamente suas histórias, experiências e memórias de leitura e escrita
literárias e de formação. Pois como diz Bragança (2018, p. 76), “não buscamos a generalização,
mas dirigimos o olhar para as singularidades, para os gestos e saberes mínimos do cotidiano da
vida, da prática social, educativa e escolar.”. Por isso, penso em ouvir professores efetivos da Rede
Municipal de Educação de Niterói que sejam autores de textos literários. Em outras palavras,
docentes que escrevem para expressar emoções, sentimentos, para projetar a voz ao mundo, para
resistir, denunciar, transgredir ou criticar. Professor autor sendo compreendido como aquele que faz
da escrita uma relação com a alteridade, ato propositivo que permite ao outro dialogar com a obra.
Que ao burilar as palavras, produz textos literários que trazem à cena a possibilidade da escrita que
é arte, experiência e formação.
Portanto, penso nos professores que tenham livro(s) publicado(s) em formato de livro físico
e naqueles que não possuem publicação. Interesso-me pelos docentes autores que reverberam a
condição autor, o literário para alunos e/ou professores da rede com formação docente e/ou
atividades artístico-literárias, como: contação de histórias, saraus, ações formativas, oficina literária,
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atividades de práticas de leitura, escrita e etc. Nesse sentido, penso em ter como sujeitos da pesquisa
professores autores de textos literários que participaram de ações formativas com o foco em
formação de leitores-autores, leitura, literatura, contação de histórias, dentre outras temáticas que
permeiam questões relacionadas à reflexão sobre o ato de ler, autoria, escrita e processos formativos
de professores e alunos da Coordenação de Promoção da Leitura, setor da fundação municipal de
educação de Niterói – RJ, no biênio 2018-2019. Seguindo este caminho, reitero que a constituição
do professor leitor-autor, bem como a inserção em práticas de experiências estéticas com leitura
literária pode se dá em múltiplos espaços/tempos.
Nesta investigação vou ao encontro das narrativas de formação dos professores autores de
textos literários, a partir das entrevistas narrativas, pela potência que guardam. A escolha pela
entrevista narrativa como instrumento metodológico se dá pela defesa e compreensão de que a
partir da perspectiva dialógica que figura como ponto de partida para a análise das questões de
pesquisa, essa proposta metodológica pressupõe relação de diálogo com o conhecimento, com o
Outro, consigo mesmo, não tendo uma estrutura rígida, fria e desprovida de sentidos. Neste viés, as
histórias narradas pelos professores são potências deflagradoras de sentidos e, ao mesmo tempo,
método e objeto de pesquisa. Importa salientar que a pesquisa narrativa rejeita o papel passivo do
participante enquanto mero objeto de pesquisa a ser observado e estudado. O processo emancipador
de ação pedagógica que é proposto pela pesquisa narrativa é um processo educacional de parceria.
Segundo Connelly & Clandinin (2011), nesta modalidade, o pesquisador coleta histórias (orais ou
escritas) das experiências pessoais e profissionais dos participantes e escreve narrativas – textos de
pesquisa, nos quais produz significados e estabelece relações (não causais) entre as histórias,
chegando a unidades narrativas, isto é, núcleos temáticos que concatenam determinados grupos de
histórias e sintetizam os múltiplos significados.
Tendo em vista que a pesquisa intenciona investigar as experiências de leitura e escrita
literárias nas trajetórias de formação de professores autores de textos literários da rede municipal de
educação de Niterói, as discussões referentes ao campo da leitura, escrita, literatura, autoria,
docência e formação serão primordiais e por isso autores como Bakhtin (2011, 2014), Henriques
(2012, 2014), Larrosa (2002, 1996), Kramer (2000, 2010) serão contribuições importantes. Estes e
outros autores nos ajudam a pensar sobre os assuntos que permeiam esta investigação como
formação, experiência, como obra de arte polissêmica, que leva o leitor a transpor o que está escrito
no texto, ampliando experiências, fomentando encontros enunciativos e novas leituras sobre o
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vivido, capaz de criar “uma via de acesso simbólica ao inexprimível de alguns sentidos, ao indizível
do discurso interior.” (HENRIQUES, 2012, p.327).
CONCLUSÕES
Assim, no diálogo com as narrativas de formação dos professores autores de textos
literários, busco trazer à centralidade o outro, a potência das experiências singulares e subjetivas e
as narrativas como procedimento de pesquisa e alternativa de formação. A perspectiva de trabalhar
com as narrativas, escutar as histórias, as experiências de leitura e escrita literárias desses sujeitos
brotados de pessoinhas, que tem muito a dizer sobre suas trajetórias de vida e formação tem o
propósito de inspirar o olhar para si, para o outro e para os atravessamentos que nos constituem. O
desejo é construir uma compreensão sobre/com as memórias e experiências de leitura e escrita
literárias dos professores autores de textos literários, além de refletir sobre a relação destas com a
construção da autoria, da criação literária, como os sujeitos da pesquisa significam essa condição
autor no fazer e pensar possíveis caminhos de ressignificação dos saberes e fazeres no que se refere
à formação de leitores-autores para a prática pedagógica e formação docente. Nesse sentido, vida e
conhecimento se entretecem, produzindo fluxo narrativo, outras leituras, sentidos, pesquisa e
ensino.
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Resumo
O presente trabalho objetiva apresentar uma pesquisa em andamento que tem como propósito
investigar experiências de formação, com ênfase na leitura e escrita literárias, de professores autores de
textos literários da rede municipal de educação de Niterói-RJ que tenham ou não publicação de livros e
reverberam a leitura literária para alunos e/ou professores da rede com atuações em atividades
pedagógicas, artístico-literárias e formação docente. A pesquisa articula-se a uma discussão em torno de
processos formativos, memórias e experiências literárias, que busca integrar aspectos do campo de
estudos da formação de professores, constituição de identidade profissional, linguagem, autoria e leitura
e escrita literárias, tendo como ponto de partida o diálogo com teóricos e as narrativas de formação dos
sujeitos da pesquisa. Além disso, a investigação fundamenta-se no aporte (auto)biográfico de pesquisa,
na teoria crítica de Walter Benjamin e nos estudos de Bakhtin e seu Círculo em torno da linguagem,
arte e literatura. Nesse sentido, a ideia é tentar compreender as experiências de leitura e escrita literárias
vividas pelos professores autores de textos literários, as razões que movem os docentes a escreverem
textos literários, encaminhando a discussão para o modo como significam a condição autor no fazer
docente e como a relação com a leitura literária e a autoria pode corroborar para o processo de
formação docente e do leitor-autor. A escolha metodológica está ancorada na teoria bakhtiniana da
dimensão discursiva da linguagem, o que referenda a defesa pela entrevista narrativa como instrumento
metodológico. Mesmo em fase inicial, a pesquisa já aponta para a importância de se trazer à cena o
outro, a potência das experiências singulares e subjetivas, as narrativas como procedimento de pesquisa
e alternativa de formação, além de contribuições para o campo da leitura literária, autoria, escrita e
formação docente.
Palavras-chave: Formação; Leitura e escrita literárias; Narrativas docentes.
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INTRODUÇÃO OU “BAGUNCEI A DIVISÃO”
“Causando um tombamento (oh)
Também tô carregada de argumento (oh)
Seu discurso não convence, só lamento (oh)
Segura a onda, senão ficará ao relento (oh, oh, oh)”
(Trecho da letra da música “Tombei” - Karol Conka)

O pôster é tecido por sobreviventes: três mulheres, oriundas das periferias cariocas, as
primeiras de suas famílias a terminarem o ensino superior. Professoras da escola básica e que se
desdobram em tempo e dedicação para serem também pesquisadoras. Por isso, usam o poema de
outra mulher, das mesmas “quebradas” que as originaram para dar cor aos argumentos, que neste
artigo, não são só discurso e lamento, e sim, estão encharcadas de políticaspráticas cotidianas. Os
versos de Karol ConKa, mulher, negra, periférica, afrontosa em seus versos, que usa sua arte como
força contra hegemônica, se enredará a este texto, além da epígrafe, nos títulos das seções que
organizam o presente artigo.
Como os vagalumes de Didi-Hubermam (2011), estamos sobrevivendo à luz “feroz” dos
projetores – do fascismo triunfante que ocupou a capital federal e o nosso estado, marcando-nos
pela violência policial, o desprezo pela constituição, pelas artes, tornando nossos dias, noite.
Somos, com tantos outros trabalhadores, periféricos em sua grande maioria luz pulsante,
passageira e frágil, aquilo que aparece como novidade reminiscente, como novidade “inocente”, no
presente desta história detestável dos tempos atuais, apesar de tudo: singelos lampejos de
resistências e experiências que enredamos em nossas vidas e pesquisas, “pouco importando a
potência do reino e de sua glória, pouco importando a eficácia universal da sociedade do
espetáculo” (DIDI-DIBERMAN, 2011) porque sabemos que a experiência é indestrutível, “mesmo
que se encontre reduzida às sobrevivências e às clandestinidades de simples lampejos da noite”.
Resistimos, na insistência de viver esperançando como ensinou Paulo Freire, com coragem para
seguir fraturando linguagens, quebrando aparências, desunindo unidades de tempo, numa ação
docente ética, estética e política.
Nas pesquisas que realizamos a partir das Epistemologias do Sul, buscamos desinvisibilizar
sujeitos, conhecimentos e modos de saber não reconhecidos pelas epistemologias dominantes
inscritas no pensamento moderno e, por meio de nossas práticasteoriaspráticas cotidianas,
vasculhando possibilidades de fazer emergir saberes suprimidos, silenciados e marginalizados.
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DESENVOLVIMENTO OU “SE QUISER CONFERIR, VEM CÁ, PRA VER SE AGUENTA”.
As Epistemologias do Sul, sobre a qual nos filiamos, têm como primícias à produção e à
validação de conhecimentos advindos nas “experiências de resistência de todos os grupos sociais
que, sistematicamente, tem sido vítimas de injustiças, opressão e da destruição causada pelo
capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado”. (SANTOS, 2019.p.17).
Aprendemos, a partir de Boaventura de Souza Santos (2019, p.177) que pesquisas a partir do
sul epistêmico, não são desenvolvidas no conhecer-sobre e sim, no conhecer-com, tornando
irremediável um mergulho (ALVES, 2001), uma participação concreta no lócus investigado,
exigindo que estejamos preparadas para correr todos os riscos, inclusive corpóreos que advém dessa
imersão, já que a violência é regra nos territórios periféricos onde atuamos.
Ainda com Santos (2019, p.247) nos reconhecemos como investigadoras pós-abissais, já que
buscamos as experiências profundas dos sentidos em nossas pesquisas, sabendo que não é possível
conhecer sem experiência que envolva todos os sentidos e sentimentos que habitam em nós. Além
disso, compreendemos que assumir a pós-abissalidade é conceber que a experiência dos sentidos é
recíproca e envolve ver e ser visto, ouvir e ser ouvido, tocar e ser tocado, sentir e provocar sentidos
e assim por diante. Somos pós-abissais em relação às pesquisas e ao mundo, porque
compreendemos com Santos que:
A linha abissal criou dois mundos aos quais corpos diferentes se abriam de forma
radicalmente diferentes: o mundo sensorial das sociedades e sociabilidades
metropolitanas e o mundo sensorial das sociedades e sociabilidades coloniais. Alinha
abissal criou experiências dos sentidos tão assimétricas que se tornaram
incomensuráveis... (2019.p.239)

Assim, considerando que estamos do outro lado da linha abissal desconsiderado pela
modernidade, seja como, advindas das periferias do estado do Rio de Janeiro , seja professoras
dessas mesmas periferias, trazemos em nossos corpos e na compreensão sobre/com o mundo, as
marcas dos saberes e modos de viversentirpensar não reconhecidos como tais pela epistemologia
dominante. O pensamento abissal (SANTOS, 2019) é entendido como um sistema de distinções
visíveis e invisíveis que organizam o mundo, deslocando para lados diferentes de uma fenda abissal
aquilo que é reconhecido como existente e aquilo que será tornado inexistente. A racionalidade
indolente valida às visíveis, estabelecendo linhas radicais, dividindo aquilo que existe deste “lado
da linha” e o inexistente, do outro lado, excluindo-o enquanto realidade social.
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Desta forma, o texto aborda questões que dialogam e se relacionam na perspectiva
epistemológicapolíticametodológica dos estudos pós-abissais e do campo dos estudos com os
cotidianos, na defesa da pluralidade dos processos de produção e circulação de conhecimentos, no
reconhecimento da dinamicidade, imprevisibilidade, incontrolabilidade, do caráter criativo, único e
irrepetível do cotidiano escolar.
A filiação é com as pesquisas nos/dos/com os cotidianos (ALVES; OLIVEIRA, 2008;
OLIVEIRA; FERRAÇO; PEREZ, 2008), partindo da ideia de processos, e não de objetos, com a
dúvida e a incerteza permanente, assumindo a impossibilidade de verdade como absoluto e
aceitando os pontos cegos, a incompletude de nossa compreensão, a partir da noção da tessitura de
conhecimentos em rede (ALVES; OLIVEIRA, 2008). O trabalho se organiza na compreensão de
que, para além de ser um lugar de reprodução, o cotidiano é um espaçotempo(Alves, 2001) de
criação e complexidade onde se enredam currículos e conhecimentos.
Assim, assumindo o mundo em sua complexidade (MORIN, 2007), buscando apreender o
real na sua unidade e multiplicidade, ou ainda, nas palavras de Edgar Morin, na sua unitas
multiplex; abdicando do entendimento de um tempo linear e de determinações causais, ao modo das
concepções tradicionais, para pensar o imprevisível, o circular, o recursivo e o transdisciplinar.
Entendemos nos múltiplos contextos cotidianos (SANTOS, 2019) como espaços vivos e pulsantes,
de criação no uso dos produtos e regras supostamente impostos pelo poder proprietário
(CERTEAU, 2008), encontrado nos cotidianos as potências e as possibilidades de resistências que
propulsionam fraturas nos modos tradicionais de compreensão.
O trabalho é tecido a partir dos seis movimentos necessários às pesquisas com os cotidianos
(ANDRADE; CALDAS; ALVES, 2019), compreendidos como: I. O sentimento do mundo,
dedicando todos os nossos sentidos mais positivos de forma empática, por todas as pessoas e ações
envolvidas em nossas investigações; II. A busca por ir sempre além do já sabido, combatendo
modos hegemônicos de fazerpensarsentir, garimpando outros modos de “fazerpensar” que ainda
não foram considerados; III. Criando nossos “personagens conceituais”, outrosnovos intercessores,
entendidos como figuras, argumentos ou artefatos com quem articulamos ideias para formulação de
conhecimentossignificações compatíveis aos modos de pesquisar que realizamos; IV. Narrar a vida
e literaturizar à ciência, rompendo com o sujeito anônimo, de uma linguagem supostamente neutra e
com a “economia escrituristica” de uma sociedade capitalista e totalizadora, reconhecendo nossas
autorias e pensando as narrativas como práticas acerca das memórias das práticas; V. O Ecce
femina, reconhecendo que o mais importante é identificar e incorporar os “praticantespensantes”
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úmidos de memórias culturais e curriculares em nossa escritas; VII. E, finalmente reconhecer a
circulação dos “conhecimentosignificações” como necessidade, possibilitando as conversações
científicas entre professores da universidade e os atuantes nas escolas, que com suas
politicaspráticas curriculares contribuem cotidianamente para melhor compreensão dos processos
curriculares.
O primeiro trabalho que compõe este pôster parte da pesquisa de doutoramento e defende
outras possibilidades de compreensão das escolas, currículos e seus praticantes ( CERTEAU, 2008)
através de escritas de si, realizados pelos que estão mergulhados (ALVES, 2001) nos cotidianos
escolares e publicados em uma rede social, o Facebook, numa página denominada “VIDA DE
PROFESSORA”. Trabalha com a compreensão de que essas narrativas são vivos indícios que os
processos de aprendizagemensino são redes nas quais estão presentes escolhas, desejos e
possibilidades políticaspráticasexpressivas desses sujeitos.
Em seguida, fruto da pesquisa em andamento em nível de mestrado, o trabalho aborda a
produção curricular cotidiana dos praticantes de uma escola pública situada no município de Duque
de Caxias, na busca por desinvisibilizar a potência curricular apagada pelas avaliações em larga
escala em sua lógica neoliberal. Desta forma, compreende na não linearidade que acompanha os
cotidianos escolares, denunciando o efeito perverso que os resultados destas avaliações provocam
nas escolas, ao não refletirem o que ali é produzido cotidianamente, nesta impossibilidade de
captação da realidade em uma amostragem.
Seguindo nessa relação entre o campo de estudo dos Cotidianos Escolares e do Currículo, o
terceiro trabalho apresenta reflexões, a partir da pesquisa de mestrado, sobre os Estágios
Supervisionados, na produção de subjetividades nos licenciandos do curso de Pedagogia de uma
Universidade pública do Rio de Janeiro. Defende que é necessário mergulhar (ALVES, 2008) com
todos os sentidos na pesquisa, percebendo as pequenas minúcias que ocorrem no cotidiano dos
estágios e conforme buscando o que se passa, quando nada parece passar (PAIS, 2003. p.28)
As pesquisas trabalham com o recurso metodológico das narrativas, na compreensão que
nelas estão vivos os indícios das redes de poderes e saberes, desejos e possibilidades,
políticaspráticasexpressivas desses sujeitos, possibilitando

que apareçam singularidades e

pequenas sutilezas do fazer cotidiano, ofuscadas pelos documentos e relatórios.
Desta forma, os trabalhos em andamento fazem a escolha epistemológica e política, de que
não há prática que não integre uma escolha política e que não há política que não se expresse por
meio de práticas e que por elas não seja influenciada(OLIVEIRA, 2012), questionando o modelo
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educativo e curricular homogeneizante e os processos que favorecem a produção de falsas
homogeneidades.
Compreendem os movimentos permanentes que os praticantespensantes (Oliveira, 2008)
produzem no “chão da escola”, através das ações microbianas(Certeau, 1994),

que não são

captáveis pelas forças hegemônicas, incapazes de perceberem as diversas possibilidades tecidas
pelos praticantes que resistem diariamente nas redes públicas. Para isso, valorizamos as trocas,
afetos (SPINOZA, 2010) e conhecimentos produzidos entre diferentes modos de se pensar, viver e
sentir, num movimento voltado ao reconhecimento da diversidade epistemológica do mundo,
possibilitados pela aproximação e diálogo, diminuindo a ideia de uma educação prescritiva, e
potencializando as concepções educativas múltiplas, dialógicas e participativas.
CONCLUSÃO OU “SE PRA ENTENDER O RECADO, ENTÃO, BOTA ESSE SOM NO TALO”
Compreendendo a provisoriedade de pretensas conclusões e aceitando o inacabamento do
mundo, vamos tecendo nossas pesquisas nos cotidianos, tendo em vista que as pesquisas aqui
bricoladas, para além da partilha dos princípios teóricos epistemológicos, caminham na direção da
compreensão do nosso fazer-inventar-ser cotidiano (GARCIA, 2011), assumindo as múltiplas
interferências, influências e sentidos que formam nossas subjetividades e nossos saberes. E ainda,
pelas diversas redes que conectaram as autoras, dentrofora das escolas e das academias, trajetórias
diversas que se entrelaçaram nos cotidianos, sempre surpreendentes e rebeldes.
Assim, compreendemos a noção de tessitura do conhecimento em redes (AZEVEDO, 2008)
como potente na produção de subjetividades, experiências e deslocamentos (GARCIA, 2013).
Usamos a noção de rede para explicitar a tessitura complexa, composta por saberesfazerespoderes
(OLIVEIRA, 2012) dos sujeitos que a tecem e que permeiam os espaçostempos (ALVES, 2001) das
escolas e da vida. Fios que, aparentemente são frágeis como as luzes emitidas pelos vaga-lumes,
mas que vem se tecendo e re-tecendo nos espaços formais e informais, aprofundando relações para
o enfrentamento cotidiano do pensamento hegemônico, fascista, empobrecido e limitador, que
assombra as escolas e o próprio país. Com Carol ConKa, acreditamos na potência da periferia nas
tantas redes de solidariedade e resistência cotidianas e juntamos a voz à poeta para avisar: Vai ter
que se misturar ou se bater de frente, periga cair. Bang bang!
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Resumo
Este trabalho é tecido em redes por três profissionais de escolas públicas e pesquisadoras com os
cotidianos escolares. Como vaga-lumes (Didi- Huberman, 2011), as praticantes resistem aos projetos
hegemônicos, que buscam ofuscar e apagar a luz pulsante que surge dos cotidianos escolares. As
pesquisas em andamento, ancoradas pelas Epistemologias do Sul, defendem a desinvibilização de
sujeitos, currículos e saberes, que se produzem nas escolas. Com Santos (2007), as pesquisadoras
reconhecem-se como investigadoras pós-abissais, onde as experiências profundas dos sentidos são
apropriadas nas pesquisas como força impulsionadora de produção de conhecimentos. Defendem que
é preciso ir além de só olhar e/ou observar, sendo necessário mergulhar (ALVES, 2008) com todos os
sentidos, percebendo as pequenas minúcias que ocorrem nos cotidianos escolares e formativos. As três
pesquisas articulam-se metodologicamente com as narrativas dos praticantes (CERTEAU, 2008) das
escolas, na compreensão que nelas estão vivos os indícios das redes de poderes e saberes, nas quais
estão presentes escolhas, desejos e possibilidades políticaspráticasexpressivas1 desses sujeitos. Afastando-se
de visões homogeneizantes e demeritórias de escolas, o trabalho apresenta como lócus a valorização da
escola pública brasileira, comprometida com a justiça cognitiva e social dos sujeitos que a faz a cada dia
e compromete-se com o exercício de denúncia do sucateamento e desvalorização do magistério
público. Assim, o pôster aborda questões que dialogam e se relacionam na perspectiva epistemológicopolítica dos estudos pós-abissais e do campo de estudos com os cotidianos, na defesa da pluralidade
dos processos de produção e circulação de conhecimentos, no reconhecimento da dinamicidade,
imprevisibilidade, incontrolabilidade, do caráter criativo, único e irrepetível do cotidiano escolar.
Palavras-chave: cotidiano escolar; currículos; Epistemologias do Sul.

Aprendemos com os estudiosos do cotidiano a juntar palavras na intenção de inventar novos significados: “princípio
da juntabilidade” que concede sentido e significado diferentes dos usuais, quando de sua separação (Alves, 2001).
1
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Resumo
A formação de professores tem sido foco de discussões e debates na área da Educação, por sua relação
direta com as práticas de ensino nas instituições educativas. Considera-se a grande articulação entre a
formação de professores e a Didática, reconhecendo seus objetos de estudos diferenciados, e a relação
ao processo de ensino e aprendizagem. Desse modo, o objetivo do painel é o de apresentar e discutir
pesquisas e prática sobre o campo da formação de professores em diferentes níveis de ensino
(Educação Básica e Ensino Superior). O primeiro trabalho desse painel apresenta os resultados de uma
pesquisa do tipo Estado do Conhecimento produzida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas: Formação
de Professores e Práticas de Ensino – FOPPE acerca das pesquisas sobre Formação de Professores no
âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina
(PPGE/UFSC), das teses e das dissertações do período entre 1984 e 2018. O segundo trabalho tem
como objetivo apresentar o mapeamento de teses e dissertações catalogadas na base eletrônica da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que tratam de professores
universitários em início de carreira, buscando identificar e analisar, por meio dos resumos, as
perspectivas teórico-metodológicas e discutir sobre a formação e identidade profissional docente na
universidade. O terceiro trabalho tem como objetivo evidenciar duas iniciativas de formação
continuada centrada na escola e os ganhos para os envolvidos. Apresentam dados de uma formação
centrada na escola e sua relação com o desenvolvimento profissional docente, que teve como foco o
trabalho com os professores coordenadores pedagógicos que atendem docentes iniciantes de duas
redes de ensino municipais, uma localiza no estado de Minas Gerais e outra no Estado de São Paulo.
Palavras-chave: Formação de Professores; Pesquisas na Formação de Professores; Prática na
Formação de Professores. Ensino Superior; Educação Básica.
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NAS PESQUISAS DESENVOLVIDAS PELO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA CATARINA
Juliano Agapito – SME/Joinville

INTRODUÇÃO
Este texto relata uma pesquisa coletiva, que tem como temática um levantamento das
produções acadêmicas em torno da Formação de Professores no Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGE/UFSC), desenvolvido pelo Grupo de
Estudos e Pesquisas: Formação de Professores e Práticas de Ensino - FOPPE (UFSC/CNPq).
O estudo foi desenvolvido com base na seguinte problemática: como se configura o campo
da Formação de Professores nas pesquisas produzidas nas teses e dissertações defendidas no
PPGE/UFSC no período entre 1984 e 2018? Estabeleceu-se como objetivo geral: mapear as teses e
dissertações em torno da Formação de Professores no PPGE/UFSC, desde sua criação (1984) até o
ano de 2018.
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O grupo de pesquisa FOPPE, responsável pelo desenvolvimento deste estudo, conta, no ano
de 2020, com 20 membros, sendo 6 pesquisadoras, 11 estudantes (iniciação científica, mestrado e
doutorado), e 3 colaboradores técnicos.O objetivo central do grupo é o de realizar pesquisas sobre a
profissão docente, relacionadas principalmente a aspectos que circunscrevem processos de
formação de professores, práticas de ensino, condições de trabalho, identidades e saberes docentes,
currículos

e

suas

implicações

no

trabalho

dos

professores,

consubstanciados

pelas

multideterminações do contexto social (FOPPE, 2020).
Sendo assim, o texto traz, em sua sequência, a fundamentação teórica que sustenta a
investigação, os procedimentos metodológicos adotados pelo grupo de pesquisadores, uma síntese
dos principais dados levantados e, por fim, as considerações a que se chegou mediante a
interpretação dos resultados.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A concepção de formação docente adotada nesta investigação tem como base a noção de
desenvolvimento profissional. Para Imbernón (2011), a profissão docente se desenvolve por
inúmeros fatores, tais como salário, mercado de trabalho, o clima de trabalho nas escolas, planos de
carreira docente e, certamente, pela formação permanente que o professor realiza ao longo de sua
vida profissional. Essa perspectiva é global e parte da premissa de que o desenvolvimento
profissional é um conjunto de fatores que possibilitam ou impedem que o professor progrida em sua
vida profissional.
Ao pensar a formação docente nesta perspectiva, Nóvoa (2009) evidencia a importância da
reflexão coletiva entre os docentes para que se dê sentido ao desenvolvimento profissional. Em
texto no qual defende uma formação de professores construída dentro da profissão, o autor elenca
cinco proposições que considera essenciais para que este tipo de formação aconteça:
(1) Sugere que a formação dos professores assuma um forte componente práxico, tendo
como referência o trabalho escolar; (2) que a formação passe para dentro da profissão, promovendo
uma cultura profissional como legado dos professores mais experientes aos mais jovens; (3) sugere
que esta formação atente-se à dimensão pessoal da profissão docente, que por fim reflete na ação
pedagógica; (4) que se valorize o trabalho cooperativo, ou seja, um exercício coletivo da profissão;
e (5) que a formação docente seja marcada pelo princípio da responsabilidade social, fortalecendo o
espaço público da educação (NÓVOA, 2009).
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O conceito de desenvolvimento profissional traz a ideia de continuidade, que se sobrepõe às
demarcadas concepções de formação inicial e continuada, embora estas devam, ainda, ser estudadas
e estruturadas a fim de atender às demandas específicas de cada uma delas. Neste sentido, Imbernón
(2011) argumenta que cabe à formação inicial fornecer as bases para a construção de um
conhecimento pedagógico especializado, dotando os futuros professores de uma bagagem sólida
nos aspectos científico, cultural, contextual, psicopedagógico e pessoal, habilitando-os a exercer a
tarefa educativa em toda a sua complexidade.
No que tange à formação continuada, as proposições de Nóvoa (2009) sugerem o
estreitamento dos laços entre trabalho e processos formativos, a fim de que as demandas desta
formação emanem do trabalho coletivo desenvolvido nas escolas. Neste mesmo viés argumentativo,
Imbernón (2011, p. 57-58) considera que este momento da formação deve “apoiar-se em uma
reflexão dos sujeitos sobre sua prática docente, de modo a lhes permitir examinar suas teorias
implícitas, seus esquemas de funcionamento, suas atitudes etc., realizando um processo constante
de autoavaliação que oriente seu trabalho”.
Ainda como especificidade da pesquisa ora relatada, é importante destacar o que se entende
por ‘formação inicial e continuada’, conceito este que se configura como uma das categorias
utilizadas para classificar os estudos levantados na coleta de dados. Trata-se da “formação e
certificação dos professores leigos em exercício” (ANDRÉ, 2009, p. 45), ou seja, aqueles docentes
que lecionavam, sem ter cursado a formação inicial em nível superior, e que o fizeram
concomitantemente ao desempenho da função.
Diante deste cenário conceitual, foi realizado o levantamento dos dados de pesquisa a serem
apresentados e discutidos. Para Romanowski e Ens (2006, p. 41), a realização deste tipo de estudo
se justifica por “possibilitarem uma visão geral do que vem sendo produzido na área e uma
ordenação que permite aos interessados perceberem a evolução das pesquisas na área, bem como
suas características e foco, além de identificar as lacunas ainda existentes”. As autoras destacam
também a importância que estes estudos podem ter na constituição do campo teórico de uma área
do conhecimento, ou mesmo para compreender as mudanças pelas quais tais áreas passam no
decorrer do tempo, mediante os avanços científicos, tecnológicos e socioculturais.
CAMINHO METODOLÓGICO
O presente estudo se adequa a uma abordagem qualitativa de pesquisa em Educação, por
meio da qual se desenvolveu um levantamento das produções acadêmicas acerca da temática
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Formação de Professores nas teses e dissertações do PPGE/UFSC. O Estado do Conhecimento
engloba uma revisão do que foi produzido sobre um determinado tema, sendo algo indispensável
para desencadear um processo de análise qualitativa dos estudos produzidos sobre uma temática.
“Este tipo de estudo caracteriza-se por ser descritivo e analítico” (ROMANOWSKI e ENS, 2006, p.
41).
O levantamento das teses e dissertações ocorreu a partir da busca pelas bases de dados nas
quais este corpus teórico encontra-se depositado. No repositório institucional da biblioteca
universitária da UFSC, foram encontradas 1309 teses e dissertações cadastradas, as quais passaram,
portanto, a compor o corpus documental de análise deste estudo.
O grupo de pesquisadores foi dividido em 4 subgrupos que ficaram responsáveis por coletar
os resumos, preenchendo um formulário criado pelo próprio grupo, para identificar: o número de
cadastro do trabalho na biblioteca; tipo do trabalho (dissertação ou tese); ano de publicação; título
da obra; autor(a); orientador(a); co-orientador(a); resumo; e palavras-chave.
Depois desta primeira etapa, decorreram: a classificação destes resumos nas categorias préestabelecidas; a análise coletiva dos trabalhados classificados na categoria Dúvidas; a definição de
novas categorias que emergiram como demandas deste processo inicial; entre outros
encaminhamentos que foram se apresentando ao grupo, no decorrer da investigação.
A criação das categorias iniciais nas quais os trabalhos foram classificados tomou por base o
estudo de André (2009), no qual a autora levanta e analisa a produção acadêmica sobre formação de
professores, propondo uma comparação entre as teses e dissertações defendidas nos anos 1990 e
2000.
Neste sentido, as teses e dissertações produzidas no PPGE/UFSC passaram pela seguinte
classificação: (1) formação inicial de professores; (2) formação continuada de professores; (3)
formação inicial e continuada; (4) professor; (5) práticas; (6) didática; (7) outros; e (8) dúvidas. Os
estudos classificados como dúvidas foram, na sequência, analisados novamente pelos pesquisadores
do FOPPE, a fim de que as dúvidas da primeira classificação fossem sanadas. A categoria ‘outros’
permaneceu, com aqueles trabalhos que não se adequaram a nenhuma das demais categorias,
mesmo depois do segundo momento de análise (coletiva).
Neste artigo, propõe-se a interpretação das teses e dissertações classificas nas categorias
relacionas à formação docente, a saber: ‘formação inicial de professores’ (44 trabalhos); ‘formação
continuada de professores’ (44 trabalhos); e ‘formação inicial e continuada’ (5 trabalhos). Vale
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ressaltar que as pesquisas sobre ‘formação inicial de professores’ e ‘formação continuada de
professores’, referem-se aos respectivos momentos do desenvolvimento profissional docente,
enquanto a categoria ‘formação inicial e continuada’, abarca os estudos sobre a formação e
certificação dos professores leigos em exercício.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O total de 93 trabalhados analisados neste artigo teve como critério de seleção a centralidade
da formação de professores em suas discussões. Este critério foi utilizado a fim de compreender
como o PPGE/UFSC tem direcionado suas pesquisas em torno desta temática. Esta decisão se fez
necessária, tendo em vista que, por se tratar de um programa de pós-graduação em Educação, a
formação de professores se mostrou presente em um número maior de trabalhos, porém, de modo
transversal a outras discussões que assumiam a centralidade dos estudos, o que não é interesse deste
texto.
No que tange aos anos em que estes estudos foram publicados, as dissertações selecionadas
contemplaram o período entre 2002 e 2014, enquanto as teses encontradas ficaram no período entre
1998 e 2017. A respeito desta questão temporal, um fato relevante que se identificou foi a relação
entre o aumento no número de pesquisas sobre formação de professores e as proposições de
políticas públicas que, no decorrer deste período, instituíram novas diretrizes nacionais para este
campo.
No biênio 2002-2003, o PPGE/UFSC desenvolveu 14 estudos sobre formação docente,
período esse em que foram instituídas as ‘Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena’. Tais
diretrizes constituíram-se de um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos observados
na organização institucional e curricular dos estabelecimentos de ensino e aplicados a todas as
etapas e modalidades da educação básica (BRASIL, 2002).
Na sequência, outro período em que se observa um crescimento na produção acadêmica
investigada acerca da formação de professores é o biênio 2006-2007 (20 estudos), em que
novamente ocorrem mudanças significativas na organização da formação docente no país. No ano
de 2006, foi publicada a Resolução nº 1/2006, mediante a qual foram instituídas as ‘Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura’. Tais diretrizes
aplicaram-se à formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos
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de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais
sejam previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 2006). Ou seja, documento que trouxe
modificações significativas à formação docente, em especial ao curso de Pedagogia, suscitando o
interesse dos pesquisados da área no PPGE/UFSC.
Por fim, o levantamento ainda identificou um terceiro momento de ampliação das pesquisas
em torno da formação docente, que foi o biênio 2013-2014 (19 trabalhos), no qual se observou uma
vinculação com as discussões sobre novas diretrizes que vieram a ser instituídas por meio da
Resolução nº 2 de 2015, que redefiniu as ‘Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial
em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos
de segunda licenciatura) e para a formação continuada’ (BRASIL, 2015).
A constatação destes três momentos em que houve o desenvolvimento de mais estudos sobre
a formação de professores evidencia a relação que se estabelece entre as pesquisas e a
implementação das políticas públicas. Destaca-se ainda que, nos dois primeiros momentos citados,
o número de pesquisas foi ampliado a partir da promulgação das respectivas diretrizes, enquanto no
terceiro momento (biênio 2013-2014), observa-se uma antecipação das discussões e produções
acadêmicas em relação à publicação dos documentos normativos.
Para além da observância temporal das pesquisas levantadas, a aproximação temática
também se mostrou relevante, haja vista que os estudos apresentaram determinados padrões que
podem ser, aqui, destacados, sobressaindo-se a relação entre as temáticas mais evidenciadas e as
linhas de pesquisa que compõem o PPGE.
O maior número de pesquisas que se aproximaram pelas temáticas foram os 13 estudos que
versaram sobre a formação de professores voltada para a infância. Os estudos abordaram elementos
como os direitos da criança (PIMENTEL, 2014), o lugar da infância na formação inicial de
professores de Educação Física (SILVA, 2009) e Pedagogia (THOMASSEN, 2003), a formação
continuada para professores da Educação Infantil (SANTOS, 2014; ZAPELINI, 2007) entre outros.
Estes estudos representam parte da produção decorrente de uma das linhas de pesquisa do
PPGE/UFSC, denominada ‘Educação e Infância’, que se propõe a desenvolver “estudos e pesquisas
sobre a educação da infância e o processo de produção de conhecimento nesta área, suas
especificidades no campo educacional relacionadas às práticas pedagógicas, à formação docente e
às políticas educacionais” (UFSC, 2020).
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Como segundo número expressivo de publicações, destaca-se 11 teses e dissertações que se
debruçaram sobre a análise das nuances de cursos de licenciatura em áreas específicas, tais como as
formações em Química, Educação Física, Pedagogia, Matemática, Língua Portuguesa, História e
Física. Tais estudos debateram questões pertinentes à cada área, tendo como cerne a formação de
professores. Evidenciou-se, aqui, um direcionamento às questões curriculares que normatizaram e
organizaram, no decorrer do tempo, tais cursos de licenciatura.
Neste sentido, aproxima-se a discussão da formação docente pelo viés do Currículo, que foi
o terceiro tema que contou com um número expressivo de pesquisas (10 estudos). Estão presentes
neste grupo de trabalho aqueles que discutiram, por exemplo, a diferenciação curricular dos cursos
de bacharelado e licenciatura (GASPAR, 2013; DIAS, 2011), e também a elaboração, instituição e
avaliação de diferentes diretrizes curriculares nacionais (SCHNEIDER, 2008; DURLI, 2007) e/ou
estaduais (COSTA, 2006).
Na organização do PPGE/UFSC, os estudos voltados ao currículo vinculam-se,
principalmente, à linha de pesquisa denominada ‘Sujeitos, Processos Educativos e Docência’. Tal
linha de pesquisa já foi identificada, em outros momentos do PPGE, como ‘Ensino e Formação de
Educadores’, e tem em sua ementa o desenvolvimento de investigações relacionadas a temas como:
“processos educativos escolares e não escolares, infâncias, juventudes e vida adulta, desigualdade
social, violências e educação, relações étnico-raciais e de gênero, teorias e políticas de currículo,
literatura infantil e juvenil, estética e linguagens e formação docente” (UFSC, 2020).
Como quarto grupo de pesquisas aproximadas, verificou-se a existência de 9 estudos que
abordaram políticas de formação docente. Evidentemente, muitos outros trabalhos fizeram
referências às distintas políticas de formação, contudo, este grupo de 9 teses e dissertações trouxe
esta proposta como central em suas discussões.
De políticas de formação continuada de redes específicas (ALVES, 2011; DIAS, 2017) a
políticas nacionais de formação inicial vinculadas a agendas internacionais (MASSON, 2009;
TRICHES, 2010/2016), neste grupo de estudos observa-se a vinculação com a linha de pesquisa do
PPGE/UFSC identificada como ‘Trabalho, Educação e Políticas’, que se propõe a desenvolver
estudos e pesquisas acerca da relação entre Trabalho, Educação e Política no contexto das relações
capitalistas de produção, articulando as noções de Estado, organizações multilaterais e relação
capital-trabalho na definição de políticas educacionais no capitalismo (UFSC, 2020).
Esta aproximação entre temáticas investigadas e as linhas de pesquisa se apresenta, ainda,
em outros estudos, que não serão aqui explicitados por não serem comportados no tamanho do
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texto, mas ampliam a contribuição do estudo para análise da produção acadêmica, do PPGE/UFSC
e da pesquisa sobre Formação de Professores.
No tocante à metodologia utilizada nos estudos, a pesquisa documental foi a mais anunciada
nos resumos analisados, sendo indicada em 57 trabalhos. Nem sempre se tratava de pesquisas
exclusivamente documentais, por vezes foram combinadas com outros tipos de pesquisa. Também
dentro desta mesma perspectiva de combinação entre tipos de pesquisa, apareceu a pesquisa
bibliográfica, mencionada 25 vezes.
Quanto a estes dois tipos de pesquisa mais mencionados, cabe ressaltar que ambas
apresentam semelhanças e que o elemento diferenciador está na natureza das fontes, pois a pesquisa
bibliográfica remete para contribuições de diferentes autores sobre a temática, o que se denomina de
fontes secundárias, enquanto a pesquisa documental recorre a materiais que ainda não receberam
tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias (SÁ-SILVA, ALMEIDA E GUINDANI, 2009).
No anúncio das metodologias utilizadas, 16 pesquisadores destacaram o trabalho
desenvolvido dentro de uma abordagem qualitativa. Na concepção de Severino (2007, p. 119), “são
várias metodologias de pesquisa que podem adotar uma abordagem qualitativa, modo de dizer que
faz referência mais a seus fundamentos epistemológicos do que propriamente a especificidades
metodológicas”. Sobre as especificidades metodológicas a que se refere o autor, a análise das
produções acadêmicas identificou que as formas mais utilizadas para coleta de dados foram a
entrevista (28 trabalhos), o questionário (16 trabalhos) e a observação (11 trabalhos).
Poucas pesquisas indicaram um referencial teórico-metodológico específico, ao menos não
de forma explícita que pudesse ser claramente identificado. Dentre aquelas em que tal indicação foi
feita, sobressaiu-se o materialismo histórico-dialético, tomado como referencial em 8 estudos.
Ainda acerca das ausências, 9 pesquisas não fizeram, em seus resumos, nenhuma referência aos
procedimentos metodológicos.
CONCLUSÕES
Em síntese, destacou-se a relação direta entre as pesquisas levantadas no PPGE/UFSC e as
políticas públicas no campo da formação de professores, principalmente aquelas vinculadas às
diretrizes nacionais instituídas no período estudado. Este aspecto coaduna com o procedimento
metodológico mais anunciado nos estudos, a pesquisa documental, por meio da qual foram
analisados os documentos condizentes à cada política pública.
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As temáticas foram diversas e vinculadas às linhas de pesquisa do programa, que no ano de
2020 são seis, mas que passaram por mudanças no decorrer da história do programa. Educação e
Infância, Políticas Públicas e Currículo foram algumas das temáticas mais investigadas, e
corroboram a identificação da relação, tanto entre temas e linhas de pesquisa, quanto entre temas e
políticas de formação (Diretrizes Curriculares Nacionais) instituídas ao longo dos anos.
De modo geral, os resumos trouxeram a maior parte das informações necessárias para a
análise, apesar de que em alguns deles os aspectos metodológicos não tenham sido devidamente
explicitados.
Entende-se que o Estado do Conhecimento contribuiu para configurar o campo da Formação
de Professores nas pesquisas do PPGE/UFSC, uma vez que foi possível realizar o mapeamento e a
classificação dos estudos, bem como identificar temas e demais elementos de pesquisa. Contribuiu
também para fomentar as discussões no âmbito da formação docente a nível nacional, considerando
a relevância que o referido PPGE tem assumido no decorrer de sua história.
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Resumo
Este artigo apresenta um estudo do tipo Estado do Conhecimento realizado pelo Grupo de Estudos e
Pesquisas: Formação de Professores e Práticas de Ensino – FOPPE acerca das pesquisas sobre
Formação de Professores no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Federal de Santa Catarina (PPGE/UFSC). A problemática e o objetivo, de modo geral, referem-se ao
mapeamento e à análise das teses e dissertações produzidas no período entre 1984 e 2018. A
fundamentação teórica adotada elenca os principais conceitos que sustentam o estudo, tais como a
Formação Docente (NÓVOA, 2009), Formação Inicial e Formação Continuada de Professores
(IMBERNÓN, 2011), e pesquisas do tipo Estado do Conhecimento (ROMANOWSKI e ENS, 2006).
A metodologia de pesquisa selecionada para o estudo assume uma abordagem qualitativa, a pesquisa foi
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desenvolvida coletivamente e ancorada em categorias estabelecidas por André (2009). Os resultados
tomam por base um total de 93 trabalhos em que a Formação Docente teve centralidade na discussão.
Foi possível identificar que a produção acadêmica analisada reflete o modo como o PPGE/UFSC tem
se estruturado em sua trajetória, direcionando as pesquisas para temáticas fundantes das linhas de
pesquisa do programa, como Formação de Professores para a Infância, Políticas de Formação,
Currículo, entre outras. Ademais, o estudo aponta algumas importantes contribuições para o referido
PPGE, no sentido de contribuir com sua constituição identitária, bem como para o campo de pesquisa
da Formação de Professores de modo geral, que tem no material analisado um retrato de como a área
vem se desenvolvendo no período estudado.
Palavras-chave: Formação de Professores; Estado do Conhecimento; Programa de Pós-Graduação em
Educação.
FORMAÇÃO E IDENTIDADE DOS DOCENTES UNIVERSITÁRIOS EM INÍCIO DE
CARREIRA
Zenira Maria Malaccone Signori – UFSC
Márcia de Sousa Hobold – UFSC
Giovanna O. de O. Martin Franchi – UFSC

INTRODUÇÃO
A Universidade brasileira enfrenta um momento histórico-social de muitos desafios que
acaba por comprometer a identidade da própria instituição, ameaçada, pois de se descaracterizar
integralmente, até mesmo, em sua própria sobrevivência. Nesse cenário atual, de circunstâncias
instáveis no que concerne ao funcionamento e condições de sobrevivência das universidades, se
impõe ao professor mudanças que tornam cada vez mais complexo o exercício da docência,
especialmente no período inicial da profissão. É oportuno mencionar que, historicamente, se
legitima a ideia de que o domínio do conhecimento específico e ser um pesquisador de excelência
são o suficiente para garantir uma atividade docente universitária exitosa.
No entendimento de Zabalza (2004) vivemos um momento de profundas mudanças na
Universidade, tanto em sua estrutura de ensino, dinâmica de funcionamento e seu sentido social,
que levam a questionamento sobre a concepção e papel social da universidade. Para o autor, ser um
bom cientista é importante para um ensino de qualidade, mas não é suficiente, se faz necessário ser
um bom formador, buscando modos de promover o desenvolvimento e a maturidade de seus
estudantes, contribuindo assim, para que estes construam uma visão alargada da realidade. O
pesquisador esclarece que muitos professores universitários “autodefinem-se mais sob o âmbito
científico (como matemáticos, biólogos, engenheiros ou médicos) do que como docentes
universitários (como “professor” de...)”. Sua identidade – o que sentem com relação ao que são e
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sabem; livros que leem, colegas com quem se relacionam, eventos que frequentam, conversas
profissionais – se aproximam muito mais das suas especialidades científicas do que suas atividades
docentes (IDEM, p.107).
Ao tratar dos saberes dos professores universitários, Cunha (2004), sublinha que estes são
permeados pelos saberes da sua profissão de origem, ou seja, antes de ser professor engenheiro o
docente é o profissional engenheiro e assim, no entendimento da autora, o professor universitário é
um profissional do ramo técnico que primeiramente privilegia sua profissão de origem e, somente a
posteriori vê-se como professor.
A docência universitária é relevante, constitui-se tarefa complexa e de alta exigência
intelectual, que requer conhecimentos científicos, bem como conhecimentos pedagógicos.
Consideramos pertinentes as colocações de Cachapuz (2002), que, ao falar sobre formação docente
para o ensino universitário destaca que o que se quer é uma formação pedagógico-profissional, pois
para o autor, pode-se até ter uma excelente formação científica e, no entanto, ter uma atuação
ínfima no sentido de promover a aprendizagem em sala de aula. O autor define formação
pedagógico-profissional como o conjunto de saberes – conhecimento científico, conhecimento
didático, competências, atitudes, atenção ao outro, dentre outras. O entendimento de Cunha e
Zanchet (2010) é na mesma direção, consideram que os professores universitários, iniciantes ou
mais experientes, precisam se apropriar de determinados conhecimentos, habilidades e atitudes e,
insistem que a docência é uma atividade profissional na medida em que a formação é permanente e
reconhecida.
Marcelo Garcia (1999) e Huberman (2013) ao tratarem do início da docência, caracterizam
este como um momento de tensões e desafios, ressaltam que os professores experimentam no
cotidiano da sala de aula uma multiplicidade de situações não contempladas no processo de
formação inicial. Nas palavras de Huberman (2013, p. 39) o início da carreira docente se traduz em
um momento de “sobrevivência” e de “descoberta”, sendo que, os dois aspectos são vividos em
paralelo e, de modo geral, é o segundo que possibilita suportar o primeiro. Este autor desenvolveu
um percurso que identifica fases e etapas que visam compreender o ciclo vital dos professores. Em
seu entendimento, o professor se depara com uma realidade que está posta, de contradições, e que
de imediato não está preparado para enfrentar, pois há um distanciamento entre o que projetou e o
cotidiano da sala de aula, dificuldades em relação a prática pedagógica e as questões de ensino que
requerem ajustes e adaptações. É também um momento de entusiasmo, experimentação, de sentir-se
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responsável pela aula, pelos estudantes, pelos programas, um momento de constituição da
identidade profissional, de esforço para permanecer na profissão.
Marcelo Garcia (1999, p. 113) descreve o período inicial da docência como um momento de
“tensões e aprendizagens intensivas em contextos geralmente desconhecidos, e durante o qual os
professores principiantes devem adquirir conhecimento profissional”. Para o autor é uma fase de
aprender a ensinar, em que ocorre a transição de estudante a docente, período este em que o
professor busca seu lugar, seu espaço, conhecimento profissional, maturidade intelectual e
equilíbrio, ou seja, fase basilar para a constituição da docência e da identidade profissional.
Em face do exposto, ressaltamos a importância de refletirmos sobre o processo de iniciação
na docência universitária. Pesquisadoras como Papi e Martins (2010), Cunha e Zanchet (2010),
Cunha (2014) já indicaram em seus estudos a necessidade de pesquisas cujo objeto seja o professor
universitário em início de carreira. Nessa direção, propusemo-nos no presente texto apresentar
mapeamento de teses e dissertações catalogadas no portal CAPES que exploraram o tema professor
universitário em início de carreira, sistematizando as principais categorias sob as quais as pesquisas
analisadas foram construídas; e mais, refletir sobre a formação e identidade profissional.
Entendemos que o desafio de compreender, a partir de um balanço de pesquisas existentes, as
questões relacionadas à docência universitária são relevantes na medida em que apresenta o que
vem se produzindo nessa área, revelando indícios sobre demandas de investigação, bem como
possíveis lacunas.
O texto apresenta-se organizado em quatro momentos: caminho metodológico; o que dizem
as pesquisas sobre a temática; uma breve reflexão sobre o professor universitário em início de
carreira e questões relacionadas à formação e à identidade e, por fim, tecemos algumas
considerações finais.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada na base de dados eletrônica da CAPES, com
base em teóricos da área educacional que estudam os temas formação, identidade, professor
universitário em início de carreira, dentre outros. Iniciamos a pesquisa com a identificação das teses
e dissertações, seguindo com a leitura dos resumos para levantamento de informações pertinentes à
pesquisa, elaboração de síntese, destacando os principais aportes teórico-metodológicos. Em um
segundo momento, realizamos as leituras consideradas fulcrais para as análises e reflexões.
Iniciamos a busca na base de dados utilizando os seguintes descritores: “professor iniciante”,
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“professor ingressante”, “professor em início de carreira” e “professor principiante”. Para
alcançar o objetivo que nos propomos neste estudo (analisar o professor universitário em início de
carreira), na sequência, analisamos as pesquisas com os seguintes descritores: “professor
universitário iniciante”, “professor universitário ingressante”, “professor universitário em
início de carreira”, “professor universitário principiante”. Tendo em vista que os resultados,
considerando os descritores iniciais, apresentaram poucos trabalhos, incluímos mais um descritor, a
saber: “professores universitários iniciantes”. Cabe esclarecer que a utilização do descritor no
plural elevou o número de 5 para 18 produções analisadas. O recorte temporal compreende o
período 2008 a 2018. Para a definição deste marco consideramos a proposta do Programa de Apoio
a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), instituído pelo
Decreto no 6.096/2007 e que provocou mudanças nas universidades federais ampliando o acesso e
permanência na graduação. Identificamos no período de 2008 a 2018: 143 produções com o
descritor “professor iniciante”, 10 com os descritores “professores ingressante”, 10 com o
descritor “professor em início de carreira”, 14 com o descritor “professor principiante” e 215
trabalhos com o descritor “professores iniciantes”, totalizando 393 teses e dissertações. Conforme
salientamos essa fase se deu apenas com o intuito de quantificar para então identificar quantos
desses trabalhos tratam do professor universitário em início de carreira, objetivo central de nossa
análise.
Na segunda etapa, a partir da classificação, selecionamos as pesquisas com a temática:
professor universitário em início de carreira, totalizando 18 trabalhos, 5 com o descritor
“professor universitário iniciante” e 13 com “professores universitários iniciantes”. Destas,
excluímos as repetições e as que embora mapeadas com o descritor professores universitários
iniciantes, ao ler os resumos identificamos que não tratavam da temática, chegando assim, a um
total de 11 produções que apresentaram como eixo central o professor universitário em início de
carreira.
O QUE MOSTRAM AS PESQUISAS
Dentre os 11 trabalhos analisados 7 são de teses e 4 de dissertações. Com relação à
perspectiva metodológica, nas 11 pesquisas (100%), os autores basearam-se nos princípios da
abordagem qualitativa. Na análise de Bogdan e Biklen (1994, p. 49), a investigação qualitativa
"exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para
constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso
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objeto de estudo" sendo desafiadora no que tange a extrair das expressões e silêncios dos
interlocutores as pistas que permitem compreender os fenômenos.
Os autores de 10 estudos utilizaram a entrevista semiestruturada como abordagem
metodológica, apresentando as narrativas dos professores, sujeitos da pesquisa. A escolha nessa
perspectiva é relevante considerando a concepção de Lüdke e André (2015) quando sinalizam que
esta permite a captação imediata e corrente da informação que se busca. Sinalizam ainda que a
entrevista permite o aprofundamento de questões apresentadas por outras técnicas de coleta de
dados de alcance mais superficial, como por exemplo, o questionário. E, talvez, esse seja o motivo
pelo qual apenas dois pesquisadores investiram na aplicação de questionário e 4 realizaram análise
documental. Os autores, de um modo geral, utilizaram Bardin (2007) como referência para análise
do conteúdo das entrevistas.
Entre os principais aportes teóricos, os mais citados são: Carlos Marcelo Garcia, Selma
Garrido Pimenta, Antonio Nóvoa, Michaël Huberman, Miguel Zabalza, Maurice Tardif, Maria
Izabel da Cunha, Marcos Mazetto. Estes autores defendem que o período de inserção na docência, é
um momento fulcral na constituição da identidade docente e desenvolvimento profissional, ao
mesmo tempo em que é considerado um período difícil, crítico e decisório quanto à permanência ou
não na docência. Os estudos do autor Michael Huberman subsidiaram a análise e reflexão dos
pesquisadores no que tange a fase inicial da carreira, especialmente, por tratar sobre o ciclo de vida
profissional dos professores, sobretudo, os conceitos referentes ao início de carreira.
O estudo evidenciou que a maioria das pesquisas tratava de questões como:
profissionalidade docente, formação do professor no início da carreira, estabelecendo relação com o
processo de aprendizagem docente, desenvolvimento profissional, chamando a atenção para a
prática pedagógica do professor iniciante em um momento de transição de estudante para professor
e as dificuldades enfrentadas. Marcelo Garcia (1999) subsidiou a discussão sobre os conceitos de
formação docente e desenvolvimento profissional dos professores.
Uma categoria presente na maioria das pesquisas é a profissionalidade docente. Roldão
(2005) afirma que a profissionalidade pode ser analisada na interdependência de quatro descritores,
que constituem a base de saberes para o exercício de uma profissão: o reconhecimento social da
especificidade da função relacionada à atividade; o saber específico necessário ao desenvolvimento
da atividade e sua natureza; o poder de decisão e autonomia sobre a ação desenvolvida; a
pertença de um corpo coletivo que partilha, regula e defende, intramuros desse coletivo, o saber
que o legitima.
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Dois trabalhos apresentam como questão central o professor e a utilização das tecnologias.
Nesse sentido, Cunha (2010) adverte que a universidade é também afetada pela “revolução
tecnológica” considerando que esta repercute em novas formas de distribuição da informação. Na
conjuntura atual, com os meios digitais, cada vez mais, a informação é disponibilizada diretamente
ao usuário e, desse modo, o papel docente é colocado em xeque.
Com relação aos resultados, grande parte das pesquisas revela o quanto questões
concernentes aos processos de gestão da universidade, a ausência da formação para docência, ser
professor e pesquisador ao mesmo tempo, dentre outros interferem no exercício da docência no
início da carreira. Os pesquisadores defendem que a formação pedagógica precisa fazer parte da
política institucional, especialmente, promovendo espaços de interações e promovendo debates
coletivos, fortalecendo assim, a identidade institucional e a identidade pessoal do professor.
Feldkercher (2015) afirma que os jovens professores universitários iniciantes, na transição de
estudantes a professores, se constituem docentes por meio das descobertas e desafios de suas
práticas, do resgate de suas experiências enquanto estudantes, da relação que estabelecem em aula,
de modelos e antimodelos de professores, assim como, das inseguranças e motivações para ensinar.
FORMAÇÃO E IDENTIDADE DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO EM INÍCIO DE
CARREIRA
De acordo com Silva Jr. e Sguissardi (2001), as políticas educacionais elaboradas para o
ensino superior no Brasil fortaleceram o processo de expansão deste nível trazendo mudanças e
consequências para o trabalho docente na universidade. Dentre estas, está a constituição de um
professor de tempo parcial, que para se sustentar na academia se envolve com atividades de
pesquisa, pós-graduação e produtividade acadêmica, distanciando-se das atividades de ensino e,
exercendo, de certo modo, mecanicamente o ato de dar aulas, tornando-se insensível as condições
concretas da práxis pedagógica.
O processo de expansão das universidades levou a uma necessidade de contratar, de forma
também massiva, professores para atender a expressiva demanda de novos estudantes. Com isso,
ocorre a renovação do corpo docente com ingresso de jovens professores doutores, recémformados, iniciando a primeira experiência na docência. Estudo realizado por Feldkercher (2015, p.
98) indica que os “recém-doutores que ingressam na carreira docente podem configurar um novo
perfil de professor universitário”. Se antes esses professores eram profissionais com larga
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experiência em seus campos de atuação, hoje são doutores-pesquisadores de seus campos de
conhecimentos.
Existem aspectos da profissão docente que os cursos de formação inicial não conseguem
contemplar de forma plena e que só são percebidos a partir do momento que o professor ingressa na
profissão, com a prática cotidiana. Indubitavelmente, a aprendizagem profissional se dá pelo acesso
ao conhecimento historicamente e culturalmente produzido, incluindo-se os de base técnicocientifico específicos da profissão, mas não são suficientes, haja vista que a aprendizagem se
fortalece a partir das relações estabelecidas, durante o exercício da docência e por meio da
articulação dos conhecimentos teóricos com a prática que é sempre peculiar ao contexto. No dizer
de Cunha e Zanchet (2010, p. 192) o início de toda profissão “inclui o reconhecimento de sua
cultura, do estatuto que ocupa na pirâmide social e do trabalho das peculiaridades sociopolíticas que
a caracterizam”.
Pimenta (2013) chama a atenção para o fato de que os professores ao chegar à docência
universitária trazem consigo as mais diversas experiências do que é ser professor. Experiências que
adquiriram como estudantes de diferentes professores ao longo da trajetória escolar. Experiências
que possibilitam refletir sobre quem era bom professor em conteúdo, mas não em didática,
apresentando dificuldades para ensinar. Para a autora “formaram modelos “positivos” e
“negativos”, nos quais se espelham para reproduzir ou negar” (IDEM, p. 79).
Pimenta e Anastasiou (2002) entendem que um dos grandes desafios no início da carreira
diz respeito ao professor assumir sua identidade docente, de ver-se como professor universitário,
período em que faz a transição de estudante a professor gerando conflitos identitários. As autoras
asseveram que os conhecimentos docentes se constituem pelo entrelaçamento da trajetória pessoal e
profissional de cada professor e concluem que estes, via de regra, não se identificam como
professores, uma vez que olham para o ser professor e a universidade sob o ponto de vista de ser
estudante. O desafio que se impõe é o de “construir a sua identidade de professor universitário, para
o que os saberes da experiência não bastam” (IDEM, p. 79).
A análise de Gatti (2003) é na mesma direção das autoras anteriormente referenciadas
quando ressalta que não se pode ver os professores como seres abstratos, ou, essencialmente
intelectuais, mas sim, como seres essencialmente sociais, com identidades pessoais e profissionais
próprias, imersos em uma vida grupal na qual partilham uma cultura e de cuja relação deriva seus
conhecimentos, valores e atitudes. Faz-se necessário considerar, ainda, o papel de eventos mais
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amplos “sejam sociais, políticos, econômicos ou culturais, com seus determinantes que perpassam a
vida grupal ou comunitária” (IDEM, p 196).
Por sua vez, Nóvoa esclarece que a identidade não é um dado adquirido, não é uma
propriedade ou produto. Para esse autor “a identidade é um lugar de lutas e conflitos, espaço de
construção de maneira de ser e estar na profissão” (2013, p. 16). Enfatiza que o processo identitário
passa pela capacidade que temos de exercer com autonomia a atividade docente, sendo impossível
“separar o eu profissional do eu pessoal” (IDEM, p. 17).
CONCLUSÕES
Ao nosso entender as produções sobre o tema professor universitário em início de carreira
não são expressivas quantitativamente, demostrando assim a necessidade e pertinência de pesquisas
nessa direção, que priorizem a docência universitária. Quando se trata do professor iniciante na
educação básica existe uma preocupação, ainda que aquém do desejável, de gestores na elaboração
de políticas de acolhimento e implantação de programas para propiciar uma inserção na docência.
Contudo, no que tange a inserção dos professores iniciantes na docência universitária políticas e
programas são ínfimos.
Vivenciamos, em escala mundial, um contexto social permeado por disparidades e
incongruências, em que a riqueza de poucos coexiste com a pobreza e exclusão de grande parte da
sociedade gerando desigualdades que, inevitavelmente, afetam a atuação do professor. Afinal, como
sinaliza Apple (2017) não podemos considerar a educação um conjunto isolado de instituições, tão
pouco está imune às desigualdades que perpassam a própria sociedade., Não se espera resolver os
problemas atuais e ter resultados substanciais no contexto universitário apenas com políticas e
programas de inserção, se faz necessário refletir e fazer enfrentamentos frente as estruturas
vigentes, e mudanças estruturais como desprestigio da profissão e da carreira, sobrecarga de
trabalho, baixos salários, ameaças a liberdade de cátedra, contingenciamento de recursos, dentre
tantas outras situações que tem impactado o trabalho do professor e, por consequência, a qualidade
do ensino.
Considerando que o professor é o principal ator (dentre outros) na configuração do processo
educativo, vale ressaltar, tendo como base a reflexão de Gatti (2003) que é muito simplista pensar
que o rol de conhecimentos adquiridos em processos de formação inicial ou continuada será
suficiente para se constituir docente universitário. Entendemos que a cultura, o meio social e os
significados partilhados permeiam as experiências individuais, que por sua vez constroem as
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referências para a ação dos sujeitos professores. Logo, não se pode refutar que o conhecimento é
enraizado na vida social, política, econômica e cultural, expressando e estruturando a identidade,
bem como as condições sociais dos que dele partilham.
As ações educacionais que objetivam engendrar mudanças conceituais, de atitudes e práticas
precisam levar em conta que tanto a identidade como o desenvolvimento profissional se constituem
em um processo contínuo e ininterrupto, que percorre toda a trajetória profissional do professor,
buscando sempre

aprimorar a sua práxis pedagógica e, portanto, a importância de se investir de

forma mais efetiva em políticas voltadas à formação desses profissionais, especialmente, porque
vivemos um momento em que o conhecimento tem validade limitada e, por consequência, a
formação deve ser contínua e com o propósito de contribuir para que os professores universitários
não permaneçam arreigados apenas a um saber disciplinar, mas sim, entendam a importância do
diálogo com os diferentes campos do saber, ressaltando-se os de caráter pedagógico.
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Resumo
O presente texto tem por objetivo apresentar o mapeamento de teses e dissertações catalogadas na base
eletrônica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que tratam de
professores universitários em início de carreira, buscando identificar e analisar, por meio dos resumos,
as perspectivas teórico-metodológicas e discutir sobre a formação e identidade profissional docente na
universidade. Entendemos que o desafio de compreender por meio de um balanço de pesquisas
existentes as questões relacionadas à docência universitária são relevantes na medida em que
apresentam a produção na área, revelando indícios sobre demandas de investigação, bem como lacunas
existentes. Esta pesquisa identificou 11 produções que apresentam como eixo central de análise o
professor universitário em início de carreira. Destas, 7 são teses e 4 dissertações. O estudo evidenciou
que a maioria das pesquisas trata de questões como: profissionalidade docente, formação do professor
no início da carreira, estabelecendo relação com o processo de aprendizagem docente, desenvolvimento
profissional, prática pedagógica e dificuldades enfrentadas. Os principais aportes teóricos que
subsidiaram as análises foram: Carlos Marcelo Garcia, Selma Garrido Pimenta, Antonio Nóvoa.
Michaël Huberman, Miguel Zabalza, Maurice Tardif, Maria Izabel da Cunha, Marcos Mazetto.
Ressaltamos que as ações educacionais que objetivam engendrar mudanças conceituais, de atitudes e
práticas precisam levar em conta que a identidade docente se constitui em um processo contínuo e
ininterrupto, que percorre toda a trajetória profissional do professor, buscando sempre aprimorar a sua
práxis pedagógica e, portanto, a importância de se investir de forma mais efetiva em políticas voltadas a
formação desses profissionais. Concluímos que as produções sobre o tema não são expressivas
quantitativamente, demostrando assim a necessidade e pertinência de pesquisas nessa direção.
Palavras-chave: Professor em início de carreira; Professor universitário; Identidade; Formação
docente.
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FORMAÇÃO CENTRADA NA ESCOLA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
DOCENTE: INICIATIVAS DE APOIO AOS PROFESSORES INICIANTES
Francine de Paulo Martins Lima – UFLA
Ana Maria Gimenes Corrêa Calil – UNITAU
Ana Lúcia Madsen Gomboeff – PUC-SP
Gabriela de Castro Loech Amorim – UNITAU

INTRODUÇÃO
É certo que não é de hoje que questões relacionadas à formação docente é pauta de
discussões em diferentes instâncias - políticas e educacionais – e que a qualidade do ensino e dos
processos de aprendizagem pelos estudantes está diretamente ligada, também, à qualidade da
formação do corpo docente, seja na educação básica ou ainda na educação superior. De acordo com
Canário (2012, p.133), não se trata de um fato novo, mas de uma problemática que “passou a estar
no centro das políticas educativas desde meados do século XX, com a expansão da escolarização de
massas e, em particular, com a ‘explosão escolar’ ocorrida nos anos 60”.
Debates realizados na Conferência de Desenvolvimento profissional dos professores para a
qualidade e para a equidade da aprendizagem ao longo da vida, no ano de 2007, pelo Conselho da
União Europeia, enfatizaram a importância de se traçar boas estratégias de formação de professores
para qualificação dos processos educacionais e recomendaram que os Estados “incluam entre as
suas ‘grande prioridades’ a de manter e melhorar a qualidade da formação de professores ao longo
de toda a sua carreira” (CANÁRIO, 2012, P.133).
Nessa perspectiva, compreende-se que iniciativas governamentais de formação docente são
necessárias de modo que possam ocorrer de forma a considerar além da dimensão técnica da
profissão, questões que abarcam a formação na sua dimensão política, apoiada em valores éticos,
estéticos e culturais, necessários ao desenvolvimento humano e profissional.
Nesse sentido, pensar em iniciativas de formação docente supõe contemplar aspectos que se
referem à articulação entre a teoria e a prática da profissão desde a formação inicial, em uma
perspectiva de formação situada e apoiada não apenas nas teorias, mas também no contexto em que
se desenvolve a profissão propriamente dita, ou seja, o chão da escola. Para tanto, é necessário o
estreitamento das relações entre as instituições formadoras e o contexto da educação básica universidade e a escola-, de forma que seja possível uma formação profissional apoiada na ideia de
desenvolvimento profissional docente, de elaboração e reelaboração dos conhecimentos
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profissionais advindos da formação inicial, da formação continuada e das situações vivenciadas e
experienciadas ao longo da profissão.
O conceito de desenvolvimento profissional docente, explicam Fiorentini e Crecci (2013)
com base em Ponte (1998), distancia-se das propostas tradicionais de formação de professores,
muitas

vezes,

pontuais,

descontínuas

e

ancoradas

em

aprendizagens

superficiais

e

descontextualizadas. Essa concepção de formação docente pressupõe assimilação de conhecimentos
que devem ser replicados e que, na maioria das vezes, distanciam-se da realidade da escola e das
necessidades dos profissionais que nela atuam, afastando a possibilidade de reflexão sobre a prática
e de produção de conhecimento pedagógico (CACHAPUZ, 2003).
Considerando a necessária articulação entre a universidade e a escola nos processos de
formação docente, seja inicial ou continuada, em uma perspectiva de desenvolvimento profissional,
este trabalho tem como objetivo evidenciar duas iniciativas de formação continuada centrada na
escola com vistas ao acolhimento de professores iniciantes e os ganhos para os envolvidos. Assim,
nesse texto, optamos por delinear o entendimento de formação centrada na escola e sua relação com
o desenvolvimento profissional docente. Na sequência, serão descritas duas iniciativas de formação,
tendo como foco nos professores coordenadores/supervisores/diretores pedagógicos que atuam com
os docentes iniciantes, assim como os próprios professores iniciantes de duas redes de ensino
municipal, localizas nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Por fim, serão pontuadas as
impressões dos participantes acerca da formação, as aprendizagens e ganhos na participação nas
iniciativas de formação centrada na escola, de forma especial, para os professores iniciantes.
FORMAÇÃO CENTRADA NA ESCOLA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE
A ideia de formação centrada na escola vem sendo defendida por diferentes autores
(Marcelo Garcia (2009); Canário (2000); Nóvoa (2009)), e entendemos ser esta uma possibilidade
concreta de discussões e reflexões contextualizadas na prática pedagógica e na busca por
alternativas para superar os desafios postos pelo dia a dia da escola e da sala de aula e,
consequentemente, de desenvolvimento profissional.
Canário (2000), defende que a aprendizagem profissional ocorre num processo contínuo e
de interações entre os diferentes profissionais da educação, pressupondo uma atitude de
ressignificações dos conhecimentos adquiridos na formação inicial, em uma perspectiva de
desenvolvimento profissional, entendido como “um plano sistemático para melhorar a prática de
trabalho, as crenças e conhecimentos profissionais com o propósito de aumentar a qualidade
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docente investigativa e de gestão” (IMBER�”
N, 2010, P.477). Assim, esse d esenvolvimento não
ocorre de forma isolada, pressupõe o envolvimento de uma comunidade escolar, de docentes e de
gestores empenhados com o processo de mudança e de qualificação da ação docente.
De acordo com Carlos Marcelo (2009, p.05), “o desenvolvimento profissional é concebido
como um processo colaborativo, ainda que se assuma que possa existir espaço para o trabalho
isolado e reflexivo”. O autor admite que não há um modelo ou uma única forma de
desenvolvimento profissional e destaca que a análise e reflexão da realidade de cada escola deve ser
levada em consideração para que as necessidades reais sejam contempladas. A definição
apresentada por Carlos Marcelo nos remete novamente à relevância de uma formação em contexto,
do envolvimento de um grupo profissional para a qualificação de cada membro do grupo, em uma
perspectiva de trabalho reflexivo e colaborativo. Essa forma de atuação supera os modelos de
formação que, em sua maioria, tem um caráter meramente prescritivo, pautado na ideia de
compensação da “defasagem” dos docentes e/ou profissionais da escola e de transmissão e
acumulação de saberes, cujos processos de reflexão e possibilidades de ressignificação pelos
docentes são diminuídos ou inexistentes.
Tendo como premissa a qualificação dos docentes, em uma perspectiva de formação
centrada na escola e de desenvolvimento profissional, entendemos que diferentes são as demandas
apresentadas pelos professores e equipe gestora para a qualificação dos processos de ensino e de
aprendizagem. Admitimos que essas demandas não se resumem apenas ao ato de ensinar, mas
também à adaptação ao contexto escolar, às condições de trabalho, às questões de relacionamento
entre pares, atendimento às orientações e prescrições das diferentes instâncias educacionais, entre
outras.
O desenvolvimento profissional de todos os profissionais que atuam na escola, bem como a
abordagem das questões que surgem no dia a dia da escola e que ultrapassam a dimensão técnica da
formação, contribui com o desenvolvimento de processos que melhoram o contexto de trabalho
(IMBERNÓN, 2010). Destaca-se ainda, as diferentes demandas advindas de professores
considerados experientes e de professores iniciantes.
Quando pensamos nos professores iniciantes e suas demandas, a necessidade de cuidado e
atenção se tornam ainda mais latentes. De acordo com Reali, Tancredi e Mizukami (2010) e
Marcelo Garcia (2009) os cinco primeiros anos de trabalho são os que caracterizam o professor
iniciante. Esse período é um momento difícil e complexo e compreende fase específica do processo
de aprendizagem da docência que não acaba na conclusão da licenciatura.
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Diante do exposto, entendemos que iniciativas de indução e acolhimento aos docentes
iniciantes são essenciais para a aquisição do sentimento de segurança e até mesmo permanência
deles na profissão. Nesse sentido, discorreremos a seguir sobre o percurso metodológico e sobre
duas iniciativas de formação docente centrada na escola, tendo como foco o apoio aos professores
iniciantes, em uma perspectiva de indução e acolhimento.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa-colaborativa, a qual possibilita a criação de espaços coletivos de
aprendizagem e de desenvolvimento profissional dos sujeitos envolvidos, sobretudo dos professores
iniciantes, permitindo a produção e o compartilhamento de conhecimentos, notadamente no
contexto da escola. Nessa perspectiva, pensar em uma formação, no ambiente escolar, faz desse
local, lugar prioritário de trocas e reflexões, por contar com uma grande concentração de vivências,
posturas e saberes. Não compreende apenas uma formação visando a técnicas e procedimentos, mas
sobretudo uma formação carregada de ideologias, valores e crenças. Portanto, trata-se de uma nova
forma de agrupar, com enfoque nos conteúdos e nas estratégias, os protagonistas e os propósitos da
formação.
A pesquisa colaborativa se distingue das práticas tradicionais de investigação, pois têm os
professores como participantes nas decisões de responsabilidades pelas ações que o grupo acredita
necessárias ao desenvolvimento em conjunto, o que possibilita transformar uma determinada
realidade educativa. Essa forma de pesquisa caracteriza-se como um processo formativo, em
parcerias nas relações pessoais em torno de um objetivo comum. Pauta-se na construção dos
diálogos e de respeito mútuo por meio de um trabalho coletivo e colaborativo (IBIAPINA, 2008).
Foram participantes desse estudo professores de duas redes municipais de ensino, uma
localizada no Sul de Minas Gerais (55 docentes atuantes na equipe de apoio pedagógico: 45
coordenadoras/supervisoras e 10 diretoras) e outra no interior do estado de São Paulo (uma diretora,
uma coordenadora pedagógica e sete professores). Em ambas situações, os dados foram coletados
por meio de registros de áudio e diário de bordo dos pesquisadores, além de registros realizados
pelos participantes dos encontros formativos.
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INICIATIVAS DE FORMAÇÃO CENTRADA NA ESCOLA: GANHOS E APRENDIZAGENS
“As trocas foram significativas, bem como a possibilidade de A primeira iniciativa,
intitulada “Diálogos Pedagógicos”, foi desenvolvida em uma rede de ensino de um município do
Sul de Minas Gerais e teve objetivo fomentar os processos de desenvolvimento profissional docente
em uma perspectiva de formação docente centrada na escola, considerando as demandas e
necessidades apresentadas por aqueles que dela fazem parte. A proposta foi a de realizar encontros
de estudos e diálogos entre os membros da equipe pedagógica, - coordenação, supervisão e direção
escolar - com vistas à análise, reflexão e investigação acerca dos processos pedagógicos e
possibilidades de qualificação do apoio aos docentes e ao trabalho desenvolvido por eles em sala de
aula, permitindo a ressignificação das questões afetas ao ensinar e ao ser professor, notadamente
daqueles considerados iniciantes, ou seja, que possuem de um a cinco anos de docência. A intenção
é a de sensibilizar a equipe pedagógica para o desenvolvimento de processos de acolhimento e
acompanhamento dos professores iniciantes, a fim de minimizar o “choque de realidade”
comumente vivenciados por esses docentes.
O “Diálogos Pedagógicos” foi proposto por um grupo de pesquisadores da Universidade
Federal de Lavras, vinculados ao Grupo de Pesquisa sobre Formação docente e Práticas
Pedagógicas – FORPEDI/CNPq; ao Laboratório de Didática e Formação docente - LabFor e ao
Programa de Mestrado Profissional em Educação da mesma universidade - em parceria com a rede
municipal de ensino, no formato de um Curso de Extensão destinado à equipe de apoio pedagógico.
De caráter gratuito, o curso possui uma dinâmica de compartilhamento de ideias e estudos, o qual
vai se delineando a partir das necessidades apresentadas pelo grupo e por provocações previamente
pensadas pela equipe de pesquisadores para a discussão de questões afetas à escola, à sala de aula e
ao desenvolvimento profissional de professores iniciantes, considerando ainda o papel de relevância
da equipe de apoio pedagógico.
Os encontros ocorreram no segundo semestre de 2019, nos meses de setembro, outubro e
novembro, períodos manhã e tarde e foram organizados da seguinte maneira: o primeiro encontro
teve como ênfase a aproximação da equipe do “Diálogos Pedagógicos”, formado por uma
Professora e quatro mestrandas da universidade, com os docentes atuantes na equipe de apoio
pedagógico e teve como propósito a sensibilização da equipe para os diálogos e possibilidade de
trabalho colaborativo e compartilhado. Foram apresentados os objetivos do “curso”/encontros e a
possibilidade de construção e compartilhamento dos encaminhamentos dos próximos encontros.
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Nesse encontro, as professoras participantes foram provocadas a refletirem sobre si mesmas,
enquanto pessoa e profissional, buscando observar a conexão existente entre o “eu” pessoal e
profissional, e na sequência o quanto esse “eu” compõem a dimensão do todo profissional na
escola. A equipe de apoio pedagógico foi provocada a pensar como foi que se constituíram a
professora/coordenadora/supervisora e/ou diretora que são hoje e os desafios enfrentados desde a
chegada na profissão, na escola. A ideia nesse encontro foi a de que as professoras pudessem
identificar possíveis desafios no ingresso e inserção na profissão e na escola ou ainda situações de
acolhimento no início da profissão e a sua trajetória profissional. Já o segundo encontro, teve como
foco dialogarmos sobre os processos de acolhimento e acompanhamento dos professores iniciantes
por parte da equipe de apoio pedagógico a partir de um caso de ensino sobre os anos iniciais da
docência e a partir dele quais as possibilidades de um trabalho colaborativo no acompanhamento e
qualificação dos processos pedagógicos desempenhados pelas professoras iniciantes. Nesse
encontro, avançamos com discussões que pudessem favorecer a reflexão teórica acerca do tema
“professores iniciantes” e “acolhimento e indução à docência”. Houve a abertura para que
pudessem falar o que pensavam a respeito dos temas, bem como sobre o papel que desempenham
na escola no apoio pedagógico e seus dilemas. Em grupos, as docentes puderam dialogar sobre os
desafios do dia a dia da escola e da função que exercem. Por fim, o terceiro encontro teve como
tema “A formação em contexto: o olhar para dentro da escola”, cujo objetivo foi o de dialogar a
partir da teoria e da prática pedagógica sobre a ideia de formação compartilhada e trabalho
colaborativo. Foram retomadas ideias e concepções que cercam a formação continuada e as
possibilidades de ressignificação do papel da coordenação pedagógica e da supervisão na condução
de uma formação em contexto.
Dos ganhos e aprendizagens destacamos que ao longo dos encontros, os diálogos foram se
estabelecendo e as professoras coordenadoras/supervisoras/diretoras puderam dialogar sobre os
temas propostos e sobre tantos outros que emergiram, dentre eles as necessidades formativas no
âmbito da função que exercem e seus desafios. Os diálogos estabelecidos e as provocações feitas no
que se refere à implicação de si no acolhimento dos professores iniciantes e o exercício de retomar a
trajetória profissional para pensar a participação na trajetória de outras pessoas gerou um clima de
empatia e de compartilhamento saudável de situações que comumente não são discutidos ou
aparentemente parecem não ser relevantes, como o sentimento de pertença a um grupo profissional
ou ainda, a sensação de incapacidade e frustração frente aos desafios e “problemas” enfrentados no
dia a dia da escola. A cada manifestação das professoras coordenadoras/supervisoras/diretoras
houve a busca pela escuta ativa de todo o grupo e, aos poucos, o que parecia ser algo individual ou
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particular, foi se tornando de todos, em um movimento de diálogo e busca compartilhada de
compreensão dos fatos, dos sentimentos expressos e dos possíveis encaminhamentos.
Para a equipe de apoio pedagógico, a participação na formação oferecida pelo “Diálogos
Pedagógicos” foi significativa e trouxe ganhos, uma vez que oportunizou o desencadeamento de um
processo de reflexão e análise acerca da prática pedagógica que desenvolvem, sobre a identidade
profissional e, de forma especial, trouxe à tona um tema que na visão delas também precisa de
cuidado e atenção: os professores iniciantes. um novo olhar para os professores iniciantes que
chegam em nossas escolas”. (PA)
“Partir de uma análise da prática pedagógica, possibilita e motiva a busca de novos
olhares para a nossa ação pedagógica [...] São muitos os ganhos e as aprendizagens...
o despertar para um “NOVO OLHAR” para mim, para os outros professores, para os
iniciantes... (PM)
“Nunca paramos para pensar no professor recém-chegado, até porque às vezes somos
consumidos pelos problemas da escola... Com os encontros vi que é urgente olhar para
eles, mas confesso que aprece que falta fôlego” (PF)

As coordenadoras/supervisoras/diretoras revelam que os diálogos acerca do tema
professores iniciantes suscitaram reflexões e preocupações que não pareciam não estar tão claras.
Parece ter suscitado o desejo de aprender e de melhorar a prática que desempenham junto aos
docentes, sejam iniciantes ou experientes.
“Penso que as discussões que aconteceram nos encontros nos levaram a refletir sobre
o nosso trabalho e sobre como melhorá-lo [...] Foi um momento de muita reflexão [...]
Hoje não sou a mesma de quando cheguei aqui. Quero compartilhar o que aprendo
aqui com os ‘meus professores na escola’”. (PB)
“Foi muito bom poder pensar com tranquilidade no meu “eu” e fazer uma análise clara
sobre o meu papel na educação. Foi uma reflexão individual/pessoal e uma reflexão
profissional. Um momento de parada muito pertinente [...]Esses encontros redefiniram
o meu olhar para a formação dentro da escola, assim faz mais sentido”. (PZ)

A segunda iniciativa deu-se no âmbito do Mestrado Profissional em Educação da
Universidade de Taubaté – UNITAU, interior do Estado de São Paulo. O curso tem por objeto de
estudo e pesquisa sobre a formação docente para a Educação Básica. Essa pesquisa se aninha na
linha de pesquisa denominada Formação Docente e Desenvolvimento Profissional. Foi realizada em
uma das escolas de Educação Infantil da rede municipal de ensino, como um projeto piloto a fim de
que a formação se estenda para a toda a Educação Infantil da rede. A pesquisadora é diretora de
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uma unidade de ensino de Educação Infantil e recebeu professores iniciantes no seu corpo docente.
Preocupada com o acolhimento desses professores e com a sua inserção junto aos demais
professores, engajamento com a prática cotidiana e com a concepção que traziam sobre a
afetividade, idealizou a pesquisa que se caracteriza como colaborativa.
A intenção de construir conhecimentos que pudessem auxiliar as relações afetivas no
contexto educacional, foi o que alavancou a objetivo dessa pesquisa. Para tanto, apoiou-se em na
teoria de Henri Wallon, por perceber nesse autor o lugar de destaque dado à dimensão afetiva no
processo de desenvolvimento do ensino.
Foram realizados três grandes momentos durante o estudo. Iniciamos com uma entrevista
coletiva, com a pretensão de colher todas as informações, reações, percepções, necessidades
formativas e sentimentos que o grupo de professores iniciantes apresentava sobre a afetividade no
contexto das relações escolares. Após essa coleta de informações, foram delineadas as ações
formativas e colaborativas, que se caracterizaram como o segundo grande momento da pesquisa,
com o objetivo de refletir criticamente sobre nossas ações e pensamentos. Foi possível
compreendermos o que fazemos, como fazemos e por que fazemos, em decorrência das
manifestações acerca do trabalho docente. Foram estruturadas ações colaborativas, tanto práticas
como teóricas, sobre o tema da afetividade na perspectiva walloniana, por meio de nove sessões
formativas durante o ano de 2019. As ações formativas alternavam encontros teóricos com
encontros com exemplos práticos, nos quais os professores podiam situar exemplos do cotidiano à
luz da teoria e assim, a partir das reflexões coletivas, gerar mudança na prática. Decorridos seis
desses encontros, intercalamos com um grupo focal, na tentativa de averiguar as primeiras
impressões e discursos. Depois, retornamos com as formações, finalizando com mais três encontros.
Caminhamos para o último momento, que se tratou do grupo focal final, a fim de trazer à tona:
ideias, interpretações, sensações, práticas, e estratégias percebidas ou realizadas pelo grupo, ao
longo da travessia dessa formação. Essa proposta final fundou-se na tentativa de reunir, e
posteriormente, cotejar as necessidades formativas a respeito do tema da “afetividade” e os
conceitos reelaborados dos participantes.
No que se refere aos ganhos e aprendizagens registra-se que procuramos enfatizar o
encontro entre a teoria e prática em um movimento dialético, com o cruzamento da formação
pessoal e profissional de cada participante. As professoras iniciantes avaliaram esse modelo de
formação de forma positiva, evidenciando os ganhos dessa iniciativa, bem como dos estudos acerca
de Wallon na formação:
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“Foi o que aconteceu comigo, eu não sabia nada de Educação Infantil, vai na “cova
dos leões”, vai se vira. Fui pegando com minha esposa que era professora e eu ia até a
escola dela, observava ela dando aula, brincando com os alunos. Fui colocando aquilo
na minha cabeça, a gente vai ouvindo. Quando chegou esse ano já tive uma outra
visão com a fala da pesquisadora-formadora, e ela, desde o início do grupo, foi dando
as dicas para mim, e eu acolhi tudo isso, e fui colocando na minha vida escolar”. (PP)
“Eu sou iniciante, não tenho experiência, mas esse lado afetuoso com eles [alunos] eu
tenho mesmo, nós estamos aqui para fazer a diferença na vida deles ainda mais depois
de pensar em tudo isso que a gente estudou[...]Depois de tudo que a gente vem
estudando, eu fico imaginando novos caminhos possíveis e até me corrigindo em
certos momentos [...].(PM)
“A partir desses estudos, eu pude olhar as situações do cotidiano, simples, com outro
olhar, um olhar de um profissional, embasado, pautado em uma teoria, em
documentos, em estudos científicos (PH).

Os momentos formativos e de estudo sobre a Teoria de Wallon parece configurar-se como o
próprio movimento de acolhimento e afeto para os professores. O apoio da diretora e a busca pela
resolução de dilemas de forma compartilhado parece configurar-se com um caminho seguro para a
realização de práticas pedagógicas mais assertivas pelos professores, conforme evidencia o
depoimento do professor H:
“Eu depois das formações me percebo com outro olhar, mais atento, mais carinhoso,
mais refletido, eu agora penso e repenso nas minhas atitudes”. (PH)

As ações desenvolvidas e compartilhadas oportunizaram a reflexão por parte dos docentes
iniciantes sobre a articulação entre a teoria e a prática que permitem a compreensão das ações
docentes e discentes e das especificidades da educação infantil e das questões relacionadas às
interações existentes. A interlocução da prática profissional com questões afetas as emoções, afetos
e os sentimentos passam a configurar-se como um conhecimento profissional importante para os
docentes iniciantes, ressignificando o olhar para as práticas que desenvolvem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As iniciativas apresentadas configuram-se como possibilidades concretas de aproximação
entre a universidade e a escola de educação básica na busca pela qualificação dos processos
formativos de professores iniciantes e, ao mesmo tempo, dos processos pedagógicos desenvolvidos
no contexto da escola e da sala de aula. A implicação da equipe pedagógica nos processos de
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acolhimento e acompanhamento dos docentes iniciantes revela-se crucial para o desencadeamento
de processos de desenvolvimento profissional exitosos. A abertura de espaço para o diálogo e
compartilhamento das iniciativas apresentadas e a admissão pelos docentes – equipe pedagógica e
professores iniciantes – da sua importância para qualificação da docência, revela-se um pontapé
inicial para a ampliação e continuidade dessas iniciativas em ambas as redes de ensino. Os diálogos
e trocas estabelecidas permitiu aos docentes se perceberem capazes de refletir e transformar o seu
fazer, tornando as relações mais significativas, mediante a troca em grupo e o trabalho
compartilhado. Consideramos importante ressaltar que o estudo oportunizou em ambos os grupos o
desejo por novas práticas, e a certeza da possibilidade de que é possível desenvolver melhorias no
interior da escola quando tomamos como referência o trabalho compartilhado e colaborativo.
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Resumo
Pensar em iniciativas de formação docente supõe contemplar aspectos que se referem à articulação
entre a teoria e a prática desde a formação inicial, em uma perspectiva de formação situada e apoiada
nas teorias e no contexto em que se desenvolve a profissão propriamente dita, ou seja, o chão da
escola. Para tanto, é necessário o estreitamento das relações entre as instituições formadoras e a
educação básica - universidade e a escola-, de forma que seja possível propor um processo formativo
apoiado na ideia de desenvolvimento profissional docente. Assim, este trabalho tem como objetivo
evidenciar duas iniciativas de formação continuada centrada na escola com vistas ao acolhimento de
professores iniciantes e os ganhos para os envolvidos. Enquanto percurso metodológico, optamos por
delinear o entendimento de formação centrada na escola e sua relação com o desenvolvimento
profissional docente, na perspectiva da pesquisa colaborativa. Na sequência, serão descritas duas
iniciativas de formação, tendo como foco nos professores coordenadores/supervisores/diretores
pedagógicos que atuam com os docentes iniciantes, assim como os próprios professores iniciantes de
duas redes de ensino municipal, localizas nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Por fim, serão
pontuadas as impressões dos participantes acerca da formação e das possibilidades de continuidade dos
encontros formativos. As iniciativas de formação em contexto realizadas suscitaram o diálogo e a
reflexão compartilhada acerca dos desafios enfrentados pelos docentes iniciantes bem como pelos
coordenadores/supervisores responsáveis pelo seu acompanhamento. A formação continuada,
centrada na escola em uma perspectiva colaborativa, suscitou diálogos profícuos acerca das
necessidades formativas tanto dos professores iniciantes quanto dos coordenadores/ supervisores/
diretores, provocando a tomada de consciência do papel de relevância que estes desempenham nos
processos de acolhimento e acompanhamento dos docentes, notadamente os considerados iniciantes.
Palavras-chave: Formação de professores iniciantes; Educação básica; Formação centrada na escola.
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Resumo
O painel articula três pesquisas que dialogam com a perspectiva epistemológica-política-metodológica
do campo de estudos com os cotidianos adotando como contexto investigativo a escola básica. A
proposta consiste em discutir e defender a pluralidade dos processos de produção e circulação de
conhecimentos, o reconhecimento da dinamicidade, imprevisibilidade, incontrolabilidade do caráter
criativo e único dos sujeitos praticantes das escolas que, fugazes como lampejos dos vaga-lumes (DidiHubermam, 2011), só podem ser percebidos quando apagamos os projetores da modernidade, nos
afastando da luz forte das certezas e das universalidades. O primeiro trabalho defende outras
possibilidades de compreensão das escolas, currículos e seus sujeitos através de escritas de si publicadas
por professoras numa página virtual denominada “VIDA DE PROFESSORA”. Trabalha com a
compreensão de que as narrativas desinvisibilizam modos criativos, originais e diversos que os
praticantes do cotidiano usam daquilo que lhes é imposto, subvertendo os que buscam descaracterizálos enquanto sujeitos de diferenças. O segundo trabalho investiga a produção curricular dos praticantes
de uma escola pública situada na baixada fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro,
desinvisibilizando a potência curricular apagada pelas avaliações em larga escala em sua lógica
neoliberal. Por fim, o terceiro, voltado para a formação docente, investiga contribuições do Estágio
Supervisionado na formação de licenciandos de um curso de Pedagogia. O estudo pretendeu caçar
pistas e indícios de que as trocas, afetos e conhecimentos provocam aproximações entre diferentes
modos de se pensar a docência, possibilitando caminhos para a formação de professores pautados na
aproximação e diálogo, diminuindo a ideia de uma formação prescritiva, potencializando a concepção
de formação dialógica e participativa, afirmando o professor da escola básica como formador. O painel
propõe problematizar e provocar reflexões acerca dos saberes que circulam nas escolas, fugas e táticas
de sobrevivência no túnel sombrio das políticas hegemônicas, invisíveis à racionalidade moderna, mas
prenhes de vida e saberes.
Palavras-chave: Cotidianos escolares; Currículos; Narrativas; Escola básica; Formação docente.
CURRÍCULOS COMO ROMANCE: ESCRITAS DE SI NAS REDES SOCIAIS
Soymara Emilião – ProPEd/UERJ; SME RJ; FME Niterói/RJ

INTRODUÇÃO
A menina de 10 anos, com aparência de 8, procura a docente, durante o recreio:
- Professora, ainda tem livros para doação? Eu não consegui pegar ontem e queria
muito. Você me dá 5? Não, 5 não! 6, 6 livros! Dois para mim, um para cada irmão.
Tenho 2. E um para meu pai e outro para minha mãe. Vou botar todo mundo pra
estudar.
(Narrativa da página do facebook #vidadeprofessora. Publicada em 10 de novembro
de 2019).

O artigo é parte de uma pesquisa de doutoramento em Educação e articula-se com a defesa
das múltiplas possibilidades de produções de saberes pelos praticantes das escolas, criações
inesperadas e fecundas das cotidianidades nos espaços escolares. Currículos que circulam como
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poética do fazerviversentir1, produzindo modosoutros daquilo que somos e da compreensão do que
fazemos, afetando as subjetividades dos sujeitos envolvidos, pensando essa subjetividade como
processo e como efeito de uma determinada produção (KASTRUP, 2007). Assim, a epígrafe, trecho
de uma narrativa docente sobre um episódio ocorrido em uma escola pública da região
metropolitana do Rio de Janeiro, nos provoca pensar sobre os contrastes entre o apelo da menina e
os modos hegemônicos como são descritas as escolas públicas periféricas e seus praticantes
(CERTEAU, 2008), denunciando uma suposta incapacidade de perceber o mundo em toda
potencialidade que o inscreve. Defende que os currículos em circulação nas escolas podem ser
captados através das escritas de si, realizadas pelos que estão mergulhados (ALVES, 2001) nos
cotidianos escolares.
Para o entretecimento das argumentações que compõem o artigo, traz de Larrosa (2008,
p.43) a noção de “escrita de si” como aquela que “pode ser analisada em sua constituição histórica,
em sua singularidade e em sua contingência, a partir de uma arqueologia das problematizações e de
uma pedagogia das práticas de si”. Desse ponto de vista, trabalha-se com o entendimento que as
escritas de si no campo da educação possibilitam vivos indícios das redes de invenções produzidas
nas relações e nos processos que envolvem os movimentos de aprendizagemensino nas quais estão
presentes escolhas, desejos e possibilidades políticaspráticasexpressivas de seus praticantes
(OLIVEIRA, 2008).
Como escolha epistemológica e política propõe a ideia de que não há prática que não integre
uma escolha política e que não há política que não se expresse por meio de práticas e que por elas
não seja influenciada (OLIVEIRA, 2012). Finalmente, questiona o modelo educativo e curricular
homogeneizante e os processos que favorecem a produção de falsas homogeneidades buscando
desinvibilizar os modos criativos, originais e diversos que os praticantes do cotidiano usam
(CERTEAU, 2008) daquilo que lhes é imposto, subvertendo os que buscam descaracterizá-los
enquanto sujeitos de diferenças.
A pesquisa trabalha a partir da discussão de três ideias latentes que podem nos ajudar a
pensar a produção de currículos pelos praticantes (CERTEAU, 2008) das escolas frente às questões
mais amplas que se colocam na educação pública e quanto à justiça social: que as soluções para os
problemas globais são locais e provisórias (SANTOS 2019); que na produção do trabalho docente e
de seus fazeressaberes (GARCIA, 2015) existem importantes experiências e saberes que não podem
Aprendemos com os estudiosos do cotidiano a juntar palavras na intenção de inventar novos significados: “princípio
da juntabilidade” que concede sentido e significado diferentes dos usuais, quando de sua separação (Alves, 2001).
1

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3410

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

ser desperdiçados (SANTOS, 2019); e ainda, que as unificações curriculares tendem a promover o
empobrecimento da experiência (SANTOS, 2019).
Os campos de investigação dessa pesquisa são as escolas onde exerço o ofício de professora,
a partir do entendimento de que as escritas de si são produções que emergem das experiências em
si, “aquilo a respeito do qual o sujeito se oferece seu próprio ser quando observa-se, se decifra, se
interpreta, se descreve, se julga, se narra” (LARROSA, 2008, p.43). Busco através da cartografia
(PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2015), acompanhar os processos, as articulações dos
praticantes da escola e seus entrelaçamentos nos planos de forças nos/com/sobre os currículos
pensadospraticados (OLIVEIRA 2012), atenta aos rizomas, às bifurcações, rupturas e os
esburacamentos que vão/estão sendo produzidos no período da pesquisa.
Desta forma, para fins de apresentação da pesquisa, este texto estrutura-se em três partes: em
primeiro lugar, busca apresentar como iniciou a compreensão das escritas de si como redes de
invenção de currículos em circulação nas escolas. Em segundo, apresentará a abordagem
teoricametodológica nos/dos/com os cotidianos (ALVES, 2003) e outros estudiosos do campo que
fundamentam a pesquisa. A terceira parte traça considerações sobre produções curriculares
cotidianas nas escritas de si como alternativas políticas à centralização e tece algumas
considerações a partir dos caminhos da pesquisa.
NARRATIVAS COMO POEIRAS
Recusando compreender a produção de conhecimento como aquela emoldurada
racionalidade indolente da modernidade (SANTOS, 2019) aprisionadora e limitante da
compreensão do mundo e do outro, o meu exercício docente caminha o sentindo de estar atenta aos
movimentos e vozes em circulação que escapam ao instituído. As histórias, conversas,
posicionamentos e silenciamentos que habitam/habitaram os corredores, salas de aula, recreios e
outros espaços das escolas e que, de algum modo provocaram desassossego em meus sentidos são
colecionados como ferramenta operadora desta pesquisa em uma página de uma rede social,
denominada “Vida de Professora”. Excertos de vida desconsiderados pelos parâmetros acadêmicocientíficos, experiências (LARROSA, 2008), entretanto que me atravessam e fazem moradia na
memória, que denomino de “poeiras em circulação”. Esses pedaços de lembranças ressignificadas
me fazem compreender que essas “poeiras em circulação” contam outras histórias sobre as escolas,
currículos, sobre as docências e sobre as infâncias para além da História oficial.
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As defino como “poeiras” porque estão em toda parte. É comum em conversas entre nós,
professoras, relatos de pequenos casos vividos no cotidiano das escolas, que nos emocionam ou nos
fazem rir. São relatos cheios de vida, porém desconsiderados como prenhes de saberes. Limpamos
essa “poeira” de nossas escritas e das falas mais acadêmicas, como se fossem lixo. Mas elas sempre
voltam quando, de forma mais descontraída, contamos de nossos saberesfazeres (ALVES, 2001).
Essa “sujeira” persistente possibilita outras compreensões das escolas e dos currículos produzidos
cotidianamente pelos praticantes (CERTEAU, 2008), desvelando as criações, no uso, no espaço de
jogo. As muitas maneiras de utilizar aquilo que lhes é imposto e instaurando pluralidade e
criatividade.
Nas composições-escritas dessas poeiras, dos atos de criação e (re)invenção daquilo que é
produzido nas escolas e a fim de dar relevo ao que pode estar invisibilizado aos nossos sentidos,
tenho “umedecido” as escritas de si com elementos do romance literário, borrando os limites entre a
ficção e a realidade. Tomo de empréstimo os estudos de Michel de Certeau (2011) que, ao analisar
o romance freudiano, compreendeu que o psicanalista combinava a coleta de dados (os sintomas da
doença) com a história de vida do paciente, abrindo espaço para pensar história e ficção
entrelaçadas. Assim, o romance psicanalítico superaria o modelo teórico vigente onde, até então, o
estudo científico não levava em conta a historicidade do caso clínico à coleta de dados.
Assim, o presente texto propõe a tática (CERTEAU, 2008) de liberdade para compreender
as escolas, as crianças e as professoras como outro daquilo que, hegemonicamente, veem sendo
afirmados. Segundo Certeau (2011), podemos compreender os romances literários como “minas”
onde é possível recolher as táticas históricas, possibilitadas e caracterizadas pelas deformações e
deslocamentos que elas operam em um sistema social e ou linguístico. Como um jogo, a literatura
cria um espaço teórico, um laboratório, onde “se formulam, se distinguem, se combinam e se
experimentam as práticas astuciosas da relação com o outrem.” (CERTEAU, 2011, p.100)
Chega o mês de dezembro e a escola permanece cheia de crianças em febril euforia.
Alguém comenta, em tom de lamento e cansaço:
- Eles não querem férias?
O moço da limpeza, que tudo ouve e tudo vê, esclarece a dúvida do docente com uma
aula de sociologia:
- Não querem e não podem. A garotada da periferia só tem a escola para brincar com
segurança e ter seus direitos respeitados. Ficar em casa é ter que trabalhar e não ter um
lugar para brincar sem que seja alvo de bandidos e polícia.
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(Narrativa da página do facebook #vidadeprofessora. Publicada em 3 de dezembro de
2019).

O moço da limpeza e seus saberes sobre a vida das crianças daquela periferia, revelam que
somos sujeitos coletivos (SANTOS, 2019), o necessário movimento de reconhecer e dialogar com
outros saberes que oferecem entendimentos da vida social às “monoculturas ocidentalocêntricas do
conhecimento válido” (SANTOS, 2019, p.51), compreendendo que experiência relatada não é um
acontecimento pontual. Possivelmente, há outros “moços da limpeza” circulando pelas escolas, de
diversos modos, com diferentes saberes, relacionando-se forma múltipla com os sujeitos,
produzindo variados saberes.
A compreensão que o artigo defende é que nos “micromundos” das escolas circulam muitos
saberes, além daqueles captados pela racionalidade moderna. Esses saberes são produzidos de
forma abundante pelos praticantes, predominantemente na oralidade, fugazes como lampejos dos
vaga-lumes. Por essa fugacidade, para captá-los, nos exige atenção com todos os nossos sentidos.
Didi-Hubermam (2011), em “A Sobrevivência dos Vaga-Lumes”, colabora com esse entendimento
quando, em questionamento ao texto “Escritos Corsários” de Pasolini” (1975), defende que os
insetos sumiram somente aos nossos olhos, que renunciamos a segui-los, porque ficamos em um
“lugar, iluminados pelos ferozes projetores da modernidade” (DIDI-HUBERMAM, 2011, p.65) que
não são os espaçostempos adequados para vê-los. Para contemplá-los, segundo o filósofo, devemos
nos afastar da luz forte das certezas e das universalidades, voltar à escuridão para contemplar seus
lampejos.
O filósofo francês aposta na sobrevivência da experiência, representada pela imagem dos
“vaga-lumes”, se contrapondo aos escritos de Píer Paolo Pasolini que, em sua obra
supramencionada, decretou a morte das fulgurações figurativas, o fim dos lampejos de inocência,
em um contexto político e histórico marcado pelo fascismo.
A pesquisa compreende que as periferias do estado do Rio de Janeiro e as escolas ali
localizadas são espaçostempos colocadas à distância dos “ferozes projetores da modernidade”,
denunciados por Didi-Hubermam. Assim, a solidariedade, emoção, incerteza, medo, sensibilidade,
aprendizado em rede, são alguns dos elementos que pupulam nas narrativas captadas e publicadas
na referida página da rede social, deixando perceber que há muitos outrosmodos de estar e
compreender as escolas e seus praticantes (CERTEAU, 2008) para além dos discursos
homogeneizantes em circulação. Os registros dessas narrativas foram revelando os incessantes
fluxos de saberes, produzidos muitas vezes em fragmentos orais, outras em movimentos corporais,
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3413

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

em silenciamentos que circulam pelas escolas, contando, denunciando, propondo compreensões,
sensações, saberes e conhecimentos para além do que é captado pelos modos tradicionais de
pesquisa. São experiências que se assemelham aos fótons, a menor parte do átomo, infinitesimal,
que estão “em suspensão” nos múltiplos espaços escolares existentes. Certamente as narrativas que
compõem a página “Vida de Professora” são uma pequeníssima parte como se fossem glúons,
denominação das microscópicas partículas mensageiras do átomo e que ligam os prótons aos
nêutrons, daquilo que é produzido pelos milhares de praticantes (CERTEAU, 2008) das inúmeras
escolas públicas periféricas.
Diante da multiplicidade (i)material de experiências captadas cotidianamente, a
pesquisadora utilizou como critério para publicá-las apenas aquelas que permaneciam em sua
memória, retornando à lembrança quando a mesma estava afastada fisicamente do local da
investigação e de trabalho.
Muitas das narrativas publicadas na rede social foram captadas nos intervalos dos cafés,
almoços, trajetos para as residências, nas caronas solidárias, nos encontros formativos, nas salas de
professores, nos corredores das escolas, momentos cotidianos onde provocamos/somos provocadas
a sensações de riso ou consternação, a partir do compartilhamento de casos, experiências,
acontecimentos produzidos nos cotidianos das relações entre alunos-professores, professoresprofessores, alunos-alunos. São instantes vividos e vívidos em nós, prenhes de alegria ou frustação
com/na docência, que encandecem os corpos de quem narra e de quem ouve.
A velha professora subira as escadas em companhia da infante de 7 anos. No exíguo
trajeto observara a beleza da pequena menina que tinha, em cada traço, um mapa dos
povos que nos antecederam, a mistura que nos torna únicos em todo planeta. A pele
brejeira estava especialmente bronzeada, motivo que a docente encontrara para tecer
um fio de conversa:
- Querida, foi à praia neste final de semana? Pegou uma cor bonita.
- Fui não, tia. Isso aqui é base bronzeadora.
(Narrativa da página do facebook #vidadeprofessora. Publicada em 22 de outubro de
2019)

O registro da conversa entre a professora e a menina indicia que, independente de
compreendê-los como lampejo-narrativas ou poeiras insistentes ou ainda, fluxo de saberes, essa
escrita traz pistas de outras possibilidades de se pensar as infâncias e o exercício da docência na/da
periferia, para além do que é divulgado pelas grandes narrativas sobre pobreza, violência e
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precariedade que circulam em meios hegemônicos. Assim são as escritas de si, publicadas na
página “Vida de Professora”, tecida pelos fios dos “momentos desimportantes” e que
desinvisibilizam os lampejos com que são tramados os múltiplos cotidianos escolares, propondo
outrosmodos de se compreender as escolas, salas de aula, currículos, professoras, estudantes,
praticantes (CERTEAU, 2008), para além do que está nos documentos, livros e manuais de
pedagogia.
A defesa é que as professoras carregam um farnel de histórias, produzidas pelas experiências
(LARROSSA, 2015) docentes, possibilitando compreender facetas invisibilizadas das escolas e
seus praticantes (CERTEAU, 2008).
Por vezes são narrativas tristes, outras impactantes, deslocadoras, engraçadas, provocadoras
dos mais variados sentimentos. Quando alguém perguntasse: “Como é ser professora?”, poderíamos
dizer: “Senta aí, vou te contar uma história!”. E se o interlocutor permanecesse em dúvidas,
pediríamos que ouvisse outra e mais outra história, como a personagem Sherazade do livro “As mil
e uma noites”, originário dos contos do Médio Oriente e sul da Ásia.
Entretanto, percebe-se que a maior dificuldade é encontrar, para além de nossos pares
profissionais, alguém que queira ouvir nossas histórias como o sultão Xariar, que ouviu
apaixonadamente as narrativas de Sherazade. A solidão é uma das principais reclamações entre os
docentes. Assim, poderíamos nos definir como carregadoras de histórias? O poeta Manoel de
Barros (1999) em "exercício de ser criança" nos fala de um menino que gostava de carregar água na
peneira. Penso que, diferente desse menino, nossas histórias não são carregadas em peneiras, mas
ganham concretude ficando em nossos corpos, nos encharcando, inundando e, por vezes, nos
afogando. O adoecimento dos professores, muitos afastados a partir de laudos psiquiátricos, poderia
estar relacionado ao “afogamento por histórias”? Essas experiências, o que nos passa, o que nos
acontece, o que se apodera de nós (LARROSA, 2015) provocando sentimentos e sensações, vividos
na solidão da docência, poderiam virar chagas na nossa psique? E será que, na tentativa de
sobreviver a essas emoções, reelaborando-as, utilizamos de cada fragmento de tempo que estamos
juntos com outros colegas de profissão para compartilha-las? O que indicia a necessidade de contar
sobre os pequenos acontecimentos cotidianos, sobre as poeiras insistentes, lampejos, sobre esse
fluxo incessante de gluons? A defesa proposta nesse texto que não é a História da Escola ou do
Currículo que produz entendimento sobre a docência ou sobre aquilo que é produzido
cotidianamente nesses espaçostempos. São as histórias...
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EPISTEMOLOGIA DAS POEIRAS
O texto já vem revelando minha filiação às pesquisas nos/dos/com os cotidianos
(OLIVEIRA; ALVES, 2008; FERRAÇO; PEREZ; OLIVEIRA, 2008), na compreensão de que,
para além de ser um lugar de reprodução, o cotidiano é um espaçotempo de criação e complexidade
onde se enredam currículos e conhecimentos. Da mesma forma, trago a ideia de que há processos, e
não objetos, trabalhando com a dúvida e a incerteza permanente, assumindo a impossibilidade de
verdade como absoluto e aceitando os pontos cegos, a incompletude de nossa compreensão, a partir
da noção da tessitura de conhecimentos em rede (ALVES; OLIVEIRA, 2008).
Trata-se de um campo de pesquisa que entende os múltiplos contextos cotidianos
(SANTOS, 2019) como espaços vivos e pulsantes de criação no uso dos produtos e regras
supostamente impostos pelo poder proprietário (CERTEAU, 2008). Os pesquisadores do campo,
onde me incluo, assumem o mundo em sua complexidade (MORIN, 2007), buscando apreender o
real na sua unidade e multiplicidade, ou ainda, nas palavras de Morin, na sua unitas multiplex; tratase de, abdicando do entendimento de um tempo linear e de determinações causais, ao modo das
concepções tradicionais, pensar o imprevisível, o circular, o recursivo e o transdisciplinar.
A sociologia do cotidiano de José Machado Pais (2003) contribui na busca das insinuações
indiciosas, as alusões sugestivas, abrindo mão da ilusão da posse real, compreendendo-o como
impossibilidade. Entende que é nos aspectos frívolos e insignificantes da vida social que
encontramos potência e possibilidades de resistência que propulsionam a sua própria fratura.
As sociologias das ausências e das emergências de Boaventura de Souza Santos (2019) são
fundamentais para conhecer, ampliar e valorizar a inesgotável experiência social existente no
mundo, a partir da expansão do presente e a contração do futuro, um paradigma de conhecimento
para a constituição de outra racionalidade.
Especificamente sobre a metodologia, a pesquisa faz um mergulho (ALVES, 2001) com
escritas de si, publicadas na página “Vida de Professora”, na rede social Facebook. Segundo Reis
(2013), os usos das narrativas como método de investigação e experiência formativo de professores
cooperam na aproximação entre sujeitos pesquisados/pesquisadores, possibilitando maior
compreensão sobre os significados que as professoras dão ao que vivem/sentem/fazem
cotidianamente nas salas de aula, assim como ampliam as avaliações sobre seus processos de
aprenderensinar. Benjamim (1985, p.2) afirma que o narrador é alguém em que se mantém a
faculdade de intercambiar experiências. Desta forma, assimila à sua substância mais íntima aquilo
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que sabe por ouvir dizer. Por isso, as narrativas dos praticantes das escolas são potentes materiais de
pesquisa na área da educação porque não há um interesse em transmitir o “puro de si” da coisa
narrada, como seria em um relatório ou uma informação.
A narração, de acordo com Machado Pais (2003), como método, faz-se chegar à “realidade”
de qualquer coisa. Para isso, utiliza da metáfora do caminho escuro que vai clareando aos poucos do
poeta Antônio Machado quando diz que “andando se faz o caminho” para defender que, da mesma
forma que caminho se faz ao caminhar, os métodos vão se entretecendo durante a pesquisa. Por
isso, a narrativa apresenta potencial de driblar os discursos reguladores e disciplinadores, contando
como o cotidiano acontece e ao contar o que se passa deixa transbordar as irrupções do que se
passa, no dizer do que se passa.
Para os pesquisadores canadenses Clandinin e Connelly (2015), a vida é preenchida por
“fragmentos narrativos”, sendo esta a melhor forma de compreender a experiência. Partem do
entendimento de que o pensamento narrativo é uma forma-chave de experiência e um modo-chave
de escrever e pensar sobre ela. Compreendem que as experiências coletivas estão circunscritas em
um tempo, preocupando-se não com o presente, mas “como a vida é ao ser experienciada em um
contínuum – as vidas das pessoas, as vidas institucionais, as vidas das coisas” (CLANDININ;
CONNELLY, 2015, p.50), algo em passagem. Nessa perspectiva, Ferrarotti (2014) estabelece um
diálogo teórico com Michel de Certeau, ao dar relevância histórica aos praticantes (CERTEAU,
2008) dos cotidianos, enquanto produtores da “memória coletiva do passado, consciência crítica do
presente e premissa operatória para o futuro” (FERRAROTTI, 2014, p.53). E ainda, ao ressaltar que
“história vista de baixo” é a que ativa tramas e redes de relações, numa real sociologia dos
processos históricos que acumuladas, esvaziadas da substância viva, dão elementos para as grandes
narrativas. Para exemplificar, cita a indagação de Bertold Brecht: Quem realmente construiu as
pirâmides?
CAMINHOS DA PESQUISA
A pesquisa impõe o desafio da escuta sensível à polifonia de vozes que circulam os espaços
escolares. As escritas que compõem a página “Vida de Professora” são produzidas intencionalmente
como autoficção, borrando as fronteiras entre a realidade e a ficção, como possibilidade de
desinvibilizar currículos e saberes em circulação nas escolas e outras compreensões das docências,
infâncias e as escolas periféricas da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3417

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Assim, as narrativas captadas ensejam a profusão heterogênea e potente de modos de ocupar
e viver as escolas, trazendo questionamentos às propostas de modelo educativo e curricular
homogeneizante, assim como a validade dos mesmos que negam a multiplicidade e a diversidade
existente no mundo. As escritas vêm indiciando modos criativos, originais e diversos que os
praticantes do cotidiano usam (CERTEAU, 2008) daquilo que lhes é imposto, subvertendo os que
buscam descaracterizá-los enquanto sujeitos de diferenças, produzindo espaços, mesmo que
minúsculos, como frestas clandestinas, que deixam transparecer o que não está “autorizado” a ser
conhecido.
INCESSANTES POEIRAS
No uso (CERTEAU, 2008) da arte de contar, de narrar, de convidar os outros para habitar
memórias registradas em palavras, a pesquisa busca uma experiência de força, de desassossego, de
ruptura, para rasgar e encontrar pontos de fuga aos modos despotencializantes que pairam sobre
praticantes das escolas.
Entretanto abdicamos de conclusões, de fechamento de significados e significações, partindo
da compreensão de que as produções escritas podem ser entendidas como experimentações, como
experiências, como transformações de/em si. Assim, em alusão ao título do documentário de
Eduardo Coutinho2 (2005), essa escrita pode ser entendida como o fim e o princípio, considerando
que tudo está em permanente construção e ressignificação de sentidos, por tratar-se de uma
experimentação de nós mesmos.
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Resumo:
Este texto defende possibilidades outras de compreensão das escolas, currículos e seus praticantes
(CERTEAU, 2008) através das escritas de si, realizadas pelos que estão mergulhados (ALVES, 2001) nos
cotidianos escolares e publicados em uma rede social, o Facebook, numa página denominada “VIDA DE
PROFESSORA”. Parte da compreensão de Santos (2019) de que somos sujeitos coletivos e, na busca de
uma interface entre a ética e a estética, as personagens das histórias, o local e a definição de temporalidade
são intencionalmente “borradas”, compreendendo que as micro histórias que são publicadas no ambiente
virtual “circulam” de outros modos e com outros sujeitos em diferentes espaçostempos. A partir dessas
narrativas, a pretensão é dialogar com as principais questões dos estudos do cotidiano no campo do
Currículo e, ao mesmo tempo, argumentar que essas escritas trazem os fios das políticaspráticas cotidianas,
revelando as formas de expressão de si de seus políticopraticantes no acontecer cotidiano. Assim, compreendeos como vivos indícios de que os processos de aprendizagemensino são redes nas quais estão presentes
escolhas, desejos e possibilidades políticaspráticasexpressivas desses sujeitos. Traz como escolha epistemológica
e política, a ideia de que não há prática que não integre uma escolha política e que não há política que não se
expresse por meio de práticas e que por elas não seja influenciada (OLIVEIRA, 2012). Finalmente,
questiona o modelo educativo e curricular homogeneizante e os processos que favorecem a produção de
falsas homogeneidades, e busca desinvisibilizar os modos criativos, originais e diversos que os praticantes
do cotidiano usam (CERTEAU, 2008) daquilo que lhes é imposto, subvertendo os que buscam
descaracterizá-los enquanto sujeitos de diferenças.
Palavras-chave: Escritas de si; Cotidianos escolares; Currículos.
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PRODUÇÕES VAGA-LUMES EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE DUQUE DE CAXIAS: O QUE
NÃO ENTRA NAS AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA?
Nathalia Botelho – SME Duque de Caxias

INTRODUÇÃO
A pesquisa busca deslocar sentidos de currículo escolar, afastando-se de compreensões
prescritivas que desvalorizam e ameaçam a autonomia dos professores nas escolas públicas
brasileiras. Este trabalho surgiu dos questionamentos acerca dos limites que as avaliações em larga
escala aplicadas no primeiro segmento do ensino fundamental nos impõem, suas implicações e
desdobramentos nos cotidianos escolares.
Assim, os pressupostos nos movem a problematizar a noção de qualidade aferida a partir do
Indicador de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e seus efeitos no cotidiano escolar.
Busco, a partir desta abordagem, desinvisibilizar as produções curriculares no ciclo de alfabetização
de uma escola na qual atuo como docente, no município de Duque de Caxias no Rio de Janeiro,
localidade que apresenta, em sua construção histórica, ausência de políticas públicas voltadas para
seu desenvolvimento.
A escola, com a qual a pesquisa caminha e dialoga, é entendida por mim como espaço
potente de produção anônima e criativa pelas mãos dos praticantes ali envolvidos. É neste sentido,
que buscarei contribuir para a desconstrução de visões demeritórias de escolas que as têm colocado
à margem, a partir de concepções homogeneizantes da modernidade.
Durante os anos dedicados ao magistério nesta escola, não raras foram as vezes que percebi
o envolvimento dos docentes que a fazem todos os dias. Apesar dos intensos descompassos entre
aquilo que fora planejado para o ano letivo e o que foi possível - muitas vezes interrompido pela
necessidade de uma paralisação e/ou greve na defesa da manutenção de algum direito, ou luta por
outros - o grupo de professores sempre se manteve envolvido e comprometido com o trabalho.
No ano de 2018 tivemos acesso ao resultado da avaliação realizada no ano anterior. O Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) sinalizava então, na minha compreensão, uma
dissonância entre aquilo que fora produzido por nós na escola, com o apresentado pelo Ministério
da Educação (MEC). Este movimento trouxe diversas inquietações e um sentimento de profunda
frustração que moveu o interesse por compreender melhor essa realidade pois, apesar dos resultados
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observados naquele índice, foi possível presenciar ao longo dos três últimos anos, o engajamento
profissional presente naquela escola, sobretudo no ciclo de alfabetização.
Diante de intensos ataques e desvalorização maciça do magistério público municipal, a
escola recebeu a visita da supervisora da rede que, em reunião com a gestão da referida unidade
escolar, interrogou sobre os motivos pelos quais a escola não alfabetizava as crianças.
Questionamento justificado pelo baixo desempenho no Ideb.
Assim, ancorado pelo resultado apresentado no Ideb de 2017 até a sua “ponta do iceberg” - a
sala de aula - percebemos que, além da responsabilização da escola por seus resultados, o
questionamento encontrava-se equivocado também ao relacionar somente o fator alfabetização na
conta daquele resultado.
A partir deste mecanismo é evidente o perigo que tais indicadores nos colocam: a avaliação
que deveria servir para refletir sobre os governos e suas políticas para a educação pública desloca a
responsabilização para as escolas. Neste sentido, o que entra em jogo é o “trabalho desenvolvido”
por nós, profissionais das escolas, desconsiderando nesta avaliação as condições para sua produção,
os sujeitos envolvidos, o contexto local, o que é produzido e não pode ser perceptível por este
instrumento, entre outros. Esta avaliação, no uso que faz de seus resultados, sintetiza a qualidade
das instituições, trazendo seus resultados como inquestionáveis. Nesta visão moderna de ciência, ao
querer iluminar, busca regular os sistemas de ensino.
Nesta pesquisa procuro ressaltar a potência que existe no interior da escola, e que não é
percebida, ou como lembra Certeau (1994) não é captada quando se vê do alto. Assim, é importante
destacar o ponto de partida que impulsionou a investigação: as cobranças da supervisão da
Secretaria Municipal de Educação sobre os resultados do Ideb 2017 na qual a escola em que essa
pesquisa se insere ficou classificada em “estado de alerta”.
Assumo como compromisso político dar visibilidade desde a realidade singular do bairro
onde a escola está inserida, como as lutas da categoria por valorização do magistério, o
sucateamento da rede pública municipal, bem como toda a produção que não pode ser captada pelo
pensamento hegemônico.
Cabe ressaltar que o objetivo desta pesquisa não é o de condenar as avaliações em larga
escala, mas problematizar seus limites e consequências quando não se consideram outros fatores
que compõem os cotidianos escolares, bem como a impossibilidade em perceber tudo o que é
produzido em cada escola.
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A abordagem teóricometodológica inscreve-se nas pesquisas nos/dos/com os cotidianos
(ALVES, 2008; PEREZ; OLIVEIRA; FERRAÇO, 2008), não como uma busca para representar um
lugar, seus problemas, entraves e conflitos, mas, produzir narrativas a partir da escuta dos
praticantes que produzem conhecimentos no “chão da escola”.
Neste sentido, comprometo-me em mergulhar nos cotidianos escolares, de modo a oferecer
possibilidades para sua compreensão. O trabalho justifica-se pelo compromisso com a justiça
cognitiva e social dos praticantespensantes (OLIVEIRA, 2012) desta pesquisa, são eles:
profissionais da escola, alunos e comunidade escolar.
O MERGULHO
Apoiada pelos estudos nos/dos/com os cotidianos escolares busquei por meio desta pesquisa,
que se insere na abordagem qualitativa, compreender a escola pesquisada. Dialoguei com os
principais autores que se dedicaram a fortalecer os estudos no campo, bem como com outros
pesquisadores que ajudaram no desenvolvimento deste estudo. Desta forma, ao compreender o
cotidiano escolar como complexo e multifacetado, esta pesquisa abdica de procedimentos
dicotomizadores e redutores de riqueza com seu ônus e bônus.
Ao distanciar-me das perspectivas modernas, focadas no olhar e na busca de uma verdade, a
pesquisa comprometeu-se em compreender o cotidiano na qual ela foi se construindo e
desconstruindo. Neste sentido, assumi o desafio de mergulhar nesse cotidiano, múltiplo, diverso e
de escolas reais buscando neles mais do que marcas das regras gerais da organização social e
curricular, me colocando como parte dele, com ele tecendo e compreendendo as marcas da vida
cotidiana, das situações imprevisíveis, das produções anônimas na produção de sentidos que
constituem a história dos sujeitos envolvidos, que adoto, a partir de Certeau (1994), o conceito
praticante.
Segundo Oliveira (2012), nos debruçamos em compreender os cotidianos em suas
complexidades e articulações para neles buscar intervir de modo mais consoante com as
especificidades locais e individuais. Desta forma adoto como premissa o respeito à importância de
diversos elementos negligenciados nas avaliações em larga escala, por sua irrelevância científica,
ou o que ainda mais preocupa, por um abandono social que não é interessante de ser visibilizado.
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CONTEXTUALIZAÇÃO
Neste momento me dedico a destacar algumas coisas que costumam ser invisibilizadas nas
avaliações em larga escala que resultam no Ideb. Defendo este exercício como importante para que
as pesquisas em educação, sobretudo nos/dos/com os cotidianos das escolas públicas, possam ser
compreendidas a partir de dentro. Desta forma, é imprescindível fazer um recorte dos
conhecimentos cotidianos e mergulhar inteiramente em outras lógicas que ajudem na compreensão
desse espaço de vida. Neste sentido, Garcia (2003, p.12) ajuda a compreender que:
Isso não significa desvalorizar a teoria. Muito ao contrário. Buscamos na boa teoria
melhores explicações para a complexidade da realidade com a qual nos deparamos.
Não apenas para compreendê-la, mas para podermos criar coletivamente com a teoria
estratégias de intervenção transformadora numa perspectiva emancipatória. A prática,
para nós, é portanto o critério de verdade: é ela que convalida a teoria. Assim,
partimos da prática, vamos à teoria a fim de a compreendermos e à prática retornamos
com a teoria ressignificada, atualizada, recriada, dela nos valendo para melhor
interferirmos na prática.

Para responder ao questionamento que me imponho, trago para este diálogo os dados
apresentados3 pela última amostragem do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
2018 e os últimos resultados apresentados pelo Índice de Desenvolvimento da Educação BásicaIdeb 2017 através do confronto entre aquilo que as análises em grande escala nos mostram. O
movimento proposto é o de mergulhar na realidade local e refletir sobre os limites que um
instrumento padronizado nos coloca. Este trabalho não tem como intenção condenar as avaliações
em larga escala, mas sim provocar desestabilizações ao sentirmos as variáveis locais que precisam
ser consideradas e valorizarmos o que ali é produzido, pelos praticantes, diariamente. Busco
provocar reflexões através da discussão entre os dados apresentados pelo IBGE 2018 e as condições
reais do contexto trabalhado.
O objetivo exposto por esta política é a de que este índice, criado em 2007, pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), é formulado para medir a
qualidade do aprendizado a nível nacional, de forma a estabelecer metas para a melhoria do ensino.
Em sentido complementar, exposto em seu próprio portal, o MEC também dispõe:
O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da
qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a

3

Refere-se a figura 1, sobre os dados obtidos pelo IBGE.
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sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a
partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de
desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a
partir do Censo Escolar, realizado anualmente. (BRASIL, 2017)

A pesquisa conversa com a comunidade de Jardim Gramacho onde, há menos de uma
década, agregava o maior lixão da América Latina, na qual constatamos um bolsão de pobreza
extrema. O local, que fica em Duque de Caxias, região metropolitana do Rio, foi completamente
abandonado pelo poder público após a desativação do aterro. Antes do fechamento em 2012, mais
de 1.500 catadores oficiais tiravam seu sustento do aterro sanitário. Cerca de duas toneladas de
materiais recicláveis eram garimpadas todos os dias. Anos depois, lixões clandestinos comandados
por traficantes foram instalados no local e o abandono do poder público é sentido de forma
devastadora.
De acordo com os dados apresentados pelo último IBGE, podemos constatar que 85,3% das
residências possuem esgotamento sanitário adequado. Mas onde estão os 14,7% que não possuem?
Ao mergulharmos nesta realidade temos a possibilidade em deslocarmos e virarmos os dados de
ponta a cabeça. Este termo, bem empreendido por Garcia (2003) ao falar da teoria, aplica-se ao
confrontarmos os dados e tudo aquilo que o número frio é capaz de mostrar. Pretendo com esta
pesquisa, a partir dos dados, não os desconsiderando, fazer apontamentos sobre seus limites quando
não se mergulha na realidade, de forma a interpretá-la a tentar a partir de um indicador.
Jardim Gramacho encontra-se entre os 14,7% que estão fora e apartados das condições
mínimas de dignidade humana. Nas narrativas dos alunos em sala de aula e dos pais sobre a higiene
e condições de vida é recorrente os relatos que não possuem água encanada e esgoto. As formas
para consegui-la são das mais diversas: aguardar a chuva, carregar água em baldes cedidos por
outros moradores, comprar caminhão pipa através do rateio na comunidade, entre outras. Distante
dos indicadores do Ideb e tão perto do centro de Duque de Caxias, a vida é invisibilizada e
esquecida.
O QUE O RESULTADO DO IDEB NÃO CONSEGUE ALCANÇAR?
Questionamento necessário ao compromisso que tenho com essa pesquisa. Por traz destes
números é sentido no cotidiano escolar as imensas dificuldades enfrentadas por todos os praticantes
desta comunidade. Uniformes sujos e a presença de doenças de pele são comuns nas salas de aula.
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Relatos sobre as condições de vida e higiene pessoal são denunciativas do abandono do poder
público ao bairro e as vidas que ali estão presentes ficam à margem.
Como Certeau (1994) nos presenteou com as contribuições sobre as impossibilidades do
olhar hegemônico em sua pretensão em controlar o todo, assim é possível pensarmos que, quando
se vê do alto, de longe, não é possível captar vida, ou seja, as ações e táticas dos praticantes, bem
como a rede de singularidades presentes em cada realidade.
Como observamos, os resultados apresentados pelo Ideb não são capazes de “falar” em
nome de cada realidade. Há muitas variáveis que não são captáveis em uma amostragem e elas
compõem os cotidianos singulares que enredam as produções curriculares. O que é produzir
currículo em Jardim Gramacho?
PRODUÇÕES COTIDIANAS
Minha preocupação é com o apagamento dos vaga-lumes, ao não se reconhecerem como
potentes produtores de currículos e conhecimentos com as escolas. Chamamos de vaga-lumes
(DIDI-HUBERMAN, 2011) e praticantespensantes (OLIVEIRA, 2012) todos os sujeitos que
constroem, criam e praticam os espaçostempos cotidianos. Como nos alertou Alves (2001) há
sempre alguém para falar da escola, em seu lugar e, neste movimento, nos discursos
hegemonicamente construídos, muitas vezes o que se faz é condenar as escolas e seus profissionais.
Assim, tendo como premissa este trabalho com as narrativas docentes e discentes, discuto a
contribuição de práticas formativas e curriculares comprometidas com a justiça cognitiva e social.
Esta produção de conhecimentos tecidas nos cotidianos não pode, neste sentido, desvincular-se das
resistências ao sistema construídas neste espaço.
Destaco como duas produções que se apresentaram como mobilizadoras de conhecimentos
acerca das histórias locais e do conhecimento da cultura nacional: o projeto Alunos Escritores e a
produção do Boi. A partir de relatos de experiências, rodas de conversas, expedições pelo bairro e
pesquisas, buscamos produzir sentidos de currículo com a escola. Os projetos desenvolveram-se em
anos diferentes, o primeiro em 2018, contou com a participação de duas profissionais e o segundo,
em 2019, por iniciativa de um grupo de alunos.
Através destes projetos foi possível perceber a riqueza dos currículos produzidos pelas
escolas públicas brasileiras. Busquei resgatar, através das narrativas orais e escritas, a forma como a
experiência, a partir da noção de Larrosa (2002), atravessou de modos singulares estudantes e
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profissionais. À medida que a pesquisa foi sendo tecida, emocionei-me com a forma como os
diferentes e complementares praticantespirilampos4 conversavam. O projeto desenvolvido
antecedeu a pesquisa proposta ao mestrado em educação e, ao mesmo tempo, desenhou parte
importante da pesquisa desenvolvida.
Emanuelle, alunaescritora participante do projeto, nos presenteou com sua produção quando
disse em nossa roda de conversa que:
Foi muito difícil iniciar a história. Foi difícil, tipo, desenvolver a história. Aí eu pensei num
bairro, um que poderia ser melhor. Tudo começou como se fosse um sonho. Era o bairro que eu
gostaria de ter. Sem violência, sem fome. O dia da tarde de autógrafos foi muito bom. Quando eu vi
minha mãe vendo o livro que eu escrevi, poxa, foi muito legal mesmo. Eu fiquei feliz. (Emanuelle,
9 anos)
Durante o desenvolvimento deste trabalho as docentes envolvidas perceberam o quanto os
alunos sentiram-se autores em potencial. Nos livros produzidos, o cotidiano emergia de forma
pulsante como podemos verificar não somente na escrita de Emanuelle, mas também em sua
ilustração na figura 2. Assim, os praticantespirilampos criaram, a partir das experiências que os
atravessavam de modo singular, histórias ricas em narrativas e denunciativas ao contexto local.
Surgiram críticas às condições da escola, à violência no bairro, às condições de vida, como também
sonhos pertencentes ao contexto infantil. Experiências que nos impactaram e surpreenderam. Um
dos relatos apareceu de forma tão dura para uma das professoras, que em conversa com a equipe
pedagógica solicitou orientação:
- Olá, preciso conversar com vocês. Trouxe as produções escritas de alguns alunos e
preciso de orientação. (Professora B)
- O que houve? Eles não querem escrever? (Orientadora Pedagógica)
- Não é isso. Até escreveram e muito, mas não estou sabendo como fazer a
intervenção com uma escrita em particular. Olhem! (Professora B)
- Deixa eu ver? (Orientadora Educacional)
- Achei uma escrita muito forte e pesada para um livro infantil. A proposta foi livre, e
que eles escrevessem sobre o bairro. Mas ao mesmo tempo, não quero mexer na
escrita. Foi o que a Jhully quis expressar. (Professora B)

Termo empreendido por mim ao referir-me aos praticantes das escolas que produzem currículos de forma singular e
potente.
4
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- Nossa! Realmente, é um grito de socorro! Mas olha a riqueza desta escrita: ela
começa o texto com uma pergunta. (Orientadora Educacional)
- Mas porque você acha que precisa mexer. É forte para você, mas é a realidade dela.
Infelizmente... (Orientadora Educacional)
- Realmente. Pensei nisso porque o relato me impactou. Mas realmente concordo com
você. (Professora B)5

Outra proposta que possibilitou a produção de currículos vivos e a presença de sentidos foi a
Festa do Bumba Meu Boi6. A partir do interesse da turma em encenar histórias, a professora
percebeu uma forma de produzir com os alunos algo mais vivo e significativo. A Professora relatou
em conversa:
Lembro que, a pedido da equipe pedagógica, deveríamos produzir algo com os alunos
para a festa junina e estávamos estudando a região. De início era só uma apresentação,
mas foram envolvidos vários gêneros e habilidades. Com a música do Luiz Gonzaga
falamos de tradição nordestina, localizamos o estado no mapa e como a cultura se
disseminou. Aprendemos que ele é mais forte na Amazônia, e que na verdade ele (boi)
nem deveria ser o representante daquela região e sim, a onça pintada. E acabamos
estudando a migração que deu origem a esse fenômeno. Eles se envolveram também
com a confecção do boi, todo o trabalho artístico. Foi muito difícil, porque não temos
tempo durante as aulas, e nem tempo de planejamento para fazer. Foi bom porque foi
possível trabalhar até interpretação de texto, apresentação cênica... Discutimos
também a questão da desigualdade social, que a história do boi, ela surgiu para
evidenciar essa desigualdade social entre negros, brancos e índios e nós trouxemos
muito isso para a realidade do bairro. Falamos muito com as crianças a respeito disso.

CONSIDERAÇÕES
Compreendo que o movimento permanente dos praticantespensantes (Oliveira, 2012) que
produzem currículos no “chão da escola”, através das ações microbianas (Certeau, 1994) não são
captáveis pelas forças hegemônicas incapazes de perceber as diversas possibilidades tecidas pelos
praticantes que resistem diariamente na rede pública municipal. Currículos ricos em conhecimentos,
produzidos de forma coletiva e não hierarquizante. Alunos e professores constroem sem um roteiro
predeterminado por outrem, conhecimentos nas escolas, evidenciando a potência dos cotidianos.
5

A figura 3 ilustra o texto escrito pela estudante.

6

Figura 4.
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Por fim, com esta pesquisa, busquei oferecer novas possibilidades para compreender as
escolas a partir de dentro, devolvendo o lugar aos seus protagonistas que fazem a escola a cada dia e
que não necessitam que alguém fale por eles - praticantes invisibilizados pelo poder hegemônico e
pela demonização das escolas públicas brasileiras em tempos sombrios e tenebrosos. Esta pesquisa
teve como lócus a valorização da escola em tempos que se deseja aboli-la e sucateá-la, desfigurando
todo o sistema público de educação.
Assim, percebo que indicadores de qualidade trazem elementos para compreendermos parte
do que acontece nos cotidianos, mas perdem seu efeito ao não dialogarem com a complexidade
presente em cada contexto. Além disso, devemos pensar sobre o que é levado em consideração na
formulação dos dados, ao não focar apenas na “alfabetização” conforme cobrado pela representante
do governo.
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Resumo
Esta pesquisa tem como problemática o questionamento sobre os limites que a avaliação em larga
escala nos impõe ao pretender analisar, através de um instrumento padronizado, a qualidade que
pressupõe aferir as escolas públicas brasileiras a partir do olhar hegemônico. Partindo deste problema,
pretende-se compreender a produção curricular cotidiana dos praticantes de uma escola pública situada
no município de Duque de Caxias, de modo a desinvisibilizar a potência curricular apagada pelas
avaliações em larga escala em sua lógica neoliberal. Nesta linha tênue, a pesquisa acredita na não
linearidade que acompanha os cotidianos escolares, desta forma buscará também denunciar o efeito
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perverso que os resultados destas avaliações provocam nas escolas ao não refletirem o que ali é
produzido diariamente, na impossibilidade de captação da realidade em uma amostragem. A fim de
realizar esta pesquisa foram utilizados os dados do último Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica – Ideb (2017) como ponto de partida, pois os seus resultados produziram um efeito de
cobranças e desvalorização do trabalho desenvolvido na instituição que culminaram no interesse pelo
trabalho proposto. Esta pesquisa mergulha nos estudos nos/dos/com os cotidianos escolares (ALVES,
2003) e sua metodologia dialoga com as conversas e narrativas mediadas pelos encontros na/com a
escola. Objetiva-se também compreender o contexto político, econômico e social na qual a pesquisa
ganha relevo, de modo a inseri-la no panorama em que ela se desenvolve. Apresenta como lócus a
valorização da escola pública brasileira, comprometida com a justiça cognitiva e social dos sujeitos que
a fazem a cada dia e responsabiliza-se com o exercício de denúncia do sucateamento e desvalorização
do magistério.
Palavras-chave: Ideb; Produção curricular; Cotidiano escolar.
CONVERSAS COM O ESTÁGIO: A FORMAÇÃO TECIDA EM RODA
Simone Alencastre – PPGedu FFP UERJ; Colégio de Aplicação/UFRJ

INTRODUÇÃO
O texto apresenta reflexões de uma pesquisa de mestrado em Educação que se propôs
investigar as contribuições que os estágios em um Colégio de Aplicação produzem na formação
inicial de estudantes de Pedagogia de uma universidade pública do Rio de Janeiro. O estudo
considera o Estágio Supervisionado como lócus fecundo e relevante no que diz respeito à
compreensão para/da formação docente.
O grupo pesquisado foi composto por 17 licenciandas e dois licenciandos que realizaram o
Estágio Supervisionado nas Séries Iniciais do Colégio de Aplicação da mesma universidade em que
cursam a graduação. Tendo em vista que a maioria expressiva dos colaboradores são estudantes do
sexo feminino, escolho neste texto, a partir desse momento, utilizar o termo “licenciandas” ao me
referir aos participantes.
Como metodologia de pesquisa foram utilizadas rodas de conversas (GARCIA, 2015, p.11)
por compreendê-las como “possibilidade de contribuição na produção de outros-novos saberes na
interação entre os sujeitos da pesquisa” e também, pela própria ideia de conversa compreendida em
Skliar (2018, p. 12) como um gesto pedagógico, isto é, “conversar se dirige não tanto àquilo que as
coisas são, mas àquilo que há nas coisas” Assim, buscou-se nas conversas com as licenciandas,
indícios e sinais (GINZBURG, 1989) das contribuições que os estágios provocaram, procurando
captar as produções curriculares e formativas ocorridas no espaçotempo do colégio, compreendido
como lócus privilegiado de formação docente.
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A partir do paradigma indiciário de Ginzburg (1989), compreende-se que os indícios e sinais
trazem pistas não captáveis pelos modos de pesquisa hegemônicos, por não poderem ser
mensuráveis, sendo preciso buscar nas minúcias e detalhes, aqueles desqualificados pela
modernidade.
Alinhada às compreensões dos estudos com os cotidianos (ALVES, 2008), a pesquisa foi
tecida a partir das narrativas orais das licenciandas, o que possibilitou ouvi-las no que viveram e
sentiram nos estágios que realizaram no ano de 2019. Foram encontros que teceram redes de
conhecimentos (ALVES, 2015), tessituras de sentimentos e experiências, fios de interação entre os
participantes e suas memórias.
As licenciandas foram entendidas como praticantes (CERTEAU, 2014), sujeitos comuns,
ordinários que através das táticas usavam astuciosamente o que lhes era imposto.
Essa pesquisa partiu da compreensão de que a formação de professores está diretamente
relacionada à noção de conhecimentos em rede (ALVES, 2015) e que desta forma não se dá apenas
na formação acadêmica, sendo tecida a partir dos atravessamentos das experiências vividas, dos
sentidos e saberes produzidos na relação com professores, alunos, no contato com as escolas e seus
praticantes e nas relações estabelecidas dos cotidianos das formações docentes.
Esse texto está organizado em três partes: na primeira seção, serão apresentados os estudos
nos/dos/com os cotidianos (ALVES, 2008) como abordagem teoricometodológica que fundamenta
a pesquisa, assim como as rodas de conversas (GARCIA, 2015) e as noções de bons encontros e
afetos (SPINOZA, 2009). Na segunda parte são entrelaçadas as narrativas das licenciandas à
produção teórica dos pesquisadores do campo do Currículo, na busca de indícios de saberes ainda
não captados pela racionalidade moderna. O texto se encerra com as considerações provisórias
sobre as contribuições dos estágios realizados no Colégio de Aplicação para a formação de
professores, apontando para a relevância dos momentos de orientação entre licenciandas- professor
regente.
DESENVOLVIMENTO
A pesquisa se desenvolve a partir dos estudos nos/dos/com os cotidianos (ALVES, 2001;
2003; 2008) e busca investigar os estágios nos espaçostempos do Colégio de Aplicação, articulando
o agir, o dizer, o criar e o lembrar aos movimentos produzidos pelos praticantes (CERTEAU, 2014)
cotidianamente nas escolas. Nessa perspectiva, compreende que é preciso ir além de só olhar e
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observar, é necessário mergulhar com todos os sentidos na pesquisa, percebendo, o que se passa
quando nada se parece passar (PAIS, 1993, p.108), permitindo descortinar sensações, saberes e não
saberes para além do que é aparente. Segundo Garcia e Oliveira (2015, p.29), a partir do
pensamento de Alves (2008) “mais do que os movimentos da pesquisadora e da própria pesquisa,
pesquisar os cotidianos requer trabalhar os sentimentos, as vivências, as histórias e as narrativas dos
praticantes.”
As narrativas foram produzidas nas rodas de conversas (GARCIA, 2015) que, ao serem
utilizadas como metodologia de pesquisa, possibilitaram a aproximação de diversas
questões/contextos entre os participantes. Desta forma, percebeu-se a riqueza de pensar
coletivamente os processos formativos e as produções de saberes que circularam durante a
realização dos estágios no Colégio de Aplicação.
Essas rodas aconteceram em meio à confecção de fuxicos, arte de costurar retalhos coloridos
de diversos tecidos em formato de “trouxinhas” para confecções de roupas ou peças de decoração
doméstica, que faz parte da cultura do nordeste brasileiro e que tradicionalmente ocorre em reuniões
prioritariamente femininas. Trata-se de uma tradição de que as “fuxiqueiras”, enquanto costuram
seus tecidos, contam umas para as outras os cotidianos de suas vidas.
A proposta dos encontros, entrelaçados à confecção dos fuxicos, teve a intenção de
fortalecer os laços de solidariedade e aproximação entre os sujeitos da pesquisa. Buscou-se, desta
forma, tornar o ambiente menos formal, possibilitando um movimento de pesquisa e formação, de
escuta e fala mútua, favorecendo, no decorrer dos alinhavos, narrativas que dialogavam com o que
era tecido ao longo dos dias de estágio. A experiência mostrou-se interessante e surgiu na narrativa
de duas licenciandas:
É incrível! Muito bom ter uma produção física da pesquisa. É uma outra maneira da
gente escrever. A gente acha que pesquisa é algo muito acadêmico, muito distante,
mas fazer fuxico também é produzir conhecimento. (Ariel, 2019).
É justamente do que fala a pesquisa dela, que são os cotidianos. É fazer as coisas dos
cotidianos, do fazer do povo brasileiro, mas pesquisando ao mesmo tempo. É uma
ótima ideia para nossa monografia também.
(Aurora, 2019)

As narrativas trazem indícios de que “partilhar sentimentos não é possível sem, de alguma
forma, partilhar as experiências de sentidos” (SANTOS, 2019, p. 261). As costuras dos fuxicos
permitiram perceber que houve uma comunhão sensorial, subvertendo a ideia entre o que é e o que
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não relevante para a pesquisa. A partir das conversas, tecidas em roda, alinhavadas entre agulhas,
linhas e retalhos, as experiências de estágios foram sendo trazidas e entrelaçadas umas às outras,
como nas narrativas de duas licenciandas que participaram de rodas de conversas em dias
diferentes, mas que trouxeram contribuições muito parecidas sobre as percepções sobre o estágio no
colégio.
Eu acho que todos os licenciandos da Faculdade de Educação deveriam fazer estágio
aqui, porque você tem a teoria e a prática circulando o tempo todo e, por isso é muito
diferente. Mesmo que após formada eu vá trabalhar na prefeitura, eu posso levar o que
vi de bom aqui, porque escola é escola e ponto, o que deu certo aqui, com algumas
adaptações vai dar certo em outras escolas. Aqui discuto as atividades junto com as
professoras da turma, principalmente na hora da orientação. As coisas que eu vejo
posso falar com ela. Ela me dá liberdade de falar, sinto que o meu saber também tem
um valor. Por exemplo o plano de aula da regência nós vimos juntas. Isso foi muito
importante, ela me deu algumas dicas, algumas mudanças que eu precisava fazer. E
ela disse: essas mudanças não são só para esse plano não, ele está ótimo, mas é para
sua vida. (Luyse, 2019)
No encontro de orientação os professores dão um norte de como a gente pode ficar
mais próximo das crianças. Como ter um estágio, apurar o olhar, a escuta, conseguir,
assim, olhar detalhes que a gente não olharia sem essa discussão semanal com os
professores, entendeu. Isso é potente, e isso é algo que valoriza mais o estágio e cria
um elo diferente com o professor. Porque você expõe as suas dúvidas e consegue
também ter uma resposta pronta, de imediato, e ir solucionando as dúvidas dos
estágios. Outra coisa positiva, que eu vejo, é a gente discutir o planejamento com o
professor, ela traz a proposta, ela introduz a gente na proposta, entende, a gente não
fica estacionado, desligado do contexto da aula, pelo contrário, a gente consegue
interagir bastante por causa disso. (Dulcinéa, 2019)

As narrativas de Luyse e Dulcinéa trazem sentidos das experiências vividas durante o
estágio e dialogam com a noção Spinoziana (2009) de bons encontros que produzem afetos e
alegrias, o que nos leva a refletir sobre os aspectos envolvidos na atuação docente. Para Spinoza
(2009, p. 163) o afeto tem uma importância fundamental, pois é através dele que é produzido o
conhecimento: “por afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é
aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada.” Nesse sentido, a afecção é a modificação
provocada pelo encontro de um corpo com outro corpo e, desta forma, representa a ação do afetado
e afetante provocando a mudança de estado. Assim, a pesquisa trabalhou com a compreensão que os

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3432

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

encontros ocorridos nos estágios, principalmente nos momentos de orientação licenciadasprofessora regente, movimentaram afetos, aumentando e aprimorando a potência e a capacidade do
agir, mobilizando a produção de conhecimentos. A partir do pensamento de Spinoza (2009),
Novikoff & Cavalcanti (2015, p. 103) definem a noção de bons encontros:
Os bons encontros trazem estado de alegria: tanto a mente fica mais ativa, tendo um
número maior de ideias, quanto o corpo fica mais disposto a fazer coisas. Esse estado
que indica o aumento da potência de agir aprimora a capacidade de existir,
fortalecendo o conatus. Ampliando a potência de agir, os indivíduos passam a ter mais
possibilidades de afetar e de serem afetados; por isso, adquirem novas possibilidades
de relação com o mundo do qual fazem parte.

A compreensão dos bons encontros de Spinoza (2009), corrobora com o entendimento da
pesquisa da potência dos momentos de orientação, espaçotempo garantido na grade curricular dos
professores do colégio para os encontros com as licenciandas, no qual os praticantes (CERTEAU,
2014) se encontram por 50 minutos semanais para debaterem e refletirem sobre o planejamento e as
práticasteoriaspráticas do trabalho docente.
Como em outras narrativas dessa pesquisa, a de Maria (2018) indicia as relações de afeto
presentes na realização do estágio e aponta que o acolhimento recebido no colégio produziu marcas
(GARCIA; REIS, 2014):
O estágio na turma de 1º ano deixou marcas, não apenas pelo fato de ter sido a
primeira experiência, mas especialmente, pelo acolhimento que recebi da professora
regente desde o primeiro dia de estágio, mostrando-se sempre disposta a partilhar as
experiências, sendo voz, mas também sabendo ouvir o que levávamos de
conhecimento. Foram momentos de grande aprendizado, de trocas intensas,
preocupações em pensar a melhor estratégia para alfabetizar as crianças até o final do
ano, algumas necessitando de uma atenção maior, tudo isso discutido não apenas no
cotidiano da sala de aula, mas também nos encontros de planejamento os quais tive a
oportunidade participar e que me enriqueceram grandemente. (Maria, 2019)

Para Garcia e Reis (2014) as marcas que as experiências produzem nos sujeitos, remetem à
Certeau (2014) ao usar o palimpsesto na compreensão existente de novas inscrições às anteriores.
Assim, as marcas são produzidas entre aquilo que se cria e o que tem, entre o novo e o antigo, que
se entretecem por linhas de repetição, diferenciação e invenção.
A pesquisa traz o entendimento dos estágios como possibilidade de produção de
espaçostempos solidários, no qual as interrogações, as dúvidas, os deslocamentos acontecem nas
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parcerias, na horizontalidade, na qual não existe hierarquia entre os saberes, para que as múltiplas
experiências existentes no mundo não sejam desperdiçadas. (SANTOS, 2010).
Com as narrativas que compõem esse texto foi possível pensar os estágios e as orientações
como um potente momento formativo para os praticantes (CERTEAU, 2014) da escola e, também,
como instrumento metodológico de conhecimento de si e do outro, do envolvimento social e o não
desperdício de saberes (SANTOS, 2010).
Assim, através dos estudos nos/dos/com os cotidianos (ALVES, 2008) e as noções de
encontro (GARCIA, 2015) bons encontros e afetos (SPINOZA, 2009) essa pesquisa se propôs a
pensar os estágios como possibilidade de uma formação coletiva, solidária e possível de ser tecida
nas escolas como parte importante das práticas cotidianas e dos currículos. Com Garcia (2015, p.13)
compreendo que:
Os processos formativos acontecem no e com os encontros. Encontros com ideias,
autores, colegas, práticas, políticas, professores. Encontros que se tornam inspiradores,
encontros que nos desmontam e balançam nossas utopias, encontros que multiplicam
nossas interrogações. Nos percursos vividos pelos professores e alunos da formação
esses tantos encontros produzem “marcas”, também com as quais, valores e saberes
são tecidos, corroborando sentidos de docência e escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os movimentos da pesquisa trouxeram indícios e pistas (GINZBURG, 1989), a partir das
narrativas das licenciandas, de que os encontros de orientação, existentes naquele Colégio de
Aplicação, produzem conhecimentos formativos relevantes que contribuem para aproximação entre
as licenciandas e o chão da escola (ALVES, 2008) e a relação horizontal entre os conhecimentos
produzidos nas escolas e salas de aulas, promovendo o diálogo entre a universidade e a escola
básica.
Também trouxe compreensões de que houve bons encontros e afetos (SPINOZA, 2009)
entre os praticantes (CERTEAU, 2014) que possibilitaram estados de alegria, ativando a mente para
as produções de conhecimentos, o que elevou os corpos envolvidos na potência de agir.
Com as narrativas foi possível perceber a relação de aproximação entre os envolvidos nos
estágios, o que fortaleceu os vínculos de confiança e de participação das licenciandas, em processos
no qual ambos foram afetados.
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Desta forma, o que esta pesquisa se propôs foi pensar os estágios como uma formação
coletiva, solidária e possível de ser tecida nas escolas como parte importante da vida cotidiana
docente e na produção de currículos nas salas de aula. Partimos do princípio de uma defesa política
da garantia do tempo de orientação licenciando – professor regente, na carga horária docente, como
contribuição fundamental para a formação de novos professores e da afirmação do professor do
Ensino Básico como formador.
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ANEXOS
Figura 1. Mapa do esgotamento sanitário do município de Duque de Caxias.

Fonte: IBGE.
Figura 2. Ilustração do livro da Emanuelle, página 4

Fonte: Arquivo pessoal da autora.
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Figura 3. Página do livro da Jhully, que suscitou o diálogo entre as profissionais.

Fonte: Arquivo pessoal da autora.
Figura 4. Apresentação do Bumba na festa junina

Fonte: Arquivo pessoal da autora.
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Resumo
O presente artigo apresenta reflexões a partir de uma pesquisa de mestrado em Educação que investiga
contribuições do Estágio Supervisionado na formação de licenciandos do curso de Pedagogia de uma
Universidade pública do Rio de Janeiro. O grupo pesquisado é composto por 19 alunos que fizeram
estágio no ano de 2019 nas turmas das Séries Iniciais do Colégio de Aplicação da Universidade que
cursam a graduação. O trabalho se inscreve na perspectiva dos estudos dos cotidianos que compreende
que é preciso ir além de só olhar e observar, é necessário mergulhar com todos os sentidos na pesquisa,
percebendo as pequenas minúcias que ocorrem nos cotidianos escolares. Como metodologia de
pesquisa foram utilizadas narrativas captadas a partir de rodas de conversas, por compreendê-las como
férteis para a interação entre os sujeitos da pesquisa em uma relação de aproximação entre os
envolvidos nos estágios, fortalecendo vínculos de confiança e participação entre os praticantes e
possibilitando o diálogo entre a escola básica e a universidade. Assim, buscou-se nas conversas com os
licenciandos, indícios e sinais das contribuições que os estágios provocaram, procurando captar as
produções curriculares e formativas ocorridas no espaçotempo do colégio, compreendido como lócus
privilegiado de formação docente. O desafio da pesquisa foi perceber aquilo que se passa nas
entrelinhas que o olhar da modernidade deixa escapar. A partir do diálogo com as noções de encontro,
bons encontros e afetos, a pesquisa se propôs a pensar o Estágio Supervisionado como espaçotempo de
uma formação mais solidária, considerando como aspecto fundamental a defesa política de garantia do
tempo de orientação licenciando-professor regente como relevante contribuição para a formação de
novos professores e da afirmação do professor do ensino básico como formador.
Palavras-chave: Currículos; Estágio Supervisionado; Formação inicial; Orientação.
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PEDAGÓGICA: APRENDIZAGENS COLABORATIVAS
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Esse painel reúne resultados de estudos de pesquisadores que se dedicaram a compreender o potencial
formativo da Jornada Pedagógica da rede municipal de ensino de Várzea do Poço/Ba1. Os trabalhos
envolvem experiências de pesquisas com professores da Educação Básica, analisando como o espaço da
Jornada Pedagógica tem sido um lócus de produção de saberes e práticas educativas que tecem os
professores ao problematizarem e refletirem o seu fazer nas escolas. Assim, os trabalhos deste painel
refletem situações que vão desde as experiências narrativas da/na docência, passando pela Educação
Infantil, em que as diferentes concepções de infância promovem o tecer pedagógico e didático de
professores, até chegar nas aprendizagens experienciais e colaborativas de docentes que atuam na
gestão escolar da rede. Nesse contexto, os trabalhos se circunscrevem no campo operativo de pesquisas
que se produzem no interior da Educação Básica, visibilizando como as práticas educativas e didáticas
tecem-se na Jornada Pedagógica e atravessam o fazer dos professores ao longo de todo o ano letivo. Os
três trabalhos constituem-se enquanto pesquisas qualitativas e se ancoram nas abordagens que primam
pelas narrativas de professores, metodologia que possibilita ao sujeito narrar suas experiências
formativas, que ao fazê-lo ressignifica tais experiências, vivências, aprendizagens, dando-lhes novos
significados. Neste sentido, as pesquisas que integram este painel visam compreender como a reflexão
sobre atitudes e trabalhos colaborativos desenvolvidos na Jornada Pedagógica de Várzea do Poço/BA
possibilitam o tecer educativo oriundo da própria realidade educacional. Assim, os textos em tela,
visibilizam e constituem-se a partir do cotidiano escolar e das acontecências inerentes à comunidade de
Várzea do Poço, evidenciando como a educação se processa no próprio chão das relações com a
comunidade. O entrelaçamento destes trabalhos aponta caminhos para uma compreensão do papel
formativo que possui as jornadas municipais em Várzea do Poço, enquanto espaço de articulação,
reflexão e aprendizagens de caráter colaborativo.
Palavras-chave: Palavra-chave 1; Jornada Pedagógica 2; Aprendizagem colaborativa 3; Educação
Infantil 4; Cotidiano escolar 5; Rede municipal de ensino.
DIDÁTICA DA APRENDIZAGEM EXPERIENCIAL DA/NA GESTÃO
EDUCACIONAL:CONTRIBUIÇÕES FORMATIVAS DA JORNADA PEDAGÓGICA DE
VÁRZEA DO POÇO/BA
Fabrício Oliveira da Silva – UEFS

INTRODUÇÃO
Este trabalho busca compreender como as acontecências educativas tecidas no cotidiano
escolar, refletidas em rodas de conversa na Jornada Pedagógica realizada por gestores e
coordenadores pedagógicos da rede municipal de Várzea do Poço, são promotoras da reflexão e
produção de saberes e práticas da gestão escolar, produzidas coletivamente enquanto espaço
Considerado como município rural por ter uma base de renda centrada na agricultura familiar e na pecuária, contando
com uma população de 8.809 habitantes, distribuídos em 5.810, residentes na sede e 3.098 residentes em roça e
povoados. Várzea do Poço está localizada no semiárido do Nordeste, na 13ª microrregião de Jacobina e na mesorregião
do centro norte baiano, fazendo parte do Território da Bacia do Jacuípe. Situa-se a 331 km da capital, Salvador, pelas
rodovias BA-417, BR-324 e estrada vicinal, e conta com uma área territorial de 221,3 km², fazendo limite com os
municípios de Serrolândia, Mairi, Piritiba, Miguel Calmon e Várzea da Roça. (VÁRZEA DO POÇO, 2015)
1
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colaborativo para o desenvolvimento de aprendizagens que possibilitam o engajamento para a
docência e gestão na Educação Básica. Neste sentido, o presente texto traz à baila as reflexões que
os participantes, 27 docentes que atuam em cargos de gestão e coordenação pedagógica, produziram
a partir de rodas de conversas que se desenvolveram durante a Jornada Pedagógica de 2020 do
referido município.
Não é raro encontrarmos, na literatura educacional, críticas às Jornadas Pedagógicas, por seu
caráter pragmático e descontextualizado da realidade educacional local, em que os participantes
debatem e discutem temas que são pontuais e que, muitas vezes, esgotam-se no calor da própria
jornada, sendo esquecidos durante o ano letivo. Muitos docentes dizem que as jornadas não
refletem o cotidiano da profissão, mesmo porque, elas possuem um caráter formativo, tendo em
vista a necessidade de suscitar um debate, muitas vezes, academicista, teorizante e pouco produtivo
para o labor do dia a dia dos professores. Comumente, são convidados palestrantes com acentuada
produção intelectual e com reconhecida trajetória acadêmica para partilharem suas experiências
com os professores nas jornadas. No entanto, há uma reclamação generalizada de que falta, por
parte de palestrantes e conferencistas, a vivência e a experiência tecida na realidade de cada
município e unidade escolar.
Como se essa problemática ainda não fosse suficiente, as jornadas pedagógicas são espaços
para que os professores sentem, discutam, planejem e exerçam uma série de tarefas e obrigações
relativas ao bom funcionamento das práticas educativas da escola. Há preocupações de toda ordem,
mas sempre centradas nas ações atitudinais dos professores, como se eles próprios fossem os únicos
responsáveis pela ação educativa que a escola desenvolve durante o ano letivo. Em muitos casos,
compete à gestão escolar preparar a jornada, garantindo que ela se realize a contento, conforme o
que preconiza às secretarias estaduais e municipais.
Uma outra situação, sobre a qual se assenta a problemática das jornadas pedagógicas, diz
respeito ao público alvo que a integra. Geralmente as mesmas são produzidas para que os
professores e coordenadores participem ativamente do processo. Esquece-se que a escola tem outros
agentes educativos, também de elevada importância. Assim, porteiros, merendeiras, pessoal de
secretaria, de apoio administrativo, de limpeza, entre outros que atuam na unidade educacional, são
excluídos do processo formativo que a jornada gera. Em tese, deveria ser o contrário, pois todos os
que estão atuando na unidade educacional devem ser envolvidos com os atos educativos que a
escola e a rede municipal desenvolvem. Não adianta os professores realizarem um trabalho
pedagógico de qualidade, com vistas a promoção do respeito, da inclusão, da autonomia dos
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educandos, como nos assegura Freire (1997) e Contreras (2002), se na portaria da escola o
estudante já passa por uma exclusão, por uma atitude de desrespeito, muitas vezes desencadeada
pela pouca habilidade educativa que o profissional que está na portaria da escola exerce.
É, portanto, a partir dessa problemática, que o referido texto traz para o debate as apreensões
e tessituras da Jornada Pedagógica 2020 de Várzea do Poço, intitulada: Tecendo diálogos e
provocações na Educação Básica, realizada entre os dias 28 a 31 de janeiro do corrente ano.
Interessou-me, entender como a referida jornada se constituiu como um espaço formativo e
colaborativo em que gestores e coordenadores pedagógicos revelaram modos de desenvolvimento
de aprendizagens experienciais do cotidiano da profissão, pelas atitudes de engajamento que
narraram, comentaram e refletiram em rodas de conversa.
TRILHA METODOLÓGICA
A construção da discussão feita neste texto, assentou-se numa abordagem qualitativa,
defendida por Minayo (2008), visto que a centralidade deste tipo de pesquisa emerge da produção
de sentido que o próprio sujeito produz de si, sobre si ao relatar uma vivência, experiência,
sobretudo no campo educativo. Assim, segundo a referida autora,
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela
trabalha com o universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e
dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.
(MYNAYO, 2008, p. 21-22).

As questões muito particulares são, neste estudo, evidenciadas pelos modos próprios como
cada professor, que está na gestão educacional, percebe-se e reflete sobre a docência, trazendo para
a cena os sentidos que os próprios sujeitos constroem ao relatarem e narrarem situações e cenas
vivenciadas no cotidiano da profissão docente. Desta forma, a pesquisa é de natureza qualitativa e
desenvolve-se com dispositivos que se inspiram na abordagem (auto)biográfica que considera o
sujeito como produtor de sentidos de sua história de vida e formação. Trata-se de uma abordagem
que se apresenta como alternativa de mediação entre as ações e a estrutura, ou seja, entre a história
individual e a história social. Assim, no cenário da gestão escolar, cada sujeito desta pesquisa
vivencia ações do cotidiano escolar do trabalho que desenvolve, relatando como cada um, a sua
maneira, vivencia e resolve as questões do cotidiano, que são mapeadas, compreendidas e
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interpretadas, de modo a perceber como os gestores vão se constituindo nas experiências produzidas
no cotidiano da escola e na prática do fazer docente, que vão além das ações pedagógicas
desenvolvidas na escola. Como dispositivos, utilizou-se relatos narrativos, tecidos em uma oficina
intitulada: Ação colaborativa na escola. A partir da oficina, foram realizadas rodas de conversa, por
meio da quais os professores gestores narraram e refletiram suas vivências e experiências com a
gestão escolar.
Evidenciar a aproximação entre os relatos de si e a aprendizagem experiencial da gestão
escolar constitui, então, uma possibilidade de aplicação dos pressupostos metodológicos da
pesquisa (auto)biográfica, que, segundo Nóvoa e Finger (2010), introduziu uma revolução na
concepção tradicional de estudo da formação de professores. Segundo Delory-Momberger (2012), a
dimensão formativa do método (auto)biográfico evoca algumas questões sobre a natureza das
operações que realiza sobre o vivido, e a maneira pela qual o homem integra, em sua experiência
biográfica, as situações e os eventos que acontecem com ele ou que a ele são narrados por alguém.
Nesta seara, os relatos que os professores produzem sobre si emergem como princípios dialógicos
que o sujeito estabelece com o outro e consigo mesmo, evidenciando como a escola torna-se
protagonista dos processos de aprendizagem experiencial da/na docência.
Essa perspectiva dialoga com a concepção de Nóvoa (2002), que entende a escola como um
espaço em que o sujeito se desenvolve em três distintos aspectos, que se relacionam para favorecer
a aprendizagem do ser docente, a que aqui denomino de aprendizagem experiencial da gestão na/da
docência. Nesta lógica, a escola constitui-se enquanto um agente colaborador do desenvolvimento
da aprendizagem dos saberes profissionais, configurando-se como um espaço real, que reúne as
condições que possibilitam ao professor a condição de desenvolver a seu engajamento com a
profissão, bem como construir competências para atuar no cotidiano escolar a partir da
complexidade que se origina desse próprio cotidiano.
Isto posto, os relatos enquanto dispositivos da pesquisa evidenciam os modos como as
questões do cotidiano são pensadas e tecidas pelos professores na roda de conversa, no contexto
formativo da Jornada Pedagógica, por meio da qual os gestores teceram diálogos e problematizaram
provocações no seu fazer na Educação Básica. Assim sendo, a Jornada aconteceu entre os dias 28 a
31 de janeiro de 2020, fundamentada nos objetivos de possibilitar troca de saberes de práticas
pedagógicas que obtiveram êxito na rede municipal de ensino, permitindo aos docentes a melhoria
do seu fazer pedagógico. Objetivou-se, ainda, na Jornada, possibilitar uma formação críticoreflexiva que garanta aos educadores a importância da ação individual e coletiva para a
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(re)construção de uma práxis pedagógica transformadora que garanta o direito de aprender dos
educandos.
Tecida na e pela relação dialógica, a Jornada Pedagógica de Várzea do Poço foi constituída
a partir de uma metáfora que buscou na visibilidade de uma imagem que revela a mão de uma
senhora evidenciar a arte de tecer a palha, e torná-la um elemento belo, artístico, com
funcionalidade e sentido. Busca-se a inspiração na arte, no trançado, modos de compreender como a
docência deve ser tecida numa relação dialógica, em que os movimentos que se fazem na profissão
geram sentidos e efeitos de qualidades, o que aponta para a produção de saberes e práticas que
emanam da própria história de vida de quem tece e faz a profissão naquela localidade. Tal cena
explicita a clara relação que se estabelece na própria jornada para a produção e promoção de uma
ação educativa que se principie e fundamente na realidade local de Várzea do Poço, tornando, para
aquela comunidade, a educação um elemento de valor e condizente com a realidade populacional.
Assim sendo, os relatos foram sendo construídos, colaborativamente pelos participantes, que
de uma cena do cotidiano, a qual não parecia ter importância, se constituía para o grupo um grande
tecido sobre o qual as decisões da gestão iam sendo produzidas, revelando modos e apropriações de
construir percursos formativos a partir do próprio cotidiano vivido pelos gestores. Situações,
vivências e experiências foram sendo relatadas, registradas e tecidas colaborativamente. São essas
vivências, materializadas pelas relações dialógicas e de provocações tecidas entre os gestores, que
geraram os relatos, aqui explicitados e analisados pelo viés da teoria compreensiva e interpretativa
desenvolvida por Ricouer (1976).
Desse modo, os relatos foram sendo registrados e partilhados com os gestores, que, na
dinâmica da roda de conversa, passavam a problematizar e a tecer relações dialógicas de
compreensão de suas próprias histórias de vida e de atuação na profissão, sobretudo considerando
as aprendizagens experienciais logradas no cotidiano da atuação profissional. Para evitar exposição
dos participantes, esclareço que os nomes são fictícios.
A JORNADA PEDAGÓGICA COMO LÓCUS DA REFLEXÃO COLABORATIVA NA/DA
DOCÊNCIA
A Jornada Pedagógica em Várzea do Poço consagrou-se como um espaço em que gestores
fizeram brotar a consciência do que fazer e como fazer no âmbito da atuação profissional que
exercem na rede, tendo sempre em vista a ideia de consagrar o êxito. A jornada foi revelando como
a própria escola se configura como instituição em que as reflexões sobre a docência são
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redimensionadas, a partir das relações interpessoais que o professor estabelece, prioritariamente,
com os seus alunos. Em se tratando de um município de pequeno porte, como é o caso de Várzea do
Poço, essas relações são mais familiares e adentram os muros da escola e provocam nos professores
uma atitude colaborativa diante de certas situações que são inusitadas e que provocam uma
disruptura no fazer docente, gerando nos professores e nos gestores a necessidade de reflexão da e
sobre a própria prática, em vistas de criação de estratégias que são tecidas a partir das acontecências
da escola e da comunidade.
Assim, a reflexividade que gestores produziram durante a jornada, caracteriza-se enquanto
crítica, pois traz para a cena situações e vivências que estão na complexidade do cotidiano escolar,
para o qual não há necessariamente regulamentações e/ou diretrizes, frente às especificidades de
caso com que alguns docentes lidam. É, portanto, pela reflexividade em torno do seu próprio fazer
docente que os gestores produzem seu saber para a atuação profissional.
Diante disso, a reflexão de si e de sua atuação profissional na gestão é elemento que faz
emergir o processo de formação e de produção de estratégias e atitudes colaborativas, que a meu
ver, deve levar em consideração as acontecências singulares no âmbito da escola, a que denomino
de cotidiano escolar, como movimento formativo da própria ação e situação de produzir
eficazmente e colaborativamente a gestão, percebida pela complexidade de relações sociais que se
manifestam nela, e que determinam as formas de ensinar e de aprender. Desta feita, chegamos à
conclusão de que a produção de uma gestão colaborativa na jornada não deve ser considerada tão
somente a partir dos conhecimentos pedagógicos que o professor acumulou durante o seu percurso
formativo. De fato, os conhecimentos adquiridos ao longo da formação estão, também, na base da
complexidade que envolve a condição de pensar a prática e gerar o seu fazer na escola. Mas é
sobretudo pela via da reflexão cotidiana que emergem novos modos de pensar a docência, de pensar
a gestão escolar e o compromisso social que a profissão requer.
Durante a roda de conversa, várias situações foram sendo tecidas, de forma que os
professores gestores foram colaborativamente constituindo uma rede de diálogos que visavam tecer
um problema já vivenciado por eles de modo a compreender a complexidade do fenômeno
educativo e de igual modo a apreender novas formas de pensar a educação a partir de situações que
são peculiares da realidade local, sobretudo em se considerando a dinâmica organizacional da
gestão na escola. Um caso que ilustra essa situação, foi narrada por uma diretora, que nos fala sobre
como funciona o horário de intervalo e merenda dos estudantes do colégio, que na rede municipal
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de Várzea do Poço, é uma das escolas que tem o Ensino Fundamental Anos Finais. Na roda de
conversa, assim o caso é relatado por uma das participantes:
Eu mesma fico muito preocupada com a situação do intervalo no colégio. Sabe por
que pessoal? Porque é uma situação que a gente tem que lidar e que não tem muito
como saber. Lá no colégio como vocês sabem, não tem muito espaço. Então na hora
do intervalo a gente tem que deixar os alunos saírem da escola. Eles ficam lá fora e
isso é ruim às vezes, porque muitos deles saem do intervalo, deixam o material na sala
e só voltam no final do turno de aulas pra retirar o material. Eu sei que muitos colegas
dizem que temos que colocar a falta, que falar com a mãe. Mas a gente faz isso e não
ajuda, pois a família já não sabe o que fazer. A gente identifica os meninos e conversa
com eles, orienta, discute, mas não tem jeito. São coisas que acontecem aqui em
Várzea do Poço e que precisamos lidar com isso, com situações como essas, que a
gente só sabe vivendo isso, estando na situação. E aí colegas, diante de casos como
este, o que fazemos, que ações são eficazes para pensarmos questões como essas?
(Lucidalva, Roda de conversa, JPVP 2020)

A professora Lucidalva traz para a cena uma situação que é peculiar de uma das escolas,
mas que tem a ver com a situação educativa dos estudantes, sobretudo porque alguns burlam
normas e saem da escola com a permissão de saída para o intervalo. Na narrativa, a preocupação é
com o modo como a gestão escolar deve atuar na situação como essa, que requer um trabalho
colaborativo de equipe, o que envolve o pessoal de apoio, o agente de portaria, os professores, a
coordenação pedagógica e a equipe gestora. Não há no relato, e nem em reflexões que os
professores vão fazendo, uma ideia de gerar culpabilizações ou punições aos estudantes. Pelo
contrário, vê-se uma tentativa de encontrar soluções e encaminhamentos colaborativos a fim de que
os estudantes que saem no intervalo, e não voltam às aulas que seguem, não sejam prejudicados. Há
ações dialógicas que estão presentes na ação educativa, como orientar, refletir e discutir as situações
com os estudantes, mas isso parece não estar surtindo muito efeito, como também parece não estar
funcionando bem o diálogo com a família. Neste sentido, a gestora convoca os colegas na roda de
conversa a pensarem sobre o caso, a opinarem para que se encontre caminhos possíveis para a
compreensão do problema relatado.
Vê-se, portanto, que na jornada, o tema trazido para a roda tem a ver com as acontecências
do cotidiano da gestão, como modo de operar a complexidade que está em torno de uma situação
como a relatada, que só quem está envolvido nela tem a condição de perceber a centralidade do
problema e condições de produzir reflexões sobre a prática de modo a que essa reflexão seja de fato
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efetivada a partir da ação, gerando nova reflexão e consequentemente uma nova ação. Tal postulado
foi concebido por Donald Shon (2000), bem como Alarcão (2007), autores que defendem o papel da
reflexão como modo operativo de se conceber a prática pela reflexividade que ultrapasse a ideia da
reflexão pela reflexão. Trata-se, segundo os autores, de uma condição de reflexão que emerge da
prática, tranversaliza-se por ações e situações vivenciadas no cotidiano e gera nova ação
transformadora, o que requer um novo ciclo reflexivo e de produção de novas práticas. Isso tem a
ver com o modo como na Jornada Pedagógica os gestores teceram situações que estão em torno da
centralidade do seu fazer, buscando uma discussão de autonomia docente, de atitude colaborativa e
de aprendizagem experiencial pelo próprio fazer operativo e a partir de situações que vivenciam,
que os tocam, que acontecem com eles.
Ao abordar a preocupação com os estudantes que saem do intervalo e não retornam, há uma
evidente preocupação com as ações educativas em que se envolvem os estudantes que burlam a
regra. Não se trata de gerar punições ou controle, mas de garantir que a escola cumpra seu papel
educativo, que garanta ao aprendiz o que lhe é de direito, ter, conforme preconiza a LDB 9394/96 o
direito a aprendizagem em 200 dias letivos. Ainda no caso referido, uma outra gestora manifesta
preocupação com a saída dos estudantes no intervalo e aponta a razão disso acontecer na cidade.
Assim, a professora colabora com a reflexão do coletivo:
Não adianta muito a gente ficar discutindo questões que estão longe de nossa
realidade, falando bonito e discutindo teorias se a gente não olha pra nossa realidade e
não pensa nela. Veja só, eu mesma já atuei no colégio e era um problema esses alunos
saindo e não voltando pra aula. Teve um dia, minha gente, que a coisa foi
preocupante. Um menino no nono ano saiu e não voltou. A professora me falou e eu
fui na portaria e o porteiro disse que ele não entrou mesmo. Aí fiquei preocupada.
Daqui a pouco, chegou uma mãe de outro aluno na escola e disse que o nosso aluno
estava no bar bebendo. Eu me agoniei, e como ele é filho de uma vizinha minha, fui
atrás. Cheguei lá vi ele bebendo e aí levei pra casa. Mas a mãe não estava e eu queria
trazer ele para a escola. Mas ele disse que não ia e então, eu ia fazer o que, não é,
deixei outro vizinho de olho nele e voltei pra escola. São essas coisas que a gente vive
aqui professor em nossa cidade. E todo mundo se conhece e a gente tem essa
preocupação. Não adianta só querer que eles estudem e que tirem boa nota, a gente
tem que educar mesmo pra vida. (Judite, Roda de conversa, JPVP 2020)

A narrativa da professora Judite revela duas coisas interessantes: primeiro que a gestão
acontece além dos muros da escola, chegando a rede colaborativa com a comunidade; segundo que
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ela é tecida em diálogos e provocações a partir das acontecências da escola e da comunidade. São
ações desenvolvidas na rede dialógica, com os responsáveis pelo estudante na comunidade. Apesar
de não estar relatado no trecho, a professora informa que ao chegar no bar encontrou o estudante e
pediu às pessoas que ali trabalhavam que não vendessem e que comunicassem a família quando o
garoto quisesse comprar bebida.
De igual modo, ao não encontrar a mãe em casa, a gestora dialoga com outro vizinho e tece
uma atitude colaborativa para que o garoto pudesse ser mais uma vez amparado até que a família
estivesse com ele. Enfim, são ações e situações educativas do cotidiano escolar, que vemos
acontecer numa rede dialógica com a comunidade e de provocações com o fazer da equipe gestora,
buscando primar por engajamento e autonomia dessa atitude. Isso implica em reconhecer, como diz
Larrosa (2002) que a experiência é algo que acontece com o sujeito, que o toca, que o move, que
acontece com ele. Judite foi tocada pela ação de mover-se engajadamente na ação de cumprir seu
papel de gestora, para além dos muros da escola. Ela vai às ações da comunidade para gerir ações
que, pela legislação, não lhe competia.
Em obra intitulada Elogio da escola, Jorge Larrosa (2017) evidencia como as experiências
educativas devolvem na escola o lugar que ela merece, que é o de receber elogios, o de constituir-se
enquanto instituição que educa para além dos seus próprios muros. Na apresentação da referida
obra, o autor, considerando os atos que desenvolvemos na educação, nos diz que:
Também a experiência, e não a verdade, é o que dá sentido à educação. Educamos
para transformar o que sabemos, não para transmitir o já sabido. Se alguma coisa nos
anima a educar é a possibilidade de que esse ato de educação, essa experiência em
gestos, nos permita liberar-nos de certas verdades, de modo a deixarmos de ser o que
somos, para ser outra coisa para além do que vimos sendo (LARROSA, 2017, p.3)

A experiência de educar para a vida, relatada na ação de Judite e amplamente debatida e
elogiada pelos colegas, como uma atitude educadora, aproxima a escola de Várzea do Poço às
escolas de Barcelona, sobre as quais Larrosa (2017) tece elogios, na perspectiva de evidenciar como
a escola necessita ser elogiada por ações que vão, como as relatadas por Lucidalva e Judite, além de
seus muros, que extrapolam o que se preconiza para ela. O elogio advém da apreensão que se faz do
cotidiano numa tentativa de buscar transformações, gerando experiências que são os elementos
essenciais para dar sentido à educação. E esse sentido se constrói em atitudes colaborativas, em
ações de engajamento que se processa em rede e não de forma isolada.
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Pensar as práticas e como elas acontecem passa a ter significado apenas quando os próprios
professores, e demais agentes que atuam nos espaços escolares, conhecem a sua realidade, o que
lhes permite gerar modos de fazer e desenvolver a ação educativa, desencadeando, a partir deles, a
possibilidade de fazer a reflexão da ação e para a ação. Desta forma, o conhecimento na ação é o
componente que está diretamente relacionado com o saber-fazer. Tem por características ser
espontâneo, implícito e que surge na ação pedagógica que desenvolve o educador no contexto de
suas práticas educativas. Em outras palavras, trata-se de um conhecimento tácito. Sendo assim, para
Schön (2000) a reflexão se revela a partir de situações inesperadas produzidas pela ação e nem
sempre o conhecimento na ação é suficiente.
Durante as rodas de conversa, algumas narrativas evidenciam como o conhecimento da
realidade local se torna fundante para a promoção de resoluções de problemas nas escolas. A esse
respeito, foram comuns falas do tipo: “Eu mesma sempre abordo o aluno, o colega, com
tranquilidade, com calma, falando com eles, como falo na comunidade. Não tem essa de querer ser
superior, entende? E tem um efeito bom, isso”. (Célia, Roda de conversa, JPVP 2020); “Não
adianta a gente só querer cobrar, é preciso ter paciência, olhar cada situação e tentar trabalhar
com eles essa situação. Todo mundo tem um jeito de ser e de pensar. Mas conversando, resolvemos
tudo” (Cristina, Roda de conversa, JPVP, 2020); “São situações que a gente nem espera que ensina
a gente a saber ser gestora. Eu mesma, só aprendo assim. Tenho medo, tem hora, né, mas dá certo,
pois eu vivo o dia a dia e cada dia é um dia na escola e no trabalho” (Ana Carla, Roda de conversa,
JPVP, 2020).
A roda de conversa foi um momento em que a reflexão gerou, coletivamente, modos de
apreensão do fazer o ato educativo na perspectiva dos gestores. São situações oriundas de
conhecimento tácito, que vão desde o modo de abordar o estudante, o professor, e a comunidade
local para estabelecimento de relações educativas ao desenvolvimento de aprendizagens que vão se
constituindo no cotidiano do exercício profissional. Estar na escola, viver a gestão e relacionar-se
com o coletivo implicam modos próprios que cada sujeito vai tecendo para gerar aprendizagens
experienciais e para lograr condições de produzir para si, sobre si e sobre o outro os diálogos e
saberes que emergem do cotidiano e que são fundamentais para o exercício profissional.
É na atitude colaborativa, que as aprendizagens experienciais vão se constituindo e
produzindo novos saberes e modos de viver a profissão, como assevera Silva (2017), ao considerar
que a aprendizagem experiencial emerge do movimento formativo que é logrado nas acontecências
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da profissão. É portanto, uma tessitura que se faz a partir do vivido, do experienciado e do que
acontece com um determinado sujeito e não com o outro.
À GUISA DE PRÉVIAS CONSIDERAÇÕES
Ao escrever as considerações finais deste trabalho, percebo que o movimento dialógico e
reflexivo que foi a marca da Jornada Pedagógica do município de Várzea do Poço transversalizou
essa escrita, que também se fez na reflexão e na aprendizagem experiencial, na medida em que
revisitar as narrativas e os relatos em busca de dar-lhe um tom da compreensão do fazer pedagógico
me possibilitou compreender ainda mais o sentido da metáfora sobre a qual a jornada se
concretizou. Assim, pensar o tecido dialógico e provocativo da jornada, implicou perceber como
que esse tecido vai ganhando forma e caracterização a partir dos diálogos que se processam na
relação pedagógica e educativa.
Com esta sensação, o trabalho permitiu trazer à baila as questões centrais que são
visibilizadas pelos gestores da rede municipal de Várzea do Poço de modo a compreender a
importância da relação dialógica a partir do cotidiano da profissão. Foi, de fato, o olhar para o que
se tem produzido na acontecência da gestão escolar que a jornada se concretizou como um espaço
de debate e reflexões sobre o papel do gestor e de seu engajamento com as ações educativas da
escola e da comunidade.
As rodas de conversa viabilizaram que os professores produzissem suas narrativas sobre si,
mas sobretudo sobre os modos como operam na profissão e com um olhar aguçado às questões que
são inerentes e imanentes às suas vivências na escola e consequentemente na rede municipal de
ensino. Os relatos possibilitaram, ainda, que cada gestor participante fosse constituindo e
partilhando saberes e provocações que têm produzido e enfrentado no âmbito da sua profissão.
Assim, a reflexão não se encerrou em si mesma, mas foi sendo tecida em ações realísticas, às quais,
uma vez problematizadas e discutidas, transformaram-se, não em outras ações, mas em modos de
entendimentos delas próprias, gerando, sim, a transformação da reflexão sobre a própria prática,
logo sobre o modo operativo que cada professor gestor desenvolve no contexto de sua atuação
profissional.
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Resumo
Este estudo discute o potencial formativo das aprendizagens experienciais que o grupo gestor, diretores
e coordenadores pedagógicos da rede municipal de Várzea do Poço – Ba, logram pela organização e
participação na Jornada Pedagógica do referido município. Tem por objetivo compreender como o
cotidiano escolar discutido em rodas de conversa na Jornada Pedagógica é apreendido e possibilita a
construção de saberes e práticas da gestão escolar. Neste sentido, o trabalho traz para o debate a
formação continuada de professores como uma didática da aprendizagem experiencial que se configura
no contexto de produção de experiências logradas no chão da escola. O trabalho ancora-se na
abordagem qualitativa que privilegia os sentidos que o sujeito constrói sobre si e para si nos percursos
formativos e dialógicos que imprimem, ao debaterem temas relativos às suas vivências e experiências na
gestão escolar. Assim, como dispositivos foram utilizados relatos narrativos produzidos em uma roda
de conversa, que teve como característica possibilitar a reflexão sobre as experiências que 27 gestores e
coordenadores têm produzido no cotidiano da profissão que exercem na rede municipal de Várzea do
Poço. O estudo mostrou como a apreensão da realidade torna-se fundante para gerar reflexões sobre a
prática e sobre o modo como a própria prática gera novos saberes acerca da autonomia da gestão e de
seu engajamento político e social com a realidade em que vivem na educação municipal. Mostrou ainda,
como a Jornada Pedagógica da rede municipal gera espaço de tensionamentos e de debates sobre o
fazer cotidiano de professores que estão na gestão escolar e que, por isso, buscam nas jornadas,
tecerem aprendizagens que trasnversalizarão suas ações na escola durante todo o ano letivo.
Palavras-chave: Palavra-chave 1; Aprendizagem experiencial 2; Cotidiano escolar 3; Jornada
Pedagógica 4; Gestão escolar.
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TECENDO DIÁLOGOS E APRENDIZAGENS COLABORATIVAS NA/DA DOCÊNCIA NA
EDUCAÇÃO BÁSICA: JORNADA PEDAGÓGICA EM FOCO
Charles Maycon de Almeida Mota – SME/Várzea do Poço

INTRODUÇÃO
Há mais de uma década Várzea do Poço, interior da Bahia, vem desenvolvendo uma
proposta de educação contextualizada para a convivência com o semiárido, que toma como
princípio a valorização de quem somos e dos espaços em que vivemos. Isso tem desencadeado
inúmeras mudanças em diversos aspectos do nosso município, nos proporcionando a (re)invenção
de práticas, técnicas e estratégias necessárias à superação de realidades que, durante muito tempo,
nos colocou numa posição de inferioridade por ser quem somos e morar onde moramos.
Para que tal proposta fosse colocada em prática de maneira a se efetivar significativamente,
foi preciso fazer uma reconfiguração na organização do trabalho pedagógico em toda rede de
ensino. Cabe ressaltar que foram muitos(as) os(as) professores(as) que abraçaram a proposta e
conseguiram modificar suas práticas em sala de aula e até mesmo espaços da comunidade.
Sendo assim, ao considerar toda nossa trajetória como profissionais envolvidos(as) e
comprometidos(as) com a Educação do nosso município cabe os seguintes questionamentos: quais
princípios educativos motivam nossas práticas docentes? Nosso fazer docente tem considerado
os(as) estudantes em seus aspectos pluridimensionais (social, econômico, cultural e cognitivo)?
Indagações como estas sempre se fizeram presentes no movimento de formação que nos propomos
a buscar ao desenvolver as proposta de formação com os(as) profissionais que compõem a rede
municipal de ensino, tais questionamentos se colocam aqui como uma forma de (re)pensarmos
nossas práticas para (re)tomarmos direções outras em nosso fazer docente.
Este movimento de formação na rede municipal de ensino em Várzea do Poço que estamos
nos referindo, sempre se inicia na Jornada Pedagógica proposta pela Secretaria Municipal de
Educação com o apoio e colaboração de muitos(as) profissionais de seu quadro e de outros(as)
profissionais que vêm representando universidades e grupos de pesquisas como forma de congregar
valor às temáticas da formação que é proposta conforme nossas demandas.
Neste sentido, tomarei aqui, a formação docente desencadeada pelos movimentos formativos
que as Jornadas Pedagógicas desse município desenvolvem com a rede como um espaço de diálogo
e reflexão sobre nossos fazeres na docência.
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PERCURSOS METODOLÓGICOS
Por compreender que minha experiência como professor da rede municipal de educação em
Várzea do Poço tem grande relevância para pensar narrativamente os movimentos formativos que
eu e muitos de meus pares constituímos ao longo das Jornada Pedagógicas que foram sendo tecidas
no coletivo e para o coletivo de professores(as).
Pensar narrativamente esse movimento que se coloca como espaço potente de aprendizagem
e formação docente vai se re-velando a partir de minhas narrativas, evidenciando modos próprios de
compreender como minha formação docente vai sendo tecida no âmbito das Jornadas Pedagógicas.
A pesquisa narrativa vem sendo proposta aqui como uma perspectiva de potência para a produção
de dados que possam revelar elementos que congreguem entre si e gerem condições para a
interpretação e compreensão dos modos de ser, fazer e viver o cotidiano da escola sem
desconsiderar uma hermenêutica do sujeito e nem o sujeito da hermenêutica.
Cabe explicitar que quando menciono a hermenêutica do sujeito estamos fazendo uma
referência aos contextos de vida e outras condições elementares para a compreensão de como esse
sujeito é, o que faz e quais sentidos empreende de sua vida e modos de ser. Para o sujeito da
hermenêutica faço menção à relação ontológica (HEIDEGGER, 2015) em que serei eu, o autor e
narrador, será o próprio sujeito a interpretar-se e compreender-se por si mesmo nesse movimento da
pesquisa narrativa.
Pensar a pesquisa narrativa neste interim significa entendê-la em uma dupla dimensão, pois
posso tomá-la como método de pesquisa e também enquanto abordagem formativa de
pesquisadores(as), condição que me remete pensar possibilidades outras que venham desencadear
olhares por outras lentes e outros ângulos. Então, considero importante tomar como dispositivo de
pesquisa relatos do pesquisador, tais como textos de campo produzidos ao longo de meu
envolvimento na organização e participação das Jornadas Pedagógicas da rede municipal de ensino.
A elaboração dos relatos que apresento como pesquisador, como textos de campo sobre os
processos dessa proposta de formação, tem uma ancoragem na pesquisa narrativa em contextos da
Educação Básica, revelando o que, onde e como foi acontecendo as aprendizagens durante a
realização do próprio movimento de se fazer a pesquisa. Metaforicamente comparada à trajetória
construída pelo pesquisador, essa proposta da produção dos textos de campo nos permitiu perceber
como uma artesã faz com palhas de ariri, que é uma palmeira nativa da caatinga que serve como
matéria prima para produção de ração animal e artesanato de esteiras, cestos, sacolas, chapéu, etc.,
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para montar uma esteira e, ao mesmo tempo, observar como os fios de palha se reúnem e se
atravessam, prendendo-se uns aos outros em uma grande tessitura.
É importante mencionar que o dispositivo de pesquisa que está sendo posto, pode se colocar
como espaço que estimule um eu-pesquisador a desenvolver um movimento de distanciamento
como modo de interpretar e compreender os modos formativos que são produzidos em torno das
propostas de Jornadas Pedagógicas para docentes da rede municipal de ensino. Essa produção de
textos de campo que proponho aqui possibilita a garantia da articulação entre os termos que atribui
valor à pesquisa narrativa como referência de investigação fundada no movimento de pesquisar
sobre experiências. Um espaço tridimensional compõe a base epistemológica da pesquisa narrativa
por trazer a condição da interação, continuidade e situação.
Tomo então, uma proposta de pensar narrativamente a formação docente dando ênfase aos
contextos da Educação Básica em que minha experiência como pesquisador transversaliza o
processo de reflexividade formativa que esta proposição de pesquisa apresenta. Por considerar a
proposta de relatos do pesquisador como um processo de reflexividade a respeito dos modos
formativos instituídos a partir do envolvimento com a organização e participação das Jornadas
Pedagógicas, tomamos os princípios da pesquisa narrativa como oportunidade de fazer uma
exploração da capacidade que esta tem de explicar e abstrair o contexto em que vivencia sob uma
ótica de contemplação e compreensão de seu eu (SOUZA & PASSEGGI, 2013).
JORNADAS PEDAGÓGICAS: ESPAÇOS POTENTES DE FORMAÇÃO DE/COM
PROFESSORES(AS)
Para pensar as Jornada Pedagógicas como espaço de formação, tomarei a perspectiva da
pesquisa narrativa por possibilitar um movimento de reflexividade a partir de meus percursos na
docência, tomando como ponto de partida e condição provocativa a experiência de relatar sobre as
experiências que professores(as) ex-põem ao vivenciarem as propostas de formação que cada
Jornada Pedagógica apresenta.
Discutir sobre práticas que demandem uma concepção de uma formação desenvolvida com
professores(as) que atuam na Educação Básica tem se colocado como um movimento complexo que
requer buscar compreender os princípios que sustentam o fazer/ser pedagógico de cada pessoa
envolvida no processo educacional. Por isso, é importante perceber que esses princípios estão
atrelados ao que somos e ao que pretendemos fazer.
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A sociedade atual mais tem pensado no futuro do que construído ações do presente, se
deixando levar por uma empolgação dos discursos (NÓVOA, 1999). Vivenciamos um momento de
liquidez na identidade (BAUMAM, 2005), na qual, ninguém é essência, mas uma subjetividade que
se complementa a partir de vivências individuais e coletivas de um ser singular e plural (JOSSO,
2006).
É preciso termos cuidado com discursos simplistas que não consideram a complexidade, o
que leva a não perceber o que se encontra nas entrelinhas desses discursos que apresentam termos
da ideologia dominante (FOUCAULT, 2001), servindo para amparar qualquer coisa que se queira
discutir, mas sem nenhuma consciência crítica do que realmente se pretende disseminar,
principalmente no que diz respeito ao campo da educação em que temos o retrato do futuro, que não
necessariamente deve ser distante.
Sendo assim, nossas Jornadas Pedagógicas têm motivado docentes a repensarem suas
práticas a partir de indagações e desafios demandados pela contemporaneidade. Tal situação, reflete
nossas concepções de educação como rede, bem como, a compreensão de que todo o processo de
educação, que nos propomos a desenvolver como professores(as) que se propõem a questionar sua
própria prática docente, emerge a partir das acontecências (SILVA, 2017) do cotidiano escolar que
nos provoca a (re)pensar outros modos formativos que não se privem a apenas propostas de uma
formação pontual que não leve em conta o todo que compõe este cenário educacional.
Vale ressaltar que, esse cenário educacional tem sido permeado por variados
questionamentos e problemáticas sobre a diversidade que pulsa nos espaços das escolas. As
problemáticas tecem-se em torno das tessituras do cotidiano educacional no município e se
apresentam como indicativos de debates, embates e reflexões a respeito de muitos aspectos que têm
implicações diretas e indiretas com o trabalho docente, instigando o redimensionamento das
concepções sobre a função social da escola, sobretudo no que tange aos fatores históricos, políticos,
econômicos e culturais.
Tais indicativos tem se colocado para nós como uma demanda a ser tomada como elemento
de reflexão e proposição temática para abordagens mais aprofundadas, tendo início na Jornada
Pedagógica com o propósito de que as discussões e estudos sobre cada temática se estenda ao longo
do ano letivo através das práticas docentes desenvolvidas nas escolas da rede municipal de ensino.
Mas ainda são inúmeros os nossos desafios em buscar pensar uma proposta de educação que se
propõe a trazer as demandas e marcadores sociais da contemporaneidade para o centro de nossas
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formações. Uma vez que, ainda lidamos com os resquícios de uma base formativa que teve grande
vinculação às questões fundamentalistas que são vinculadas aos grupos hegemônicos e dominantes.
Temos notado que o enfoque dominante tem sido visto como excludente, justamente
daqueles(as) que, durante muito tempo, suportaram as imposições de pensamentos baseados nas
estruturas políticas dominantes (BHABHA, 2013), sendo forçados(as) a sobreviver em condições de
vida indignas, por explicitarem seus posicionamentos e comportamentos do estranho (BAUMAN,
2005). Assim, mesmo percebendo a transitoriedade e a flexibilidade contidas nos sentidos das
vivências, na contemporaneidade, a escola, como um espaço de acolhimento das muitas maneiras
de ser e viver, não tem demonstrado um posicionamento condizente com essa dinâmica.
Com isso, somos desafiados(as) a reinventar e ressignificar nossas práticas pedagógicas
como um pressuposto para lidar com as diferenças e outras demandas que foram surgindo a partir
dos movimentos que os grupos constituídos pelas minorias políticas organizam, intensificando a
luta pela reivindicação de espaço, dignidade e identidades que foram negadas ou suplantadas por
concepções calcadas no fundamentalismo e na lógica dos grupos hegemônicos.
Por isso, somos provocados(as) a pensar a educação pelo lugar da transformação, já que esta
nos remete a refletir e questionar sobre práticas e fazeres docentes desenvolvidos nas última
décadas, que podemos considerar como relevantes ou não, levando em conta as mudanças que
ocorreram e vem ocorrendo na sociedade a partir das influências dos movimentos desencadeados
pelos diversos modos de ser, agir, pensar e fazer na contemporaneidade como possibilidade de
compreensão da vida e dos contextos em que ela acontece.
Esses movimentos são resultados dos processos de “superação de condições de
desigualdades sociais e de invisibilidade das minorias políticas existentes; (...) necessidade de
construção de novas identidades; necessidade de superação de uma visão maniqueísta; (...)
participação cidadã e concretização efetiva e real da democracia” (MOTA, SILVA E RIOS, 2018,
p. 853).
Neste sentido, a formação docente tem ganhado perspectivas outras que dão centralidade a
aspectos inerentes aos contextos de vida dos sujeitos que acessam os espaços escolares. Isso vai nos
desafiando a superar a visão de que não é mais suficiente para o(a) professor(a), na
contemporaneidade, o domínio das técnicas e metodologias específicas à sua área de formação.
Diante disso, cabe o entendimento de que faz parte dessa perspectiva outra da formação
docente, encontrar possibilidades formativas no fazer da experiência que se desdobra do
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envolvimento com as pessoas numa proposta educacional que valoriza e respeita o jeito de ser e
pensar dos sujeitos na contemporaneidade, das narrativas e/ou histórias de vida desses sujeitos, seus
dilemas e utopias, desafios e possibilidades, potenciais que são (re)velados.
Os contextos da docência na Educação Básica tem se colocado, na contemporaneidade,
como espaço desafiador, em que as ações docentes que valorizam os princípios de uma formação
que toma como pressuposto para sua prática os modos de viver, fazer e pensar, vem sendo
contestadas por lógicas de grupos hegemônicos, como uma forma de invalidar o poder de
transformação de professores(as).
Com isso, professores(as) vão encarando esses desafios, sendo resistência e buscando
desenvolver um trabalho que possa garantir a construção de um espaço educacional que prima por
oferecer condições e possibilidades de existir, compreendendo que é de grande importância pensar
modos formativos que integrem um fazer docente que entende o ser como abertura e potência.
Pensar um fazer docente desencadeado por práticas educativas no/do cotidiano escolar, nos
provoca a perceber possibilidades de olhar os contextos da Educação Básica por outras lentes e
outros ângulos. Então, consideramos importante, neste processo formativo, um efetivo encontro, em
que a produção de um espaço para diálogos e provocações se institua como parte elementar que
compõe estes modos formativos.
Entendo que é no/com o envolvimento de professores(as) que teremos oportunidade de
produzir um entendimento a respeito de modos formativos, como oportunidade de compreender a
formação a partir de nossas narrativas docentes e das histórias de vida de sujeitos sociais que tecem
a vida e constroem seus entendimentos a respeito da educação. Neste sentido, as Jornadas
Pedagógicas de Várzea do Poço têm significado para nós professores(as) uma espaço potente de
formação que congrega valor e possibilidades outras de (re)pensar nosso fazer docente,
considerando outras práticas inspiradas na Educação Contextualizada, nos propondo condições
de/para (re)ver alguns pontos direcionadores de uma reflexão que tenha em vista a compreensão de
como a escola, na contemporaneidade, tem abordado o interculturalismo.
Neste raciocínio, as formações, nas jornadas pedagógicas da rede municipal, nos levam a
tensionar situações em que a ideia de formação seja ancorada nas teorias pós-críticas de currículo,
em que ganham centralidades a alteridade e os processos identitários. Nesta seara, as jornadas
constituem-se enquanto espaços por meio dos quais se problematizam o fazer docente, na
perspectiva de saber se as práticas docentes têm oferecido elementos que criem condições de
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valorização das identidades e diferenças dos estudantes, como uma tentativa de mobilizar elementos
que possam ir de encontro às amarras que ainda permeiam os espaços escolares.
Desse modo, tem sido de grande importância propor como temática e possibilidade de
formação um movimento propiciador de tecimentos de diálogos e provocações que leve em conta
os contexto da escola, buscando pensar a respeito de uma educação como processo colaborativo que
reflete as ações da cada pessoa envolvida, sendo necessário um repensar constante conforme as
demandas e desafios que os contextos da Educação Básica nos apresenta.
Cabe ressaltar, que narrar o movimento formativo desencadeado pelo processo de formação
que constitui cada Jornada Pedagógica se coloca aqui como oportunidade de re-ver minhas
experiência docente, a partir de um processo narrativo, tomando como mote um espaço formativo
que nos provoca a refletir sobre nossas práticas docentes, sem desconsiderar os contextos de vida
em que estamos inseridos, bem como, as demandas da contemporaneidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendo que as Jornadas Pedagógicas como espaço potente de formação docente na rede
municipal de ensino do município de Várzea do Poço tem se colocado como lugar de transformação
que se sustenta a partir de provocações feitas por professores(as) engajados em seus contextos
escolares e comunitário, sendo também, tomadas como oportunidade de promover propostas de
formação que esteja pautada nos princípios de uma educação que se faz no acontecer da vida e das
relações que dão sentidos e significância à vida, acreditando numa escola que se propõe a formar
sujeitos com autonomia e protagonistas de sua própria vida.
Pensar a Jornada Pedagógica como espaço fecundo de discussão e ampliação das
concepções sobre educação num contexto de mudanças e incertezas, é nos lançar a desafios de
produzir um entendimento de formação docente de modo mais amplo e colaborativo, trazendo à
baila demandas existentes em nossas escola de Educação Básica, (re)vendo processos que foram
sendo desencadeados ao longo de nossas trajetórias de vida-formação-profissão.
Compreendo que a partir desse processo de pensar outros modos formativos é perceber a
formação, pelo lugar de diálogos e provocações na Educação Básica. Este, nos possibilita uma
abertura e uma forma de nos lançamos em nossas realidades de vida e profissão, com condições de
compreender os movimentos que acontecem no cotidiano da escola através de outras perspectivas,
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numa intenção de buscar acompanhar as propostas que chegam à educação e que são provenientes
dos processos e movimentos da contemporaneidade.
Neste caso, há uma grande potência em (re)ver nossas condições como rede municipal de
educação a partir de um pensar narrativamente esse movimento formativo que tem sido as Jornadas
Pedagógicas. Pensar narrativamente a formação docente é nos propor a um envolvimento efetivo e
afetivo com toda a experiência constituída no fazer e fazer-se sujeito da/na formação.
É importante mencionar aqui, que a pesquisa narrativa me provocou a re-pensar a respeito
de minha prática docente, trazendo à tona possibilidades formativas na docência que toma como
centralidade dessa formação os processos de diálogos e provocações como meus pares e espaços de
minha comunidade. Narrar minha experiência, neste contexto, significa que as Jornadas
Pedagógicas têm sido o espaço fecundo de minhas aprendizagens e dos tensionamentos que consigo
produzir no campo da educação na rede municipal de educação.
REFERÊNCIAS
BAUMAM, Zygmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchin. Tradução, Carlos Alberto Medeiros. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
BHABHA, Homi K. O local da cultura. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013.
CLANDININ, D. Jean. CONNELLY, F. Michael. Pesquisa narrativa: experiência e história em pesquisa qualitativa.
2. ed. Uberlândia: EDUFU, 2015.
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 2001.
JOSSO, Marie-Cristine. Tempos Narrativas e Ficções: a invenção de si. Porto Alegre: EDIPUCRS: EDUNEB, 2006.
HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. 10 ed. Petrópolis: Vozes, 2015.
LUCK, Heloísa. Educação e Sustentabilidade. 2002.
MOTA, Charles M. A.; SILVA, Fabrício O.; RIOS, Jane Adriana V. P.; Profissão docente e ruralidades
contemporâneas: identidade e diferença nas escolas rurais. Práxis Educativa. Ponta Grossa, v. 12, n. 3, set./dez. 2017.
Disponível em: < http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/view/9370/5833>. Acesso em: 23 de
jan. 2019. p. 848-863.
NÓVOA, Antonio. O professor na virada do milênio: do excesso dos discursos à pobreza das práticas. In -: Revista
Educação e Pesquisa, São Paulo, V. 2, nº 1, p. 11-20, jan/junho 1999.
SILVA, F. O. da. (2017) Formação docente no PIBID: Temporalidades, Trajetórias e Constituição identitária.
2017. 220f. Tese (Doutorado em Educação) Faculdade de Educação, Universidade do Estado da Bahia, Salvador.
SOUZA, Cristóvão Pereira e PASSEGGI, Maria da Conceição. Videobiografias: um dispositivo pedagógico de escuta
sensível de adolescentes abrigados. In.: SOUZA, Elizeu Clementino de; PASSEGGI, Maria da Conceição; VICENTINI,
Paula Perin (Orgs.). Pesquisa (Auto)biográfica: trajetórias de formação e profissionalização. Curitiba: CRV, 2013, p.
107-120.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3459

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
O presente estudo tem como temática as experiências formativas que docentes logram pela participação
em jornadas pedagógicas, com foco especial para uma singular narrativa de aprendizagens oriundas de
participações na Jornada Pedagógica da rede municipal de ensino de Várzea do Poço – Ba. Com este
trabalho, faço uma discussão por meio da qual intento compreender como a Jornada Pedagógica
promovida pela rede municipal de ensino se apresenta como espaço de formação para professores(as).
Nesta seara reflexiva, o texto busca evidenciar como é possível pensar em outros modos formativos
da/na docência, sobretudo em jornadas pedagógicas, ao considerar os contextos da Educação Básica e
as demandas da contemporaneidade. Utilizou-se a pesquisa narrativa como abordagem metodológica,
tomando como dispositivo relatos narrativos que foram tecidos a partir de vivências e experiências com
o campo educativo na Educação Básica. O trabalho evidencia que as Jornadas Pedagógicas se colocam
como espaço fecundo para pensar os processos de educação, revelando as concepções de um fazer
docente pautado nas acontecências do cotidiano escolar, gerando assim, aprendizagens constituídas
na/pela ação educativa e cotidiana da docência na Educação Básica. Desse modo, o texto como um
todo é tecido numa grande narrativa que se mescla com os ecos da impessoalidade que habitam na
linguagem do pesquisador, razão pela qual o texto entrecruza as vozes na primeira e na terceira pessoa.
A narratividade possibilitou fluir o modo próprio, que na condição de docente da Educação Básica,
venho tecendo as minhas práticas e saberes, que são pensadas na Jornada Pedagógica e transversalizam
todo o ano letivo, revelando-se nas acontecências da escola.
Palavras-chave: Formação; Educação Básica; Jornada Pedagógica.
EXPERIÊNCIAS FORMATIVO-PROFISSIONAIS E SABERES CURRICULARES DAS(OS)
PROFESSORAS(ES) DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Patrícia Júlia Souza Coelho – UNEB; DEDC-Campus XI

PARA COMEÇO DE CONVERSA: CONCEPÇÕES DE INFÂNCIAS E EDUCAÇÃO INFANTIL
A Educação Infantil no Brasil ganha maior visibilidade legal e social a partir da Constituição
Federal de 1988, sendo esta considerada a primeira etapa da Educação Básica, com a promulgação
da Lei 9394/96. Outros documentos corroboraram o reconhecimento da criança como sujeito social
e de direitos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990); a Política Nacional da Educação
Infantil (1994), seguidos com a publicação de outros documentos como: Critérios para o
atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças (1997); Subsídios para
credenciamento e funcionamento das instituições de Educação Infantil (1998); Referencial
Curricular Nacional para Educação Infantil (1998); Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação Infantil (Resolução CNE/CNB nº. 1 de 07/04/1999); Diretrizes Curriculares Nacionais
para Formação de Docentes de Educação Infantil, em nível médio, na modalidade Normal
(Resolução CNE/CNB nº.04/00 de 16/02/2000), os Parâmetros Nacionais de Qualidade para
Educação Infantil (2006), os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil (2009). As concepções
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apresentadas no bojo desses documentos, concernentes ao atendimento e de educação destinadas às
crianças, buscam superar a polarização do papel das creches e das pré-escolas e reconhecem as
crianças como sujeitos de direito à aprendizagem.
De acordo com Aquino (2002), a Educação Infantil apresenta problemas vinculados ao
educar e cuidar. Conforme a referida autora, é necessário tecer reflexões subsidiadas nos debates
que vêm acontecendo no meio acadêmico, que enfatizam que a articulação entre o cuidar e o educar
deve estar presente nas propostas curriculares para Educação Infantil, tendo em vista que as
necessidades das crianças ocorrem de forma integrada ao processo de desenvolvimento e
aprendizagem infantil.
Sobre a separação entre o cuidar e o educar, presente na história da Educação Infantil,
Kuhlmann Jr. (2015) explica que as creches teriam surgidos com a intencionalidade de assistir às
crianças da camada social menos favorecida, não apresentando nenhum interesse em educá-las. Já
as pré-escolas teriam como objetivos educar as crianças e prepará-las para atenderem as demandas
do que atualmente é denominado de Ensino Fundamental.
A partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (9394/96) as
creches e pré-escolas passaram a ser vinculadas ao sistema educacional. A defesa que está posta
nessa proposta curricular para Educação Infantil, do município lócus desse trabalho, é que a
Educação Infantil tem como função educativa contribuir com a formação integral das crianças de 0
a 5, ressignificando, assim, a visão construída historicamente de Educação Infantil, pautada na
assistência das crianças ou na preparação escolar para atender as demandas do Ensino Fundamental,
sem estabelecer articulações entre essas duas dimensões: a do cuidar e a do educar, no processo de
Educação Infantil.
De acordo com a concepção de que as crianças interagem socialmente, a aprendizagem não
pode ser vista somente como um processo psicológico, como está subjacente no Referencial
Curricular Nacional para Educação Infantil (2008). Diante da diversidade de infâncias, existente
nos diferentes territórios brasileiros, se faz necessária a valorização das dimensões social, cultural e
histórica para se pensar o currículo para a Educação Infantil. Diante dessa perspectiva, Bujes (2001)
explica que a educação precisa transcender a concepção de transmissão cultural, devendo ser
compreendida como um processo de produção de sentidos e de criação de significados.
Assim, as especificidades das crianças não podem ser invisibilizadas nas propostas
curriculares, considerando que elas compreendem e se apropriam do mundo de forma diferente da
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dos adultos. Dessa forma, é nevrálgico o respeito pelas particularidades das crianças, a fim de
garantir a efetivação de uma educação que promova o desenvolvimento e a constituição de
aprendizagens experienciais desses sujeitos sociais e de direitos, tendo em vista os modos como
suas infâncias são vividas.
Considerando esse cenário, o respeito às particularidades da Educação Infantil exige
ressignificações sobre as concepções de infância e crianças; sobre o papel das professoras e sobre os
fundamentos teórico-metodológicos que sustentam as propostas curriculares das instituições de
Educação Infantil. Nesse sentido, as propostas curriculares para Educação Infantil devem apresentar
estudos concernentes às infâncias, que considerem as experiências das crianças no processo de
formação-aprendizagem desses sujeitos.
Nesse sentido, este trabalho tem como intencionalidade refletir sobre o processo de
formação das(dos) professoras(es) de creches e pré-escolas públicas do município Várzea do Poço,
do interior da Bahia, no âmbito da Jornada Pedagógica 2020, intitulado: Tecendo Diálogos e
Provocações na Educação Básica, tendo como eixos de análises questões concernentes às infâncias
e às propostas curriculares destinadas às crianças. A abordagem colaborativa foi adotada para o
desenvolvimento desse trabalho, por acreditarmos numa perspectiva de formação que oportunize
(às)aos docentes situações de diálogos que favoreçam a compreensão da práxis educativa, que
contribuam para a construção da identidade profissional e que valorizem os saberes das crianças na
constituição de aprendizagens experienciais na Educação Infantil.
Ao se pensar em propostas pedagógicas que validem as experiências infantis, estudos sobre
pedagogias e sociologia da infância ganham destaque, na medida em que as concepções e as
categorias apresentadas nesses estudos convergem com a ideia de que as crianças, para além de se
apropriarem da cultura em que estão inseridas, são sujeitos capazes de produzir cultura e contribuir
com a transformação da sociedade.
Nessa direção, categorias como protagonismo infantil e cultura da infância, presentes nos
estudos de Corsaro (2011), apresentam relevância para o entendimento da importância de um
currículo para Educação Infantil que valide as experiências das crianças no processo de formação e
constituição das aprendizagens experienciais dos(as) meninos(as) que integram a primeira etapa da
Educação Básica. Sobre a valorização da cultura da infância, Borba (2008, p. 79) explica que:
[...] as culturas da infância não podem ser compreendidas isoladamente, ou seja, de
modo separado com as estruturas sociais em que as crianças estão inseridas e de suas
articulações com as culturas adultas. As crianças se encontram em um mundo
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estruturado por relações materiais, sociais, emocionais, cognitivas que organizam suas
vidas cotidianas e suas relações com o mundo. É nesse contexto que elas vão
constituindo suas identidades como crianças e como membros de um grupo social.
Isso, não significa, contudo, que elas sejam sujeitos passivos que apenas incorporam a
cultura adulta que lhe é imposta. Ao contrário, são atores sociais que, interagindo com
esse mundo, criam formas singulares de compreensão e de ação sobre a realidade.

Nas propostas curriculares para Educação Infantil, a valorização da participação mais ativa
das crianças precisa ganhar um lugar de destaque no cotidiano escolar, ressignificando, através
dessa perspectiva, a concepção de um currículo respaldado em visões adultocêntricas no processo
de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Ao considerar as crianças como protagonistas do
seu processo de aprendizagem as relações entre pares precisam ser valorizadas, na medida em que
ao estarem juntas, compartilhando:
[...] os mesmos espaços e tempos e o mesmo ordenamento social institucional criam
conjuntamente estratégias para lidar com a complexidade dos valores, conhecimentos,
hábitos, artefatos que lhes são impostos e, dessa forma, comungam formas de
interpretação e de participação no mundo em que vivem (BORBA, 2008, p. 79).

Diante disso, a forma como as crianças interpretam o mundo sociocultural, através das
interações estabelecidas com os adultos e com seus pares, possibilitam a elas a constituição das
culturas infantis e a construção de suas aprendizagens experienciais. Isso significa dizer, conforme
explica Corsaro (2011) em seus estudos, que as culturas infantis não se configuram como algo
pronto, inato, estático, mas representam uma construção social, que se dá através das interações que
as crianças estabelecem com a cultura adulta e das interpretações emergem ao compartilhar com o
grupo geracional pertencente, situações sociais complexas.
Diante da acepção concernente à cultura infantil é possível problematizar a visão de
educação consubstanciada nos modelos de socialização, que, geralmente, colocam as crianças à
margem de ter uma efetiva participação nas dinâmicas sociais.
As reflexões suscitadas pelas professoras, participantes da Jornada Pedagógica, deram
indícios que as culturas infantis precisam integrar as atividades propostas no currículo para
Educação Infantil, tendo em vista o reconhecimento das crianças como sujeitos socioculturais,
capazes não somente de se apropriarem da cultura existente, mas também de transformarem a
cultura apresentada, através das relações estabelecidas com os seus pares. Espera-se que as
provocações e reflexões tecidas neste texto contribuam com a ampliação do debate referente ao
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processo de formação colaborativa das(os) docentes, em que os saberes desses sujeitos apresentam
relevância na construção da proposta curricular e na mediação da constituição das aprendizagens
experienciais das crianças da Educação Infantil.
FORMAÇÃO DAS(OS) PROFESSORAS(ES) DE EDUCAÇÃO INFANTIL: DIÁLOGOS
COLABORATIVOS
A ideia defendida nesse trabalho é de que a formação dos(as) professores(as) deve
transcender a abordagem consubstanciada em acúmulo de conhecimentos teóricos e técnicos.
Assim, a perspectiva colaborativa converge com essa ideia, na medida em que essa abordagem
possibilita aos sujeitos em formação a construção do conhecimento através de relações dialógicas
entre os pares, numa dimensão reflexiva e participativa, tendo em vista, no processo formativo, as
experiências e os saberes tácitos docentes.
Diante disso, os paradigmas formativos de caráter disciplinar e centralizado nas demandas
do professor/formador precisam ser revistos, pois não viabilizam aos sujeitos em formação a
tomada da consciência de si, nem permitem a eles articulações entre os processos formativos com
as aprendizagens adquiridas no decorrer das suas experiências profissionais. Josso (2006) explica
que o conhecimento de si permite a invenção de si, possibilitando aos sujeitos a identificação dos
desafios inerentes à sua formação e atuação docente e dos procedimentos de trabalho mais
adequados para a aquisição de novos conhecimentos.
Sendo assim, a perspectiva colaborativa nos processos de formação docente foi adotada no
desenvolvimento do trabalho proposto na Jornada Pedagógica de 2020 da rede municipal de ensino
de Várzea do Poço, no interior da Bahia. Tal perspectiva de se pensar formação de professoras(es)
da Educação Básica considerou como referências importantes, nos diálogos estabelecidos com
as(os) professoras(es) da Educação Infantil, Ensino Fundamental, coordenadoras(es) pedagógicos e
gestoras(es) educacionais, as experiências e as reflexões dessas(es) profissionais sobre o seu próprio
percurso de atuação nos processos educativos vivenciados no cotidiano das escolas e as produções
coletivas acerca da proposta curricular do município, evidenciadas no Plano Municipal de Educação
e nas Fichas Pedagógicas.
Percebe-se que na formação das(os) professoras(es), seja inicial ou continuada, ainda há um
distanciamento entre as propostas formativas com as expectativas, os saberes, os contextos em que
esses sujeitos estão inseridos. As propostas formativas destinadas às(aos) docentes da Educação
Básica, muitas vezes apresentam um caráter disciplinar, no qual o conhecimento é tratado de forma
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fragmentada sem estabelecer articulações com os saberes experienciais das(os) professoras(es)
constituídos em sua itinerância profissional.
As(Os) professoras(es) em formação não possuem tempo suficiente para analisar a sua
prática educativa e refletir criticamente sobre ela. Este aligeiramento na formação das(os) docentes
impossibilita uma ampla compreensão das questões referentes aos fenômenos educacionais,
tornando-as(os) meras(os) reprodutoras(es) dos conhecimentos socialmente legitimados. A
formação docente muitas vezes restringe-se a prescrição de como se deve ensinar e o que se espera
alcançar no final do trabalho pedagógico desenvolvido, desconsiderando o contexto de atuação
das(os) docentes, a sua prática e as perspectivas profissionais.
A perspectiva colaborativa ganhou destaque no processo de formação docente, na mediada
em que possibilitou situações de aprendizagens individuais e coletivas, que se constituíram através
das relações dialógicas entre os sujeitos envolvidos no processo de formação. Através das reflexões
suscitadas pelas(os) profissionais de educação envolvidas(os) nesse movimento colaborativo de
formação foi possível problematizar a realidade vivenciada no cotidiano escolar, com centralidade
na atuação docente e na aprendizagem das crianças, para se pensar sistematicamente sobre a
complexidade dos problemas apresentados e buscar soluções para tais problemas, tendo em vista os
aportes teórico-metodológicos adequados à problemática em questão.
Diante das discussões tecidas na Jornada Pedagógica 2020, foi encaminhado que esse
trabalho formativo, em consonância com o contexto de atuação das(os) professoras(os), não poderia
ser findado no término desse encontro. Dessa forma, seria necessário que durante o ano letivo
questões concernentes aos modos como as crianças vivem as suas infâncias, produzem
conhecimento, se apropriam da sua cultura, produzem a sua cultura infantil e constituem
aprendizagens experienciais, que integram o currículo da Educação Infantil, deveriam ser retomadas
nos movimento formativo continuado e em serviço dessas(es) profissionais que atuam em creches e
pré-escolas do município.
Na proposição colaborativa de formação, apresentada na Jornada Pedagógica de 2020,
questões sobre as concepções de infância e currículo para Educação Infantil vieram à tona,
favorecendo, assim, a socialização das experiências e das compreensões referentes às diferentes
infâncias e às práticas educativas destinadas às crianças. Nesse movimento formativo, buscou-se a
articulação entre as experiências docentes e a proposta curricular do município com os aportes
teórico-metodológicos que fundamentam os estudos vinculados às Pedagogias da Infância e à
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Sociologia da Infância. Essa articulação teve relevância nesse processo, pois permitiu às(aos)
docentes, envolvidos nesse trabalho colaborativo, a ressignificação de alguns saberes e a busca de
ampliação desses, a fim de constituir um currículo que atenda as especificidades das crianças e que
contribua com a materialização de uma educação pública de qualidade.
EM BUSCA DE UMA PROPOSTA CURRICULAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL:
PROVOCAÇÕES, REFLEXÕES E POSSÍVEIS CONSTRUÇÕES COLABORATIVAS
Esse encontro formativo, no âmbito da Jornada Pedagógica 2020, que envolveu as(os)
profissionais da Educação Básica: gestoras(es), coordenadoras(es) pedagógicos e professoras(es) da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental, que atuam em instituições públicas, e professoras/es de
três universidades públicas da Bahia, foi considerada relevante, pois provocou pensar de forma
crítico-reflexiva sobre questões que fazem parte do cotidiano escolar, tecendo discussões que
apontassem soluções para os problemas relacionados ao processo de aprendizagem das crianças,
dos adolescentes, dos jovens e dos adultos, revendo, nessa dinâmica, a proposta curricular e a práxis
educativa do contexto educacional em foco . Considerando a importância da perspectiva
colaborativa no processo de formação docente, esta proposta formativa para as(os) professoras(es)
de Educação Infantil se estruturou a partir das demandas apresentadas nas escolas, especialmente as
demandas vinculadas ao campo curricular.
O referido trabalho desenvolvido na Jornada Pedagógica 2020 apresentou os seguintes eixos
de discussões e análises: o currículo da Educação Infantil, respaldado nas pedagogias e sociologia
da infância; processos de alfabetização e letramento; metodologias ativas; ações colaborativas na
escola. O desafio dessa proposta formativa foi estabelecer interlocuções que projetassem novas
perspectivas de se pensar o currículo para a Educação Infantil e Ensino Fundamental e gestão dos
processos educativos.
Com o grupo de professoras(es) da Educação Infantil, tais interlocuções se reportaram às
experiências denominadas exitosas, desenvolvidas por essas(es) educadoras(es); aos registros
referentes à proposta curricular para essa etapa da Educação Básica, denominada de Ficha
Pedagógica; às dificuldades que interferem na materialização de uma proposta curricular que
apresente mais convergências com as culturas infantis.
O trabalho foi estruturado em etapas complementares: a primeira destinada ao planejamento
coletivo, que envolveu a secretaria de educação do munícipio, um representante dos professores
formadores e um representante docente do município; a segunda referiu-se à análise dos
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documentos produzidos pelos sujeitos que fazem parte da educação do município (Plano do
Municipal de Educação e Fichas Pedagógicas) para planejar as ações que seriam desenvolvidas no
decorrer da Jornada Pedagógica, tendo em vista o contexto educacional em foco; por fim, a terceira
etapa destinou-se ao desenvolvimento das atividades, que envolveram palestras sobre as temáticas
propostas; rodas de conversas; ampliação da proposta curricular e planejamento do primeiro
trimestre de aulas, considerando, no bojo desse processo, as experiências docentes e as produções
curriculares existentes no âmbito do município.
Diante desta proposta de formação, consubstanciada na perspectiva colaborativa, as(os)
professoras(es) envolvidas(os) nesse movimento tiveram a oportunidade de problematizar a
realidade educacional apresentada nas escolas públicas do município, tendo em vista o processo de
aprendizagem das crianças, dos jovens e adultos da Educação Infantil e o Ensino Fundamental.
Ao considerar a análise dos documentos curriculares do município, especificamente, a Ficha
Pedagógica da Educação Infantil, foi possível constatar que tal documento apresenta confluência
com a Base Nacional Comum Curricular para Educação Infantil, na medida em que apresenta os
campos de experiências, a saber: 1) o eu, o outro e o nós; (2) corpo, gestos e movimentos; (3)
traços, cores e formas; (4) escuta, fala, pensamento e imaginação; (5) espaços, tempo, quantidade,
relações e transformações. No entanto, será necessário, em outras oportunidades formativas, de
caráter continuada e em serviço, buscar ampliar a discussão sobre o conceito de experiência, a fim
de que as(os) docentes não considerem os referidos campos como componentes curriculares,
perdendo, assim, o sentido de conceber as experiências como a forma em que as crianças vivem as
suas infâncias e agem no mundo sociocultural que integram, em que os sentidos atribuídos por elas
potencializam a constituição de suas aprendizagens experienciais. Assim, é nevrálgico considerar
que os campos de experiências condizem com o fazer e o agir da criança no centro do saber, tendo
em vista os direitos de aprendizagens da criança, que devem estar subsidiados em seis princípios
básicos: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se (BRASIL, 2018).
As narrativas das(os) professores(as) da Educação Infantil, apresentadas nas rodas de
conversas e nos registros referentes à ampliação da proposta curricular, revelaram que as(os)
docentes concebem as crianças como sujeitos sociais, no entanto, ainda há uma prevalência de
concepção de criança respaldadas na psicologia do desenvolvimento, através dos estudos de Piaget
e Vygotsky. Nesse sentido, estudos vinculados as Pedagogias da Infância e Sociologia da Infância
precisam ter mais espaços na formação docente, a fim de compreender a criança na sua
integralidade e, dessa forma, buscar a materialização de um currículo mais respaldado nas culturas
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infantis, em que as crianças são consideradas protagonistas do seu próprio processo de
aprendizagem.
Sobre o papel da Educação Infantil, as(os) professores(as) reconheceram como uma etapa
importante da Educação Básica, que além de atender as necessidades das mães trabalhadoras, dever
priorizar o atendimento e a educação das crianças pequenas, considerando seus anseios,
necessidades e expectativas. Em confluência com os documentos curriculares: RCNEI (1998),
DCNEI (2010), BNCC (2017), as(os) docentes desmontaram reconhecer a importância da
articulação entre as dimensões de cuidar e educar, sendo possível inferir que elas(eles) já
ressignificaram a ideia assistencialista para as creches e de escolarização para as pré-escolas,
presentes no decorrer da história da Educação Infantil.
No que se refere as metodologias foi possível verificar que ainda há incipiência desse
aspecto na Ficha Pedagógica produzida pelos sujeitos envolvidos com a Educação Infantil. Assim,
as(os) professoras(es) foram provocadas(os) a pensarem como as atividades poderiam ser
desenvolvidas, considerando o lugar do protagonismo infantil no planejamento e no desenrolar
metodológico das atividades presentes na Ficha Pedagógica. Diante de tal provocação, a pedagogia
de projetos foi mencionada como uma alternativa metodológica relevante, já que considera os
conhecimentos prévios das crianças e busca a construção de conhecimentos, legitimados
cientificamente e socialmente pela humanidade, através de situações problematizadoras. A
organização de sequências didáticas referentes aos projetos de aprendizagem também foi colocada
como algo deve estar registrado no planejamento das(os) docentes, enfatizando, nessa organização,
as possíveis intervenções para que as crianças pensem sobre o objeto de conhecimento em questão e
construam, assim, aprendizagens experienciais.
No que tange ao acompanhamento do processo de aprendizagem das crianças, as(os)
professores(es) apresentaram a avaliação numa perspectiva processual e formativa (HOFFMANN,
2000) e citaram o portifólio, o relatório do grupo e individual e a ficha diagnóstica como
instrumentos que já utilizam em seu cotidiano com as crianças. Diante do relato desses(as)
docentes, encaminhamos coletivamente que essa experiência, existente no fazer pedagógico das(os)
docentes, fosse registrada na proposta curricular para a Educação Infantil, com ênfase na concepção
de avalição e os instrumentos adotados para acompanhar o processo de aprendizagem das crianças
das creches e das pré-escolas públicas do município.
Ao apresentar as concepções de infâncias e de Educação Infantil, que devem ser
consideradas na proposta curricular, o grupo de professoras(es) apresentou como provocação
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questões concernentes à articulação entre a escola e a família, tendo em vista a necessidade de
maior participação dos responsáveis pelas crianças na constituição e na materialização do currículo.
Diante disso, as(os) docentes explicitaram em suas narrativas que as escolas precisariam ampliar
sua relação com as famílias e responsáveis, a fim de que esses sujeitos, que convivem com as
crianças em outros contextos socioculturais, compreendam a proposta curricular respaldada nas
culturas infantis e no protagonismo das crianças na constituição de suas aprendizagens
experienciais.
Esse momento formativo foi considerado pelas(os) professoras(es) como uma oportunidade
fecunda para se pensar sobre o seu campo de atuação profissional e sobre o processo de
aprendizagem das crianças, com centralidade na construção de um currículo que atenda às
necessidades, aos anseios e às expectativas dos sujeitos aprendentes. As provocações suscitadas, no
decorrer da Jornada Pedagógica 2020, promoveram importantes reflexões sobre as infâncias e a
Educação Infantil, que precisarão ser ampliadas através de um estudo sistemático sobre as
problemáticas levantadas, a fim de se buscar, nesse movimento formativo colaborativo, a
organização de um currículo que valide os modos de ser e viver das crianças no processo de
construção do conhecimento, possibilitando, assim, a constituição de aprendizagens que tenham
sentido para os(as) meninas(os) da Educação Infantil do município de Várzea do Poço.
PARA NÃO FINALIZAR...
As reflexões socializadas neste texto apresentaram questões vinculadas como às infâncias e
à Educação Infantil, buscando, através da perspectiva formativa colaborativa docente e de suas
produções coletivas sobre o fazer pedagógico, construir uma proposta curricular convergente com
as culturas infantis e que valorize o protagonismo das crianças na constituição de suas
aprendizagens experienciais.
Neste trabalho, as discussões empreendidas ratificaram a importância de repensar as práticas
educativas oferecidas nas escolas de Educação Infantil, que precisam estar referenciadas na ideia de
participação e de expressão dos sujeitos aprendentes, a fim de se ofertar uma educação que favoreça
a emancipação e o fortalecimento dos valores e dos conhecimentos culturais das crianças, tendo em
vista os modos como elas vivem as suas infâncias e a sua cultura.
Reconhecer as diferentes infâncias, significa uma mudança de concepção em relação ao
currículo para Educação Infantil, que deve se respaldar nos princípios da heterogeneidade e da
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alteridade, ressignificando, assim, a visão homogênea e abstrata de infância, como, de certo modo,
propõe a BNCC para Educação Infantil (2017).
As narrativas das docentes, apresentadas no desenvolvimento das ações propostas na
Jornada Pedagógica 2020, destacaram a importância de uma construção curricular pautada na
colaboração entre (as)os profissionais envolvidas(os) com a Educação Infantil, em que, através
desse movimento formativo-profissional, é possível pensar em processos educativos que
contribuam com a constituição das aprendizagens experienciais das crianças, de forma
contextualizada à realidade sociocultural dos sujeitos aprendentes.
Espera-se que as experiências vivenciadas no âmbito dessa Jornada Pedagógica 2020
ampliem as discussões sobre as questões curriculares para a Educação Infantil, de forma contínua e
colaborativa, e que as provocações suscitadas no decorrer desse trabalho sejam retomadas em
outros momentos formativos, a fim de se estruturar uma proposta curricular que apresente
fundamentos teórico-metodológicos mais confluentes com as diversas infâncias e que ofereça uma
educação que respeite as diferenças e a alteridade das crianças.
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Resumo
O presente texto apresenta reflexões sobre o processo de formação das/dos professoras/es de creches
e pré-escolas públicas do município de Várzea do Poço-BA, no âmbito da Jornada Pedagógica 2020,
que teve como objetivos: possibilitar a troca de saberes de práticas pedagógicas que obtiveram êxito na
Rede de Ensino e possibilitar uma formação crítico-reflexiva que garanta aos educandos a importância
da ação individual e coletiva para a (re)construção de uma práxis pedagógica transformadora que
garanta o direito de aprender dos educandos. Na especificidade da Educação Infantil, os diálogos
tecidos com as(os) professoras(es) dessa etapa da Educação Básica tomaram como ponto de partida o
Plano Municipal de Educação, as experiências narradas pelas/os docentes e a ficha pedagógica
produzidas por essas(es) profissionais, tendo em vista, neste processo formativo, questões concernentes
às infâncias e às propostas curriculares destinadas às crianças. A abordagem colaborativa foi adotada
para o desenvolvimento desse trabalho, por acreditarmos numa perspectiva de formação que
oportunize às/aos docentes situações de diálogos que favoreçam a compreensão da práxis educativa,
que contribuam para a construção da identidade profissional e que valorizem os saberes das crianças na
constituição de aprendizagens experienciais na Educação Infantil. Os diálogos tecidos, no decorrer da
Jornada Pedagógica, se referenciaram em estudos vinculados à Pedagogia da Infância e à Sociologia da
Infância, assim como consideraram também os documentos curriculares para Educação Infantil:
DCNEI (2010); BNCC (2018); Currículo Bahia (2018). Espera-se que as provocações e reflexões
tecidas neste texto contribuam com a ampliação do debate referente ao processo de formação
colaborativa das/os docentes, em que os saberes desses sujeitos apresentam relevância na construção
da proposta curricular e na mediação da constituição das aprendizagens experienciais das crianças da
Educação Infantil.
Palavras-chave: Infâncias; Educação Infantil; Formação Docente; Propostas Curriculares.
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PRODUZINDO MEMÓRIAS E NARRATIVAS DE
DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CAMINHOS
METODOLÓGICOS DE UMA PESQUISA
Juliana Vieira Walter Bitencourt – UFF e SME Maricá-RJ

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta a etapa de desenvolvimento da metodologia de Grupo Focal como
parte de uma pesquisa de mestrado em Educação que tem como objetivo analisar atividades
docentes em Educação Infantil que explorem as temáticas das Ciências Naturais e as relações
criança-natureza, a partir de memórias e experiências docentes.
O estudo consiste em uma pesquisa qualitativa, que de acordo com os autores Lüdke &
André (1986) e Freitas (2003), fornece importantes recursos, potencializando os objetivos das
investigações em Educação. O foco da pesquisa são as práticas docentes na Educação Infantil que
valorizam temáticas das Ciências Naturais e a relação criança-natureza. Para encontrar docentes que
se enquadram nesse critério, iniciamos um levantamento na internet, já que algumas escolas
públicas de Niterói expõem seus trabalhos no facebook ou em blogs, o que nos levou a duas
pedagogas. Estas forneceram o contato de quatro professoras que tinham seus trabalhos divulgados
na internet.
Em contato com as professoras explicamos a proposta da pesquisa, deixando clara a
pretensão de realizar, com elas, um grupo focal. Além disso, percebemos o interesse de
participarem da pesquisa e uma certa expectativa de aprofundarem conhecimentos e diálogos no
que se refere aos temas das Ciências Naturais e a relação criança-natureza. Vimos nessa expectativa
a possibilidade de produzir uma contrapartida pela disponibilidade das docentes em contribuir com
a pesquisa. Assim, buscamos integrar o Grupo Focal com uma oficina de práticas e experiências
pedagógicas de Ciências Naturais que as professoras pudessem participar como uma experiência de
formação na universidade. O convite às professoras, portanto foi para duas atividades realizadas no
mesmo dia: (1) Entrevistas em Grupo Focal; e (2) Oficina de formação continuada Ciências
Naturais na Educação Infantil e Anos Iniciais.
A seguir passamos a relatar a construção das duas estratégias e discutimos suas
potencialidades no sentido de integrar pesquisa e formação docente.
ENTREVISTAS EM GRUPO FOCAL
As docentes participaram de um grupo focal, para que a partir de seus relatos sobre as
atividades com as temáticas das Ciências Naturais fossem captados os sentidos que atribuem a esse
trabalho e sua potencialidade na formação infantil. Segundo Lüdke & André (1986) e Freitas
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(2003), as entrevistas são importantes instrumentos, possibilitando uma maior interação entre os
sujeitos envolvidos, um fluxo de oralidade que permite acessar informações mais espontâneas, além
de permitir correções, esclarecimentos e adaptações que facilitam a obtenção de dados considerados
relevantes. As professoras participantes da pesquisa foram informadas sobre o sigilo das suas
identidades através de um termo de consentimento livre e esclarecido.
O grupo focal foi realizado com quatro professoras que integram a Rede Municipal de
Educação de Niterói, atuando atualmente em Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI) da
referida rede. Abaixo apresenta-se um quadro com o perfil das entrevistadas.
Quadro 1. Perfil das professoras entrevistadas.

Idade

Escolaridade

Tempo de

Tempo de

experiência

experiência na
Educação Infantil

Professora 1

46

Especialização

16 anos

16 anos

Professora 2

37

Especialização

5 anos

7 meses

Professora 3

62

Especialização

7 anos

7 anos

Professora 4

37

Graduação

1 ano

7 meses

Segundo Gatti (2005) o grupo focal é um bom instrumento de levantamento de dados para
investigações em ciências sociais e humanas, mas a escolha de seu uso tem de ser criteriosa e
coerente com os propósitos da pesquisa. E, foi pensando nisso, que para participar do grupo,
selecionamos professoras que explorassem em sua prática as temáticas das Ciências Naturais, já que
o objetivo da presente pesquisa é analisar como os docentes vão construindo seus saberes acerca
dessas temáticas e a relação desses saberes com o currículo da Educação Infantil.
A realização de um grupo focal permite maior espontaneidade aos entrevistados, porém, é
fundamental manter o foco da entrevista nos objetivos da pesquisa. Para isso, o papel do mediador
do grupo é apresentar uma postura onde não interfira nas falas dos entrevistados, mas ao mesmo
tempo, que conduza a conversa na direção dos objetivos da pesquisa. Quanto a esse aspecto
vejamos o que nos diz Gatti (2005):
na condução do grupo focal, é importante o respeito a não diretividade e o facilitador
ou moderador da discussão deve cuidar para que o grupo desenvolva a comunicação
sem ingerências indevidas da parte dele, como intervenções afirmativas ou negativas,
emissão de opiniões particulares, conclusões ou outras formas de intervenção direta

(GATTI, 2005, p.8).
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Em outras palavras, a função do mediador do grupo focal é fazer com que a discussão
aconteça facilitando a troca de experiências. Gatti (2005) nos chama a atenção de que a realização
de um grupo focal não é exatamente a realização de uma entrevista, que não se segue um modelo de
perguntas e respostas, mas que o que será estudado posteriormente pelo autor são as interações
estabelecidas durante a realização do grupo em prol dos seus objetivos de pesquisa.
...lembrando que não está realizando uma entrevista com um grupo, mas criando
condições para que este se situe, explicite pontos de vista, análise, infira, faça críticas,
abra perspectivas diante da problemática para o qual foi convidado a conversar
coletivamente. A ênfase recai sobre a interação dentro do grupo e não em perguntas e
respostas entre moderador e membros do grupo. A interação que se estabelece e as
trocas efetivadas serão estudadas pelo pesquisador em função de seus objetivos
(GATTI, 2005, p. 9).

Para que fosse possível fazer um breve estudo sobre as propostas desenvolvidas por essas
profissionais, a proposta de desenvolvimento do grupo focal ficou estruturada em quatro etapas:
A primeira etapa teve como objetivo conhecer um pouco sobre a vida profissional dessas
docentes, em que foram colocadas as seguintes perguntas: Quanto tempo faz que atua na Educação
e, desse tempo, há quanto está na Educação Infantil? Durante a sua trajetória profissional, o que
você acredita que tenha gerado o seu interesse em trabalhar recorrendo as temáticas das Ciências
Naturais como fonte de produção do conhecimento?
A segunda etapa consistiu em uma observação de fotografias de crianças brincando ao ar
livre com elementos da natureza e, em sua maioria, sem brinquedos estruturados. A proposta era ver
se a brincadeira era vista pelas professoras como uma atividade pedagógica.
Na terceira etapa as entrevistadas foram convidadas a escolher e relatar um momento que
vivenciaram em sua prática, que envolveu as temáticas das Ciências Naturais, que elas tenham
considerado muito rico e que mereça destaque.
Na quarta e última etapa foram disponibilizados trechos dos referenciais teóricos que
dialogam com a pesquisa, com a proposta de, após a leitura desses trechos, verificar com as
entrevistadas se elas concordavam ou não com as autoras e perguntei se em algum momento de sua
prática teriam percebido alguma aproximação com essa teoria. Destacamos a seguir os trechos
disponibilizados para as professoras:
Os estudos sobre condutas infantis de experimentação mostram que, desde cedo, à
semelhança dos cientistas, crianças interrogam a realidade e dessa forma constroem
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seus conhecimentos. Além disso, tais processos cognitivos se originam e desenvolvem
a partir de uma interação com a realidade, o que permite confirmar a centralidade da
noção de experiência... (COLINVAUX, 2004).
As crianças são seres da cultura (Vygotsky, 1989), mas, simultaneamente, da natureza.
Declaram sua paixão pelos espaços ao ar livre porque são modos de expressão desta
mesma natureza; porque, sujeitas à dinâmica comum a todos os seres vivos, elas
tendem a se associar, a estabelecer elos, a cooperar. Assim, considerando que todas as
formas de vida sobre a Terra evoluíram juntas por bilhões de anos - num movimento
de coevolução que é a dança da vida em andamento (BOFF, 1999) -, é preciso
valorizar esse diálogo da criação, manter e alimentar os elos que afirmam as crianças
como seres orgânicos, parte de um todo maior, o cosmo (TIRIBA, 2018).

OFICINA DE FORMAÇÃO CONTINUADA CIÊNCIAS NATURAIS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL E ANOS INICIAIS
Após a realização das Entrevistas em Grupo Focal foi oferecida às professoras participantes
da pesquisa uma oficina onde foram apresentadas cinco atividades práticas com temas das Ciências
Naturais voltadas para o público infantil. A oficina foi realizada com materiais que constituem
temas do Projeto de Extensão XXXX que consiste em visitas de alunos de creches e escolas ao
Laboratório de Ensino de Ciências da Faculdade de Educação da XXXX para realização de um
circuito de atividades práticas e experimentais embasados em um tema pré-definido. Os materiais
apresentados às professoras participantes do Grupo Focal foram os seguintes (Fig. 1):
Figura 1. Atividades e Materiais da Oficina de Formação Continuada
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Formigueiro: Trata-se de uma maquete que representa a topografia interna de um
formigueiro, com as características das rainhas ou iças, machos, operárias e soldado, e com a
demonstração do armazenamento de alimentos e as fases do ciclo de vida das formigas (ovo, larva,
pupa e adulto).
Vida Marinha: Apresentam-se alguns espécimes aquáticos como cnidários e poríferos,
equinodermos, moluscos e peixes com uma abordagem que visa tratar conceitos sobre a diversidade
biológica aquática, a importância ecológica e econômica desses seres, seus nichos ecológicos e
curiosidades gerais sobre o tema como alguns destes animais que se tornaram personagens de
desenhos, como Procurando Nemo e Bob Esponja, e discutir as diferenças e semelhanças entre os
personagens e os animais reais.
Tempo de decomposição de materiais no meio aquático: Trata-se de um experimento de
decomposição de alguns materiais na água doce, como o papel (vários tipos), a sacola plástica, o
metal, etc. com o objetivo de discutir os impactos ambientais gerados pela poluição dos rios e
oceanos, tanto para os seres humanos quanto para outros organismos. Também podem ser
introduzidas questões sobre a distribuição da água no planeta, utilização doméstica, proporção entre
água doce e salgada, potabilidade da água, explorando os conhecimentos prévios dos alunos.
Gafanhoto, esperança, grilo: Propõe-se trabalhar as distinções morfológicas entre o grilo,
o gafanhoto e a esperança, por meio de comparações de ilustrações, ampliar a percepção sobre a
diversidade de insetos, além de abordar um tema muito relevante para a biologia, especificamente
para zoologia, que é a comparação de caracteres morfológicos.
Jardim: Com uma maquete de um jardim propõe-se discutir sobre algumas relações
ecológicas, como os seres produtores, consumidores primários, secundários e o conceito e a
importância ecológica da biodiversidade, uma vez que demonstra a importância das interações entre
os diversos organismos e recursos que compõem um ecossistema.
Camuflagem: É apresentada uma maquete que ilustra um ambiente natural com alguns
animais que se camuflam nesse ambiente, como borboletas com asas em formato de folha, o bichopau, dentre outros.
A realização dessa oficina desenvolvida em conjunto com o Projeto de Extensão XXXX,
produziu uma situação de pesquisa em que as professoras ampliaram e expuseram seus olhares
sobre os limites e as potencialidades do trabalho com temas das Ciências Naturais e a relação
criança-natureza na Educação Infantil. Assim, além de contribuir com a produção dos dados da
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pesquisa, a estratégia também se configurou em uma experiência de formação continuada, quando
as professoras puderam narrar e compartilhar suas experiências e saberes.
CONCLUSÕES
As estratégias de entrevistas em Grupo Focal e a Oficina de Formação Continuada, de forma
conjugada, se constituíram como ricos procedimentos metodológicos para o trabalho com narrativas
de professoras no qual se cruzam saberes da profissão, histórias de vida e fazeres cotidianos que são
em si a produção do currículo na Educação Infantil. Segundo Gatti (2005):
Os trabalhos com grupos focais permite compreender processos de construção da
realidade por determinados grupos sociais, compreender práticas cotidianas, ações e
reações a fatos e eventos, comportamentos e atitudes, constituindo-se uma ferramenta
importante para o conhecimento das representações, percepções, crenças, hábitos,
valores, restrições, preconceitos, linguagens e simbologias prevalentes no trato de uma
dada questão por pessoas que partilham alguns traços em comum, relevantes para o
estudo do problema visado (GATTI, 2005, p.9).

Não obstante, a metodologia também contribuiu para uma interpretação do currículo como
construção social a partir das narrativas dos atores sociais que produzem o currículo, isto é, para
uma compreensão da história do currículo entrelaçada às histórias e trajetórias profissionais. Nesse
sentido, a estratégia de pesquisa construída, nos conduziu a inspiração metodológica também em
Gill & Goodson (2015) no que se refere a produção de narrativas e memórias docentes, já que
através da narrativa das memórias das professoras buscamos investigar como, na prática, vão
produzindo saberes e estratégias que favoreçam o desenvolvimento da relação criança-natureza na
Educação Infantil.
Além da produção de material empírico para a pesquisa, revisitar esses momentos e refletir
sobre o trabalho realizado pela professora abarca um entrelaçamento de saberes que, dentro das
discussões vão ganhando significado e proporcionando aos envolvidos a formação de sua
identidade como profissional.
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Resumo
Este trabalho apresenta a etapa de desenvolvimento da metodologia de Grupo Focal como parte de
uma pesquisa de mestrado em Educação que tem como objetivo analisar práticas em Educação Infantil
que explorem as temáticas das Ciências Naturais e as relações criança-natureza, a partir de memórias e
narrativas docentes. Neste texto apresentamos a construção da estratégia metodológica de Grupo Focal
que ocorreu em conjunto com Oficinas de Formação continuada sobre Ciências Naturais na Educação
Infantil e Anos Iniciais. A partir da descrição da construção da estratégia metodológica da pesquisa
discutimos sua potencialidade em integrar pesquisa e extensão, assim como de valorizar os
conhecimentos e trajetórias docentes como objetos de pesquisa em Educação.
Palavras-chave: grupo focal; formação continuada, educação infantil; narrativas.
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INTRODUÇÃO
A ideia da formação continuada “Educação para o Trânsito: prática da ética e exercício da
cidadania” com professores de Arte, que ministravam aulas para estudantes do 4º ano do Ensino
Fundamental da Educação Básica do Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, surgiu a partir de
uma proposta apresentada pelo Secretário de Trânsito e Segurança para a Secretária Municipal de
Educação.
Antes de iniciar a formação com os professores, surgiram as seguintes problemáticas: como
a formação continuada poderia contribuir para que tanto os professores quanto os estudantes
tivessem participações proativas, com possibilidades de narrar, contar e recontar histórias e
experiências vivenciadas por eles quanto suas percepções sobre trânsito, ética, cidadania? Como
minimizar os problemas e dilemas apresentados durante os diálogos e potencializar a formação
plena dos envolvidos? Em resposta a esses questionamentos, passamos a considerar que as
narrativas, produzidas nas rodas de conversa, poderiam fomentar a circulação dessas experiências,
fortalecendo as tomadas de decisões e as ações práticas, realizadas coletivamente.
Desse modo, este artigo apresenta as rodas de conversa como aporte metodológico,
descrevendo as narrativas, escutas, impressões, sentimentos e percepções dos professores,
vivenciadas nos momentos da formação continuada e, consequentemente, durante alguns momentos
nas aulas de Arte.
Sob essa ótica, o texto se divide em quatro momentos: primeiramente trazemos o tópico “A
semente lançada” no qual retratamos como a proposta da educação para o trânsito foi apresentada
aos professores cursistas, sensibilizando-os e convidando-os a refletir e desenvolver ações coletivas
e partilhadas sobre a trilogia trânsito, ética e cidadania. No segundo momento “Rodas de conversa,”
apresentamos as narrativas como o principal instrumento para potencializar a escuta, a troca de
experiência e a partilha dos saberesfazeres. No terceiro momento, “Tecendo redes de
conversações”, revelamos como as rodas de conversa extrapolaram os encontros de formação e
passaram a fazer parte do dia a dia das aulas de Arte. No quarto e último momento, “Conversações
abertas e inacabadas” refletimos que, por mais que os saberesfazeres sejam compartilhados, as
conversações continuarão abertas e inacabadas, abrindo caminhos para outras práticas e reflexões.
Como resultados, trazemos reflexões acerca da formação continuada tecida pelos praticantes
(CERTEAU, 1944)do cotidiano escolar.
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A SEMENTE LANÇADA
O primeiro encontro, no qual estavam presentes trinta e quatro professores de Arte, da Rede
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES e representantes da Polícia Rodoviária Federal, Câmara
de Vereadores e demais convidados, foi um momento oportuno para apresentação da proposta para
a sociedade cachoeirense, sensibilizando e convidando os participantes a refletirem sobre como
minimizar os dilemas e problemas relacionados ao trânsito. No decorrer do diálogo junto aos
participantes, sugerimos que as reflexões e ações deveriam ser tecidas coletivamente e pensadas a
partir do dia a dia dos praticantes, pois não se pode ignorar “os múltiplos saberesfazeres que
habitam os cotidianos” (OLIVEIRA; REIS, 2017).
Durante o encontro, sugerimos que os professores buscassem pensar como as práticas
curriculares cotidianas, realizadas nas aulas de Arte, poderiam contribuir para as possíveis soluções
envolvendo os termos trânsito, ética e cidadania.
Em um determinado momento, as reflexões que o agente da Polícia Federal fez com os
participantes, pontuando que “se a educação para o trânsito fosse trabalhada desde as primeiras
idades, não tínhamos tantos acidentes, imprudências e mortes”, foram fundamentais para despertar
nos professores presentes o sentimento de responsabilidade sobre quem é educado. Sobre a fala do
agente da polícia federal, uma professora relata:
Eu penso que na minha época, na disciplina de Arte não tínhamos este ensinamento.
Me marcou muito quando o agente Bom Jesus falou que se nós aprendêssemos sobre
esse assunto desde pequenos, não precisaríamos estar discutindo e refletindo sobre
tantos problemas que envolvem o trânsito. E eu fico pensando que nós, professores,
somos responsáveis por essa formação integral desses alunos. (PROFESSORA A).

Diante de tais colocações, pudemos dar continuidade às reflexões com os professores no
sentido de provocá-los a refletir o quão é importante (re) pensarmos as práticas com “olhos de
pesquisadores” e o quanto é necessário que façamos isso durante todo tempo que estamos a educar.
“A constituição narrativa da experiência de si não é algo que se crie num diálogo íntimo do eu
comigo mesmo, mas em um complexo processo de conversações entre textos e contextos [...]”
(CARVALHO, 2017. p. 64-65).
AS RODAS DE CONVERSA
No segundo encontro, estavam presentes a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de
Educação, o agente da Polícia Federal e quarenta e um professores de Arte. Iniciamos esse
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momento com uma dinâmica que possibilitou aos professores romperem a apatia e quebrarem o
silêncio instaurado no momento inicial. A partir daí, começamos um movimento de narrativas,
discussões, silêncios compartilhados, uma vez que “uma rede de conversação envolve discursos,
textos, narrativas, imagens, sons, encontros, silêncios e silenciamentos [...]” (CARVALHO, 2017.
p. 65). Introduzimos a reflexão, considerando as experiências já vividas e as que ainda poderiam
acontecer na perspectiva da pluralidade e das trocas de experiências, oportunizando espaço de fala a
cada docente para narrar seus conhecimentos e compartilhar saberes com seus pares.
Dando continuidade ao diálogo sobre o trânsito, a ética e a cidadania com as experiências
vividas e acontecimentos narrados pelos praticantes, projetamos no quadro as palavras: trânsito,
ética, cidadania, comunidade e formação integral, embora “as rodas de conversa não
necessariamente têm tema preestabelecido [...]” (FLORES; REIS, 2017. p. 40). Foi a partir dessa
provocação que a narrativa ganhou, ainda mais, contorno de relevância para os professores, os quais
começaram a compartilhar sobre suas impressões, sentimentos, ideias e angústias que se teciam
coletivamente, como evidenciamos nas narrativas abaixo:
Formação integral e ética tem tudo a ver com família. Cidadania também; porque isso
aprende em casa. Esses conselhos de agir certo ou errado, moral isso é até 06 anos que
é formado. Então, nós herdamos isso da família. E hoje nós enfrentamos uma grande
dificuldade e desafio na escola. Porque esse fato está sendo transferido para nós. E nós
não estamos dando conta (PROFESSORA B)
Eu fiquei olhando para essas palavras e parece que eu estou tendo uma visão do
entorno da minha escola. Eu moro próximo à escola que trabalho. Como o bairro é
grande são 4 escolas. Quando vou para a escola eu acabo vendo boa parte dos alunos
indo também. E eu fico chateada com a forma como os pais conduzem as crianças até
a escola. Eu não consigo entender como que um pai consegue andar na rua e não
colocar a criança posicionada ao lado da calçada. De repente as crianças atravessam e
você não vê de onde estão saindo. Com os meus alunos, por exemplo, eu já tinha feito
essa questão da conscientização, por dois motivos: a questão do uso do celular e
porque eles vão para a escola com o fone e não prestam atenção no trânsito. Então, a
partir de todas essas problemáticas, essa formação vai ser de suma importância. Eu já
tinha essa preocupação com os meus alunos. E também conscientizar os pais. Eu falei
até que nas escolinhas que tem ali perto, de Educação Infantil, era até para a gestora
ter essa conversa com esses pais, porque é impressionante todos colocam os filhos do
lado da rua e tem aquelas mães que vão com aqueles carrinhos enormes. O destino não
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tem uma ciclovia, não tem uma calçada estruturada para passar com a criança. Então,
pra mim, as duas palavras ali importantes: comunidade e trânsito (PROFESSORA C)

A cada encontro, os professores foram desafiados a superar a concepção de totalidade e
entenderem que todo conhecimento é parcial e incompleto e que, por isso, deveriam abrir espaços
em suas aulas para novos olhares, por meio das rodas de conversa. Assim, possibilitariam
momentos junto aos estudantes, para que estes pudessem trocar e produzir conhecimentos que
resultariam em novos questionamentos e possíveis resoluções dos problemas e dilemas de situações,
envolvendo assuntos sobre trânsito, ética e cidadania, vividos por eles em seu cotidiano.
TECENDO REDES DE CONVERSAÇÕES
Do mesmo modo que as rodas de conversa aconteciam, mensalmente, com quarenta e dois
professores de Arte, quando nessa formação continuada, esses docentes

eram provocados a refletir

sobre sua prática em sala de aula, eles passaram a realizar as rodas de conversa junto aos estudantes,
durante as respectivas aulas.
Semanalmente, os diálogos em torno dos temas trânsito, ética e cidadania, passaram a ser
refletidos com mil, seiscentos e setenta e nove estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental, das 42
quarenta e duas escolas do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES. De acordo com Carvalho
(2017),
[…] a conversação, estabelecida no espaço-tempo do cotidiano escolar, potencializa a
inteligência coletiva, o trabalho material e imaterial, a aprendizagem de alunos e a
formação continuada de professores […] (CARVALHO, 2017. p. 64).

Aos poucos, os professores foram percebendo o quanto a disciplina de Arte poderia revelar o
potencial criativo dos estudantes e ampliar as competências e valores tão necessários nos dias
atuais, permitindo-os ir além do desenvolvimento enciclopédico, que normalmente as escolas
privilegiam.
Percebemos que as rodas de conversa ocorridas no interior das salas de aula deixaram os
professores mais motivados e envolvidos com o que estava sendo proposto, criando perspectivas de
adoção de novas práticas educativas como destaca a Professora D:
A criança tem que colocar a mão na massa mesmo, deixar que ela seja formadora de
opinião, que seja criativa e colocá-la como protagonista de tudo que ela faz, pois ela é
o centro. Nós estamos na escola mas o aluno é o centro, nós estamos ali para eles.
Então que eles possam se expressar. Nós professores, devemos trabalhar com os
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alunos além do que está proposto na grade curricular, os conteúdos. Nós, podemos
possibilitar isso e não levar as atividades prontas (PROFESSORA D).

O movimento de ouvir as crianças permitiu aos professores notarem situações e
acontecimentos ainda não revelados em sala de aula, colocando em evidência as relações tecidas
nos cotidianos escolares e reconhecendo os estudantes como protagonistas dos processos de ensino
e aprendizagem, capazes de pensar e expressar seus sentimentos. “Estar” “com” as crianças e “junto
a” elas, em seus movimentos, recolher diferentes formas de narração, possibilita conhecê-las e
investigar como percebem o mundo” (OLIVEIRA, 2017. p. 103). É o que podemos perceber nas
narrativas docentes abaixo:
No dia que iniciei a roda de conversa com meus alunos fiquei impressionada como
eles têm coisas a falar e também memórias afetivas. Uma de minhas alunas, na roda de
conversa, relatou que estava indo a uma festa de aniversário com seus avós e na
estrada sofreram um grave acidente. O carro capotou, e ela sofreu fraturas por todo o
corpo, ficando hospitalizada, com várias queimaduras de 3º grau. Seu avó, que estava
sem cinto, faleceu na hora e sua avó quebrou as pernas e hoje é cadeirante. Enquanto
minha aluna estava narrando esse fato, ela chorou muito. Para mim, esse relato foi o
mais emocionante da sala, algumas crianças choraram, até eu chorei, quando ela veio
me mostrar as cicatrizes pelo corpo (PROFESSORA E).

CONVERSAÇÕES ABERTAS E INACABADAS
Sem o desejo de encerrar as discussões e diálogos, chegamos ao último encontro com a
certeza de que “não há respostas feitas para o conjunto de dilemas que os professores são chamados
a resolver numa escola marcada pela diferença cultural e pelo conflito de valores” (NÓVOA, 2019
apud FLORES; REIS, 2017. p. 35). Entretanto, compartilhamos da opinião de que os diálogos e as
trocas coletivas nocotidiano da escola, quando cada sujeito pode narrar suas histórias e sentimentos
e trocar com o outro, enriquecem e fortalecem as experiênciaspráticas.
Por fim, defendemos a ideia de que as redes de conversação, embora abertas e inacabadas,
permitiram que todos os pontos de vista fossem considerados legítimos, como revelado na narrativa
abaixo:
Porque o trânsito, ele está envolvido com a cidadania. A educação do cidadão. Então,
quando essa educação, esse exercício da cidadania não é realizado, o trânsito se torna
uma ferramenta nociva à sociedade. Porque todos participam do trânsito. Seja como
pedestre, seja como motorista, todos são responsáveis pelo trânsito. Por isso, a
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importância de trabalhar o exercício da cidadania dentro da formação integral. Numa
conscientização ética dentro da comunidade na qual, o indivíduo está inserido porque
isso tudo, está tudo interligado (PROFESSORA G).

A partir das narrativas, podemos perceber que os saberesfazeres dos praticantes, tecidos no
cotidiano, resultaram em projetos construídos e praticados, coletivamente, a partir das vivências e
experiências dos docentes e estudantes, permitindo o desenvolvimento do potencial criativo,
ampliando a capacidade de dialogar e agir, potencializando o trabalho em equipe, contribuindo para
a formação da identidade e cidadania e, principalmente, possibilitando caminhos para que outros
professores reinventem práticas e reflexões.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cada narrativa acontecida nos encontros tornou-se possibilidade de nos conhecermos e de
conhecer o outro melhor. Os espaçostempos, que se tornaram espaçostempos de formação,
oportunizaram a criação coletiva de mudanças.
Ao realizar essa formação com os docentes, evidenciamos que o cotidiano escolar é espaço
de construção e compartilhamento de experiências, de currículos praticados no convívio e que
contribui para que a formação continuada se constitua como espaço de vivências.
Nesse sentido, encontramos indicações, a partir dos relatos e vivências, que a partilha de
saberes docentes promove momentos e maneiras de pensar, de viver e tecer realidades.
Este trabalho foi tecido no espaçotempo que contemplaa certeza da força que existe na
coletividade, a riqueza da partilha, a importância de se repensar a formação de professores e a
verdade que há nas redes plurais tecidas no cotidiano escolar. Percebemos, pela participação dos
professores e, por conseguinte, de seus alunos, a construção coletiva de momentos emancipatórios,
desenhados por sujeitos de diferentes culturas que desenvolvem práticas curriculares de diferentes
formas. Almejamos superar o discurso tradicional e hegemônico de quem deve ter o “poder” de
formar professores e que para isso existe um único modelo que as/os docentes devem seguir.
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Resumo
O presente artigo tem como principal objetivo socializar e provocar reflexões sobre a experiência
vivenciada no ano de 2019, durante a formação continuada desenvolvida em parceria com quarenta e
dois professores da disciplina de Arte. O público-alvo desses docentes foram mil, seiscentos e setenta e
nove estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Cachoeiro de
Itapemirim-ES. Nessa formação, buscou-se acompanhar as composições cotidianas dos docentes,
dialogando seus saberesfazeres, relacionados à tríade trânsito, ética e cidadania. As questões inicias que
nortearam os encontros com os docentes foram: como esses temas dialogam e convivem? Quais as
impressões e vivências que os professores têm sobre esses temas? E quais são os conhecimentos dos
alunos sobre a temática? Tais indagações foram mecanismo de compartilhamento de práticas
curriculares cotidianas. A metodologia utilizada foi roda de conversa e registro em diário de campo.
Assim, os resultados evidenciaram que essa rede de conversação resultou em projetos, construídos e
praticados, coletivamente, a partir das vivências e experiências dos professores e estudantes. No
decorrer da formação continuada, os professores consideraram a relevância pedagógica das rodas de
conversa como momentos oportunos para desenvolverem a escuta, conhecerem as diferentes maneiras
de pensar e tecer suas realidades, diagnosticar e solucionar problemas cotidianos que envolvem o
trânsito, a ética e a cidadania. Os projetos, compostos por constantes processos de problematização e
experimentação, tiveram autorias diferenciadas uma vez que cada turma pôde elaborar ações e colocálas em práticas para ampliar as possibilidades de benefícios para com a comunidade escolar e local,
provocando, inclusive, mudanças comportamentais dos participantes envolvidos, embora as
conversações continuassem abertas e inacabadas.
Palavras chave: rodas de conversa; formação de professores; cotidiano escolar.
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Resumo
A proposta deste painel é dialogar sobre os saberes-fazeres pedagógicos construídos na parceria entre
escola e universidade através de propostas de ensino, pesquisa e extensão. Os artigos que o compõem
destacam experiências que reúnem professores da escola de educação básica, professores da
universidade e estudantes de licenciatura, numa proposta de formação de professores, por meio de
atividades ensino/estágio supervisionado, extensão e pesquisa. O primeiro artigo reflete sobre os
saberes-fazeres pedagógicos que são potencializados e desenvolvidos no período formativo do estágio
supervisionado, na visão de professora supervisora e licenciandas do curso de Pedagogia. O segundo
artigo analisa as ações desenvolvidas no “Encontro de estudantes de curso de formação de professores
em nível médio”, no âmbito do projeto de extensão “Parceria entre Escola e Universidade:
Investigando a escola, seus sujeitos e práticas”. Inicialmente, investigou-se a formação docente no nível
médio. Em seguida, refletiu-se sobre a formação de ensino superior de uma universidade pública
carioca e o desenvolvimento do projeto. O terceiro artigo aborda a potencialidade da construção de
uma investigação dentro de uma proposta de parceria entre universidade e escola por meio do projeto
de extensão descrito acima. A análise sobre as concepções de docência e didática daqueles que são
considerados bons professores foram os objetivos do trabalho. Nóvoa (2017), Rodrigues (2009), André
(2010), Marilyn Cochran-Smith (1999, 2002) Tardif (2008) e Candau (1983), dão suporte teórico para as
análises realizadas. Compreender a escola como um dos espaços de formação é reconhecer os saberes
docentes específicos do professor da escola de educação básica. Os resultados apontam para a riqueza
que experiências formativas de ensino, pesquisa e extensão, numa proposta de parceria entre escola e
universidade, potencializam a formação numa perspectiva profissional, isto é, desenvolvem aspectos
relacionados à formação teórico-prática, às intencionalidades didáticas pedagógicas, relações sociais e ao
papel formador do professor regente.
Palavras-chave: Parceria escola e universidade; Ensino; Pesquisa; Extensão; Formação de professores.
OS SABERES-FAZERES PEDAGÓGICOS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: RELATOS DE
EXPERIÊNCIA DE DIFERENTES SUJEITOS
Maria Ignez Ferreira Campos – CEIAM/UERJ
Ellen Rezende de Oliveira – UFRJ
Letícia Oliveira Souza – UFRJ Patrícia Fortuna – CEJK/ UFF

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: RELATO DE EXPERIÊNCIA
A formação do professor no Brasil pode ocorrer em diferentes modalidades e instâncias.
Como obrigatoriedade da formação docente, os estágios supervisionados são fundamentais para o
percurso formativo do licenciando. A escolha pela escola para realização dos estágios
supervisionados obrigatórios é sempre dilemática na vida acadêmica do licenciando: envolve
deslocamento geográfico, pontos positivos das instituições, acolhimento, concepção da gestão
escolar, abertura do corpo docente, entre outros aspectos. Este trabalho, especificamente, se insere
no percurso formativo de uma professora supervisora de estagiários e duas licenciandas do curso de
Pedagogia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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O curso de Licenciatura em Pedagogia da UFRJ é organizado em disciplinas teóricas,
teórico-prática e práticas, em que o estudante deve cumprir um total de 800 horas de Prática de
Ensino e Estágio Supervisionado. Uma das Práticas de Ensino é a realização do Estágio
Supervisionado nos Anos Iniciais (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental). É a partir desta
obrigatoriedade que, com algumas opções de escolas parceiras a experiência no chão da sala de aula
acontece.
O relato de experiência, como metodologia investigativa no campo da pesquisa qualitativa
em Ciências Humanas, desenvolve-se na relação discursiva entre os registros do diário de campo
(observações de aulas, planejamentos compartilhados, análises de produções dos alunos e reflexões
sobre as ações discentes), as entrevistas com funcionários e as supervisões entre professor formador
e professor em formação (licencianda).
Como referencial teórico, Nóvoa (2017) ancora este trabalho pela compreensão da formação
de professores na defesa pela profissão de professor, na perspectiva de desenvolvimento
profissional docente com formação ao longo da vida, seja no campo da escola, da universidade e
por profissionais da educação. Sobre a experiência no contexto da prática de ensino e no estágio
supervisionado, como momento crucial na formação, Rodrigues (2009) contribui para a
compreensão dos múltiplos caminhos formativos que essa experiência pode proporcionar. Ademais,
a especificidade do professor formador no ato de formar futuros professores também aparece como
aspecto importante de ser analisado. André (2010), a partir das análises sobre o professor formador,
nos ajuda a pensar sobre a responsabilidade, os dilemas e a diversidade que envolve o formar
professor.
Acreditamos que a formação docente na relação parceria escola e universidade é
imprescindível para a defesa da posição profissional do professor (NÓVOA, 2017), além de
compreender que o professor formador (que supervisiona o licenciando no contexto do estágio
supervisionado) pode contribuir e favorecer a formação profissional docente. Por isso que este
trabalho visa contribuir para a reflexão sobre a formação de professores no contexto da prática de
ensino de um Curso de Licenciatura em Pedagogia da UFRJ.
O estágio supervisionado na formação de professores, embora seja focado na literatura
específica sob as mais variadas óticas, tem que assumir papel formativo na conjugação teoriaprática, indispensável à inserção do estagiário no seu futuro campo de trabalho, no caso, a escola
básica. Pensar nessa conjunção, é um dos fundamentos para formação dos profissionais da
educação, conforme preceitua a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (inciso II,
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do parágrafo único do Art.64 da Lei nº.9.394/96). Ao concluírem o relato de experiência de uma
prática de estágio em um curso de Pedagogia, Moraes, André e Teruya (2009, p.10) afirmam que:
é possível o estágio se construir como momento de reflexão teórico-prático e de
transformação da realidade escolar. Ainda que o estágio seja um momento mais de
aprender do que de transformar a escola, dado seus limites de tempo e espaço, por
meio dele, o aluno estagiário aprender a compreender a realidade mediada por um
olhar científico e comprometido teoricamente. Para que o estágio ocorra enquanto
práxis, é necessário que os futuros alunos professores compreendam a complexidade
das práticas instrucionais e das ações praticadas na escola e usem estes saberes para
preparar sua inserção profissional.

Desta forma, mesmo com as fragilidades que permeiam a relação entre estagiários,
professores, instituições e prescrições legais, o estágio é considerado etapa formativa necessária à
profissão docente. Abordar esse assunto é defrontar-se com antigas, novas e novíssimas questões
que vão dos modos de ver a profissão e a complexidade de uma sala de aula, às

novas

configurações sociais e as tecnologias emergentes.
No decurso desta pesquisa, dissertaremos sobre a prática de estágio supervisionado em um
escola pública do Rio de Janeiro. Trataremos sobre as vivências permitidas a partir do campo de
estágio, dos momentos e das observações feitas, do relacionamento com os sujeitos da comunidade
escolar, bem como dos saberes-fazeres pedagógicos, além de fazer uma análise crítica da
experiência do estágio, a partir de diferentes olhares. Para isso, dividimos este trabalho em 5 blocos:
1) Formação de professores: relato de experiência; 2) O curso de Pedagogia e o estágio
supervisionado; 3) o professor formador e o professor em formação; 4) O olhar do professor em
formação; 5) O olhar da professora supervisora da escola básica; 6) Professor-supervisor,
estagiários licenciandos e o estágio supervisionado; 7) considerações finais: caminhos em
construção.
O CURSO DE PEDAGOGIA E O ESTÁGIO SUPERVISIONADO
O foco do nosso trabalho não é pensar sobre os cursos de formação, mas contextualizar o
espaço de ensino superior em que, enquanto licencianda, ocupo: Faculdade de Educação da UFRJ. o
Projeto Político do Curso - PPC - de Licenciatura em Pedagogia da UFRJ, elaborado em 2007 e
atualizado no ano de 2015, propõe uma concepção de curso que ‘’não dissocia teoria e prática e
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que, ao contrário, compreende que o “alto nível” em educação se alcança pela articulação entre
essas dimensões.’’ (UFRJ, 2007, p. 11).
No curso, o Estágio Curricular Supervisionado é obrigatório e é organizado em 800 horas
totais divididas em: 500h são de Estágio Supervisionado realizado em uma das escolas/instituições
parceiras, sob a supervisão do professor da escola e acompanhamento do professor da universidade
e 300h são de Prática de Ensino realizada na universidade, sob a orientação do professor da
Universidade, referente a cada uma das ênfases. São 5 ênfases formativas: a) Docência na Educação
Infantil; b) Docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; c) Docência nas Disciplinas
Pedagógicas do Curso Normal (modalidade do Ensino Médio); d) Docência na Educação de Jovens
e Adultos; e) Gestão de Processos Educacionais.
O estágio está inserido na formação de professores como espaço crucial de formação
docente, em que possibilita vivência e experiência no âmbito da prática pedagógica, sejam elas
positivas ou negativas o estágio correntemente deixa sua marca. Sendo assim, o espaço da formação
do estágio ao mesmo tempo que é formador, é caracterizado por precariedades e problemas.
Rodrigues (2009) destaca algumas dessas dificuldade:
dificuldade de acompanhamento do estágio pelos supervisores de estágios, devido ao
grande número de estudantes que acompanham e à diversidade de escolas em que
estes estagiam; pouca receptibilidade dos estagiários pelos professores regentes;
estágio considerado apenas como o espaço da prática e atividade final do curso;
dificuldade em assegurar a relação teoria/prática proposta; divisão fixa e estagnada do
estágio,

onde

haverá

momentos

de

observação,

participação

e

regência;

condicionamento da etapa de observação que torna o estagiário apenas um visitante na
sala de aula; estágio como cumprimento de atividades burocráticas de preenchimento
de fichas ou realização de uma atividade e a constante falta de integração entre escola
de formação docente e escola básica. (RODRIGUES, p. 18-19).

Diante dessa realidade, os contextos escolares em que há acompanhamento e
intencionalidade educativa tornam-se um diferencial. Mesmo com os dilemas próprios do estágio,
eles corroboram para efetivar cotidianamente a formação pedagógica do licenciando no contexto da
escola básica.
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O PROFESSOR FORMADOR E O PROFESSOR EM FORMAÇÃO
A diversidade formativa tem o desafio de formar professores nos aspectos teórico-prática,
reflexiva e plural. É nesse espaço desafiador que o professor formador aparece como profissional
importante para a formação de futuros docentes. Defendemos que o professor formador é todo
aquele o trabalho com a atividade docente de formar professores envolve uma profissionalidade
capaz de, “ao mesmo tempo que desenvolve a sua atividade profissional, contribui para que
mudanças ocorram ao seu redor e, simultaneamente, reconstrói-se pelas experiências” (ANDRÉ,
2010, p. 126).
Além das responsabilidades legais para a formação docente, o professor formador como
todo aquele que está envolvido “nos processos formativos de aprendizagem da docência de futuros
professores” (ANDRÉ, 2010). Seja o professor da instituição de ensino superior, do estágio
supervisionado na escola básica ou até de cursos e programas de pesquisa, extensão e artísticos
culturais, ele assume papel importante para a construção de sua identidade profissional, uma vez
que ocupa espaço de formar futuros professores, ao mesmo tempo que trabalha para a constituição
de identidades profissionais dos formandos, com ações, valores e práticas docente (ANDRÉ, 2010).
Seja no âmbito individual, social e institucional, a formação profissional docente envolve
uma multidimensionalidade formativa para formar o ‘’ser professor’’. Além disso, a especificidade
docente sobre o ensinar alguma coisa à alguém (ROLDÃO, 2005) para além da transmissão do
conhecimento, mas pela dupla transitividade do saber (idem) desafia ainda mais o formar professor.
No Colégio de Aplicação da UFRJ, já a partir da concepção do colégio, dos direitos e
deveres do corpo docente e técnico do colégio e da caracterização do corpo docente há um
favorecimento para a formação de futuros professores. É nesse sentido que, os professores da
educação básica, precisam ser valorizados como fundamentais para a formação de futuros
professores.
O OLHAR DO PROFESSOR EM FORMAÇÃO
O estágio supervisionado, a prática de ensino e a regência ao final do estágio, possibilitam
ao estudante uma proximidade da realidade educacional no âmbito das escolas. “No contato com
essas instituições, possibilita ao estagiário compreender a dinâmica organizacional, as relações de
poder e de trabalho, imprescindíveis para sua inserção no mercado” (DE ANDRADE. 2005, p. 15).
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Além disso, o estágio pode ser considerado um instrumento para formação dos professores,
servindo como uma forma de gerar diálogo entre os saberes apreendidos na formação teórica e os
da prática cotidiana de um docente, além de ser um momento de aprendizagem pessoal e coletiva da
profissão. Esta afirmação pode ser evidenciada por Piconez quando diz que “o espaço do estágio é o
eixo que pode articular a integração teoria-prática entre os conteúdos da parte diversificada e do
núcleo comum do curso de formação de professores e o conhecimento da realidade da sala de
aula(...)”(PICONEZ. 2013, Cap. 1).
A autora ainda relata que:
a prática de ensino sobre a forma de estágio supervisionado [...] possui uma dimensão
ideal, teórica, subjetiva, articulada com diferentes posturas educacionais e uma
dimensão real, material, social e prática, própria do contexto da escola brasileira.
(PICONEZ, 2013, Cap. )

Tendo isto posto, trataremos, a partir daqui, de detalhar toda a vivência educacional,
proporcionada pelo Estágio Supervisionado em Magistério de Disciplinas Pedagógicas. Assim, a
partir da teoria, foi possível compreender o contexto social e histórico em que se dão as práticas.
Ficou notório, durante este período de formação nessa unidade de ensino, que o processo de
ensino-aprendizagem é e pode ser muito mais do que a relação de autoritarismo entre o professor,
detentor dos saberes, e os alunos como pacíficos, recebedores. É factível construir uma relação de
amizade e confiança com os alunos, sem portanto perder a dita “autoridade” da turma.
A postura da docente observada fez toda a diferença. Alguns paradigmas definidos pela
sociedade de que o professor não pode se ter o domínio de turma e ao mesmo tempo tratá-los de
igual para igual foram sendo desconstruídos ao longo período acompanhado. A professora se
mostrou disposta a ouvir a todos e a tentar fazer com que os alunos se sentissem pertencentes e
valorizados a cada momento.
Quanto ao seu posicionamento em relação aos professores em formação, pode-se dizer que
foi extremamente positivo, esteve sempre aberta e disponível em ajudar e nos orientar. Sempre nos
dando espaço para uma relação direta com ela e com os alunos da classe e nos estimulando a
trabalhar com eles (os discentes) de forma lúdica, interativa e significativa à realidade dos mesmos.
Ademais, esta profissional trouxe leveza para as práticas pedagógicas. Um olhar mais
cuidadoso e atento a cada detalhe fez com que o processo de ensino-aprendizagem fosse mais fluido
e significativo. Suas aulas se constituíram em aulas dinâmicas, dialógicas e que permitiam a
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reflexão dos atores sociais envolvidos, ou seja, uma prática inovadora que se destoa da grande
maioria.
A partir daí foi possível destacar as relações que se estabelecem com as práticas
desenvolvidas observadas. Por estar fora dos paradigmas esperados por um professor tradicional, a
relação que essa docente tinha com o restante da escola era diferenciada, tanto aos olhos da direção,
quantos dos alunos e estagiários. Para alguns, era uma professora permissiva demais, para outros
era uma pessoa que transcendia para além do profissional.
No que tange ao relacionamento com os adolescentes e jovens foi uma etapa do estágio
bastante rica, proveitosa e com aprendizagens significativas, não somente para os alunos, mas
também como uma experiência de enriquecimento pessoal e profissional. Pude perceber e refletir,
através do estágio, as fragilidades dos discentes e as vulnerabilidades sociais dentro da escola
pública. A autora PICONEZ, em 2013, diz que “a prática da reflexão torna-se suficientemente
aberta para adquirir da experiência determinações novas e mesmo novas explicações teóricas”(Cap.
1). Já Dermeval Saviani (1983) aborda que a “problematização da prática trata-se de detectar que
questões precisam ser resolvidas no âmbito da prática social e em consequência que conhecimento é
necessário dominar”.
Porém, apesar de toda essa carência em diversas dimensões, sejam elas afetiva, social,
econômicas e outras, os alunos, de uma maneira em geral, são alegres, receptivos, adoram uma
novidade e necessitam ser ouvidos. É claro que a presença de um estagiário no início é sempre
motivo de distração e de curiosidade. Com o tempo, os alunos entendem que os estagiários estão ali
para aprender junto com eles e orientá-los sempre que precisarem.
O OLHAR DA PROFESSORA SUPERVISORA DA ESCOLA BÁSICA
Os estágios supervisionados e as experiências dele advindas vão além de uma simples
atividade acadêmica e incluem a dimensão social e complexa dessa iniciação profissional. Ainda
que limitada, a ação contextualizada, real e histórica no estágio tem caráter formativo uma vez que
carrega um saber ser e um saber fazer que permitam a construção do conhecimento docente ,em
nível pessoal e profissional, necessário ao exercício da docência. O papel do professor-supervisor,
neste contexto, é de suma importância e levanta reflexões sobre a sua própria prática pedagógica e
pessoal. Como a prática, enquanto professor, influi no encaminhamento desse trabalho de
formação? Que elementos pedagógicos e atitudinais serão úteis na construção de uma nova
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identidade profissional? Que saberes serão necessários à formação profissional e pessoal do
estagiário?
Acreditamos que o estágio pode e deve se constituir como a experiência inaugural da prática
profissional, ao produzir sentidos e saberes para a profissão, na passagem do ser aluno para o ser
professor. A enorme responsabilidade do professor-supervisor enseja inúmeras reflexões. Neste
processo, muitos questionamentos se colocam oriundos da preocupação e do comprometimento em
aproveitar, da melhor maneira possível, esse espaço-tempo na formação de um professor, com
atividades e experiências realmente formadoras.
A vivência nos mostra que alguns obstáculos são comuns e têm atravessado tempos e
contextos diferentes. Vamos alinhar alguns deles: o primeiro é, sem dúvida, o choque inicial entre
o aprendido nas licenciaturas e a realidade escolar, conforme o ditado popular “Na prática, a teoria
é outra”. Esses hiatos entre os conhecimentos acadêmicos e os saberes profissionais nos levam a
considerar o estágio supervisionado não como um espaço e um tempo de treinamento e de aplicação
automática dos conhecimentos adquiridos, mas como um espaço e um tempo oferecidos ao
estagiário para que vivencie um processo de construção/desconstrução/reconstrução de saberes,
filtrando e transformando esses saberes frente às exigências reais de trabalho. Para tal, cabe ao
professor-regente oferecer uma supervisão baseada no diálogo, no respeito às experiências trazidas
pelo estagiário e criar um ambiente democrático para que esse tipo de supervisão seja real e
efetivamente se estabeleça.
Outro elemento que sempre aparece é a imagem negativa da escola como lugar enfadonho e
adverso para professores e alunos. Acreditamos que, ao se inserir no mundo do trabalho, na escola,
as observações iniciais, o diálogo com alunos e professor e com a regência supervisionada,
respeitada e apoiada, o estagiário pode se dar conta dos significados, condições, agruras e belezas
da sua futura profissão, transformando-se e transformando a realidade.
Cabe ao professor-supervisor não descambar para apresentação de aulas-show irreais e
estranhas a seus alunos e, sim, mostrar pelas suas atitudes e saber profissional, que a escola não é
um mundo à parte, mas que ainda é o espaço por excelência para que prepare o futuro educador
para uma atuação transformadora, seja no espaço de educação formal ou não formal.
Outro ponto a ser destacado são as relações estagiário-instituição, estagiário-professorsupervisor. O estagiário observa e atua como professor, planejando e executando suas atividades em
um ambiente recentemente descoberto e imprevisível. Espera-se dele que se adapte ao cotidiano da
escola e da sala de aula, com a rotinização das atividades (chamada, correção de exercícios, avisos,
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etc.) e, ao mesmo tempo, se sinta capaz de enfrentar situações inusitadas e trabalhar os conteúdos
das disciplinas oferecidas. A natureza da prática que lhe é oportunizada vai além da dimensão do
saber fazer, uma vez que une reflexão e ação e um saber ser, na dimensão de uma práxis. É uma
prática simbólica, pois engloba o aprender e o ensinar e oferece uma prévia da atuação profissional.
Parece-nos que o aprender-ensinar não se restringe à atividade do estagiário, mas permeia
também a prática do professor-supervisor. O estagiário, muitas vezes, traz informações novas,
literaturas atualizadas que beneficiam a troca e o diálogo entre ele e o professor.
Considerando-se as justaposições ou dissociações que, em geral, permeiam as relações
pessoais e institucionais, o estágio pode se tornar um palco de grandes conflitos ou aparecer como
um terreno de relações amistosas, respeitosas, democráticas e produtora de sentidos para todos os
que nele atuam. Neste caso, o professor, como profissional e pessoa, pela proximidade com aquele
que retorna à escola básica, não mais como aluno, mas na condição de regente de uma turma de
alunos, exerce papel preponderante na opção por uma relação desmobilizadora ou, ao contrário,
uma relação mobilizadora em relação ao entusiasmo e comprometimento do estagiário com a futura
profissão. Essa mobilização, por certo, estará sempre no movimento de renovação, elemento de
qualidade na formação de um professor.
Por último, e extremamente importante, situamos a aprendizagem no estágio supervisionado
como fator de elaboração de saberes, significados e sentidos no exercício do magistério na escola
básica. Retomamos a questão da mobilização, enfatizando que, sem ela, o processo de construção e
apropriação dos saberes imprescindíveis ao magistério tende a perder a eficácia já que não cumprirá
a função formativa; será apenas uma parte do currículo caracterizada pelo desprazer e
descompromisso.
PROFESSOR-SUPERVISOR, ESTAGIÁRIOS LICENCIANDOS E O ESTÁGIO
SUPERVISIONADO
Cabe ao professor-supervisor identificar os entraves e limitações que prejudicam o processo
de aprendizagem do estagiário e atuar no sentido que seja percebida e atualizada a interdependência
entre a teoria e a prática, transcendendo a simples realização de atividades e instaurando um
processo de construção e ou reconstrução de conhecimentos.
Os estagiários trazem uma teoria, seja ela conservadora ou transformadora, e o estágio é
etapa que possibilita maior alcance dos fazeres da profissão, porque oportuniza condições teórico-
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práticas para o exercício da docência. A possibilidade dessa elaboração do saber reflete a condição
de sujeito nesse processo, sujeito individual e coletivo, pertencente a um grupo social, a uma
instituição e a um segmento profissional. Sendo assim, é preciso que os professores orientadores de
estágios procedam, “no coletivo, junto a seus pares e alunos, a essa aproximação da realidade, para
analisá-la e questioná-la criticamente, à luz de teorias (Pimenta; Lima, 2004, p.45)
A perspectiva da participação consciente e prazerosa induz ao rompimento da rigidez do
pensar e do fazer e incentiva a ações mais ousadas e criativas, enriquecendo a prática do estágio e a
formação profissional. Nessa perspectiva, o espaço de estágio e de supervisão poderá se transformar
em campo de aprendizagem, ressignificação e elaboração de ações e teorias. Além disso, quebra a
dicotomia teoria-prática e gera novas aprendizagens.
O estágio supervisionado, sob a ótica da participação e do diálogo, vem assumindo, cada
vez mais, importância fundamental como estratégico componente do currículo de formação de
professores, propiciando a construção de uma nova configuração de formação inicial da carreira e
uma melhor inserção dos futuros professores no seu universo profissional.
Ao professor supervisor da escola básica cabe atentar para as diferentes dimensões do
estágio, seja em termos conceituais, seja nas relações que aí se estabelecem, seja em suas práticas,
visando a ampliação dos vínculos nascidos na sala de aula para o contexto maior da educação e da
sociedade.
Tendo isto posto, destacamos aqui que o término do estágio não significa um fim, mas uma
parte de todo processo de formação de alunos de pedagogia e futuros profissionais da educação.
Ou seja, todo o processo de preparação será refletido na prática docente, incluindo a postura,
o como lidar com as situações cotidianas, a forma de resolver problemas, de realizar planejamentos
e avaliações, enfim, todos estes terão uma relação com os conhecimentos teóricos aprendidos
durante o curso. (MORAES, 2012 p.16)
CONSIDERAÇÕES FINAIS: CAMINHOS EM CONSTRUÇÃO
A partir da inserção deste trabalho, ações e reflexões pedagógicas foram difundidas. A
formação docente é um desafio para as instituições de ensino. Nela o licenciando inicia sua
caminhada na busca de ser, sentir, agir, conhecer e intervir como professor (NÓVOA, 2017).
Nessa pesquisa percebemos a importância de realizar o estágio supervisionado
potencializado por relação docente-discente se estabelece desde aspectos relacionados a
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convivência no espaço escolar, não burocratização do processo de estágio supervisionado,
acolhimento e receptividade, como também pela concepção docente sobre escola democrática,
multiculturalidade e diversidade como conhecimentos escolar que são constitutivos do processo de
ensino-aprendizagem (CANDAU, 1983).
Neste sentido, as experiências formativas no acompanhamento dos alunos nas escolas
potencializaram a formação em uma perspectiva profissional, isto é, desenvolveram aspectos
relacionados a formação teórico-prática, as intencionalidades didáticas pedagógicas, relações
sociais e ao papel formador do professor da turma. Sendo assim, concluímos que compreender a
formação de professores em uma perspectiva de desenvolvimento profissional docente é
fundamental para o campo educacional.
O relato de experiências possibilita pensar vivências escolares em suas estratégias e práticas
como potentes para reflexão e reconstrução de saberes. Por isso, ressaltamos que a formação
durante o estágio supervisionado como relação estreita entre professor formador e professor em
formação possibilita (re)descobertas, (re)criações e (re)análises sobre o fazer e viver docente,
envolvido, sobretudo, por singularidades, concepções e dilemas de ordens diversas.
Com isso, afirmamos a importância de reflexão constante da prática docente, bem como da
atualização de saberes e formas alternativas para superar os obstáculos e desafios que surgem no dia
a dia de uma escola.
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Resumo
A formação docente ocorre em diferentes instâncias e espaços. Inseridas na formação de professores,
as Práticas de Ensino e os Estágios Supervisionados são momentos cruciais no percurso formativo de
professores, tanto em formação inicial, quanto em formação continuada. Este trabalho se insere nas
experiências vivenciadas por duas licenciandas do Curso de Pedagogia da UFRJ e duas professoras da
educação básica, uma doutoranda do PPGE/UFRJ e a outra mestre em educação. A partir da disciplina
obrigatória Prática de Ensino e Estágio Supervisionado do curso de Pedagogia, surge o interesse em
compartilhar experiências vividas no campo da formação docente, seja na formação inicial ou
continuada. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é refletir sobre os saberes-fazeres pedagógicos que
são potencializados e desenvolvidos no período formativo do estágio supervisionado, na visão de uma
professora supervisora de estagiários e duas licenciandas do curso de Pedagogia. Metodologicamente,
optou-se pelo relato de experiência, a partir dos registros do diário de campo, observação das aulas e
trocas entre docente e licenciandas, como potencializador de troca de saberes vivenciados no contexto
escolar. A concepção da formação de professores para a profissionalidade docente (NÓVOA, 2017), a
experiência no contexto da prática de ensino e no estágio supervisionado como momento crucial na
formação (RODRIGUES, 2009) e o professor formador como sujeito importante para a formação
(ANDRÉ, 2010), no âmbito da formação profissional no cotidiano escolar, foram conceitos chave para
o referencial teórico deste trabalho. Percebe-se, então, que as experiências formativas no
acompanhamento das turmas potencializaram a formação em uma perspectiva profissional, isto é,
desenvolveram aspectos relacionados à formação teórico-prática, às intencionalidades didáticas
pedagógicas, relações sociais e ao papel formador do professor da turma. Por isso, concluímos que
compreender a formação de professores em uma perspectiva de desenvolvimento profissional docente
é fundamental para o campo educacional.
Palavras-chave: Formação de Professores; Prática de Ensino; Estágio supervisionado; Saberes/fazeres
pedagógicos.
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INTRODUÇÃO
A formação do professor na atualidade vem sendo criticada e colocada muitas vezes como
deficitária. Sabe-se que a complexidade dessa formação profissional não se efetiva em apenas uns
lócus, pelo contrário é tangenciada e atravessada por múltiplos e complexos aspectos que se
inserem no próprio do humano. Nessa perspectiva, compreende-se a formação docente situada na
abordagem da complexidade. Considerando que o próprio ser humano é complexo em todas as suas
ações, ressalta-se que: “[...] uma característica importante dos sistemas complexos é que seus
elementos podem ser, também, sistemas complexos (TAVARES; PERNA, 2018, p.680).
A partir dessa lógica da complexidade, o trabalho docente se configura como uma dimensão
essencial pela noção de interação. Na perspectiva da complexidade alguns conceitos são valorizados
na dialética que se estabelece nas relações. Assim:
A partir dos conceitos de heterogeneidade, dinamismo, não-linearidade, abertura, adaptação,
emergência, e auto-organização, pode-se chegar a duas constatações importantes e que têm papel de
destaque ao trabalhar fenômenos da linguagem a partir de uma abordagem complexa: a) o todo é
mais do que a soma das partes, o que leva a uma visão mais holística e que descarta o estudo de
fenômenos isolados de seus contextos e circunstâncias; b) o contexto não é apenas o ambiente em
torno de determinado fenômeno, mas parte integral do sistema, pois está em constante interação
com tudo que acontece (TAVARES, PERNA, 2018, p. 681).
Com esse entendimento, este trabalho propõe se alicerçar na metodologia qualitativa para
analisar a efetivação de um projeto ancorado na abordagem da complexidade, para a formação de
professores, em que os conceitos fundantes estavam presentes.
Ao considerarmos a escola como um dos espaços de formação estamos reconhecendo os
saberes docentes específicos do professor da escola de educação básica. O projeto “Parceria entre
Escola e Universidade: Investigando a escola, seus sujeitos e práticas” em uma proposta de
formação inicial e continuada possibilitou reunir diferentes sujeitos, como professores da educação
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básica, professores das disciplinas de estágio da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e
licenciandos em Pedagogia da UFRJ para discutir questões da escola de educação básica.
Possibilitando um diferencial na formação do professor a partir do inter-diálogo entre a
universidade, a escola básica e o Ensino Médio Profissional, modalidade Normal, visando
investigar coletivamente o campo de atuação profissional.
Dessa maneira, este trabalho é fruto de uma ação extensionista do Projeto de Extensão
Parceria entre escola e universidade: investigando a escola, seus sujeitos e práticas existente desde
2016 e que atualmente pertence ao Grupo de Extensão e Pesquisas em Docência, Didática e
Formação no Ensino Superior (GEDOC).
A proposta abordada neste estudo explicita e analisa uma das ações implementadas que se
refere ao “Encontro de estudantes de curso de formação de professores em nível médio”, que surgiu
inicialmente no ano de 2016, a partir da demanda da coordenadora do projeto, que também leciona
a disciplina de prática de ensino em disciplinas pedagógicas de magistério (estágio no curso
normal) e se mantém até na atualidade. Essa ação surgiu inicialmente com o propósito de propiciar
uma alternativa de regência obrigatória aos licenciandos, que realizavam seus estágios em colégios
com formação de professores em nível médio, o curso normal e que cursavam concomitantemente a
disciplina.
Para melhor elucidar esse estudo, optou-se por refletir sobre a formação de professores, em
seus diferentes níveis que participaram do projeto pesquisado. Assim, primeiramente foi analisada a
formação de professores no nível médio, nos cursos normais. Em uma segunda parte, refletiu-se
sobre a formação de ensino superior de uma universidade pública carioca e a construção do projeto
para possibilitar uma formação mais efetiva. Na terceira parte, elucidou-se a dinâmica da realização
do projeto, sobretudo, a partir dos encontros de estudantes, para essa análise foram utilizados os
conceitos da abordagem da complexidade. E as considerações abrem perspectivas para novos
estudos que envolvam a formação docente e a abordagem da complexidade.
O CURSO NORMAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
O Estado do Rio de Janeiro possui um campo fértil de formação de professores, e, assim,
ainda existe uma demanda concreta por profissionais formados em nível médio. Tais demandas
estão relacionadas tanto às questões familiares, no sentido de garantir um ensino que traria um
status para as famílias, pois possibilita a inserção no campo de trabalho. E dessa forma, para as
famílias, ter um filho cursando o Curso Normal constitui um diferencial em relação aos demais
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estudantes. Nesse sentido, a formação para o exercício do magistério, ainda possui uma conotação
de importância para responsáveis e estudantes. Outro aspecto salientado é a prevalência de
concursos em que a modalidade de ensino médio normal é a exigência mínima para a atuação
profissional no magistério.
Destaca-se que da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB já
apregoava a formação do professor deveria se realizar em nível superior. (BRASIL, 1996).
Entretanto, na referida lei permaneceu a possibilidade da formação em que no seu artigo 62
especificou que:
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em
curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do
magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a
oferecida em nível médio, na modalidade normal. (BRASIL, 1996).

Corroborando com essa perspectiva, a lei nº 4528, de 28 de março de 2005 (RIO DE
JANEIRO, 2005) favorece a manutenção desta modalidade na Rede Estadual do Rio de Janeiro, ao
determinar as diretrizes para a organização do Sistema de Ensino do Estado do Rio de Janeiro em
seu artigo 33 ao legislar que: “VI - A formação de professores, em curso normal, com duração
mínima de quatro anos ou de três anos em horário integral” (RIO DE JANEIRO, 2005).
Outro aspecto que possibilita a manutenção dessa formação a todo vapor, se expressa pelo
fato de que o Ensino Privado do Estado do Rio de Janeiro prioriza este profissional por questões de
custo e benefícios em muitas escolas. Por outro lado, vários municípios do Estado do Rio de Janeiro
e inclusive sua capital criaram estratégias para contratar profissionais com este perfil, através, por
exemplo, de contratos temporários.
Desta forma, vale salientar que de acordo com o que está exposto no site da Secretaria
Estadual de Educação do Rio de Janeiro estão ativas seis instituições que oferecem o curso de
Ensino Médio na modalidade normal, que são: Colégio Estadual Heitor Lira; Colégio Estadual
Ignácio Azevedo do Amaral; Colégio Estadual Julia Kubitschek; Instituto de Educação Professor
José Accioli; Instituto de Educação Carmela Dutra e Instituto de Educação Sarah Kubitschek
(SEEDU-RJ, s/d, s/p). Essas escolas públicas estaduais rompem com os preceitos legais e lutam na
contramão, para garantir a formação de professores de nível médio.
De acordo com a Resolução SEEDUC Nº 5.330, de 10 de setembro de 2015 que fixa
diretrizes para a implantação das matrizes curriculares para a educação básica nas unidades
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escolares de rede pública, o Curso Normal em Nível Médio tem como objetivo formar professores
para atuar no exercício do magistério na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, inspirado nos princípios e ideais estabelecidos pela LDB nº 9.394/96. Sua duração em
nível Médio será de três anos letivos, com a hora aula equivalente a cinquenta minutos. A proposta
curricular desta modalidade deverá assegurar a constituição de valores, conhecimentos e
competências gerais e específicas necessárias ao exercício da atividade docente.
Ainda de acordo com essa Resolução, o currículo do Curso Normal, tendo em vista a
articulação entre as áreas de conhecimento, será constituído por uma Base Nacional Comum, que
tem como objetivo assegurar a formação básica, propiciando ao estudante a construção dos
conhecimentos e competências previstos para a última etapa da educação básica. Por uma Parte
Diversificada, composta por Língua Estrangeira, de matrícula obrigatória e optativa, Integração das
Mídias e Novas Tecnologias, Libras ou tempos para ênfase no Projeto Político-Pedagógico (PPP), a
fim de expressar as prioridades estabelecidas no projeto da unidade escolar, considerada a
possibilidade de aprofundamento em determinada área de conhecimento, componente curricular do
projeto.
Por uma Formação Profissional, que tem como escopo a construção de competências e
habilidades específicas para a preparação dos futuros professores bem como, as práticas, instituídas
desde o início do curso, com o objetivo de propiciar o contato com ambientes de aprendizagem,
possibilitando ao estudante vivenciar situações do mundo do trabalho e construir conhecimentos a
partir da reflexão permanente sobre a prática. Vale ressaltar também que as unidades escolares que
oferecem o Curso Normal em nível Médio deverão fazer constar em seus Projetos PolíticosPedagógicos (PPP) o planejamento de Práticas Pedagógicas e Iniciação à Pesquisa/Laboratórios
Pedagógicos, favorecendo o uso das tecnologias aplicadas à educação devendo ser observado o
cumprimento obrigatório da carga horária do estágio supervisionado.
A resolução entende os Laboratórios Pedagógicos como espaços de pesquisa, construção e
utilização de recursos metodológicos que auxiliam os estudantes do ensino médio em suas
atividades práticas nos estágios curriculares obrigatórios, permitindo, também, nesses ambientes,
vivências de projetos interdisciplinares. Logo, ao conhecer essa realidade de perto, a professora que
leciona uma disciplina de estágio na Faculdade de Educação da UFRJ propôs a construção de um
projeto de extensão que possibilitava os inter-diálogos e as formações de novos saberes com esse
público.
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A FORMAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA CARIOCA E A
CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Para a compreensão da formação de professores, a Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura, em especial no artigo 4º, desta Resolução
(BRASIL, 2006), afirma que o curso se destina à formação de professores para exercer funções de
magistério na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino
Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
Porém Tardif apresenta que, “[...] é estranho que a formação de professores tenha sido e
ainda seja bastante dominada por conteúdos e lógicas disciplinares, e não profissionais” (TARDIF,
2013, p. 31). Com essa mesma compreensão, para Tardif (2013), o professor de sala de aula possui
saberes que podem ser divididos com estudantes em formação. A troca de experiências seria um
meio para repensar novos saberes a partir de discussões levantadas mediante o intercâmbio de
experiências e saberes entre os professores já atuantes e os estudantes de licenciaturas. Neste
contexto, as disciplinas de estágio são instrumentos para tentar romper com a separação entre teoria
e prática nos cursos de formação de professores, tendo em vista que sua proposta articula
pressupostos teóricos à reflexão da prática.
Nessa lógica, o ponto de partida para o início do projeto deu-se a partir da disciplina de
Estágio Supervisionado, com a escuta de relatos por parte de professores das escolas e dos
estudantes sobre as dificuldades dos processos de ensino-aprendizagem, durante as visitas da
professora supervisora da disciplina nas escolas de curso normal que recebem estagiários do curso
de Pedagogia da universidade.
Nos relatos construídos no período do estágio, as diferentes vozes se manifestavam, em que
professores ressentiam de maior atenção dos alunos, indisciplina, poucas condições de realizar um
trabalho adequado. Alunos também declaravam seus ressentimentos de não terem maior
participação nas aulas, da necessidade de aulas mais dinâmicas e de um currículo menos pesado, e
chegaram a alegar que a indisciplina era resultado destas condições de estudo. Muitos docentes
comentavam que não encontravam espaço de discussão entre colegas, para pensar a escola e sobre
sua prática profissional.
Perante o exposto, a proposta de projeto de extensão surgiu com o intuito de efetivar essa
parceria e de possibilitar a produção de um conhecimento significativo, que, fosse desenvolvido
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coletivamente entre os profissionais da escola e da universidade, que permitisse o repensar soluções
para os problemas da educação básica.
Diante desse cenário de formação de professores em modalidades distintas, salienta-se que
saberes diversos perpassam estes espaços educacionais. A possibilidade de interlocução com
professores de diferentes formações foi a fonte inspiradora de um projeto de articulação de saberes.
Assim, o referido projeto subjaz na perspectiva de formação de professores elucidada na
LDB (1996), bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível
superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de
segunda licenciatura) e para a formação contínua (2015). Esses dois documentos legais enfatizam a
necessidade de realização de projetos de formação compartilhada entre a universidade, ou escolas
de formação docente, e a escola de educação básica, de modo a garantir a completude da formação
do professor nestes dois espaços.
São integrantes do projeto diferentes sujeitos como professores regentes de escolas públicas,
professores supervisores das disciplinas de estágio do curso de Pedagogia da UFRJ e graduandos
que visam desenvolver um trabalho de concepção conjunta. Nos encontros realizados,
quinzenalmente, são discutidas questões que envolvem a escola pública de educação básica, com
objetivos e responsabilidades partilhadas, comuns a todos os envolvidos, criando um espaço que
reúna professores em diferentes momentos da carreira juntamente a futuros docentes em formação,
estudantes de pedagogia, para investigarem questões sobre seu campo e prática profissional.
Essa dimensão formativa proposta pelo projeto vai de encontro com a denominação de
“comunidade acadêmica ampliada” definida por Oddone; Re e Brianti, (1981) que analisou uma
realidade singular de trabalho na França. Seus estudos pautaram-se nos diversos saberes do
trabalho, sobre o trabalho e também dos seus trabalhadores, em que todos esses saberes foram
considerados, a partir de sua vivência no sindicato. E posteriormente, essa concepção foi adaptada
por Schwartz (2006) que analisou o trabalho humano em sua complexidade científica e
epistemológica. Dessa forma, elucidou que:
Com nossos conceitos e saberes desengajados, não podemos antecipar nem entender
exatamente que jogo de valores pesa sobre as dramáticas do uso de si, sempre
singulares. Ora, os saberes trabalhados através dessas dramáticas do uso de si são, ao
contrário, engajados na história concreta do meu trabalho, dos encontros que fazemos
entre homens e mulheres e o meio de trabalho técnico e organizacional, que tem
sempre uma singularidade. Claro que a questão científica ou epistemológica é que há,
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por um lado, homogeneidade entre estes dois saberes, dado que são todos eles saberes,
e por outro, há diferenças entre os saberes desengajados que ensinamos (nós,
professores) e os saberes engajados que se enraízam, que se ancoram, inclusive, no
que chamamos ‘corpo-si’ (SCHWARTZ, 2006, p. 461).

Schwartz, ao aproximar as relações de trabalho, seus sujeitos e suas várias dinâmicas
permitem compreender o conceito de comunidade ampliada, em que os saberes construídos na
universidade possibilitam a abertura, para outros saberes e nessa interação produz novos
conhecimentos. Nesse sentido, a comunidade acadêmica ampliada para nós, desse projeto, se
constituiu num espaço hegemônico e respeitoso, em que os saberes construídos por diferentes
autores do processo educativo, envolveram todos os participantes na horizontalidade da construção
de novos saberes. Destarte salientar que, os saberes construídos foram paulatinamente sendo
validados pelo diálogo, estudos e análises metodológicas de pesquisa. Dessa maneira, o simples
projeto de extensão foi aos poucos se constituindo também um projeto de pesquisa e de novos
conhecimentos.
O referido projeto de extensão, na sua constituição coletiva, foi traçado um percurso
sustentado pelos pilares do ensino, da pesquisa e da extensão. Nesse sentido, as atividades propostas
estavam sempre em constante construção e adequações ao público envolvido. A partir do diálogo
entre as partes envolvidas, foram também enriquecidas e consolidadas a partir da interação
dialógica, que também articula os três pilares aqui descritos. Nessa lógica, várias ações coletivas
foram e continuam se estruturando dentro do referido projeto.
O ENCONTRO DE SABERES: OS CONCEITOS DA ABORDAGEM DA COMPLEXIDADE
O encontro com estudantes de cursos de formação de professores em nível médio surgiu
inicialmente no ano de 2016 e a proposta foi que os estudantes de pedagogia que cursavam a
disciplina de prática de ensino em disciplinas pedagógicas de magistério (estágio no curso normal)
oferecessem oficinas para turmas de um colégio estadual de formação de professores em nível
médio do município do Rio de Janeiro, em que uma professora parceira do projeto atua,
possibilitando o momento da regência desses graduandos. Em torno de cento e cinquenta estudantes
participaram ao longo de duas manhãs em seis turmas na instituição.
A partir do ano de 2017, os estudantes do curso normal que passaram a deslocar-se até a
universidade, a ideia era que passassem um dia no campus da UFRJ da Praia Vermelha, onde está
localizada a Faculdade de Educação. As oficinas propostas por graduandos foram mantidas, porém
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com a equipe do projeto consolidada, foi possível organizar outras atividades. Até o ano de 2019,
contamos ao todo com aproximadamente quatrocentos estudantes de colégio estaduais do município
do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias que se deslocaram até a universidade por meio de
transporte público, ou ônibus alugado pelas instituições e em um caso ainda foi possível ser
custeado esse transporte pela verba do projeto. Ao longo das edições, os professores parceiros
trouxeram algumas de suas turmas sendo alunos tanto do primeiro, como do segundo e terceiro ano,
acompanhados de outros professores ou gestores das escolas.
O evento intitulado, “II Encontro de Estudantes de Cursos de Formação de Professores em
nível médio: a formação do professor em questão”, foi realizado em 2017. Em 2018, o encontro não
ocorreu devido ao afastamento da coordenadora do projeto e professora da disciplina de estágio. Já
no ano de 2019, foram dois encontros, tanto no primeiro como no segundo semestre.
De maneira geral, a programação do evento conta com palestras e rodas de conversa em
torno de variáveis temáticas como a história do curso normal, sobre as licenciaturas oferecidas pela
UFRJ, o curso de pedagogia e o ingresso no ensino superior. Oficinas são preparadas por estudantes
do curso de Pedagogia da UFRJ com dinâmicas e discussões acerca da inclusão, diversidade,
alfabetização e contação de histórias, que seria caracterizado como momento de regência
obrigatória da disciplina de estágio supervisionado. Outras atividades, que compõem o dia, são a
apresentação artística realizada por um licenciando do curso de dança da UFRJ e a visita guiada
para conhecer o Palácio Universitário e seu contexto histórico.
Os princípios que fundamentam a perspectiva da abordagem da complexidade foram
aspectos centrais nos encontros realizados. Assim, heterogeneidade marcou os momentos dos
múltiplos encontros que se realizaram no campus da universidade. A heterogeneidade esteve
presente na formação de diferentes níveis da profissão professor, ao possibilitar que estudantes do
ensino médio vivenciassem um dia na universidade convivendo e aprendendo com licenciados de
pedagogia e de outras áreas do conhecimento, professores da educação básica e professores
universitários.
O dinamismo também foi aspecto preponderante nos encontros, ao possibilitar diversas
atividades no decorrer do dia, inclusive com a escolha personalizada de uma oficina dentre outras
dez opções.
O aspecto da complexidade que se relaciona a não-linearidade se efetivou pela formação dos
participantes, que não se limitou ao planejamento de cada encontro, mas se extravasou nas
múltiplas interações realizadas e nos diversos saberes construídos. A perspectiva da abertura foi o
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ponto ápice do encontro, pois possibilitou o diálogo constante e, portanto, outra lógica da
complexidade se evidenciou, a adaptação. Os encontros muitas vezes precisam ser flexivos e
atender as demandas que surjam e assim, adaptação é fundamental. Se a adaptação é necessária a
emergência, como aspecto da complexidade também. A emergência se acentua na relação com o
outro, em que suas demandas precisam ser atendidas e assim a auto-organização do outro se altera e
se refaz.
Os eventos propiciaram vivências ampliadas para as normalistas que participam,
fomentando o interesse em ingressar no ensino superior. Entretanto, a construção de saberes foi
realizada entre todos os participantes desde a equipe organizadora, como para os licenciandos do
curso de pedagogia que organizam as oficinas e para os estudantes da universidade, que se deparam
em um episódio diferente da rotina da mesma.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A formação de professores analisada na perspectiva de um projeto de extensão universitária
que valoriza a parceria entre a escola e a universidade abrange a formação para além dos elementos
instrumentais que envolvem o exercício da docência. Por meio do projeto e da ação extensionista
discutida neste trabalho, atendemos professores em sua formação inicial, tanto em nível médio
através do curso normal em colégios públicos do Estado do Rio de Janeiro, como na graduação em
Pedagogia de uma universidade pública carioca e ainda proporcionamos uma formação contínua de
educadores em diferentes momentos de carreira, pertencentes tanto a escola básica como a
universidade.
A troca e a construção de saberes que se estruturam nesse cenário compõem a tríade de
ensino, pesquisa e extensão, e aliadas à abordagem da complexidade que pressupõe o dinamismo
das relações, considerando o todo, que se constitui pela heterogeneidade, caracterizam múltiplos
espaços que possam ocorrer o processo de ensino-aprendizagem e corroborar para a formação.
O encontro com estudantes de cursos de formação de professores em nível médio vem
propiciando um diálogo entre a escola e a universidade e seus sujeitos que desempenham diferentes
funções, como de vivenciar a docência ao promover oficinas aos estudantes; de gerir o espaço, o
tempo e planejar o evento previamente; analisar, discutir e refletir criticamente, realizando as
adaptações necessárias para o bom desenvolvimento de uma nova proposta. E por fim, a voz dos
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estudantes de ensino médio, futuros professores, contribui para o repensar do trabalho docente a fim
de atingir uma educação de qualidade que atenda as demandas atuais da sociedade.
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Resumo
Formação de professores é o tema desta pesquisa, em especial a formação do professor a partir do
inter-diálogo entre a universidade, a escola básica e o Ensino Médio Profissional, modalidade Normal.
Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo. O objetivo geral é analisar as ações desenvolvidas no
“Encontro de estudantes de curso de formação de professores em nível médio”, elaborado e
implementado pela equipe do projeto “Parceria entre Escola e Universidade: Investigando a escola,
seus sujeitos e práticas” em uma proposta de formação inicial e continuada que reúne professores da
educação básica, professores das disciplinas de estágio da Universidade Federal do Rio de Janeiro –
UFRJ e licenciandos em Pedagogia da UFRJ. A proposta iniciou-se a partir da demanda da
coordenadora do projeto, que também leciona a disciplina de prática de ensino em disciplinas
pedagógicas de magistério. As visitas da coordenadora do projeto nas escolas que recebem estagiários
do curso de Pedagogia possibilitaram a escuta de relatos por parte de professores das escolas e dos
estudantes do Ensino Médio sobre as dificuldades dos processos de ensino-aprendizagem. No presente
artigo optou-se por refletir sobre a formação de professores, em seus diferentes níveis que participaram
do projeto pesquisado. Inicialmente, foi analisada a formação docente no nível médio, nos cursos
normais. Em seguida, refletimos sobre a formação de ensino superior de uma universidade pública
carioca e a construção do projeto para possibilitar uma formação mais efetiva. E ainda, apresentamos a
dinâmica da realização do projeto, sobretudo, a partir dos encontros de estudantes, para essa análise
foram utilizados os conceitos da abordagem da complexidade. Ao considerarmos a escola como um
dos espaços de formação estamos reconhecendo os saberes docentes específicos do professor da escola
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de educação básica. As considerações abrem perspectivas para novos estudos que envolvam a formação
docente e a abordagem da complexidade.
Palavras-chave: Formação de professores; Parceria escola-universidade; Complexidade; Ensino Médio
Profissional (modalidade Normal).
SABERES-FAZERES PEDAGÓGICOS NA DOCÊNCIA DE BONS PROFESSORES: UMA
INVESTIGAÇÃO CONSTRUÍDA EM PARCERIA
Priscila Andrade Magalhães Rodrigues – UFRJ
Izabel Cristina de Souza – UNIRIO
Paula Victória Caldeira Vargas – UFRJ

INTRODUÇÃO
Este artigo é resultado de uma das ações do projeto de extensão “Parceria entre escola e
universidade: investigando a escola, seus sujeitos e práticas” da Faculdade de Educação/UFRJ.
Desde 2016.2 o projeto busca construir uma sólida parceria entre escola e universidade na
realização de investigação sobre temáticas da escola, numa proposta de formação inicial e contínua
de professores. Produzimos novas formas de trabalho em parceria entre os professores regentes da
educação básica, estudantes do curso de pedagogia, técnicos e professores da UFRJ, de modo que
todos os todos os sujeitos participem nas decisões e encaminhamentos do projeto. Entre os anos de
2017 e 2019 foi desenvolvida a investigação “O que faz e como faz quem faz bem. Uma análise
sobre docência e didática de formadores de professores em cursos de nível médio”, pesquisa esta
concebida e desenvolvida pelos participantes do projeto.
Os objetivos deste artigo são: 1) examinar as potencialidades dos trabalhos desenvolvidos no
projeto de extensão, em especial, a partir de uma proposta de construção em parceria; 2) apresentar
os resultados da investigação desenvolvida no grupo sobre as concepções de docência e didática
daqueles que são considerados bons professores. Neste sentido, a primeira parte do texto relata o
trabalho desenvolvido nestes mais de três anos do projeto, já a segunda parte apresenta análise
preliminar dos dados da pesquisa em pauta.
Nos reportamos aos relatórios sobre o desenvolvimento do projeto, atas das reuniões e
avaliações dos participantes. Além desse material, analisamos os dados referentes à investigação, a
saber: entrevistas com as duas professoras mais citadas pelos estudantes como “boa” docente e
grupo focal realizado com sete professores participantes do projeto.
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POTENCIALIDADES DO TRABALHO DE FORMAÇÃO DESENVOLVIDO EM PARCERIA
ENTRE UNIVERSIDADE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.
A proposta do projeto foi a de criar um espaço que reunisse professores em diferentes
momentos da carreira juntamente a futuros docentes em formação, estudantes de pedagogia, para
investigarem questões sobre seu campo e prática profissional. Nos pautamos nas propostas de
“comunidade de aprendizagem docente” (Cochran-Smith, 2002; Cochran Smith & Lytle, 1999),
espaços criados para professores numa perspectiva de investigação enquanto postura que
fundamenta e orienta os processos de ensinar e formar docentes. Para a autora, considerar
investigação como postura significa que todos os envolvidos em uma comunidade de investigação
trabalham “para gerar conhecimento local, analisar e teorizar sobre sua prática, interpretar e
interrogar a teoria bem como a outras investigações” (Cochran Smith & Lytle, 1999, p. 289).
Para tanto, reunimos todos os envolvidos no estágio supervisionado, a saber: professores
regentes da escola de educação básica, professores supervisores da universidade, estagiários,
estudantes de ensino médio dos cursos de formação professores (ensino médio normal) e
extensionistas, para pensar, discutir, investigar a escola de educação básica, seus sujeitos e suas
práticas. Este trabalho tem contribuído para a formação contínua de professores da educação básica,
bem como para uma melhor formação inicial de futuros professores, por meio da construção
conjunta de uma proposta de investigação.
A construção conjunta é o fator central para o desenvolvimento de parcerias entre
universidade e escola. Embora a iniciativa seja da universidade, como defende André (2016), toda
parceria demanda negociação de poderes e interesses (Foerste, 2005; Snoek, 2007; Tardif, 2008).
Tavignot (2008) ressalta que o fundamental em um trabalho de pesquisa em colaboração é o
reconhecimento de que todos são iguais, todos possuem o mesmo direito à fala. Isso significa que,
juntas, universidade e escola devem construir sua proposta de trabalho, tendo igual peso nas
decisões.
Tal construção não é fácil e leva-se tempo. Em nosso caso, após ampla divulgação entre os
professores das quatro escolas que possuem o curso normal, por meio de e-mail e mensagens via
telefone (via direção da escola, ex-estagiários e equipe do projeto de extensão), além de convites
presenciais, iniciamos o projeto com dois docentes e duas extensionistas e três professoras da
universidade. Nestes mais de três anos, 15 professores da escola básica, distribuídos nos projetos e
subprojetos do grupo, vem construindo conosco esta proposta. Duas professoras são do Colégio
Estadual Júlia Kubistchek, um professor do Instituto de Educação Carmela Dutra, uma professora
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3512

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

do Iepic-Instituto Educação Professor Ismael Coutinho, em Niterói, uma professora do Colégio
Estadual Heitor Lira, sete professores do Colégio Estadual Ignácio de Azevedo do Amaral, uma
professora do Colégio Estadual Doutor Alfredo Backer

e um professor do Colégio Estadual

Alexander Graham Bell, estes dois últimos em Duque de Caxias. Além dos docentes, mais 15
extensionistas, licenciandas e graduandas da UFRJ, e uma professora do INES, participaram em
algum momento do projeto.
Uma das características de grupos em que há troca de experiências entre iguais, é o “respeito
ao saber do outro, acolhimento a contribuições divergentes, empenho na construção de consensos,
disposição para compor projetos comuns”, como ressalta André (2016). Observamos ainda uma
razoável equiparação, ainda que não total, ao estatuto profissional do parceiro, no caso, ao do
professor universitário, ao ter valorizado os seus saberes e ter poder nas tomadas de decisão. Temos
observado estas características no grupo, os participantes discutem sobre o trabalho no chão da
escola e desafios diários da profissão, ao mesmo tempo em que produz artigos acadêmicos.
Neste período do desenvolvimento do projeto, alcançamos muitas metas e criamos muitas
parcerias com as escolas de educação básica.
A primeira grande meta alcançada foi a criação de um espaço de formação docente para
discussão, entre os pares e futuros professores, das questões contemporâneas da escola e de sua
prática. Consolidamos um grupo com sete professores da escola de educação básica (de seis
diferentes escolas), quatro professoras da universidade (de três diferentes instituições) e 15
estudantes de graduação da UFRJ.
Criamos com este projeto de extensão possibilidade de reflexão sobre as práticas
profissionais dos professores. Como resultado, o grupo está realizando a pesquisa “O que faz e
como faz quem faz bem. Uma análise sobre docência e didática de formadores de professores em
cursos de nível médio”, investigação esta com foco na didática, que tem sido concebida e
desenvolvida gradualmente pela equipe, e que abordaremos na segunda parte deste texto. Com isso,
estamos desenvolvendo estratégias para atuação docente que contribuam para uma educação
pública de qualidade.
Desde 2016, anualmente, realizamos um encontro entre estudantes de cursos de formação de
professores no ensino médio com estudantes de pedagogia da UFRJ, visando tratar questões da
docência e também apresentar as possibilidades da universidade pública para estudantes que muitas
vezes não vislumbram sua entrada no ensino superior, em especial, em uma instituição como a
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UFRJ. Em todas as quatro edições do evento, mais de 450 estudantes, de cinco diferentes escolas de
formação de professores em nível médio foram beneficiados.
Construímos um espaço semestral de discussão sobre o papel do gestor na escola de
educação básica. As rodas de conversa “Trajetórias de gestores de sistemas de ensino e de escolas
públicas da Educação Básica”, coordenadas por uma professora da Faculdade de Educação da
UFRJ, integrante da equipe executora do projeto, já se encontra em sua 5ª Edição. Participaram dos
encontros, estudantes de pedagogia, estudantes do ensino médio de curso de formação de
professores e 4 professoras da escola básica que contam sua experiência e conversam sobre gestão
escolar.
Abrimos também uma nova frente de parceria com o Colégio Ignácio de Azevedo do
Amaral, a partir do subprojeto “Discutindo afeto, gênero e sexualidade na escola”, coordenado
também por professora da Faculdade de Educação da UFRJ. Esta ação extensionista realizada
quinzenalmente durante todo o ano de 2018, se voltou, sobretudo, para a questão da formação
continuada e permanente de professores, particularmente, no que se refere às temáticas, objetos de
estudo da ação, de afeto, gênero e sexualidade. Este subprojeto contou com a participação oito
professores e uma bibliotecária.
Por fim, temos discutido os papéis dos envolvidos no estágio na formação de professores, a
saber: do professor regente, do estagiário, do professor supervisor. Realizamos um encontro aberto
para os demais professores supervisores de estágio de nossos estudantes do curso de Pedagogia para
pensar estratégias para a formação dos futuros docentes.
Em nosso entendimento, “é a profissão que deve servir de base à formação e não, por
exemplo, as disciplinas, os módulos ou os campos de conhecimento” (Tardif, 2008, p. 31). Neste
sentido, acreditamos que as atividades de ensino, pesquisa e extensão planejadas em parceria entre
universidade e escola, possibilita que a profissão se eleja como a base da formação inicial e
contínua de docentes.
A CONSTRUÇÃO DE UM TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO EM PARCERIA
Temos como premissa a importância de todos os envolvidos no projeto, especialmente os
professores da escola de educação básica, decidirem sobre a temática a ser investigada, pois aqueles
que se encontram na prática docente da educação básica sabem melhor quais são as maiores
necessidades em seu trabalho. Após um período de amadurecimento do grupo, surgiram várias
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propostas de estudo. Preocupados com as demandas de formação de futuros professores nos cursos
de nível médio (curso normal), o grupo decidiu investigar as práticas docentes de professores que
são considerados “bons professores”. Para tanto, questionamos sobre o que faz e como faz quem faz
bem, ou seja, o que e como fazem aqueles professores que são considerados bons professores, que
conseguem desenvolver um trabalho satisfatório, apesar de todas as dificuldades enfrentadas em seu
fazer pedagógico.
A estratégia metodológica para identificação dos sujeitos neste primeiro momento se deu
por levantamento realizado entre os estudantes do segundo e do terceiro ano de três diferentes
escolas de ensino médio normal. Através de um formulário aplicado pelos docentes que participam
do projeto, foi solicitado que grupos de estudantes indicassem até seis nomes de bons professores,
justificando suas escolhas ao descreverem comportamentos e atitudes desses docentes. Obtivemos
12 professores mais bem citados em uma das escolas, onde, posteriormente, optamos por realizar a
segunda etapa do estudo, entrevistas com as docentes mais lembradas pelos estudantes como boas
professoras.
Aqui apresentaremos a análise de entrevistas semi-estruturadas realizadas com as duas
professoras mais bem citadas pelos alunos da escola e um grupo focal realizado com sete
professores participantes do projeto. Os eixos norteadores tratam da trajetória de formação, a
docência e a sala de aula.
Estamos cientes das dificuldades em torno do conceito de “bom professor”, especialmente
considerando que ao questionar os estudantes, estamos solicitando que os mesmos se baseiem em
sua experiência e em seu referencial valorativo para “bom” professor. Percebemos, entretanto,
assim como na pesquisa de Cunha (1989, p.63) que os estudantes “não apontam como melhores
professores os chamados bonzinhos”, segundo eles, os melhores professores são “exigentes”, “tem
domínio sobre o que fala”, são “ricos em linguajar”, possuem “compromisso profissional, “boa
organização” e tem “prazer ao ensinar”.
Para esses estudantes, o bom professor “explica muito bem”, “inova nas aulas” e possui
estratégias diversificadas de ensino”. Por outro lado, ele possui um bom relacionamento com o
aluno. Ela “conversa e aconselha”, “incentiva” e está “sempre atenta aos alunos”. A gestão da sala
de aula se dá através de “bastante diálogo”.
Um aspecto bastante ressaltado foi a preocupação com a aprendizagem do estudante. O bom
professor “não desiste do aluno”, é “determinada em nos ajudar a aprender”, “tira qualquer dúvida”.
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Por fim, os alunos consideram que um bom professor contribui para a reflexão crítica sobre o
mundo. Ele “debate assuntos da atualidade”, “faz reflexões sobre a educação e a sociedade”, “nos
faz pensar no futuro”, “nos faz pensar como futuros professores”.
Essas percepções sobre as características de uma boa docência dos estudantes coadunam
com a perspectiva da multidimensionalidade do processo de ensino e aprendizagem da didática
fundamental proposta por Candau (1983), onde as dimensões política, técnica e humana estão
imbricadas na prática pedagógica.
Com relação à docência, os professores sinalizaram tanto nas entrevistas quanto no grupo
focal sobre alguns procedimentos didático-metodológicos adotados no processo de ensinoaprendizagem.
Ao ser questionada sobre o que seria ser docente, uma das professoras explica da seguinte
maneira, “[Entra em jogo] essa questão de você dominar o seu conteúdo, você entender dos
processos de aprendizagem” da sua disciplina. Os dados de Cunha (2012, 63) já destacavam que o
“bom professor”, no contexto de sua pesquisa, possuíam a “capacidade de explicitarem para os
alunos o objetivo do estudo que será realizado, localização histórica do conteúdo, estabelecimento
de relações do conteúdo em pauta com outras áreas do saber, capacidade de formular
questionamentos, de esclarecer conceitos e explicar claramente.”
Sobre suas práticas, uma das professoras entrevistadas comenta que o planejamento aparece
como um referencial curricular para o trabalho pedagógico, em que a professora analisa os objetivos
do bimestre, reflete e reestrutura o seu trabalho, elaborando um programa de ensino que é
apresentado para os alunos. Este aspecto ressalta a intencionalidade do processo de ensino e
aprendizagem, onde o “fazer” está intrinsecamente ligado ao “por que fazer” e “para que fazer”,
como destaca Candau (1983, p. 15).
“Lidar com conflitos e com imprevistos” foi uma questão também discutida no grupo focal.
Segundo uma das professoras entrevistadas, é preciso “entender de grupo, saber liderar uma sala de
aula” (...) “O saber lidar com o imprevisto, [com] as questões que aparecem na sala de aula”. Outro
professor destaca a necessidade de saber “lidar com conflitos, com a cabeça de cada um, a maioria
menina...”.
Estas questões discutidas pelos docentes nos remete ao componente afetivo da docência,
que, segundo Candau (1983, 15), “perpassa e impregna toda sua dinâmica”. A dimensão humana
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aparece com bastante peso na fala dos docentes. Para uma de nossas entrevistadas, é preciso
compreender
“que a docência é relacional e essa relação vai impactar. [...] Eu não estou ali tratando,
não estou lidando com máquinas. Estou tratando com diversas realidades, de diversas
histórias de vida. São várias as pessoas! Compreender essa juventude, especialmente
no nosso caso, é uma habilidade do professor”.

Os professores relatam que quando os estudantes se sentem ouvidos, muitos se abrem com
eles sobre alguma questão pessoal, pedem orientações. Como bem destaca uma docente, “Essa
questão do bom relacionamento é um vínculo, né? A questão da aprendizagem é um vínculo. [...]
Acho que o professor acima de tudo tem que ouvir seu aluno. [...] É você estar disponível pra eles.
[...] É ele saber que pode contar com a gente.”
A docente também explicita, em outro momento, sobre o reconhecimento da instituição
escolar como espaço capaz de reconhecer as diversidades e promover a transformação, ou seja,
defende uma educação com compromisso político-social:
“Eu vejo o meu aluno, os meus alunos, vou colocar no plural porque eu tenho muita
diversidade, nós todos temos, muita, muitas diversidades. São alunos de tudo quanto é
canto do Rio de Janeiro e aquela instituição promove emancipação social. Eu tenho
alunos de várias comunidades que vem até aquela escola e depois continuação esse
envolvimento com o ensino de formação de professores, via universidades, que é uma
tecla que eu sempre bato. Eu falo: essa formação não deve parar aqui! “Ah,
professora, mas a gente não tá aqui pra justamente depois poder trabalhar?” Sim.
Perfeito! Vocês vão conseguir o emprego de vocês, e vocês vão ficar parados? Não.
Vocês vão ter que fazer uma faculdade! “Como assim professora?” Isso é muito
importante para alunos de camadas populares. [...] O conhecimento emancipa. Eu
acredito nisso.”

Neste sentido, compreendemos com Candau (1983, p. 23) que
competência técnica e competência política não são aspectos contrapostos. A prática
pedagógica, exatamente por ser política, exige a competência técnica. As dimensões
política, técnica e humana da prática pedagógica se exigem reciprocamente. Mas esta
mútua implicação não se dá automática e espontaneamente. É necessário que seja
conscientemente trabalhada. Daí a necessidade de uma didática fundamental.

Por fim, uma entrevistada apresenta uma situação interessante. Após passar por trajetos
muito semelhante de outros professores no que diz respeito a condições de trabalho, no momento da
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entrevista se encontrava em um patamar diferenciado que a possibilitava refletir, estudar, planejar e
criar na sua docência, por trabalhar em apenas uma escola. A professora chega a citar a existência
de uma docência, que ela denominou como “professor taxista”, pois analisou que esse profissional
só se liga quando entra em sala de aula. Assim ela compara o movimento do taxímetro, ao
movimento realizado pelo cognitivo do professor, que se desgasta para dar conta de realizar seu
trabalho na docência, sem a conexão com um planejamento prévio, para atender a devida realidade
em que atua. Nesse sentido a professora pesquisada chega a brincar “eu tenho tempo”, o tempo
criativo, tempo de elaboração, o tempo de pesquisa, o tempo de ser professora.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que todos os envolvidos ganharam com a proposta. A escola básica, através
dos professores regentes, contribuiu com a sua expertise profissional do campo de trabalho do
futuro professor, tendo a oportunidade de investigar seu campo de atuação e sua prática profissional
juntamente com seus pares, além de construir uma investigação com todos os pressupostos
acadêmicos que uma pesquisa exige. Os estudantes estagiários e/ou extensionistas articularam as
questões próprias do seu futuro campo de atuação profissional com a sua formação na universidade.
As supervisoras de estágio, professoras da universidade, tem a oportunidade de discutir questões da
escola com um dos principais atores do processo, o professor. Acreditamos que o ganho principal
está na construção sólida da parceria entre escola e universidade.
Por fim, enfatizamos a importância dos registros dos encontros, escritas e reescritas sobre a
prática analisada, sínteses e relatórios sobre o progresso das etapas de trabalho do grupo.
Pesquisadores que têm investido no trabalho de parceria, seja aproveitando os programas
governamentais que surgem, seja por iniciativa própria, sempre enfatizam que os resultados dos
trabalhos realizados dentro dos grupos precisam ser divulgados, inclusive pelos próprios
professores participantes. Segundo Nacarato (2016, p.12) tal prática nasce do entendimento “de que
não basta dar voz e ouvir o professor: é necessário que suas reflexões e sistematizações da prática
sejam compartilhadas e publicadas. Trata-se de assumir, politicamente, que o professor é
pesquisador de sua prática”. A divulgação dessa produção, pode, inclusive, fornecer materiais para
serem trabalhados nas disciplinas oferecidas na universidade.
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Resumo
Este artigo é resultado de uma das ações do projeto de extensão “Parceria entre escola e universidade:
investigando a escola, seus sujeitos e práticas”. Desde 2016.2 buscamos construir parceria entre escola e
universidade na realização de investigação sobre temáticas da escola, numa proposta de formação inicial
e contínua de professores. Temos por objetivos: 1) examinar as potencialidades dos trabalhos em
parceria desenvolvidos no projeto; 2) apresentar os resultados da investigação desenvolvida no grupo
sobre as concepções de docência e didática daqueles que são considerados bons professores. Nos
reportamos aos relatórios sobre o desenvolvimento do projeto, atas das reuniões e avaliações dos
participantes. Além desse material, analisamos os dados referentes à investigação, a saber: entrevistas
com as duas professoras mais citadas pelos estudantes como “boas docentes” e grupo focal com sete
professores participantes do projeto. Nos ancoramos em Marilyn Cochran-Smith (1999, 2002) que
contribui com a discussão sobre comunidades de aprendizagem docente e investigação como postura,
que orientam a construção metodológica desta proposta, onde cada sujeito possui lugar central na
construção e desenvolvimento do projeto; Tardif (2008), contribui para pensar o lugar da escola e seus
atores na formação de professores; Candau (1983) aponta para a multidimensionalidade do trabalho
docente. Os resultados indicam que todos os envolvidos ganharam com a proposta. A escola básica,
através dos professores regentes, tem a oportunidade de investigar seu campo de atuação e sua prática
profissional, além de construir uma investigação com todos os pressupostos acadêmicos que uma
pesquisa exige. Os estudantes articularam as questões próprias do seu futuro campo de atuação
profissional com a sua formação na universidade. As professoras da universidade têm oportunidade de
discutir questões da escola com um dos principais atores do processo, o professor. Acreditamos que o
ganho principal está na construção sólida da parceria entre escola e universidade.
Palavras-chave: Parceria escola e universidade; extensão; docência; didática; formação de professores.
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TRAÇANDO FORMAÇÕES EM CIRANDAS: QUANDO
AS CONVERSAS CRIAM E RECRIAM
SABERESFAZERES NOS COTIDIANOS
Luziane Patricio Siqueira Rodrigues – UERJ/FFP e FME/Niterói.
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INTRODUÇÃO
Achei bom e bonito, meu amor dançar, ciranda maneira, vem cá, cirandeira, vem
cirandar. (Ciranda popular)

Considerando que as ordenações legais para a Educação Infantil são recentes, consideramos
pertinente refletir sobre as bases que sustentam a concepção de educação para infância e a
sociedade em que estamos inseridos, buscando perceber como tais fatores influenciam as nossas
ações e propostas com/para as crianças.
Nesse sentido, nós, como professoras e pesquisadoras, nos encontramos nesse processo e
compartilhamos, alguns caminhos que, temos aprendido nos/dos/com os cotidianos a questionar as
certezas e apostar nas relações entre os pares na (re)elaboração de práticas emancipatórias e
dialógicas, com as crianças e outros modos de se pensar a formação docente.
Nesse movimento, ao ampliar a compreensão sobre nossas práticas, consideramos que há
muitos sentidos implicados, naquilo que fazemos mesmo sem perceber, e um deles é a própria
simbologia do círculo. (RODRIGUES, 2016). A ciranda é um convite ao exercício de atitudes e
pensamentos circulares, conforme pontua Ostetto (2009), ao propor uma prática integradora na
educação.
Pensar circularmente significaria não pensar em linha reta, na afirmação da verdade,
da única voz, do conhecimento absoluto. Significaria abrir-se ao diálogo, ao
acolhimento da dúvida e da diversidade, à construção de múltiplos enredos afirmados
no encontro das singularidades de crianças e adultos, de alunos e professores. Não
uma técnica, procedimento metodológico, mas um modo de agir, de ser, de acolher
(2009, p. 182).

Circular é preciso! Neste movimento, experimentando, refletindo, apresentamos alguns fios
dos nossos saberesfazeres, articulados aos das professoras, que narraram suas práticas em rodas de
conversas. Assim, uma pesquisa em fase inicial e outra recém concluída, podem oferecer pistas a
fim de cultivar outros modos de propor práticas significativas na Educação Infantil.
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CRIANÇAS, INFÂNCIAS E CURRÍCULOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: POR ONDE
COMEÇAMOS?
A gente não quer só comida; a gente quer comida, diversão e arte... (Titãs)

A célebre frase da música dos Titãs pode ser percebida como uma referência à gênese das
primeiras propostas educacionais voltadas às crianças pequenas, no Brasil. Uma vez que, tais
propostas, em geral, partiam de iniciativas privadas e eram caracterizadas pela tônica médicoassistencialista, marcando a divisão social e dicotomia em relação ao atendimento: às crianças
pobres, destinavam-se os cuidados a fim de suprir as suas carências e às crianças de elite, a
preparação para a escola. Nesse sentido, as pressões populares pela ampliação do atendimento das
crianças menores de seis anos de idade e o reconhecimento da criança como cidadã, aponta para a
necessidade de considerá-la para além da assistência, em sua integralidade.
Há que se destacar que a história da Educação Infantil no Brasil é bastante recente, tendo
como grande marco legal a promulgação da Constituição de 1988, em que, pela primeira vez, a
educação dos brasileiros menores de seis anos de idade, é considerada como direito. Oito anos após,
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é sancionada, incluindo a educação de tais
crianças na primeira etapa da educação básica.
Os ordenamentos legais, além de importantes marcos, em relação aos direitos das crianças,
demandam a necessidade de refletir sobre a formação dos professores que atuariam na Educaçao
Infantil, considerando as especificidades da primeira infância.
Em 1999, reafirmando os preceitos, foram aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (DCNEI), as que foram revistas em 2009 e representavam a tentativa de
definição de orientações gerais para todo o território nacional. Marcando concepções de criança,
Educação Infantil e proposta pedagógica, nota-se a definição de eixos claros para a organização dos
projetos político-pedagógicos das instituições de Educação Infantil enfatizando principalmente as
interações e brincadeiras, colocando a criança como centro do planejamento curricular.
As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a criança,
centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas interações,
relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva,
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.
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Considerar a criança como potente, que por meio das práticas do dia-a-dia constrói sentidos
sobre o meio em que está inserida, ampliando as possibilidades de conhecimentos, precisa
impulsionar os professores a refletirem sobre suas práticas, no sentido de elaborar as propostas
pedagógicas.
No entanto, acreditamos que, perceber que os currículos são produzidos a partir das
crianças, demanda tempo, estudos e condições de trabalhos que considerem que “somos formados e
nos formamos em redes de conhecimentos e significações.” (ALVES; SANTOS, 2016, p. 375).
Sendo assim, percebemos a conversa como a possibilidade de novos encontros no cotidiano.
Ademais, entendemos ser uma escolha política ao defender o diálogo com os pares para o
entendimento dos processos formativos. Acreditamos que nas trocas possíveis, que as conversas
podem nos proporcionar, é possível examinar a potência das redes contextualizando o contexto
escolar e os saberesfazeres que ali se apresentam.
Gostaríamos de destacar que, a conversa, enquanto recurso metodológico, não se fez
presente em nossa pesquisa como mais uma forma de captar descrições dos cotidianos, mas uniu-se
a ideia de narradores que narram juntos as suas histórias. Falas que se entrelaçaram e produziram
fios e redes em um movimento potente, e quase artístico, de narrar a vida. Uma vez que, os
primeiros fios das pesquisas foram tecidos a partir de nossas experiências, permeados pela
formação, por vivências, escolhas, concepções, certezas, incertezas e dúvidas. No encontro com as
narrativas -,nas rodas de conversas -, muitos outros fios foram sendo tecidos, originando uma
pesquisa de mestrado em conclusão e uma pesquisa de doutorado em andamento.
Vale ressaltar que, nesse sentido, as conversas como parte do percurso, nos abriram as portas
para a multiplicidade que se apresentou durante o caminhar. Foram os sentimentos,
compartilhamentos e experiências que colocaram em lócus os grupos de crianças na Educação
Infantil e nos apresentaram indícios de que o trabalho para/com a infância é constituído por uma
rede complexa atravessada por experiências que estão intimamente ligadas à vida da professora.
Ao optarmos por seguir esse caminho nas pesquisas, é por acreditar ser possível que, as
salas de Educação Infantil convertam-se em efetivos espaços para as narrativas, para tornar “visível
as conexões, os gestos, os lugares a disposição dos corpos.” (PIGLIA, 2006, p.51), além de se
possibilitar outros modos de se consolidar a formação.
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QUANDO DUAS PESQUISAS SE ENCONTRAM NAS CONVERSAS: ALGUNS FIOS
TECIDOS
Dos encontros que nos formam, destacamos dois, em especial. O primeiro, data do ano de
2010, quando atuamos como professoras em uma mesma Unidade de Educação Infantil. O segundo,
mais recentemente, no ano de 2019. Universidades distintas, mas o mesmo grupo de pesquisa,
percebendo as conexões das ações dos/nos cotidianos e a produção curricular. Nesse momento, não
era apenas o encontro físico, mas das pesquisas. Uma, em início, outra, em fase de conclusão.
As duas pesquisas dialogam com a compreensão de que tecer conversas com as professoras
traz a oportunidade de discutir o currículo como espaço de produção e mudança, procurando
perceber processos considerados minoritários pelo pensamento hegemônico, presentes na
produção dos currículos, (GARCIA; RODRIGUES, 2016), mas que contribuíram para os encontros
coletivos em processos emancipatórios que pensam as formação docente como um espaço em que
se produz cotidianamente ações políticas de emancipação e mudança.
As conversas, como caminho de pesquisa defendido por Alexandra Garcia (2014-2018)
aposta que o ato de conversar sobre as produções cotidianas, formação docente e currículos, é um
recurso que ultrapassa as tendências e modelos fixos que tendem a uniformizar para a natureza mais
explicativa. Segundo a autora, a totalidade de expressões individuais e coletivas que as conversas
podem trazer são fontes decisivas para se desvelar questões que não seriam possíveis captar em
outros meios tradicionais de se formular a pesquisa.
Assim, surge a possibilidade das Rodas de conversas, as quais permitem tecer outros pontos
de partida que operam para depreender sentidos sobre os currículos. Como exemplo, citamos a
pesquisa de mestrado, a qual revelou a pluralidade da dimensão coletiva, em que as aprendizagens
perpassavam por lógicas de ensinar e aprender, mas que oscilavam entre práticas de emancipação e
opressão. Importante destacar que, nesse tipo de partilha, as conversas possibilitaram que os
professores refletirem sobre sua própria prática, enquanto falavam sobre elas.
Ao refletirmos sobre essa forma de dialogar, surge uma questão. Como propor espaços de
interlocução sem criar barreiras entre os interlocutores e o distanciamento com o “pesquisador”,
repetindo o velho movimento de perguntas e respostas? Ao nosso ver, quebrar essa dicotomia era
essencial, uma vez que, entre ouvir e falar, havia todo um movimento que não poderia
simplesmente ser formatado em uma lista de transcrições, que não consideraria o contexto em que
as falas estavam inseridas. As pesquisas, em constante movimento, envolveram assim pesquisador e
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pesquisando não mais como observador e observado, mas como pares que dialogaram sobre um
espaçotempo do qual todos faziam parte.
Organizar essa experiência na Educação Infantil significou tentar trabalhar um parâmetro
que compreendesse o pensamento individual, mas diante de uma estrutura que gira em torno de
encontros cotidianos. No entanto, captar esse movimento, a partir de fragmentos, era o grande
desafio diante daquilo que intencionávamos pesquisar.
Um fato importante a ser destacado, de uma das pesquisas, foi o convite para as rodas de
conversa. A aceitação foi bem-vinda e a experiência foi prazerosa. Esse fato nos chamou a atenção
pois, em outras propostas para encontros formativos, as professoras apresentavam-se resistentes e
tinham a tendência de se fechar para determinadas interações. Talvez, esse fato seja associado à
tendência de alguns encontros de formação, em que o formador prescreve o “como fazer” aos
professores, desconsiderando os seus saberes e experiências. Em contrapartida, a livre participação
nas rodas de conversas, nos aproximou mais do grupo e possibilitou a abertura para novos
momentos dentro da rotina escolar. Nesse movimento, as narrativas revelaram traços marcantes de
como as professoras viam seus alunos, sua profissão e sua prática, possibilitando a atribuição de
outros sentidos e conexões sobre o currículo produzido.
As trocas amadureceram as relações e criaram um ambiente que comungava com as ideias
que permeavam a nossa pesquisa. Questões emocionais, religiosas, éticas e morais foram tratadas
dentro da realidade cotidiana como fazendo parte dela e não sendo inseridas. As conversas foram
pontes para tentarmos vislumbrar o que se pensa sobre o currículo para Educação Infantil. Uma
discussão repleta de histórias distintas, das quais as autoras erámos todas nós.
Entendemos que, nas negociações possíveis que se realizaram nas rodas de conversas, cada
professora trouxe para o grupo sua vivência de mundo, o que teceu uma discussão sobre a prática
docente a partir de uma construção muito diversificada. A forma de conceber ou não o que seria o
currículo, emergiu dessas visões, o que tornou o diálogo mais rico e duplamente de caráter reflexivo
e formativo.
Os diálogos que emergiram dessa prática produziram novos sentidos do que seja pensar o
currículo. São produções ativas que se potencializam, quando misturadas às histórias pessoais de
cada professora, o repensar não só do curso de sua história enquanto docentes que tecem saberes,
mas, enquanto mães, amigas, esposas, companheiras, expressando em suas vidas a vontade de
conceber a diferença como o possível. E claro, nós também, estávamos imbricadas nesse processo.
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Desnudar a questão curricular a partir das reflexões que envolviam pensar a infância e
formação, foi perigosamente, ou taticamente pensado (CERTEAU, 2004) para trazer à tona o
sentido hegemônico atribuído aos currículos. Nossas trocas ganharam esse corpo, quando as
professoras começaram a trazer para as conversas as noções de poder que envolvem o pensar
currículo. Esse movimento as fez perceber que elas também viviam algum tipo de opressão, mas ao
mesmo tempo, em determinadas situações, eram motivadoras de ações que repetiam esses ideários
de regulação e falta de diálogo. Este foi um ponto que marcou as nossas discussões e levou as
professoras a discussão que de o currículo não é só conteúdo, mas uma responsabilidade ética,
humana e social.
Este caminho, tecido por várias mãos, teve seu sentido completo quando possibilitou as
professoras a reflexão de que tudo o que fazemos está ligado a uma teia de fazeressaberes, que faz
parte do nós, e deixar isso de lado significaria expor as crianças a uma imposição de saberes que
não valorizam a sua cultura, e os encaminha a uma uniformização que materializa as desigualdades.
Compreender as crianças em suas diferenças, ouvi-las, também perpassou pelo caminho
reflexivo que as professoras fizeram ao pensarem suas ações cotidiana. Suas escolhas, pautadas em
perspectivas que se unem as suas ideologias, faz com que os currículos pensadospraticados
(OLIVEIRA, 2016) tornassem-se processos que influenciaram política e pedagogicamente os
cotidianos das crianças. Entendemos que esse processo possibilita que, de fato, as crianças sejam
consideradas como centro do planejamento curricular, como apontam as DCNEI.
A pesquisa de doutorado, que há pouco mais de seis meses vem tomando forma, busca
investigar, a partir de narrativas das professoras, sentidos das práticas propostas com/para crianças
de 2 a 5 anos de idade, em Unidade Municipal de Educação Infantil, de um município fluminense.
Nesse processo, além de revelar histórias de autorias, buscar-se-á significações envolvendo os
processos formativos revelados nas narrativas, dos professores recém-chegados à Rede pública de
ensino, atuando na Educação Infantil.
Portanto, ao dar visibilidade sobre o que efetivamente se produz nos currículos, a partir dos
espaços de troca entre os professores, não o fizemos com o intuito de que estas práticas sejam
copiadas ou repetidas, como certas para o trabalho com a criança na escola pública. Pelo contrário,
o que nos propusemos foi tentar refletir os caminhos, no sentido de reconhecer no cotidiano as
tensões e desencontros que as diferentes formas de se pensar o currículo podem trazer para a vida
das crianças e dos professores.
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ARREMATANDO OS ÚLTIMOS FIOS... PELO MENOS, NESTE TEXTO!
Apesar de uma pesquisa ter sido concluída, entendemos que muitos outros fios podem ser
puxados, gerando outras possibilidades de reflexões sobre os sentidos das práticas com/para as
crianças na educação infantil, bem como o currículo, nesse segmento que, tem como característica a
função de complementar a educação familiar. Nesse sentido, vale destacar o vocábulo
complementar, uma vez que, só é possível complementar o que já teve inicio. Logo, ainda que
estejamos atuando com crianças bem pequenas, elas já produzem cultura.
Corroboramos o que Rodrigues (2019) pontua, em relação às pesquisas em formação de
professores, que é o nosso caso. Consoante o autor, um fator primordial nas buscas metodológicas
de tais pesquisas, deve considerar “a urgência e à indissociabilidade dos conhecimentos que
produzimos e das ações efetivas que esses conhecimentos podem corroborar junto aos processos
formativos.” (2009, p. 53)
Nessa perspectivas, nossas pesquisas investem nas conversas como metodologias possíveis,
percebendo as potencialidades das narrativas, uma vez que as mesmas revelam a produção de um
conhecimento particular, de grupos específicos de professoras em determinados contextos, que em
muitos momentos, fundem-se aos nossos, enquanto pesquisadoras e também professoras e que por
isso não são um conhecimento estanque, generalizado, mas que podem nos ajudar na compreensão
dos fazeres na educação infantil e projetar práticas reflexivas.
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RODRIGUES, Luziane Patricio Siqueira. Pelos fios das histórias: narrativas de professoras sobre práticas leitoras
com crianças de 0 a 3 anos. 2016. 114 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação:
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016.

Resumo
Ao propor essa discussão, fazemos alusão à ciranda, não apenas como metáfora, mas no sentido de
percebemos na circularidade das rodas, a possibilidade de propor pesquisas que encontram nas
conversas uma abordagem metodológica que possibilita depreender sentidos sobre a formação do
professor que atua na Educação Infantil. Tecendo breves considerações sobre crianças, infâncias e
currículos na primeira etapa da educação básica, iniciamos com um panorama das ordenações legais que
demandaram a reformulação do papel do professor que atua com crianças de 0 a 5 anos de idade.
Nesse sentido, o presente texto constitui-se como um convite à reflexão sobre os sentidos e
acontecimentos que se fazem perceber, quando dialogamos sobre currículos e Educação Infantil, tendo
a ação de conversar como uma metodologia possível dentro do campo das pesquisas nos/dos/com os
cotidianos. Adotada nas pesquisas, esta, não se baseia na preposição de se resgatar respostas objetivas,
mas entende-se a conversa como instrumento para mobilização das narrativas. Propõe-se revelar as
compreensões, vivências e experiências vividas, por professoras, e nós, pesquisadoras, ao se produzir os
currículos na Educação Infantil e os saberesfazeres.
Palavras-chave: Palavra-chave 1; Conversas 2; Formação de professores 3; Currículos 4; Narrativas.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Este trabalho é um recorte de uma investigação que pretende compreender como as
professoras aposentadas interpretam a própria trajetória profissional no exercício da docência. As
formas de conceber a profissão, que se expressam a partir de elementos da profissionalidade
docente (trajetórias, saberes, formação) serão apreendidas a partir da análise de suas narrativas
autobiográficas. As professoras participantes da pesquisa atuaram nos anos iniciais do Ensino
Fundamental e ingressaram na década de 1980 na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte
em Minas Gerais.
Investigar a trajetória profissional docente na perspectiva da profissionalidade implica
compreender os professores como atores sociais e sujeitos do conhecimento no contexto do
trabalho. De acordo com Tardif &; Lessard (2007, p.38) os professores “[...] dão sentido e
significado aos seus atos, e vivenciam sua função como uma experiência pessoal construindo
conhecimentos e uma cultura própria da profissão.” Esta profissionalidade docente é constituída
evidencia Tardif (2000, 2002) nas relações entre a profissão e a vida. Para o autor, o professor vai
se tornando professor, sendo professor, com o passar do tempo no exercício profissional.
De forma análoga, Nóvoa (1995) destaca esta relação de complementaridade entre a
trajetória pessoal e a trajetória profissional do docente. Segundo ele “o professor é a pessoa; e uma
parte importante da pessoa é o professor” (NÓVOA, 1995, p.15). Nessa perspectiva, no contexto de
uma história de vida e de uma trajetória profissional, o professor vai adquirindo no trabalho um
repertório de experiências e saberes profissionais. Esse repertório vai se constituindo, se
consolidando e estruturando a prática pedagógica do professor.
Partimos do pressuposto de que as professoras aposentadas ao narrarem suas trajetórias
profissionais, fornecerão indícios do processo de construção da profissionalidade docente naquele
contexto. As narrativas autobiográficas oportunizam o acesso à produção de sentidos atribuídos à
trajetória profissional pela perspectiva delas. Assumimos, assim, a acepção do professor como
protagonista, detentor e produtor de saberes, e construtor de sua profissionalidade (NÓVOA; 1995;
TARDIF, 2000; 2002; TARDIF; LESSARD, 2007).
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Trabalhamos com o entendimento de que a “profissionalidade” docente envolve “o conjunto
de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade
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de ser professor” (SACRISTÁN, 1995, p.65). Essa profissionalidade é processual, construída ao
longo da trajetória profissional. Entendemos que os conhecimentos específicos que sustentam a
ação docente são os saberes docentes. Nessa direção, trabalhamos com a premissa de que o
professor não recebe passivamente os conhecimentos produzidos por outros agentes sociais, não é
um mero transmissor de conhecimentos. Ele é sujeito desse processo, construindo saberes na sua
prática, reelaborando outros saberes dos saberes existentes.
Para a construção da análise, optamos pela tipologia dos saberes docentes apresentada por
Tardif (2002) que envolve os saberes: “disciplinares, curriculares, profissionais (incluindo os das
ciências da educação e da pedagogia) e experienciais” (TARDIF, 2002, p.33). Como assinala o
autor, trabalhamos com o entendimento de que o saber docente é plural e se originam de diferentes
“fontes sociais de aquisição”. Estas fontes se referem à origem desses saberes docentes que podem
variar de acordo com o momento da história de vida e da trajetória profissional. Isto quer dizer, que
o professor adquire saberes provenientes da família, da cultura escolar, da formação profissional
inicial e continuada, dos programas curriculares, dos materiais didáticos, na relação com os colegas
de trabalho, com os alunos e da própria experiência em sala de aula.

.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo fundamenta-se na pesquisa (auto)biográfica como um campo
epistemológico de investigação científica (PASSEGGI, 2016; PASSEGGI; SOUZA, 2017), situa-se
na dimensão qualitativa interpretativa e reconhece o potencial das narrativas autobiográficas como
fonte e metodologia sustentada pelos pressupostos teóricos (BRUNER, 1991; RICOEUR, 2010;
SOUZA, 2014).
Nas narrativas autobiográficas o narrador pensa a vida e ressignifica o mundo, recorrendo ao
“modo narrativo do pensamento” (BRUNER, 1991). O narrador elabora uma versão da própria
vida, elegendo em suas memórias, acontecimentos e experiências, atribuindo-lhes significados,
interpretando-as e organizando-as em seu próprio curso compondo uma narrativa.
Em consonância com essa abordagem, tomamos como referência a dimensão da
interpretação narrativa apontada por Paul Ricoeur (2010) e por esse motivo, consideramos as
narrativas das professoras aposentadas como um “texto” a ser interpretado. Esse texto é o resultado
de um esforço reflexivo de (auto)interpretação da própria trajetória, onde o sujeito assume uma
“identidade narrativa” durante o processo de (re)construção de sentido para as experiências vividas
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e situadas em seus contextos. Essas experiências narradas são articuladas pelo recurso da
temporalidade tornando-se uma história. Este é o ponto central nos estudos de Paul Ricoeur (2010),
a configuração dos acontecimentos e experiências vividos no passado, recuperados pela memória,
serão selecionados, organizados e (re)interpretados em uma unidade de sentido compondo a “intriga
narrativa” (RICOEUR, 2010).
COLETA DOS DADOS
Foram convidadas a participar do estudo cinco professoras aposentadas que se conheceram e
trabalharam na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte e ingressaram na década de 1980.
As narrativas foram coletadas por meio de entrevistas narrativas (SCHÜTZE, 2014), gravadas
durante o segundo semestre de 2019, em encontros individuais com as participantes. O roteiro para
a entrevista foi elaborado a partir de questões geradoras cujo objetivo era fazer emergir as narrativas
autobiográficas. Após essa primeira coleta de entrevistas, procedeu-se a transcrição das gravações.
O contato com as professoras aposentadas participantes será retomado, a fim de que elas
possam remover, acrescentar, questionar, pontuar e esclarecer aspectos da sua narração. Além de
evidenciar nosso compromisso ético com a pesquisa, essa estratégia metodológica busca pela
credibilidade, autenticidade, validade, consenso e coerência nas narrativas.
TRATAMENTO DOS DADOS
A análise das fontes autobiográficas, ainda em construção, tem sido orientada pela acepção
dos três tempos da “análise compreensiva-interpretativa” desenvolvida por Souza (2014, p.43):
Tempo I: Pré-análise; Tempo II: Leitura Temática; Tempo III: Leitura interpretativa-compreensiva.
No Tempo I “Pré-análise”, acontecem as leituras e releituras das narrativas para se chegar a um
perfil biográfico de cada sujeito e, também, a do grupo. A partir do cruzamento da leitura das
narrativas, dá inicio ao Tempo II “Leitura Temática” que permite identificar unidades temáticas
presentes nas narrativas. E por último, o Tempo III visa identificar e interpretar de regularidades,
irregularidades, convergências e divergências, particularidades, subjetividades nas narrativas.
Após essa interpretação será elaborada uma “tessitura da intriga” (RICOEUR, 2010) a partir
da construção de uma lógica interpretativa das narrativas, com a contribuição das próprias
professoras aposentadas. O objetivo da tessitura é proporcionar ao autor-leitor a oportunidade de
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conhecer e compreender as narrativas, transformando-as em outro texto inteligível, por onde os
dados narrativos serão organizados com autenticidade, coerência sequencial e temporal.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Entre as análises que estamos construindo, as primeiras narrativas apontam para questões
como facilidade de inserção no mercado de trabalho, condições de conciliar trabalho e família, a
predominância maciça de mulheres no magistério e a possibilidade de dar continuidade aos estudos
por meio da faculdade. Observamos que a busca pela formação inicial significou o início da
profissionalidade docente, que justificaria a necessidade de uma formação específica para o
exercício da profissão.
Meu pai tinha a mentalidade assim: ser professora era muito bom, porque você virava
professora já começava a trabalhar e você podia fazer faculdade. Ele tinha essa visão!
Papai tinha essa visão assim, de que ele precisava dar um caminho, um começo. E o
começo pro papai é ser professora porque além de ser mulher, era a forma de você ter
um trabalho. Você conseguia entrar na escola sem ser formada. Aí você podia pagar a
faculdade! (Trecho da narrativa autobiográfica da Professora 1, em 31/08/2019).
Eu vou ter que arranjar alguma coisa que eu trabalhe meio horário... Aí eu pensei logo
no magistério. [...] E o único trabalho pra mulher que eu sei que é meio horário, que
dá para conciliar a família e o trabalho é o magistério. E o jeito era fazer alguma coisa
nessa área. (Trecho da narrativa autobiográfica da Professora 2, em 24/08/2019).
Ou curso técnico ou magistério: eu preferi ir para o magistério. Eu quis o magistério!
E também porque a minha irmã mais velha já tinha feito magistério, isso tudo vai
ajudando [...] E passei para o magistério. Que aí eu fui encontrar uma turma mais de
mulheres. TODAS! Todas eram mulheres! (Trecho da narrativa autobiográfica da
Professora 3, em 05/09/2019).
Aí quando cheguei no Ensino Médio, que eu decidi que eu queria ser professora.
Realmente eu queria ser professora. Aí eu fiz o magistério, e já no 2º no 3º ano de
magistério eu comecei a procurar escola pra trabalhar... eram as escolinhas
particulares. Isso em 80. (Trecho da narrativa autobiográfica da Professora 4, em
02/09/2019).
Porque na época eu fui pro Colégio X né. E no Colégio X era muito pré-vestibular. Aí
eu fazia no Colégio X de manhã e magistéééério (ênfase) no outro horário. Por quê?
Mamãe falava assim: “Você tem que ter uma profissão! Lá no Colégio X você não vai
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ter profissão. Você tem que ser professora! Tem que fazer!” Eu fui assim, meio...
Porque eu já tinha uma relação legal com os meus irmãos... com o ensino, e isso de
certa forma interferia... Eu falei: “Então gente, pode ser”. E eu gostei! (Trecho da
narrativa autobiográfica da Professora 5, em 03/09/2019).

As entrevistadas, ao narrarem o processo de tornarem-se professoras evidenciaram, também,
a importância do “saber experiencial” que, segundo Tardif (2002) que corresponde ao saber
adquirido e construído durante a experiência na profissão e na trajetória profissional, proveniente da
sala de aula e da escola. A fala da professora 1, a seguir, exemplifica o papel atribuído a esse saber
e o faz de forma positiva, valorizando o tempo de permanência na escola:
Quanto mais você fica na escola, fica mais fácil pra você esse ambiente, mais você
gosta... e mais você acredita. As dificuldades que você tem pelo caminho já não vão
sendo tão difíceis, você vai tendo recursos. Se você não tem recurso, você já sabe
onde procurar. Você tem mais facilidade pra procurar. Aquilo que você passou no
início da profissão, você não vai passar depois. Você tem os pré-requisitos que são
necessários... E aí assim, a hora de aposentar é que você devia estar começando a dar
aula! Porque você já está mais pronta! E você acredita! Você tem a prova de que
aquilo dará certo.! Você sabe que você dá conta! (Trecho da narrativa autobiográfica
da Professora 1, em 31/08/2019).

Por sua vez, essas experiências profissionais foram alimentadas por uma formação no
contexto da profissão com os pares e com os alunos, ampliando e renovando os saberes
experienciais a partir dos saberes profissionais aprendidos.
E eu fui me identificando com esse saber pedagógico da escola. Fui encontrando
pessoas que me ajudaram nessa formação, eu acho que fui me formando no caminho
[...] (Trecho da narrativa autobiográfica da Professora 3, em 05/09/2019).
Essa sensibilidade de você escutar o aluno, de você olhar e ver, que ali não tem quem
ensina! Você está ali achando que você vai ensinar: Não! Vocês vão aprender
JUNTOS (ênfase) e construir! E essa construção pode mudar a ida dele. Porque vai
mudar a sua, se você tiver abertura! Você não tem como sair diferente dessa... dessa
interação! Não tem! (Trecho da narrativa autobiográfica da Professora 5, em
03/09/2019).

Algumas professoras relataram também a relevância da formação continuada oferecida pela
Prefeitura de Belo Horizonte para o desenvolvimento profissional docente e para a própria prática:
A prefeitura investia muito em formação. Na prefeitura eu tive uma experiência
melhor de aprendizagem, de aprender a trabalhar. Cada balanço que ia dar na
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3534

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

educação, cada mudança havia investimento. Cada mudança tinha uma formação. [...]
Tem que tá havendo uma formação constante, o professor precisa disso: para sua
prática! (Trecho da narrativa autobiográfica da Professora 1, em 31/08/2019).
Uma experiência bacana que eu achei na prefeitura, foi quando nós tínhamos os
encontros das escolas municipais. Eu não me lembro como que era a organização, qual
o tempo mas a gente ia, pra outra escola e passava o dia naquela escola. Então, tinha
oficinas! Cada professora promovia uma oficina! Então havia aquela troca de
experiências! Eu achei isso muito legal! A gente aprendia bastante e via como que era
a rotina daquelas escolas, as diferenças... E eram entre as escolas de PBH mesmo, da
rede toda. Valia a pena participar! (Trecho da narrativa autobiográfica da Professora 4,
em 02/09/ 2019).
Bom, uma coisa que eu pulei da minha formação. Como é que eu pude pular! Foi um
curso que eu ganhei da prefeitura, de pós-graduação na PUC, de educador
comunitário! [...] Então, esse de educador comunitário, ele pra mim, ele fechou o meu
ciclo no que se refere a ver que eu estava no caminho certo! Que você não pode ser
um professor só do muro escolar. Você tem que ser um professor pra além do muro!
(Trecho da narrativa autobiográfica da Professora 5, em 03/09/2019).

CONCLUSÕES
As análises, embora preliminares, indicam que as professoras aposentadas interpretam suas
trajetórias profissionais no contexto de suas trajetórias pessoais, como um conjunto de experiências
adquirido no exercício da profissão, que contribuiu para legitimar os saberes experienciais e
profissionais da formação mobilizados em sua prática pedagógica. Pelo exposto tem-se uma
amostra do potencial das narrativas autobiográficas das professoras aposentadas para a apreensão de
percepções sobre o ser/estar na profissão docente. Elas são fontes de conhecimento sobre a
profissionalidade docente, construída ao longo da trajetória profissional, constituída de experiências
e saberes que alicerçam a profissão.
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Sociedade, ano XXI, n 209 o 73, Dezembro/2000, p.209-249.
TARDIF, Maurice. Saberes Docentes e Formação Profissional. Trad. Francisco Pereira. 8ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes,
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interações humanas. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 2007, p. 15-54.

Resumo
Este trabalho apresenta parte de uma pesquisa em desenvolvimento, de natureza qualitativa
interpretativa apoiada na abordagem (auto)biográfica. O objetivo é compreender como professoras
aposentadas das séries iniciais do Ensino Fundamental, que ingressaram na década de 1980 na Rede
Municipal de Educação de Belo Horizonte (RME/BH) interpretam suas trajetórias profissionais. Neste
estudo, entende-se que as professoras aposentadas, ao narrarem suas trajetórias profissionais, fornecem
indícios sobre o processo de construção da profissionalidade docente que podem contribuir para a
percepção do ser e estar na profissão. Essas trajetórias profissionais estão sendo coletadas por meio de
narrativas autobiográficas (PASSEGGI, 2016; PASSEGGI; SOUZA, 2017) a partir da proposta de
entrevista narrativa idealizada por Schütze (2014). Essas entrevistas, gravadas durante encontros
individuais com as participantes, estão sendo transcritas e, posteriormente serão discutidas com as
docentes aposentadas. Para a análise do material tomamos como referência os três tempos da “análise
compreensiva-interpretativa” desenvolvida por Souza (2014). A partir das leituras, releituras, escritas e
reescritas das narrativas em interlocução com as entrevistadas, a pesquisadora ficará responsável pela
elaboração de uma coerência interpretativa para as narrativas – “intriga narrativa e tessitura da intriga”
(RICOEUR, 2010). A pesquisa reconhece o professor como protagonista, detentor e produtor de
saberes, e construtor de sua profissionalidade (SACRISTÁN, 1995; NÓVOA, 1995; TARDIF, 2000,
2002; TARDIF; LESSARD, 2007). Este estudo evidencia algumas análises dos resultados preliminares
obtidos na primeira fase de coleta, sobre como as professoras aposentadas percebem, significam e
interpretam a própria trajetória profissional. Outrossim, busca contribuir com a produção de
conhecimento sobre a profissionalidade docente no campo da pesquisa (auto)biográfica.
Palavras-chave: Trajetória Profissional Docente; Profissionalidade Docente; Professoras Aposentadas;
Pesquisa (Auto)biográfica; Narrativas autobiográficas.
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A FORMAÇÃO DOCENTE PARA AVALIAR: DESAFIOS E
POSSIBILIDADES
Gilcéia Leite dos Santos Fontenele – SEEDF

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A minha pesquisa de mestrado, na qual estudei a avaliação no 3º ciclo e suas implicações na
organização do trabalho pedagógico em uma escola pública do Distrito Federal, revelou que a
avaliação, ainda se desenvolve de maneira conservadora, centrando-se mais no professor, que
enfatiza o seu caráter formal, ligado em testes, provas e exercícios para atribuir notas. Observei
também, que os professores compreendem a importância da avaliação formativa1 como promotora
das aprendizagens, porém, constatei que na prática, a avaliação, ainda, está mais ligada a
verificação dos conteúdos. Nessa perspectiva, os professores até procuram desenvolver uma
proposta diferenciada de avaliação que esteja mais articulada à proposta da organização escolar em
ciclos, a qual prevê que a avaliação e aprendizagem caminhem juntas, ou seja, a “avaliação para as
aprendizagens, em lugar de avaliação das aprendizagens” (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 33).
Assim, parto do princípio de que entender como está se desenvolvendo a formação do
professor para avaliar é fundamental para compreender o fazer pedagógico docente, o ensinoaprendizagem desenvolvido, os métodos, as técnicas e os instrumentos de avaliação utilizados. A
partir deste entendimento, esta pesquisa procura saber: como está sendo desenvolvida a formação
docente para avaliar em alguns cursos de licenciatura? Esta indagação levou ao objetivo geral, que
consiste em: analisar como está sendo desenvolvida a formação docente para avaliar em alguns
cursos de licenciatura. E ao objetivo específico: identificar como está sendo desenvolvida a
formação docente para avaliar em alguns cursos de licenciatura.
PERCURSO METODOLÓGICO
A abordagem metodológica utilizada nessa pesquisa é de natureza qualitativa, conforme
Lüdke e André (1986) e a perspectiva é a crítico-dialética, referenciada por Gamboa (2006). O
procedimento utilizado foi o estado do conhecimento2 realizado na Biblioteca Brasileira de Teses e
Dissertações, a partir dos descritores: formação docente e avaliação da aprendizagem. A busca pelas
produções que atendiam aos critérios estabelecidos se deu por meio da leitura dos resumos, e,
quando não havia a possibilidade de detectar como a formação para avaliar era desenvolvida nos
referidos cursos, era feita a leitura de todo o trabalho.
Avaliação formativa é “toda prática de avaliação contínua que pretenda contribuir para melhorar as aprendizagens em
curso.” (PERRENOUD, 1991, p. 78).
1

O estado do conhecimento “aborda um só setor das publicações sobre um tema em estudo”. (ROMANOWSKI e ENS
2006, p. 40).
2
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Os dados foram analisados de acordo com Franco (2008, p. 19) que entende que a
mensagem é o ponto de partida para a análise de conteúdo, seja ela “verbal (oral ou escrita) gestual,
silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada.” No caso desta investigação, utilizei a
linguagem escrita como recurso de pesquisa.
A FORMAÇÃO DOCENTE PARA AVALIAR: ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
Para melhor entendimento e análise dividi as pesquisas encontradas em Dissertação 1 (D1),
Dissertação (D2) e assim sucessivamente. E uma tese, a qual denominei de Tese 1 (T1). Estes
trabalhos serão analisados a seguir.
Pesquisa D1 - A avaliação da aprendizagem na formação docente: um retrato dos saberes
dos concluintes e egressos do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas/Campus
Sertão (FRANÇA, 2017).
O contexto e o objeto da pesquisa: descrição das aprendizagens sobre avaliação ofertadas
nos cursos de graduação e as práticas desenvolvidas pelos egressos do curso de Pedagogia da
Universidade Federal de Alagoas/Campus Sertão.
A pesquisa visa responder ao questionamento: entre os referenciais teóricos e práticos sobre
avaliação da aprendizagem trabalhados no curso de Pedagogia da UFAL/Campus Sertão, quais
foram construídos pelos concluintes e como são trabalhados pelos egressos?
Metodologia/Instrumentos: estudo descritivo de abordagem qualitativa, utilizando
questionários aplicados aos graduandos e entrevistas com os egressos e coordenador. A
interpretação dos dados se alicerça na análise de conteúdo proposta por Bardin (2004).
Achados da pesquisa: evidenciaram que os concluintes e egressos do curso de graduação
estão sendo avaliados, principalmente, por provas, seminários e micro aulas, revelando uma
concepção avaliativa alinhada à verificação da aprendizagem. O estudo possibilitou explicitar
conhecimentos sobre avaliação da aprendizagem no curso de Pedagogia, revelando o lento e
dificultoso processo de mudança das práticas avaliativas em razão das vivências na universidade
que, ainda avalia por meio de um modelo tradicional. Verificou-se, portanto, que concluintes e
egressos, consideram que há uma contradição entre o referencial teórico sobre avaliação trabalhado
no curso de graduação e o modo de avaliar de alguns professores universitários.
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Pesquisa D2 - A formação em avaliação da aprendizagem dos licenciandos de um Instituto
Federal. (SILVA, 2019).
O contexto e o objeto da pesquisa: dois cursos de graduação de um Instituto Federal
(Ciências Biológicas e Química).
O objetivo: analisar como estão sendo formados os licenciandos dos cursos de licenciatura
em Ciências Biológicas e Química de um Instituto Federal em relação à avaliação da aprendizagem.
Metodologia/Instrumentos: análise dos planos de cursos das disciplinas didáticopedagógicas e aplicação de questionários e grupo focal para estudantes e entrevistas
semiestruturadas e questionários com os professores dos cursos.
Achados da pesquisa: a pesquisa sinaliza que nos planos de cursos de formação de
professores existem poucas disciplinas que abordam a temática de avaliação da aprendizagem,
porém, os professores e alunos compreendem a importância de formação docente para avaliar. O
estudo aponta também, que as matrizes curriculares dos cursos trazem consigo a discussão sobre
diferentes vertentes avaliativas, porém, nos planos de ensino não são retratados assuntos sobre a
avaliação da aprendizagem. Os interlocutores salientam, que a base teórica da avaliação está bem
estruturada nos cursos de formação, porém, há pouca relação entre a teoria e a prática avaliativa.
Pesquisa D3 - Formação inicial de professores de química: um estudo acerca das
condicionantes da prática avaliativa. (SALES, 2019).
O contexto e o objeto da pesquisa: formação inicial de professores de química em duas
instituições que foram criadas a partir da política de interiorização do Governo Federal, ambas em
processo de construção de sua identidade enquanto formadoras de professores.
O objetivo: analisar as condicionantes que favorecem ou impedem o professor de vivenciar
uma prática avaliativa mais inovadora no âmbito das licenciaturas em química, considerando o
Projeto Pedagógico do Curso – PPC e as concepções sobre avaliação, expressas pelos docentes.
Metodologia/Instrumentos: análise do discurso na perspectiva de Orlandi (2010). Entrevistas
semiestruturadas com professores da área específica e pedagógica, análise documental dos Projetos
dos Cursos, os programas das disciplinas e das leis que orientam a formação de professores.
Achados da pesquisa: a pesquisa revela que nos programas das disciplinas a proposta
avaliativa está resumida a instrumentos avaliativos. Quanto aos condicionantes da prática avaliativa,
o estudo constatou que, a maneira como o professor foi avaliado enquanto estudante constitui o seu
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pensar e o seu fazer avaliativo e que a formação continuada, o fomento do diálogo e a troca de
saberes entre os professores, possivelmente, possibilita a ressignificação das práticas avaliativas,
tornando-as mais inovadoras.
Pesquisa D4 - Formação de professores: um estudo sobre a prática reflexiva acerca da
avaliação no contexto PIBID/Biologia. (LUIZ, 2017).
O contexto e o objeto da pesquisa: formação inicial de professores com o pressuposto de
que a prática reflexiva do professor de Ciências.
O objetivo: identificar as compreensões acerca da avaliação e da prática reflexiva 3 presente
no discurso de licenciandos e investigar implicações da prática avaliativa e reflexiva na formação
inicial de professores.
Metodologia/Instrumentos: aplicação de questionário inicial e final e grupo focal formado
por 12 licenciandos de Ciências Biológicas participantes do Subprojeto Pibid/Biologia da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Os dados foram analisados com base na
Análise Textual Discursiva, segundo Moraes e Galliazi (2011).
Achados da pesquisa: possibilitou novas compreensões acerca da formação inicial de
professores em relação ao estudo do professor reflexivo e avaliação da aprendizagem, desvelando
as implicações da prática docente do professor universitário na formação do licenciando. O estudo
evidenciou a prática reflexiva como possível alternativa para que os licenciandos e professores
mudem as práticas avaliativas que, em muitos casos, são meramente, reproduzidas.
Pesquisa D5 - Investigando as ações e critérios docentes para avaliar em matemática.
(BARINO, 2017).
O contexto e o objeto da pesquisa: avaliação em todos os anos do segundo segmento do
Ensino Fundamental, no qual os sujeitos de pesquisa foram quatro professores de matemática de
uma escola particular.
O objetivo: investigar o processo avaliativo sob a ótica do educador, desde o processo de
confecção do instrumento até a interpretação da nota atribuída à aprendizagem do estudante.
Metodologia/Instrumentos: trata-se de uma pesquisa qualitativa a partir de um estudo de
caso segundo Ponte (2006) e Yin (2010). Foi utilizada entrevista, recursos visuais com charges e
Na perspectiva da epistemologia de prática, Tardif (2002) salienta que está na prática e na experiência do professor a
fonte primeira do saber ensinar.
3
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observações não participantes. O Produto Educacional decorrente da dissertação foi um curtametragem dirigido aos educadores, contendo relatos de experiência de professores e referências
sobre formação continuada e avaliação da aprendizagem.
Achados da pesquisa: o estudo revelou a importância de se promover discussões acerca do
tema avaliação com graduandos e licenciandos formados, evidenciando a carência de formação do
avaliador. Os dados, também indicam que a avaliação da aprendizagem é elemento curricular pouco
considerado na formação docente.
Pesquisa T1 - Avaliação da aprendizagem na educação física: um estudo com professores
formadores. (CUNHA, 2009).
O contexto e o objeto da pesquisa: uma instituição de ensino superior, no interior do Estado
de São Paulo, envolvendo professores do curso de licenciatura em Educação Física.
O objetivo: objetivou-se investigar os sentidos e significados da avaliação da aprendizagem
escolar dos professores formadores do curso de licenciatura em Educação Física.
Metodologia/Instrumentos: foram questionários e entrevistas semiestruturada com 4
professores. As análises das entrevistas foram realizadas por meio dos núcleos de significação
segundo Aguiar e Ozella (2006).
Achados da pesquisa: a pesquisa constatou que os professores concebem a avaliação da
aprendizagem escolar como um diagnóstico para detectar as dificuldades dos alunos e que as
práticas avaliativas desenvolvidas pelos professores têm um papel formativo. O estudo representou
a possibilidade de se pensar criticamente os processos avaliativos a que são submetidos os futuros
docentes da educação básica, o que leva à reflexão sobre a formação de professores, pois a partir
das experiências vivenciadas nos cursos de formação inicial, serão criadas bases para a futura
atuação docente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A principal questão dessa pesquisa foi responder a indagação: como está sendo desenvolvida
a formação docente para avaliar em alguns cursos de licenciatura? Por meio dessa investigação
foram encontrados apenas 6 trabalhos relacionados à este tipo de formação, revelando que a
preparação para avaliar, possivelmente, esteja mais pautada na epistemologia da prática, portanto,
possivelmente, uma formação frágil. Além disso, a pesquisa indicou uma contradição existente
entre o referencial teórico proposto nos cursos de licenciatura e a avaliação desenvolvida na
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universidade. Assim, a formação docente para avaliar apresenta-se como desafio, porém, há
possibilidades, quando se almeja formar professores que possam repensar a avaliação como uma
categoria imprescindível para a organização do trabalho pedagógico da sala de aula e da escola, ou
seja, uma avaliação comprometida com o ensinar e com o aprender.
Por fim, essa pesquisa contribuiu para a minha formação enquanto pesquisadora e
educadora, e, destaco que a formação docente para avaliar é um tema instigante, complexo e que me
desperta para uma pesquisa mais aprofundada.
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Resumo
Essa pesquisa se desenvolveu a partir das inquietações surgidas durante a minha pesquisa de mestrado,
na qual estudei a avaliação das aprendizagens e a suas implicações no trabalho pedagógico em uma
escola organizada em ciclos do Distrito Federal. Nessa investigação, observei que os professores
compreendiam a importância da avaliação formativa como diagnóstica das aprendizagens e guia para a
organização do trabalho pedagógico, porém, a análise dos dados evidenciou certo distanciamento entre
o discurso e a prática no que se refere à avaliação das aprendizagens desenvolvida no espaço escolar. A
partir destas informações e acreditando que, possivelmente, a maneira de avaliar de cada professor está
ligada a sua formação é que propus essa investigação, a qual tem como objetivo analisar como está
sendo desenvolvida a formação docente para avaliar em alguns cursos de licenciatura. A metodologia
utilizada é de cunho qualitativo, conforme Lüdke e André (1986) e a perspectiva de pesquisa é a críticodialética, referenciada por Gamboa (2006). O procedimento desenvolvido é o estado do conhecimento
no banco de dados da Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), na qual demarquei um
recorte temporal de 2009 a 2019, identificando 6 trabalhos, que abordavam a temática formação
docente para avaliar. A análise contou com a “análise de conteúdo”, segundo Franco (2008). O estudo
indicou que a formação de professores para avaliar ainda é um desafio, revelando que a preparação para
avaliar nos cursos de licenciatura, possivelmente, esteja mais pautada na epistemologia da prática,
portanto, uma formação frágil. Assim, esta formação vem necessitando ser melhor desenvolvida nos
cursos de graduação, para que os futuros professores possam pensar a avaliação como uma categoria
imprescindível para a organização do trabalho pedagógico da sala de aula e da escola.
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem; Formação Docente; Trabalho Pedagógico.
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PARTIR DOS PROJETOS DIDÁTICOS: DA SALA DE
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INTRODUÇÃO
A organização do trabalho pedagógico está relacionada tanto a organização da escola quanto
a organização da sala de aula, onde são considerados os aspectos da cultura escolar. Esta
organização diz respeito à função social da escola centrada no projeto político-pedagógico. Embora
a organização do trabalho pedagógico não prescinda das questões relacionadas à sala de aula, serão
apontados aqui outros espaços em que os projetos poderão ser bem utilizados.
A discussão ora apresentada se fundamenta nas observações de um trabalho de coordenação
pedagógica no contexto do ensino fundamental dos anos iniciais. O objetivo em discutir sobre o
tema veio da análise realizada em um sistema de ensino público brasileiro em que exige o uso da
pedagogia de projetos em suas práticas escolares.
A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO COM PROJETOS DIDÁTICOS
A organização do trabalho pedagógico precisa sair da sala de aula para outros espaços, a
exemplo da biblioteca, laboratórios, pátios e para além dos muros da escola. Estes espaços usados
por meio dos chamados projetos didático-pedagógicos devem disseminar informações sobre o tema
do projeto em todos os ambientes da escola, como forma de inteiração e socialização do saber. A
apresentação de uma produção criativa e de forma organizada ajuda na aprendizagem dos alunos.
Além disso, também, como sugerem Barbosa e Horn (2008), devem ser vistos como espaços de
“criação cultural e social”. Nos espaços de realização dos projetos podem envolver a comunidade
onde a escola estar inserida e a família dos alunos.
É importante ressaltar que a estrutura física da escola vem contribuir bastante com a criação
dos espaços e favorece o desenvolvimento dos projetos. O trabalho com projeto passa por uma
questão eminentemente social. Por isso, o pátio é um dos espaços da escola mais apropriado para o
favorecimento da socialização dos projetos. Pode ser utilizado para a divulgação das produções dos
trabalhos, por meio de exposições de faixas, cartazes, murais sobre o assunto e apresentações em
geral. Este espaço ainda é mais valorizado quando se trata de uma escola sem auditório, laboratórios
e etc. Todo o cenário pode ser construído nele. É ali que a comunidade em geral interage e visualiza
as informações. O espaço para os projetos favorece o desenvolvimento da aprendizagem do aluno.
As representações simbólicas ajudam na compreensão do conhecimento teórico e ampliam a
capacidade de construir de modo significante formas de atuar na vida e na sociedade.
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Independentemente da temática do projeto, a biblioteca também é um espaço adequado para
o seu desenvolvimento. Com isso, o aluno passa a reconhecer a função deste espaço dentro do
contexto escolar percebendo possibilidades, a exemplo do conhecimento dos diversos suportes
encontrados nela para as atividades propostas e o despertar para a leitura.
A sala de vídeo pode ser usada como um excelente recurso pedagógico, com a utilização de
imagem por meio de filmes e a exploração das diversas atividades. Filmes relacionados à temática
dos projetos ajudam a entender diferentes abordagens, reforçando a interação e a busca do
conhecimento e, ainda assim, obter informações necessárias sobre o assunto e questões imersas da
sua realidade. Este mesmo espaço ainda pode ser utilizado para exposição de outras imagens, como
fotos e objetos sobre a temática em questão. São novas linguagens que são associadas ao uso das
tecnologias na escola.
METODOLOGIA
A proposta metodológica parte uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa e
pesquisa de campo por meio de análise de conteúdo da prática pedagógica de professores em um
determinado contexto escolar e sistema de ensino público. Faz uso de teóricos que discutem a
pedagogia de projeto, como forma de compreender as concepções presentes sobre projeto didáticopedagógico, a exemplo de Hernandez (1998), dentre outros. O texto ainda traz observações de
autores que contrapõem a esta prática de ensino, a partir de conteúdos que se relacionam ao tema
em questão. Para Minayo (2007), a pesquisa de campo permite a proximidade do pesquisador com a
realidade, estabelece relações com as pessoas envolvidas e constrói um conhecimento empírico
importantíssimo. A observação do espaço pedagógico foi o principal instrumento para as análises
realizadas.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
A prática pedagógica envolve objetivos, conteúdos programáticos e a transposição didática
do professor. Estes elementos refletem no processo de ensino e aprendizagem, onde torna relevante
questionar o efeito da prática de aplicação dos projetos pedagógicos na escola. Geralmente, os
projetos didático-pedagógicos são criados para um trabalho coletivo, onde podem envolver toda a
escola. Nessa perspectiva, os espaços pensados para o desenvolvimento dos projetos devem ser os
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mais apropriados possíveis, destacando aqui, além da sala de aula, o pátio, a biblioteca e a sala de
vídeo.
O cuidado com o entendimento e aplicabilidade desta ação é fundamental para a obtenção
dos resultados. Os espaços da escola contribuem bastante para o desenvolvimento dos projetos, no
entanto, percebe-se que muitas escolas não fazem o uso adequado, por não apresentarem condições
físicas ou recursos tecnológicos para o suporte das atividades. Ainda assim, a ocupação destes
espaços passa pelo nível de importância dada e a valorização destes, conforme concepções dos
professores e dirigentes escolares.
O trabalho com projetos didáticos exige algumas habilidades e competências do professor,
contudo, a intenção é que os projetos venham favorecer a diversificação de atividades na escola, a
exemplo das aulas de campo ou aula passeio (visitação a determinados espaços), etc. O professor
deve buscar desenvolver ações que possam adequar a sua turma de acordo com a faixa etária e nível
de desenvolvimento cognitivo.
Nas proposições de uma nova reforma curricular no que se refere as propostas da Base
Nacional Comum Curricular, faz-se necessário o estabelecimento de mudanças de posturas e
estratégias metodológicas do professor para a adaptação do ensino também a estes espaços
pedagógicos dentro da escola.
CONCLUSÕES
A pedagogia de projetos tornou-se uma exigência no currículo escolar de alguns sistemas de
ensino. Para tanto, trata-se uma metodologia de ensino que precisa está alicerçada na formação de
professores para o desenvolvimento de habilidades e capacidades para o trabalho pedagógico.
Para adotar determinadas metodologias de ensino faz-se necessário pensar a concepção de
educação presente nas propostas de ensino e a escola que se pretende fazer. O trabalho com projeto
didático, além do tipo de gestão exercida, passa também pela formação e condições de trabalho dos
profissionais na escola. O bom funcionamento do ensino na escola acontece quando professores e
gestores (diretores, vices e coordenadores pedagógicos) compartilham dos mesmos conceitos e
idéias sobre educação.
Portanto, a organização do trabalho pedagógico na escola está relacionada a forma de
sistematização do processo ensino e aprendizagem. Da mesma forma, pode-se referir ao projeto,
quando apresenta clareza e intencionalidade na sua ação.
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Resumo
Este trabalho vem tratar dos possíveis espaços para a organização do trabalho pedagógico através dos
projetos didáticos no ensino fundamental dos anos iniciais. Tem como objetivo identificar e
caracterizar os espaços que possibilitam a realização dos projetos. A organização do trabalho
pedagógico por meio de projetos está relacionada tanto a organização da escola quanto a organização
da sala de aula, onde são considerados aspectos da cultura escolar. Portanto, esta prática de ensino
precisa ir para alem da sala de aula, a exemplo da biblioteca, laboratórios, pátios, etc. Aqui apresenta a
segunda parte de uma pesquisa bibliográfica e de campo, onde a observação é tida como o instrumento
para a coleta de dados da realidade. Analisa-se que, muitas vezes, o espaço escolar não favorece o uso
da prática da pedagogia de projetos didáticos causando assim pouco efeito na aprendizagem dos alunos.
Palavras-chave: Projeto didático; Ensino Fundamental; Aprendizagem.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Em meio as mudanças descortinadas, principalmente, a partir da década de 1990 (do século
passado), temos acompanhado a crescente ascensão dos preceitos neoliberais que passaram a dá o
tom das relações macro e micro sociais via orientações políticas e econômicas, tornando o mundo
mais volátil, líquido (numa referência a Bauman) e, consequentemente, o modo como a área da
Educação é e poderá ser pensada e organizada passará a refletir, também, as linhas conceptivas
assumidas e fomentadas ao ensino e à aprendizagem.
Frente a alguns descompassos, emergem espaços de ruptura que nos ajudam a exercer a
docência e elaborar um saber-fazer novo, de caráter hologramático (MORIN, 2011). Partindo desse
propósito, entendemos a necessidade de revisitar conceitos e concepções na formação contínua a
fim de recolocar o sujeito-docente no lugar autoral do processo educativo. Num cenário Didático
que visa reconectar as realidades que permeiam os atos pedagógicos, em específico, quando da
organização do processo de ensino e de aprendizagem. Saindo assim do lugar comum da
simplificação dos conhecimentos, que mais corroboram com a manutenção e mutilação da realidade
- o status quo das coisas -, e nos aproximando das transgressões epistemológicas, metodológicas,
dialógicas que ajudam a nos posicionar ontologicamente.
Esta reflexão nos auxilia a reconhecer que, a superação dos modelos prontos de ensinar
envolve o modo como se dá o desenvolvimento curricular em relação com a Didática, circunscrita
as dinâmicas de gestão e organização da aula por via da planificação docente. Logo, a docência se
faz também como ato de planificação a partir do diálogo reflexivo que é estabelecido entre os
saberes e fazeres pedagógicos.
Desta forma, este estudo apresenta relevância a área da Educação e da Didática, por
apresentar contributos à construção de conhecimentos para a formação docente, suportado, aqui,
pela apresentação de alguns resultados de uma investigação de doutoramento sobre Planificação
didática.
CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA
A formação contínua reveste-se de particular importância quando projetamos nossas lentes
sobre o papel que o docente ocupa no desenvolvimento das macropolíticas educacionais, e, as
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relações que estabelece entre estas e os contextos escolares, as necessidades e finalidades
pedagógicas na sala de aula.
A literatura sobre a formação contínua é relativamente ampla, apresentando íntima relação
com a aprendizagem permanente, o desenvolvimento dos saberes docentes nos espaços escolares e
extra escolares (LIBÂNEO, 2015; CUNHA, 2009; FORMOSINHO, MACHADO & MESQUITA,
2014) e, de um modo geral, orientam por concepções assentes em bases reflexivas e críticas.
No interior dessas recomendações, entendemos que a capacidade de pensar, prever e
organizar as ações que envolvem o Currículo e a Didática a partir da Planificação didática envolve
multidimensões (política, cognitiva, cultural, formativa, social, emocional, ...) que estão para além
da dimensão técnica e instrumental do fazer e registrar informações num plano de aula.
Vale observar que no âmbito do desenvolvimento profissional docente, Escudero e Trillo
(2015) informam que na formação contínua, os conteúdos que tiveram menos incidência nos
últimos anos foram os referentes à dimensão organizativa da prática docente e trabalho em equipe
com colegas e, quanto as atividades formativas, são escassas as relativas a planificação. Ao
fazermos memória de outros estudos, observaremos resultados semelhantes na pesquisa realizada
no final do anos 90, do século passado, por André (et al., 1999). O que nos faz perceber que a
ausência de estudos sistematizados em e sobre planificação, poderá ser fruto da crença na pura
experiência para ministrar as aulas (MORETTO, 2007) e na improvisação (FUSARI, 1998).
Dado esses aspectos, entendemos que a planificação está no cerne das nossas atividades,
pois envolve o exercício de “[...] antecipar mentalmente uma ação a ser realizada e agir de acordo
com o previsto; é buscar fazer algo incrível, essencialmente humano: o real ser comandado pelo
ideal” (VASCONCELLOS, 2007, p. 35). No âmbito da educação sistematizada, a ideia de comando
é apresentada para dar sentido aos atos refletidos, autorais que visam melhoria da relação dos
processos de ensino e de aprendizagem, os quais devem estar inseridos em contextos de diálogo
multirreferencializado. Neste ponto, são preciosos a este entendimento os registros de Zeichner
(1993),
Uma maneira de pensar na prática reflexiva é encará-la como vinda à superfície das
teorias práticas do professor, para análise crítica e discussão. Expondo e examinando
as suas teorias e práticas, para si próprio e para os seus colegas, o professor tem mais
hipóteses de si aperceber das suas falhas. (ZEICHNER, 1993, p. 21)

Partindo desse entendimento, de profissional reflexivo, reafirmamos o papel decisório do
docente sobre o Currículo e a Didática quando combinadas e mobilizadas em aula. Então, o ato
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reflexivo de planificar potencializa o desenvolvimento profissional docente quando da atribuição de
sentido e significado ao que se pensa e faz na gramática da sala de aula, a partir das relações
estabelecidas entre sujeitos, contextos e saberes.
METODOLOGIA
A partir de investigação desenvolvida no âmbito de um doutoramento, o presente trabalho
tem como principal finalidade apresentar resultados parciais de um programa de formação contínua
que envolveu docentes da primeira etapa do Ensino Fundamental da rede pública de São Luís - MA.
Sendo direcionado pelo objetivo de compreender o sentido e o significado que professoras atribuem
a Planificação didática de suas aulas. Buscamos com o estudo em tela obter resposta à questão de
investigação: o que pensam as professoras ao planificar suas ações pedagógicas de sala de aula?
Estiveram envolvidas na formação quatorze professoras e, aqui, serão apresentados apenas os
resultados de duas professoras que participaram de todas as atividades propostas no programa.
Registramos que o programa teve carga horária de 60h distribuídas entre o acompanhamento
formativo na escolar e as sessões presenciais em conjunto (investigadora/formadora, professoras
participantes e professores especialistas convidados).
O estudo caracteriza-se como um estudo de natureza qualitativa orientado pela dimensão
epistemológica interpretativo (DENZIN; LINCOLN, 2012). A opção se revela pertinente à
compreensão do tema em estudo, os pontos de vista, as opiniões e significados subjetivos
(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013) dos discursos das professoras participantes quanto as
questões estruturadas que permearam uma das sessões do programa formativo Pensar a
Planificação didática. Os dados foram coletados por meio de registros escritos e gravações em
áudio das informações e submetidos a análise interpretativa dos discursos manifestos.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DE ALGUNS RESULTADOS
No decorrer de uma sessão formativa realizada no dia 17 de maio de 2018, com cerca de 4h
de duração, procedemos com alguns questionamentos, cujas respostas foram registradas
individualmente para posterior discussão no grupo de professoras e análise da investigadora.
Umas das primeiras questões se refere ao momento inicial de quando a professora vai
planificar. Perguntamos sobre o que elas pensam e suas dificuldades ao planificar? A questão teve
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como objetivo estimular os processos metacognitivos a partir dos registros sobre onde buscam
informações e que decisões permeiam os seus registros.
A Professora Orquídea registrou que pensa nos conteúdos, nas disciplinas, nos objetivos,
nos materiais, nos alunos, nas atividades, no tempo e na metodologia. E que tem dificuldade em
fazer uma planificação interdisciplinar, em considerar as dificuldades de sala e gerenciar o tempo
em sala.
Já a Professora Angélica, expressou que pensa nas atividades a serem desenvolvidas e de
como mantê-los sempre ocupados (em referência aos alunos), pois se deixá-los soltos gera bagunça,
por conta da indisciplina. Ela sempre busca ter um maior número de fontes para poder planificar, de
acordo com as etapas de aprendizagem da criança. No que confere as suas dificuldades, diz ter em
elaborar o documento porque ainda está na fase de experiência (para mais informações, consultar a
fase de início na carreira da docência, 0 a 3 anos. HUBERMAN, 2000). Ainda, ressalta ter
“bastante dificuldade em criar as atividades, os procedimentos e com isso vejo que ainda falta
sentar mais e estudar os conteúdos a serem trabalhados. E quando levo para a sala de aula às vezes
não sai do jeito que foi planejado por conta da indisciplina dos alunos”.
Sabermos que, normalmente, as decisões pedagógicas sofrem influência, por exemplo, da
trajetória formativa da professora (desde suas referências enquanto aluna, como acadêmica e de
colegas no espaço escolar), das diretrizes curriculares e dos livros didáticos. Então, ao fazerem
memória sobre suas planificações, os resultados indicam que as bases conceptivas ligadas a
dimensão técnica (como os tipos de conteúdo, materiais) e prática (atividades que ocupem os
alunos) são dominantes. Ideias que estão ligadas a organização das aulas como estratificação de
ações, desarticulado do exercício da reflexividade docente.
Dentre as dificuldades apontadas, informam sobre a interdisciplinaridade, o tempo e as
necessidades reais de sala de aula dada a “indisciplina dos alunos”. O que consideramos positivo,
pois ao expressam algumas limitações existentes quando planificam, informam sobre competências
docentes que envolvem, também, o saber (articulação das áreas do saber), saber-fazer
(gerenciamento do tempo da aula) e saber-ser (promoção das relações inter, intrapessoal) e que, de
fato, se refletem na Planificação didática.
Uma segunda questão colocada às professoras (gravada em aúdio), envolveu a compreensão
que elas têm sobre planejamento e plano, visto o uso comum e vulgar dos termos como sinônimos
em alguns escritos, em específico, da área da Educação. Embora seja reconhecido que estas
categorias estão presentes em outras áreas, como: arquitetura, urbanismo, administração.
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Diante da pergunta, inicialmente há entre as professoras um silêncio. Talvez por pensarem
não haver diferenças entre os termos, não conseguem articular as informações que ajudem com a
questão. Então passamos a explicitar sobre o que diz a literatura. Após, retomamos com a pergunta
e elas assim respondem:
_Professora Angélica: o planejamento é mais amplo e o plano é mais específico. O
planejamento é mais a ação.
_Professora Orquídea: as vezes nós temos essa mesma compreensão que a colega deu,
o planejamento é algo maior e o plano fica tipo mais específico, tipo planejamento da
disciplina com todos os conteúdos, já o plano do que nós vamos fazer com relação a
isso, determinar os conteúdos que vamos utilizar.

Conforme os dados, podemos inferir que as professoras apresentam certa dificuldade em
diferenciar cada termo (planejamento e plano). Elas informam que os conceitos são parecidos e que
geram confusão. O que relatam não nos é estranho, visto que muitos conceitos em Educação estão
por vezes imbricados a outros, e uma estratégia utilizada por elas, para dizerem sobre os termos, foi
articular ideias que trazem consigo. Ao realizarem a leitura das citações conceituais de autores da
área, percebemos que não buscam identificar as palavras-chave que diferenciam os termos, fazem
uso de uma leitura vertical, ainda carente da perspectiva horizontal e transversal das informações;
com outros termos, a leitura analítica padece do exercício reflexivo sobre o que a literatura
apresenta e aquilo que fazem e como fazem, quando vivenciam uma situação de planejamento e
quando estão a fazer um plano.
No geral, estas são situações comumente vivenciadas pelas professoras nas escolas, mas
ainda desprovidas do significado e sentido que lhe deveriam ser atribuídos quando exercitam a arte
de planificar.
CONCLUSÕES
Recuperando o propósito deste estudo – pensar a Planificação didática como um dos eixos
estruturantes da reflexividade docente – , ajuizamos que na possibilidade de aprender uns com os
outros num processo de formação contínua, os docentes poderão tomar o lócus da Planificação
didática como espaço para se pensar e decidir o desenvolvimento curricular de modo que sejam
viabilizadas as condições didáticas do ensino e da aprendizagem consoante as emergentes
mudanças macro e micro sociais, ou seja, a fim de refletir nas suas planificações as inovações
fomentadas numa sociedade cada vez mais integrada em rede, local, plural e complexa. O que
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reascende a necessidade de ações articuladas, da religação dos saberes (numa referência a Morin).
Logo, a concepção de Planificação didática está para além da sobreposição conceitual do que seja o
planejamento e o plano.
Ainda, e de uma forma geral, o exercício das professoras em pensar sobre aquilo que já
fazem e sabem e, ainda, precisam saber e fazer em relação a Planificação didática, favoreceu o
desenvolvimento profissional da autonomia e autoria docente no processo de ensino e de
aprendizagem, entendendo que a atividade de sala de aula requer a articulação teórica, prática,
política, emocional, cultural, ... , do docente que tanto ensina quanto aprende.
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Resumo
No presente artigo apresentamos alguns resultados de uma investigação de doutoramento em
Educação. Entendemos aqui a Planificação didática como um eixo de intercessão, articulador do
Currículo e da Didática, pois envolve a gestão das orientações curriculares e as decisões didáticas do
docente sobre a aula. Logo, a Planificação didática diz sobre o modo como o docente pensa e organiza
os conteúdos do currículo formal e informal e, as ações voltadas ao processo de ensino e de
aprendizagem (dimensão didática). Ao realçarmos esses aspectos, reafirmamos os espaços de
insurgência à uma formação docente orientada por diálogos articuladores das transgressões que os
contextos pedagógicos evocam. Partindo destes pressupostos, temos como objetivo apresentar
resultados que expressam o sentido e o significado que professoras dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, num contexto de formação contínua, atribuem a Planificação didática de suas aulas. Para
tal, questionamos as professoras sobre o que pensam ao planificar suas ações? Metodologicamente se
configura como um estudo de natureza qualitativa, e se vale de questões estruturadas para analisar os
discursos das professoras participantes. A partir dos resultados torna-se possível inferirmos que o
modo como o docente pensa sobre os seus fazeres e saberes apresenta relação direta com o seu
desenvolvimento profissional, à ser pensado e construído sob as bases da autonomia e da autoria
Didática. Daí a necessidade de espaços formativos orientados ao exercício crítico e reflexivo sobre o
modo como pensam, organizam e imprimem mudanças em sua prática.
Palavras-chave: Planificação didática; Pensamento reflexivo; Formação contínua.
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INTRODUÇÃO
Segundo Gomes (2020), a escola não é uma ilha isolada da sociedade, ela é uma instituição
que acolhe os membros dessa sociedade que estão em idade escolar, assim sendo a escola ao
receber seus protagonistas e com eles o recebe, também, seu fazer cultural. Para acolher esse fazer
cultural a instituição escolar passa por algumas modificações e mudanças, as quais devem estar
refletidas para trazer no seu currículo, como possibilidade para assegurar um ensino e aprendizagem
interativa com a realidade da vivência do educando. “A grande dificuldade é selecionar, em meio a
tantas informações, quais são realmente significativas e, a partir daí, conseguir integrá-las dentro da
mente e da vida das pessoas, isto é, fazer parte de sua cultura.”(GEBRAN, 2008, p.17).
A esse respeito Zabala (1998) aconselha o docente comprometido com seus

fazeres

pedagógicos, o estabelecimento de vínculos com os aprendizes na medida em que leva em
consideração as contribuições dos discentes, tanto no início das atividades como durante o
transcurso do processo de ensino e aprendizagem, ou seja, ajudar o protagonista da aprendizagem a
encontrar um sentido no que faz. “[...] acreditar sinceramente nas capacidades dos alunos, ganhando
a confiança deles [...]” (ZABALA, 1998, p. 95).
Segue o mesmo autor afirmando ainda que ao apresentar um conteúdo ao educando é
necessário relacionar esse conteúdo com o que ele já sabe, constituindo -se no ponto de partida para
suas aulas, proporcionando significados para o discente.
Ausubel (1968; 2000) na aprendizagem significativa argumenta que o fator preponderante
na aquisição de novos conhecimentos é a consideração com o saber já existente :os subsunçores,
[...]. “Esses conhecimentos prévios formam uma estrutura cognitiva – construto – que é o conjunto
de aprendizagens e conteúdos assimilados, estabelecidos e contextualizados no sujeito” (CARRIL,
NATÁRIO; ZOCCAL, 2017, p.71).
Gómez (2000, p. 69) destaca que o discente é um “processador de informações”, ou seja, é
quem assimila e o professor é um “instigador deste processo dialético”. Assim desenvolve e
transforma os pensamentos e as crenças dos educandos.
Não é uma tarefa fácil e nem tão pouco acabada, pois, exige do professor no primeiro
momento uma mudança em seu ideário, refletindo sobre sua prática e a reflexão dessa prática na
aprendizagem do aluno e assim centralizar as práticas em sala de aula no educando, pois, “aprender
precedeu ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante de
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aprender. [...] tornando capazes de ir mais além de seus condicionamentos.” (FREIRE, 1996, p. 2425).
OS ORGANIZADORES PRÉVIOS COMO ESTRATÉGIA PARA APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA
Ausubel (1968) estudioso da aprendizagem significativa apresenta-a como sendo “[...] um
processo pelo qual uma nova informação se relaciona com aspecto relevante da estrutura de
conhecimento do indivíduo. Ou seja, a nova informação interage com uma estrutura de
conhecimento específica [...]”. (MOREIRA; MASINI, 1982, p. 7).
A nova informação, que é, aquilo que o discente ainda não conhece, tem que fazer uma
ponte com o conhecimento prévio, ou seja, o subsunçor, já existente em sua estrutura cognitiva.
Essa ligação dará ao estudante uma significatividade lógica e psicológica.
Moreira (2012) ressalta que o organizador prévio é um recurso instrucional para a sala de
aula tendo caráter potencialmente facilitador para alcançar a aprendizagem significativa.
Os organizadores prévios fazem uma ponte entre o subsunçores e o conhecimento novo.
“Organizadores prévios são materiais introdutórios apresentados antes do material de aprendizagem
em si. [...] organizadores são apresentados em um nível mais alto de abstração, generalidade e
inclusividade.” (MOREIRA, 2012, p.2).
O uso de organizadores prévios é uma estratégia desenvolvida por Ausubel com a intenção
de manipular a estrutura cognitiva, promovendo assim uma aprendizagem significativa. Para
Ausubel (2000), a principal função do organizador prévio é servir de ponte entre o que o aprendiz
sabe e o que ele ainda vai conhecer, “Ou seja, organizadores prévios são úteis para facilitar a
aprendizagem na medida em que funcionam como “pontes cognitivas.” (MOREIRA, 2012, p.2).
ESTRATÉGIA PARA A SALA DE AULA - MAPAS CONCEITUAIS
A teoria dos mapas conceituais foi desenvolvida na década de 70, pelo então pesquisador
norte-americano Joseph Novak (1977). O mapa conceitual foi inspirado na aprendizagem
significativa de Ausubel.
De um modo geral mapas conceituais ou mapas de conceitos são “apenas diagramas
indicando relações entre conceitos, ou entre palavras que usamos para representar conceitos.”
(MOREIRA, 2012, p. 1).
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Mapa conceitual é considerado por Tavares (2017),
[...] uma estrutura esquemática para representar um conjunto de conceitos [...]. Ele é
considerado como um estruturador do conhecimento, na medida em que permite
mostrar como o conhecimento sobre determinado assunto está organizado na estrutura
cognitiva. (p.72)

Os mapas conceituais são organizados hierarquicamente e composto basicamente de formas,
setas - dão direção, ligamento - e textos “são diagramas de significados, de relações significativas;
de hierarquias conceituais, se for o caso.” (MOREIRA, 2012, p.1).
Moreira e Masini (1982) destacam, do ponto de vista instrucional, que os mapas conceituais
têm muitas vantagens para os estudantes, tais como: enfatizar a estrutura conceitual, mostrar que os
conceitos diferenciam quanto ao grau de inclusividade e generalidade em uma ordem hierárquica e
promover uma visão integradora daquilo que foi ensinado em sala de aula, ou seja, fazer uma
apresentação de conceitos.
Já do ponto de vista das desvantagens segundo os autores, se o mapa conceitual não tiver
significado para o discente, eles podem entender como algo somente para memorização, os mapas
podem ser confusos e complexos e podem dificultar a apropriação do conhecimento e por último os
mapas prontos podem inibir as habilidades dos educandos, ou seja, mapas com as percepções e
referências dos docentes, sem a participação do discente no processo de construção.
Moreira (2010; 2012) salienta ao professor que ao utilizar o mapa conceitual, deve-se ter um
compromisso com clareza e evitar apresentação de um mapa conceitual muito complexo, ou seja,
que abrange todas possíveis ligações entre conceitos sobre determinado assunto. Propõe ainda, a
importância de explicar aos alunos as finalidades e encorajá-los a construírem seus próprios mapas
conceituais, para que possam se familiarizar com esta técnica.
Zabala (1998, p. 97) estabelece a necessidade de ao ensinar, “[...] provocar desafios que
questionem os conhecimentos prévios e possibilitam as modificações [...]”.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Após realizar pesquisa (GOMES, 2020) com professoras de 4º e 5º anos do Ensino
Fundamental de escolas do município em Guarujá- SP, sobre o que eles entendem por
aprendizagem significativa, observou-se a necessidade de propor esclarecimentos, assim como
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disponibilizar mais informações sobre como utilizar os organizadores prévios e mapas conceituais
em sala de aula.
Na referida pesquisa (GOMES, 2020) foi verificado, por meio das respostas das professoras
participantes, um distanciamento do conceito aprendizagem significativa, um desconhecimento de
organizadores prévios e de como usar os mapas conceituais, sendo então, necessário como plano de
ação, divulgar e compartilhar conhecimentos e propor estratégias facilitadoras para subsidiar a
prática do professor em sala de aula no que se refere à aprendizagem significativa.
Para divulgar e compartilhar as ações pertinentes à prática docente criou-se um aplicativo,
no ‘Fábrica de Aplicativo’ - https://fabricadeaplicativos.com.br/ - intitulado “Mudar para
significar”. Nesse aplicativo propõe-se um material com caráter instrucional e tem como objetivo
oportunizar informações sobre a aprendizagem significativa e atividades que facilitem e
demonstrem formas de como desenvolver mapa conceitual e organizadores prévios em sala de aula
e que favoreçam a construção do conhecimento. Essas atividades são propostas para o 4º, 5º e 6º
anos do Ensino Fundamental para qualquer componente curricular.
O aplicativo “Mudar para significar” está dividido da seguinte forma: Mapas conceituais do
4º ano, Mapas conceituais do 5º ano, Mapas conceituais do 6º ano, Mapas conceituais diversos,
Material instrucional e vídeos explicativos com demonstração de como construir mapa conceitual.
Após a construção do aplicativo, foi verificado que o número de usuários que emitiram
comentários avaliativos sobre o aplicativo assim como seu compartilhamento entre as pessoas e o
número de “curtidas”. Em um segundo momento foi averiguado questionamentos e perguntas sobre
os conteúdos expostos nos links do aplicativo. O aplicativo ‘Mudar para significar’ ainda está em
testagem e com isso, há a necessidade de ouvir o que o professor tem a dizer, sejam dúvidas ou
ideias dentro da temática do aplicativo, o que então o levou a ser divulgado no “You Tube” e
verificar se as visualizações estão em crescimento e comentários.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O aplicativo ‘Mudar para significar’ foi criado em 23 de dezembro de 2019 e tem como
endereço eletrônico https://app.vc/mudar_para_significar.
O aplicativo teve 20 compartilhamentos entre os usuários do Facebook e Whatsapp. Tem até
o presente momento 6 comentários avaliativos, tais como: ‘Amei este aplicativo que você criou,
você está de parabéns, achei um máximo, mudar para significar.’(sic) / ‘Parabéns, com estas
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demonstrações, o aluno vai ter interesse em aprender.’(sic) / Excelentes dicas para nos
professores.’(sic) / ‘parabéns pelo lindo trabalho, todas as dicas são maravilhosas neste aplicativo,
usei muitas dessas ideias com as turmas de 1º e 2º anos, deram super bem.’ (sic) / ‘Parabéns” (sic).
O aplicativo è muito bom para as crianças e os adultos.’(sic).
Nos comentários é possível perceber aspectos positivo do aplicativo ‘Mudar para significar’
no que se refere: a despertar interesse dos alunos; aplicabilidade em sala de aula. Verifica-se,
também, que não foram emitidos pontos negativos referindo-se ao aplicativo.
Até o presente momento houve 346 acessos e 93 `curtidas` no You Tube de professores da
Educação Básica, estudantes de pedagogia e de pais interessados no fazer docente em sala de aula,
33 inscritos no Canal do You Tube cujo o endereço eletrônico é https://www.youtube. com/results?
search_query=Elines+Saraiva.
O conteúdo dos links expostos no aplicativo propiciou uma interação entre perguntas e
respostas, tais como: ‘É possível trabalhar mapas conceituais e BNCC ao mesmo tempo?’ (sic) /
‘Essas estratégias também servem para escola pública, pois a situação é desafiadora? ‘Como aplicar
a aprendizagem significativa na educação infantil, se ela ocorre devido a junção do novo com o
conhecimento prévio do aluno?’ (sic) / ‘A aprendizagem significativa para ser aplicada eu preciso
conhecer as particularidades de cada aluno?’(sic) / ‘Gostaria de saber se a aprendizagem
significativa pode ser usada para crianças que aprendeu de forma mecânica?’(sic) / Qual a
importância da aprendizagem significativa na formação profissional?’(sic) /”Você acha que dá para
fazer mapa conceitual de uma música em Inglês?”(sic), etc.
Essas perguntas demonstram o interesse pela temática e possibilitam um diálogo teórico e
prático.
O aplicativo está subdividido em 6 links que propõem, atividades de conteúdos
sistematizados em mapas conceituais de 4º, 5º e 6º anos, Vídeos, Material instrucional, que
possibilitam ao professor uma visão geral de como relacionar os conceitos-chave de um
conhecimento, Mapas conceituais diversos com ênfase na formação docente, tal como temas que
possibilitem ao professor conhecer a teoria da Aprendizagem significativa entre outros.
CONCLUSÃO
O mapeamento conceitual é uma estratégia e pode ser usada em várias situações, tais como,
instrumentos de análise do currículo, técnica didática, recurso de aprendizagem, meio de avaliação.
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São recursos instrucionais que facilitam a prática docente e busca ajudar o discente a relacionar os
conceitos com significatividade lógica ou psicológicas ou ambas na estrutura cognitiva do
educando.
Com base nos levantamentos dos dados verifica-se que o número de acessos tem crescido,
assim como a participação dos usuários têm possibilitado maior interação com o assunto. O público
alvo, que são educadores têm mostrado interesse pelo assunto com perguntas e comentários, e foi
sugerida por participantes a possibilidade de publicar vídeos passo a passo de como construir um
mapa conceitual ao vivo e interativo, utilizando os conteúdos da prática docente.
Outro aspecto a considerar está na possibilidade de aprendizagem, também, por parte da
pesquisa, pois ao receber alguns questionamentos ainda não abordados , permite a imersão com
mais profundidade no tema .
Esperam-se mais participações e sugestões dos usuários e assim fomentar maior diálogo na
questão da aprendizagem significativa na formação docente continuada, por todos os segmentos
envolvidos na pesquisa.
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Resumo
Esta pesquisa visa investigar se um aplicativo, produto educacional de uma dissertação de mestrado
profissional em Ensino, está sendo acessado por profissionais da educação e quais comentários têm
sido emitidos. O aplicativo busca propor um fazer docente com ênfase na aprendizagem significativa
no que se refere à construção de mapas conceituais e organizadores prévios. A intenção da
pesquisadora ao elaborar o software foi possibilitar uma melhor interação entre o conhecimento
educacional existente e as necessidades profissionais dos docentes, mantendo uma relação de troca de
saberes, assim como promover um momento de reflexão sobre a teoria e o fazer docente. O conteúdo
dos links do aplicativo “Mudar para significar” foram parcialmente divulgados em um canal do You
Tube, criado pela pesquisadora. Foram quantificados os acessos, os compartilhamentos ao Aplicativo,
pelo Facebook e Whatsapp e os comentários e as perguntas feitas pertinentes ao assunto, foram
evidenciados na plataforma de compartilhamento You Tube. O número de acesso e as perguntas vêm
aumentando e comentários mostram o interesse e a satisfação das pessoas que se identificam como
profissionais da educação, assim como as perguntas denotam o interesse em se aprofundarem no
assunto abordado. O conteúdo dos links propõe estratégias para o fazer docente e que proporcione
uma apropriação de conhecimentos na estrutura cognitiva de quem aprende – docentes e discentes.
Espera-se que o aplicativo auxilie na prática em sala de aula, que favoreça as atuações docentes no
exercício do seu ofício e consequentemente promova um ensino facilitador e motivador para o
protagonista da aprendizagem, tendo em vista a aprendizagem significativa.
Palavras-chave: Mapa conceitual. Organizador prévio. Aprendizagem significativa. Aplicativo. Prática
docente.
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Resumo
Um dos desafios para implementar políticas de formação de professores – inicial ou continuada – é a
efetivação de diálogos empáticos entre a universidade e a escola. Durante muito tempo, a universidade
foi vista como o lugar privilegiado de produção de conhecimentos os quais a escola deveria reconhecer
como os únicos válidos e apenas consumir, sem questionar. Por outro lado, no chão da escola, a teoria,
na prática, era vista como “outra coisa”, sendo o saber-fazer muitas vezes compreendido como algo
apartado de sistematização e de explicações teoricamente fundamentadas. Este painel assume como
perspectiva teórica comum a autorregulação, uma das microteorias desenvolvidas pelo psicólogo
canadense Albert Bandura e que compõe a Teoria Social Cognitiva (TSC). A TSC busca compreender e
explicar o desenvolvimento e funcionamento humanos a partir de relações de reciprocidade entre
comportamento, fatores pessoais e fatores ambientais. O constructo da autorregulação diz respeito a
um processo no qual as pessoas gerenciam, de forma intencional e voluntária, seus pensamentos,
comportamentos e sentimentos, para atingir objetivos estabelecidos em diferentes áreas da vida.
Compreende-se essa perspectiva teórica como uma profícua ferramenta de formação e de mediação
didática, tendo em vista que, a partir dela, é possível pensar em estratégias que podem vir a favorecer o
processo de ensino e aprendizagem na formação de profissionais na área da Educação e da Saúde. O
primeiro texto que compõe o painel narra o processo de apropriação do referencial da autorregulação
por uma professora-pesquisadora de um Colégio Federal de Educação Básica, Técnica e Tecnológica
do Rio de Janeiro, durante o desenvolvimento de sua pesquisa de Mestrado Profissional sobre
resolução de problemas em Matemática e que resultou na criação de uma história-ferramenta para o
quinto ano do Ensino Fundamental. O segundo texto relata uma experiência de ensino e pesquisa
consolidada, realizada no âmbito de uma disciplina eletiva, oferecida em um Programa de PósGraduação em Ciências Médicas de uma universidade pública no Rio de Janeiro. O referencial da
autorregulação foi abordado na disciplina como possibilidade para a realização de pesquisas de
intervenção em Educação em Saúde voltadas à Educação Básica e a contextos não escolares. O terceiro
texto relata uma experiência de formação continuada nos Anos Iniciais, mediada pelo referencial da
autorregulação, desenvolvida a partir de uma parceria entre universidade e escola básica, em um colégio
de aplicação de uma universidade do interior de Campinas. Entre os resultados dessa experiência
destacam-se o protagonismo dos docentes envolvidos, na busca por soluções para os problemas
enfrentados no processo de ensino e a conscientização destes sobre a necessidade de planejar, colocar
em prática e avaliar os caminhos percorridos. As três experiências relatadas têm em comum, além do
referencial teórico, o desejo de contribuir para a melhoria da Formação Docente por meio da
construção coletiva e do diálogo empático. Esse desafio inclui, sobretudo, a disponibilidade de
conhecer as perspectivas dos outros – docentes, discentes, comunidade escolar, pesquisadores, usuários
dos sistemas de saúde e profissionais da saúde – e reconhecer que é necessário aliar o saber teóricoprático das práticas profissionais aos saberes teóricos produzidos no interior das universidades.
Palavras-chave: Autorregulação; formação de professores; Educação Básica; Saúde.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3567

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

UMA PROFESSORA PESQUISADORA EM CONSTRUÇÃO: A TEORIA DA
AUTORREGULAÇÃO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Maria Elizabeth Diniz – CPII
Katia Regina Xavier da Silva – CPII

INTRODUÇÃO
Este trabalho versa sobre o processo de constituição de uma professora dos Anos Iniciais em
uma professora-pesquisadora, no decurso do desenvolvimento de um produto educacional e de uma
dissertação de mestrado, que tiveram como base teórica a Teoria da Autorregulação da
aprendizagem de Bandura (1986). A pesquisa na e sobre a prática se inseriu nesse processo como
elemento da identidade profissional docente e possibilitou construção de saberes (NUÑEZ;
RAMALHO, 2005).
O processo foi desenvolvido em quatro etapas, que seguiram o modelo proposto por
Zimmerman (2013) e chamado por Rosário (2004) de Planejamento, Execução e Avaliação
(PLEA). A primeira etapa, denominada antevisão, foi anterior à escrita da dissertação, e constou da
elaboração reflexiva das inquietações e desejos da professora-pesquisadora para construir o objeto
de estudo, a partir da interlocução entre os referenciais teóricos e a prática docente. Na fase
seguinte, o planejamento estratégico, passou-se da elaboração reflexiva à construção de planos de
ação e respectiva análise das condições de possibilidade de concretização do planejamento. Na
terceira fase, a execução, o plano foi colocado em prática, os resultados foram monitorados durante
o processo e a vigília foi constante para não perder o foco no que foi pretendido. Na última etapa, a
fase de avaliação, houve um intenso investimento na autorreflexão sobre o que foi possível atingir,
sobre o que era necessário rever, para, assim, fazer novos planejamentos.
Para que a pesquisa se efetivasse foi preciso a consolidação de alguns saberes importantes,
sobretudo na área da metodologia científica, o levou a professora-pesquisadora a pensar a pesquisa
educacional em diálogo com outros interlocutores, no caso os estudantes e professores envolvidos
no processo. Demo (1996) afirma que se a pesquisa precisa comunicar, a pessoa que pesquisa deve
ser capaz de produzir instrumentos e procedimentos de comunicação. O professor-pesquisador
nessa condição torna-se participativo e emancipado, deixa de “ser levado a fazer algo” e passa a ter
mais autonomia no seu fazer pedagógico.
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Uma possibilidade de construção de saberes é a produção de materiais didáticos. A cada ano
letivo que se inicia, novas propostas surgem para se pensar num planejamento para aquela turma,
naquele novo ano. O que foi produzido anteriormente costuma ser aproveitado, claro, mas sempre
há um novo desafio pela frente. O perfil das turmas muda, o mundo muda junto e não há como
reproduzir sempre a mesma atividade. Algumas propostas bem-sucedidas dão gosto de mantê-las
ali, vivas, e costumam ser lembradas com carinho pelos estudantes que “passam de ano”. Embora
essa construção seja inerente ao ofício do professor, não é uma tarefa fácil. Requer tempo de
pesquisa, de conhecimento do grupo a que se destina as atividades, de parceria com os professores
das outras disciplinas, de tempo disponibilizado pela escola para se fazer tudo isso. É um prazer
enorme poder olhar o rosto de cada estudante ao se deparar com algo que ele se identifica, onde ele
se sente representado. Pensar num planejamento contextualizado com a vida dos estudantes é ter
empatia para com a turma e acreditar que a educação deve ser transformadora.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A escrita do produto educacional desenvolvido na dissertação foi pensada a partir da
demanda da prática de sala de aula e antes de propor algo para ensinar para os estudantes, o
primeiro passo foi pensar sobre o que deveria ser aprendido pela professora-pesquisadora. E esse
pensar iniciou com um questionamento: - Mas aprender o quê? Já ensino há tantos anos, sei
planejar, desenvolver uma aula, programar as atividades, expor meus conhecimentos científicos
sobre determinado assunto... tudo isso já é conhecido.
Não raro, os professores se sentem seguros em abordar os conteúdos disciplinarmente e para
ensinar algo que fuja desse padrão tradicional é preciso aprender como se faz para depois ensinar.
Aprender a fazer pesquisa, e se aprende a fazer pesquisa, fazendo pesquisa. De acordo com Nuñez e
Ramalho (2005, p. 104),
A pesquisa supõe uma preparação inicial e sistemática como elemento da formação e
do desenvolvimento profissional dos professores. Essa formação consiste em fomentar
atitudes positivas para a pesquisa, pois pesquisar implica plasticidade nas ideias sobre
a realidade educativa, além da disposição de participar da busca de formas
democráticas de educação. Dessa maneira, a pesquisa se integra à própria concepção
de professor profissional.

A preparação inicial a que se refere os autores se dá dentro de uma sala de aula e tem
continuidade na formação acadêmica. A concepção do produto educacional desenvolvido na
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dissertação se deu no chão da escola, no cotidiano escolar, e se estendeu para o grupo de pesquisa
da escola e depois para o mestrado. Um material didático produzido por uma professora da
Educação Básica, que pesquisa a sua prática a partir da busca de respostas – ainda que provisórias –
para os problemas da sua prática. A primeira opção foi escrever um material para os docentes, mas
depois, ao longo do processo de orientação foi abraçado o desafio de produzir um material didático
que não representasse o tempo todo o professor ensinando, mas os próprios estudantes ensinando,
apontando o protagonismo do estudante no processo de ensino e aprendizagem.
O construto da autorregulação da aprendizagem busca exatamente trazer esse estudante para
desempenhar um papel ativo na sua aprendizagem, desenvolvendo suas habilidades e competências.
Frison e Simão (2013, p. 5) destacam a função do professor em criar situações de confronto de
ideias, de interação, de trocas entre os pares, de tomada de decisão no espaço escolar para que o
estudante se sinta capaz de expor o que pensa, de elaborar argumentos, de construir justificativas e
consiga, desse modo, planejar sua vida para alcançar seus objetivos. Segundo essas autoras, “o
aprendiz avança primeiro por processos controlados pelo meio (regulação), passando depois à
autorregulação ao planejar, executar e avaliar a sua ação”.
No caso da professora-pesquisadora protagonista deste relato, o processo de autorregulação
da aprendizagem iniciou na vida cotidiana, primeiro como professora e depois, como pesquisadora.
Esse processo fomentou ideias para a construção de um produto educacional que visava incentivar
os estudantes a pensar sobre como estão estudando e resolvendo problemas matemáticos. As seções
que virão a seguir se propõem a apresentar, descrever e refletir sobre as fases de desenvolvimento
da pesquisa de mestrado, a partir do referencial da teoria da autorregulação da aprendizagem.
PRIMEIRA FASE (ANTEVISÃO)
A fase da antevisão representa o movimento de reflexão sobre os motivos que foram
determinantes para o desenvolvimento da pesquisa e do produto educacional. A partir da
experiência em sala de aula a professora-pesquisadora manifestou o desejo de dar prosseguimento
aos seus estudos, como também de atender uma demanda que se apresentava nas aulas de
Matemática: ensinar os estudantes a resolver problemas. Pensar sobre o que pesquisar não foi uma
tarefa fácil, pois há inúmeras possibilidades de estudo, tanto pelo viés do desejo de aprofundar
algum conhecimento quanto pelas carências que se apresentam na educação pública brasileira.
Entretanto, algo foi determinante para a escolha do tema e do material a ser desenvolvido: o grupo
de pesquisa. A convivência com os pares, as trocas vividas com os professores mestres e doutores
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influenciaram a decisão da professora em escolher escrever a história-ferramenta Nossa turma tem
um problema.
Dois professores do grupo de pesquisa já haviam desenvolvido seus produtos educacionais
sob a forma de história-ferramenta como resultado tangível da pesquisa de Mestrado Profissional no
XXX. Especificamente em um deles, o livro E aí, Chloé? (QUINTANS; XAVIER, 2017), a
professora-pesquisadora teve a oportunidade de acompanhar mais de perto o processo de escrita.
Ela queria que o seu produto fosse voltado para as crianças, que elas pudessem se identificar com as
personagens e que isso fosse uma maneira de sensibilizá-los para o objetivo principal: desenvolver
estratégias para resolver problemas em Matemática. Tendo definido o produto educacional, os
estudos do referencial teórico foram aprofundados; foi feito um levantamento de dados em
plataformas digitais sobre pesquisas com a temática abordada e selecionados possíveis trabalhos
que fossem dirigidos para o público alvo da investigação. Os resultados dessa busca contribuíram
para revelar a relevância a originalidade da pesquisa que estava se iniciando.
A fase seguinte do ciclo autorregulatório da escrita da dissertação e do produto educacional
foi a construção do projeto de pesquisa, com o embasamento teórico para fundamentar o que se
pretendia escrever. A ideia principal do produto educacional era relacionar as estratégias de
autorregulação de aprendizagem com a resolução de problemas em Matemática. A professorapesquisadora foi em busca, portanto, de referenciais teóricos que pudessem dialogar com o que
pretendia tratar no trabalho.
SEGUNDA FASE: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Nesta fase, teve início o planejamento das ações para elaborar o projeto de pesquisa e o
produto educacional. Esse planejamento envolveu a organização de um cronograma de atividades,
juntamente com a professora orientadora. Em seguida, tanto o levantamento de pesquisas nas bases
de dados quanto o estudo do referencial teórico foram aprimorados. A licença concedida pela
instituição na qual a professora-pesquisadora trabalha foi concedida e ela pôde se dedicar
integralmente à dissertação, como também às outras disciplinas que ainda estavam previstas para
serem cursadas no Mestrado. Vale ressaltar que conciliar os estudos com o ofício de professora não
é fácil, pois o trabalho não se encerra ao sair da escola, ele continua em casa, na biblioteca, na sala
dos professores. Portanto, é importante valorizar o tempo de estudos da professora e a licença de
afastamento para estudos é uma forma de valorização em que o professor tem a oportunidade de se
dedicar mais.
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Também foram estabelecidos no planejamento os prazos de leitura para a revisão de
literatura, possíveis apresentações de trabalhos com o objetivo de divulgar a pesquisa que estava se
construindo e de buscar interlocutores que pudessem contribuir com o processo de escrita do
material.
A parceria construída entre a professora-pesquisadora e a orientadora e a elaboração do
cronograma foram fundamentais para que se pudesse iniciar o processo de pesquisa e escrita com
mais segurança. Nos encontros de orientação, a professora-pesquisadora fazia anotações sobre o
que considerava importante para o planejamento como mestranda e professora em processo de
autorregulação da aprendizagem e para que pudesse gerir o tempo e os recursos. Bandura (2001) diz
que uma das principais capacidades humanas é a possibilidade de antecipar um pensamento quando
se tem determinado objetivo. Ao usar o pensamento antecipatório, o sujeito regula o seu
comportamento para alcançar o que foi planejado, pensando em coisas que podem dar errado – a
fim de prever possíveis problemas – e em resultados esperados – com o intuito de imaginar as
possíveis gratificações. Foi um grande desafio estudar a teoria e tentar colocar em prática os
construtos da teoria da autorregulação. Foram necessários vários tipos de reorganização para
começar a pesquisa e traçar um planejamento estratégico foi fundamental para que a professorapesquisadora pudesse se engajar no propósito que se iniciava.
Com o planejamento organizado, a fase seguinte do trabalho foi a execução do que havia
sido almejado: a elaboração da História-Ferramenta Nossa Turma tem um Problema. Na próxima
seção, será apresentado o referencial teórico que embasou a escrita do produto educacional, o
monitoramento das tarefas, a avaliação sobre os prazos, os momentos de autorreflexão e avaliação
final das ações.
TERCEIRA FASE: EXECUÇÃO, MONITORIZAÇÃO E CONTROLE VOLITIVO
Esta fase representa o início da etapa de execução das ações que foram planejadas na fase
anterior. A primeira atitude tomada foi escolher o melhor ambiente para realizar os estudos; em
seguida, foram colocadas em prática algumas estratégias de autorregulação (ZIMMERMAN;
MARTINEZ-PONS, 1986); a estrutura ambiental foi devidamente ajustada; e foram usadas
algumas “estratégias de aprendizagem e técnicas de estudo voltadas à manutenção da concentração”
(BORUCHOVITCH; GANDA, 2018, p. 74). O grande desafio foi conseguir estabelecer um
ambiente que possibilitasse a necessária concentração nos estudos. Esse ambiente deveria ser
confortável e não ter muitos distratores. A residência da professora-pesquisadora foi considerada o
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ambiente mais propício, pois lá estavam os livros para consulta e mudar de local significava ter que
levar as referências junto. Entretanto, foram escolhidas duas bibliotecas como ambientes
alternativos de estudo: a biblioteca do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e a biblioteca da
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio De Janeiro (UERJ). Nesses dois espaços
nasceu grande parte da história-ferramenta.
O maior desafio foi mesmo tentar eliminar tudo que a distraía. Deixar de olhar o celular, as
mensagens do Whatsapp, o Instagram e saber das últimas notícias da política foi um exercício
diário. Manter o celular no modo avião, colocar pequenas metas como número de páginas por hora,
ajudaram muito nesse momento. Sair do Facebook foi outra atitude que ela precisou tomar para
poder fazer render o trabalho. Todas essas mudanças têm muito a ver com o conhecimento sobre as
estratégias de autorregulação. Neste sentido, que a própria experiência da professora-pesquisadora
como estudante de mestrado seria importante para a escrita do produto educacional, que é voltado
para ensinar algumas dessas estratégias para resolução de problemas em Matemática.
O projeto da pesquisa foi sendo escrito concomitantemente ao produto educacional. Ela
buscou outras professoras que escreveram seus produtos no Mestrado Profissional, consultou as
pesquisas e procurou desenvolver o trabalho numa linha semelhante. A qualidade das produções
dos pares serviu como fonte de inspiração e força. As reuniões com o grupo de pesquisa também
foram importantes para conversar sobre a teoria, trocar informações e tirar dúvidas a respeito do
que estava sendo planejado. Os prazos estabelecidos foram quase integralmente cumpridos e os
resultados ocorreram dentro do esperado. A qualificação da banca veio um mês após o que tinha
sido planejado e a submissão do projeto à Plataforma Brasil se concretizou somente após a banca de
qualificação. Com a autorização da pesquisa em novembro, o trabalho de campo foi iniciado.
Não foi uma tarefa fácil escrever a dissertação e o produto nesse período. A banca de
qualificação aconteceu dia 21 de outubro de 2018 em meio ao processo eleitoral dos cargos ao
executivo e legislativo. A conjuntura foi pouco favorável para uma escrita tranquila. Mas a
professora-pesquisadora precisou fazer escolhas e estabelecer prioridades para que o projeto fosse
concluído a qualificação ocorresse. Com metas estabelecidas, controle das vontades (controle
volitivo) que, na ocasião eram a de estar mais presente nas campanhas para o candidato à
presidência que ela achava mais preparado para lidar com os problemas do Brasil e, principalmente,
da educação pública. As parcerias da orientadora e da terapeuta foram importantes para conduzir o
processo de forma mais produtiva e manter o foco no que precisava ser feito. Com o texto
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qualificado, o produto educacional ganhando novos capítulos e os resultados preliminares da
primeira intervenção didática foram planejados os novos passos para o ano de 2019.
QUARTA FASE: REFLEXÃO/AUTORREFLEXÃO
Esta fase foi fundamental para analisar os resultados obtidos com vistas ao planejamento
pensado no início do processo, como também avaliar as condições emocionais em relação ao
cumprimento das metas. Segundo Boruchovitch e Ganda (2018, p.75), “a fase de autorreflexão é
formada pelo autojulgamento e pelas autorreações. Uma vez concluída a tarefa, o sujeito faz uma
avaliação do processo e atribui causas aos resultados alcançados”. Com o projeto de pesquisa
qualificado e a pesquisa de campo iniciada foi necessário fazer uma avaliação dos resultados a
partir dos objetivos traçados no início do planejamento e uma autorreflexão sobre o próprio
comportamento diante das demandas da escrita. Uma nova licença para afastamentos para estudos,
foi solicitada. Com isso, a professora-pesquisadora se sentiu mais tranquila para manter a rotina de
estudo e focar na coleta de dados, tarefa que continuou no início do ano letivo. A partir das
sugestões das professoras na banca de qualificação e dos comentários dos estudantes na intervenção
com os primeiros capítulos do livro, foram traçados novos objetivos, como também pensar sobre
algumas modificações no produto, assim como no referencial teórico. Além dos encontros para a
orientação individual, foram feitas reuniões presenciais com o grupo de pesquisa que envolveram o
estudo da teoria, a apresentação das pesquisas em desenvolvimento pelos mestrandos e mestrandas
e encontros virtuais periódicos com o grupo de pesquisa coordenado pela professora XXXX,
professora da XXXX que também estuda a Teoria da Autorregulação.
Com o novo planejamento estratégico organizado, os novos objetivos foram colocados em
foco. Mesmo com a disponibilidade de tempo da licença para estudos, pôr em prática tudo que
ainda tinha que ser feito não foi uma tarefa fácil. A conjuntura política atravessou a rotina da
professora-pesquisadora, assim como a própria pesquisa, de certa maneira. Por mais que a temática
tenha sido para o ensino da resolução de problemas, com um aporte teórico da psicologia da
educação, a professora sentiu a necessidade de reler Paulo Freire. Muito por conta de todo o ataque
que a obra vem sofrendo pelos adeptos do atual governo. Escrever a dissertação e ter conhecimento
por meio dos telejornais e das redes sociais que a educação sofreria um corte de 30% no orçamento
para as universidades e institutos federais de ensino causou angústia à professora-pesquisadora.
Esse pronunciamento do governo causou uma mobilização grande e as instituições, sindicatos e

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3574

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

partidos políticos começaram a se organizar para manifestar a insatisfação com a medida e com a
falta de planejamento do ministério para as questões urgentes da educação.
Nesse momento, a professora-pesquisadora não ficou alheia ao que estava acontecendo e foi
às ruas se unir aos professores e estudantes. Certamente ela ficou apreensiva com o tempo que
estava deixando de escrever um parágrafo da dissertação, mas atendeu uma demanda e lembrou de
Freire (1996, p.79):
A rebeldia enquanto denúncia precisa se alongar até uma posição mais radical e
crítica, a revolucionária, fundamentalmente anunciadora. A mudança do mundo
implica a dialetização entre a denúncia da situação desumanizante e o anúncio de sua
superação, no fundo, o nosso sonho.

Mesmo tendo várias leituras ainda por fazer e tendo que manter o andamento da pesquisa, a
obra de Paulo Freire deu ânimo e para que o que ela estava fazendo pudesse fazer sentido. A partir
da leitura desse trecho ela reconheceu que a escrita de uma dissertação pode ser um ato
revolucionário. Escrever um produto educacional para crianças também. E toda essa reflexão a fez
retornar para a escrita do texto. Após as manifestações de 15 e 30 de maio de 2019 contra os cortes
na educação, ela voltou a focar na finalização das transcrições das entrevistas e na análise dos dados
da pesquisa. A escrita do diário de campo foi finalizada e a última etapa do cronograma foi
cumprida. Estudar as estratégias de autorregulação e colocá-las em prática no processo de pesquisa
a ajudou muito para que ela concluísse o trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conhecer a teoria da Autorregulação foi importante para a construção do trabalho de
pesquisa, como também para a formação docente da professora-pesquisadora que protagonizou este
relato de experiência. Em muitos momentos ela acreditou que não conseguiria concluir o que havia
planejado. Por mais que tivesse estabelecido um compromisso com o mestrado, com a orientadora,
com a escola, tinha o compromisso assumido com ela mesma e foi, nesse momento, que ela
percebeu que era necessário fazer uso de estratégias de autorregulação e desempenhar um papel
ativo na própria aprendizagem, a fim de desenvolver as próprias habilidades e competências. A
professora-pesquisadora conseguiu realizar uma análise sobre o que tinha planejado, executou as
tarefas e avaliou os próprios resultados, observando constantemente o próprio comportamento
diante dos desafios e novas demandas. A necessidade de fazer esse relato no texto da dissertação de
mestrado veio de encontro com a escuta de professoras como ela, há muitos anos na sala de aula,
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afastadas do mundo acadêmico e que percebem a importância da pesquisa na educação básica, que
registram suas produções e buscam referencial teórico para aprimorar o debate.
Ao concluir a pesquisa, a professora se deparou com uma professora-pesquisadora em
formação que pretende continuar a promover a aprendizagem autorregulada e auxiliar os estudantes
a assumirem as responsabilidades do seu próprio processo de aprendizagem. O compromisso
estabelecido é com o ensino e a aprendizagem dos estudantes.
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ANEXOS
Quadro 1. Fases do ciclo autorregulatório da escrita do produto educacional
Fase

Ação

Desdobramentos
Motivação para a escrita do
material didático para auxiliar os

1ª fase: antevisão

Motivação para a

estudantes a se sentirem mais

pesquisa. Pretensões e

confiantes para resolver problemas

inquietações.

em Matemática a partir das
estratégias de autorregulação da
aprendizagem.

2ª fase: planejamento estratégico

Elaboração de um plano,

Organização de um cronograma

levantamento e seleção

com as atividades a serem
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de informações,

desenvolvidas para a escrita.

avaliação dos recursos.

Levantamento de dados sobre
pesquisas realizadas anteriormente
sobre a temática. Verificação da
relevância dos temas.
Início da escrita da dissertação e do

3ªfase:
Execução/monitoramento/controle
volitivo

Empenho na realização

produto educacional.

da tarefa, controle da

Gerenciamento do ambiente para

atenção, procura de

elaborar o produto e desenvolver a

ajuda, eliminação de

dissertação. Compartilhamento da

distratores, revisão e

história-ferramenta com o grupo de

correção da escrita.

pesquisa. Banca de qualificação.
Pesquisa de campo.
Reflexão sobre o que foi planejado
inicialmente. Elaboração de novas

4ª fase:

Avaliar resultados, rever

Reflexão/autorreflexão

o plano e as estratégias.

estratégias. Estabelecimento de
novas metas. Finalização do texto
do produto a partir das apreciações.
Desenvolvimento da dissertação.

Revisão e correção.
Fonte: Adaptado de LOPES DA SILVA et al. (2004).

(RE)PENSAR A PRÁTICA PROFISSIONAL DA ÁREA DA SAÚDE SOB AS LENTES DA
TEORIA SOCIAL COGNITIVA: ESTRATÉGIAS DE ENSINO E MEDIAÇÕES DIDÁTICAS
Bruno dos Santos Gouvêa – CPII
Thaís Porto Amadeu – UERJ

INTRODUÇÃO
Concepção de formação de professores e de profissionais para a Educação em Saúde
O presente texto é um relato de experiência de ensino consolidada no âmbito da disciplina
eletiva intitulada “Desafios em Educação em Saúde”, que faz parte do Programa de Pós-Graduação
XXXX. Esta disciplina conceitual e metodológica tem sido oferecida nesse programa de Mestrado e
de Doutorado acadêmico desde o primeiro semestre de 2016 e está em sua terceira edição em 2019,
tendo como fundamentação teórica a Teoria Social Cognitiva (TSC) de Albert Bandura. Neste
artigo, o objetivo é descrever os caminhos teórico-metodológicos empregados nesta disciplina
eletiva desde sua concepção até a construção do livro, que está em desenvolvimento, sobre
“Práticas profissionais na área da saúde pelas lentas da TSC”.
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A TSC, idealizada e sistematizada por Albert Bandura, tem por objetivo explicar o
funcionamento humano. Dentro dela, há uma série de microteorias. A teoria da autorregulação
(BANDURA, 1991) e a teoria da autoeficácia (BANDURA, 1997) constituem dois exemplos que
ilustram a possibilidade promover um ensino reflexivo e centrado em um(a) aluno(a), que, segundo
Bandura (1998), por suas capacidades humanas básicas (simbolização, antecipação, autorreflexão e
autorregulação), tem potencial para agir ativamente em busca de alcançar seus objetivos de vida,
sejam eles de aprendizagem ou de saúde. Refletir sobre como abordar a TSC em pesquisas de
intervenção voltadas à Educação Básica e a contextos não escolares é um desafio. Nesse sentido,
acreditamos que a TSC pode ter uma dupla função: a) atua como uma lente (AZZI, 2016) para
compreender aspectos específicos da ação humana, por meio de construtos como a autoeficácia,
autorregulação e a regulação emocional; b) ferramenta que pode fundamentar a estruturação
teórico-metodológica dessas pesquisas.
A saúde, na perspectiva da TSC, é resultado de uma interação complexa entre a influência
autorregulatória, atributos biológicos e influências socioestruturais (presença ou ausência de
infraestrutura e de políticas públicas de saúde) (BANDURA, 1998). Pretende-se, assim, superar as
limitações da compreensão de que as mudanças na condição de saúde se restringem ao indivíduo. O
desenvolvimento da autoeficácia coletiva (crenças nas capacidades de um grupo ou uma
coletividade em realizar determinada tarefa em um domínio específico) é uma porta importante a
ser aberta, a fim de desenvolver a eficácia pessoal e para construir políticas públicas de saúde. O
caminho que encontramos para desenvolver essa eficácia coletiva é por meio da formação de
equipes multiprofissionais.
Recorremos à incorporação dos conceitos ligados à TSC no habitus profissional na
perspectiva de Bourdieu (SETTON, 2002), a fim de esclarecer como essa eficácia coletiva pode ser
fomentada. Trata-se de uma proposta na qual o profissional aprende, apreende, internalizando esses
conceitos em sua prática, de modo que propostas de intervenção não tenham uma terminalidade
específica. O profissional de educação, o professor ou profissional de saúde estão a todo momento
preocupados em solucionar problemas que os cercam, tendo como fundamentação teórica de suas
ações a TSC. Acreditamos que os conceitos de agência humana, autoeficácia e autorregulação
podem subsidiar a compreensão desses profissionais em relação ao funcionamento humano e
orientar as práticas profissionais, de forma a ampliar ou maximizar os resultados dessas práticas. Se
o objetivo é ensinar o usuário do sistema de saúde controle de hábitos saudáveis, é necessário que o
profissional entenda que esse controle não depende exclusivamente da pessoa, pois há um ambiente

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3578

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

que pode influenciá-lo de uma forma ou de outra na modificação desse comportamento. Em outras
palavras, quanto maior a percepção da capacidade do indivíduo de controlar seus hábitos, maior a
tendência desse comportamento ser efetivo e duradouro. A adoção de um percurso estruturado de
estabelecer metas, escolher as melhores estratégias e avaliar o desempenho é um caminho mais
seguro para que o indivíduo consiga obter resultados melhores para a adoção e/ou manutenção de
hábitos saudáveis.
O espírito da relação entre teoria e prática dos nossos grupos de pesquisa, denominados
XXXX, caminham no seguinte sentido: “A teoria orienta, define classes infinitas de possíveis e de
impossíveis, mas não pode predizer nem produzir a solução” (CASTORIADIS, 1987, p.41). A TSC
traz classes de possiblidades para que possamos orientar nossas intervenções em Educação e em
Educação em Saúde.
O texto deste artigo foi organizado em três seções. A primeira aborda alguns construtos que
serviram como estratégias formativas e mediações didáticas para pensar a Educação em Saúde ao
longo da referida disciplina. A segunda seção descreve o percurso metodológico adotado até a
proposta de elaboração de um capítulo de livro, fundamentado em um de três construtos
relacionadas à TSC. A terceira seção apresenta a análise do processo de construção dos trabalhos
finais de curso nas três edições do curso, por meio de estratégias e mediações didáticas pautadas na
TSC e em uma formação centrada na prática.
ALGUNS CONSTRUTOS RELEVANTES PARA PENSAR A EDUCAÇÃO EM SAÚDE:
AUTOEFICÁCIA, AUTORREGULAÇÃO E AUTOGERENCIAMENTO
Retomando a citação de Castoriadis (1987), algumas das classes de possibilidades que a
teoria banduriana nos oferece para pensar a Educação em Saúde são a teoria da autoeficácia e a
estrutura causal multifacetada da TSC aplicada à saúde. Em seus textos, Bandura (1997) afirma que
a teoria da autoeficácia pode ser aplicada a diversas esferas das relações humanas desde as
organizações, Educação, Esportes e a Saúde. Nessa teoria, há algumas premissas importantes que
podem ser sintetizadas em: expectativas de eficácia (expressão adotada no texto de 1977) e
expectativas de resultado. Em primeiro lugar, o indivíduo decide se engajar em um dado
comportamento, se ele acreditar que será capaz de dominá-lo. Ao tomar essa decisão, ele faz
julgamentos sobre suas crenças em realizar a tarefa (nomenclatura utilizada em textos mais
recentes, após 1997), com base em quatro fontes de informação: 1) experiências diretas prévias na
ação que se deseja dominar; 2) experiências vicárias - observações de pessoas com atributos
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físicos; sociais semelhantes ao observador; 3) persuasão social – palavras ou reações de incentivo
que encorajam a pessoa a ser capaz de realizar a tarefa; 4) estados fisiológicos – julgamentos
interpretativos sobre sensações como medo, ansiedade que servem como parâmetro para o
indivíduo avaliar como ou se ele será capaz de lidar com situações adversas para realizar a tarefa
almejada. Aliado às crenças de eficácia para realizar a tarefa, o indivíduo tem expectativas de
resultado, ou seja, ele(a) avalia que benefícios físicos, sociais e/ou afetivos ele(a) irá obter.
As crenças de autoeficácia exercem influência sobre o grau de complexidade das metas de
saúde que um indivíduo estabelece. Além disso, essas crenças determinam o quanto o indivíduo é
capaz de estabelecer e de cumprir metas de saúde, por exemplo, na presença de fatores
socioestruturais que dificultam a prática de um comportamento de saúde. Tome como exemplo uma
pessoa que deseja praticar exercícios físicos em um bairro violento e com pouca infraestrutura de
lazer. Segundo Bandura (1998, 2004), uma pessoa com altos níveis de autoeficácia seria capaz de
lidar com barreiras à prática de saúde desejada como a distância para o local de exercício e a falta
de tempo. Nesse exemplo específico, o indivíduo poderá buscar apoio social e encontrar formas de
praticar exercícios em bairros próximos, por exemplo. Além disso, por meio da eficácia coletiva
buscará maneiras de influenciar o poder público para providenciar segurança e equipamentos de
lazer para o entorno de sua residência. Pelas lentes da TSC, entende-se que o indivíduo é
influenciado pelo meio que o circunda, mas também é capaz de influenciar a modificação do
ambiente, o que é denominado por Bandura como reciprocidade triádica (BANDURA, 1998).
Outra classe de possibilidades da TSC é a teoria da autorregulação (BANDURA, 1991)
como ferramenta de formação profissional e de mediação didática. A autorregulação pode ser
conceituada como um processo de aquisição de habilidades efetivas que podem influenciar o
comportamento do indivíduo, por intermédio de subfunções psicológicas e via recompensas e de
mudanças ambientais que planejamos para nós mesmos (BANDURA, 1998). Por meio dessa teoria,
é possível ensinar estratégias para os indivíduos refletirem sobre os próprios comportamentos. São
três as subfunções no modelo de autorregulação: a) automonitoramento; b) processos de
julgamento; c) autoavaliação (BANDURA, 1991). O automonitoramento tem uma função
diagnóstica, de fornecer parâmetros para o indivíduo para estabelecer metas futuras. Além disso,
fornece evidências do progresso da mudança de comportamento desejado. Os processos de
julgamento, por sua vez, são efetuados, por meio de comparação, ao analisar desempenhos próprios
prévios, ao observar pessoas parecidas com o indivíduo ou via opiniões críticas de terceiros. A
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autoavaliação tem por propósito obter satisfação pessoal pela conquista alcançada ou para verificar
a distância entre as metas estabelecidas e os resultados alcançados.
Por fim, uma última classe de possibilidade teórica é o autogerenciamento, que, embora não
seja um construto específico da TSC, tem na teoria da autoeficácia de Albert Bandura um elemento
central para orientar as ações de profissionais e de pacientes no gerenciamento de doenças crônicas.
Diversos estudos buscam conceituar o que é autogerenciamento (VAN DE VELDE et al., 2019),
mas preferimos adotar a abordagem de Lorig (2003), por ser essa pesquisadora aquela citada por
Bandura (2005) ao mencionar esse construto. Segundo Lorig (2003), autogerenciamento envolve a
adoção de estratégias individualizadas destinadas a pacientes portadores de doenças crônicas sobre
como gerenciar a própria saúde. Duas diferenças básicas entre a autorregulação e o
autogerenciamento são o objetivo a que se destina cada construto e o público-alvo. Enquanto o
construto da autorregulação diz respeito à aprendizagem de conceitos teóricos e/ou procedimentos
(aprender as habilidades necessárias para realizar uma cirurgia ou para ensinar algum
conceito/tarefa), o autogerenciamento, por sua vez, se destina a ensinar estratégias para aprender a
lidar com uma doença crônica específica, de modo a melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
Um aspecto relevante mencionado pela autora é o fato de que todos esses indivíduos gerenciam a
doença de alguma forma, no entanto é importante ressaltar a maneira adequada de fazer isso. Não
se trata de uma abordagem exclusivamente individual, pois requer a aprendizagem de estratégias
que devem ser necessariamente mediadas por um profissional ou por um modelo experiente
(alguém que possui uma doença similar e que já passou por um programa de aprendizagem de como
autogerenciar a saúde).
O programa de autogerenciamento proposto por Lorig (2003) tem apresentado melhora
significativa na condição de saúde de pacientes e com redução de custos para o sistema de saúde
(AHN et al., 2013) e envolve algumas habilidades centrais que são baseadas no desenvolvimento de
crenças de autoeficácia para lidar com doenças crônicas. A primeira etapa do programa se refere ao
estabelecimento de um plano de ação semanal juntamente com um profissional de saúde, quando
o(a) paciente avalia suas experiências diretas para lidar com o problema específico que ele(a)
pretende solucionar. Em um ambiente agradável e com a presença de outros pacientes com doenças
crônicas são elaboradas metas semanais e realizáveis. Mediadas por especialistas ou por pares como
tutores, as experiências vicárias (modelação) são inseridas no programa por meio de materiais
escritos ou em vídeo nos quais há informações e estratégias específicas sobre como lidar com uma
doença crônica específica e pacientes (que servem de modelo positivo) que já obtiveram melhoras

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3581

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

nas suas condições de saúde narram suas experiências. A reinterpretação dos estados fisiológicos
ocorre quando os pacientes recebem explicações de especialistas de que seus sintomas têm diversas
causas, de modo que eles compreendam que nem toda fadiga, por exemplo, é decorrente de sua
condição de saúde, pois pode ser reflexo de um baixo nível de aptidão física. A persuasão social,
por sua vez, é fomentada por palavras de incentivo de amigos ou parentes que estão engajados nesse
tipo de programa e que obtêm bons resultados. É interessante ressaltar que as crenças de eficácia
para lidar com um problema específico como dor lombar são avaliadas semanalmente, de modo a
verificar se as metas de cada paciente devem ser ajustadas.
PERCURSO METODOLÓGICO
Formação centrada na escola e em espaços colaborativos de formação
A metodologia de ensino empregada na disciplina é caracterizada como pesquisa-ação
coletiva (NUÑEZ; RAMALHO, 2005), uma vez que os docentes responsáveis e mais experientes
auxiliam no processo de pesquisa-ação que requer a análise sobre como identificar, compreender e
propor soluções para problemas práticos, a partir da lente da TSC. Trata-se de um olhar
investigativo sobre a prática profissional, de profissional-pesquisador e de professor-pesquisador.
Utilizamos uma abordagem qualitativa para analisar o processo de construção dos trabalhos de
conclusão de curso, a fim de investigar os olhares dos docentes e dos discentes envolvidos.
Os objetivos da disciplina foram os seguintes: 1. discutir as contribuições da TSC para a
superação de dificuldades de natureza didática e epistemológica, no contexto das ações de
Educação em Saúde de equipes multiprofissionais; 2. problematizar a influência dos processos
afetivos, motivacionais, cognitivos e comportamentais para a promoção da autorregulação nas áreas
da aprendizagem, saúde e do comportamento moral; 3. analisar e produzir estratégias de ensino,
materiais didáticos e projetos de extensão, de viés intercultural, que potencializam a autorregulação
da aprendizagem e a promoção da qualidade de vida no contexto escolar e não-escolar; 4.
proporcionar vivências acadêmicas que potencializem a formação de profissionais de Educação e de
Saúde autônomos e autorreguladores da própria aprendizagem, comprometidos com a saúde e
qualidade de vida da população.
O perfil dos cursistas ao longo das três edições tem sido bastante diverso. Houve 31
profissionais da saúde e da educação com as seguintes formações: Biomedicina, Medicina,
Nutrição, Psicologia, Filosofia, Educação Física, Enfermagem, Serviço Social, Biologia, havendo
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mestrandos, doutorandos e ouvintes (formados e graduandos). Em relação ao sexo, 19 são mulheres
e 12 homens.
RESULTADOS: CAMINHOS POSSÍVEIS PARA A EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Estratégias formativas e mediações didáticas
Considerando que o planejamento e as sequências didáticas das edições de 2016 e de 2018 já
foram descritas em outros textos (SILVA et al., 2016; SILVA et al., 2018), nas linhas a seguir
detalhamos a estrutura da proposta da disciplina na terceira edição de 2019. Houve 15 encontros
com duas horas e trinta minutos de duração, totalizando 30 horas de curso. As aulas foram
desenvolvidas em três eixos temáticos, conforme apresentado no quadro 01.
Quadro 01. Estrutura da disciplina Desafios em Educação em Saúde
Eixos temáticos

Referenciais teóricos, atividades e discussões

1. Teoria Social Cognitiva (TSC), interfaces com

a) Videoaulas sobre os construtos da TSC

a saúde e construtos relevantes para pensar a

(autoeficácia,

Educação em Saúde (autoeficácia, autorregulação

promoção da autorregulação); b) textos clássicos

e autogerenciamento).

sobre

Saúde

autorregulação,
na

perspectiva

processos
da

TSC

de
–

(BANDURA, 1998, 2004, 2005) –; c) referenciais
mais recentes, com abordagem aplicada à
Educação e Saúde – (SILVA; PEREIRA, 2012)
2. Fase de planejamento do produto final da

a) Vídeo “A revolta dos carnudos” para realizar

disciplina: análise e produção de estratégias de

associações entre a narrativa e os construtos

ensino, materiais didáticos e projetos de extensão,

discutidos em aula; b) passo a passo sobre como

de

a

realizar uma revisão integrativa; c) textos para

autorregulação da aprendizagem e a promoção da

aprender a realizar revisão narrativa crítica,

qualidade de vida no contexto escolar e não

aplicando como filtro construtos e obras de

escolar.

Bandura; d) texto para analisar casos de ensino

viés intercultural, que potencializam

sobre autorregulação da aprendizagem na área da
saúde (FERREIRA;AZZI, 2017; SANDARS;
CLEARY, 2011); e) planejamento do produto
final: estabelecimento de objetivos; busca e
seleção de artigos nas bases de dados.
3. Fase de execução e de avaliação sobre o

a) Aulas práticas sobre busca e seleção de artigos,

produto final da disciplina.

com base no tema e no construto selecionados; b)
Redação das primeiras versões; c) Apresentação
do primeiro rascunho; d) Versão final e avaliação
sobre o processo.
Fonte: Autores, 2019.
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Desde a primeira edição do curso em 2016, conforme bem descrito por Silva et al. (2016), as
estratégias formativas e as mediações didáticas têm valorizado o caráter dialógico, a troca de
informações e as vivências reflexivas sobre o tema Educação em Saúde. Esse enfoque está em
consonância com as recomendações de autores como Veiga Simão, Ferreira e Duarte (2012) que
propõem um enfoque reflexivo no ensino do construto da autorregulação da aprendizagem.
Análise sobre o processo de construção do produto final: TSC para a vida
Embora os textos-base da disciplina tenham sido basicamente os mesmos, nenhum dos três
cursos foi idêntico. O planejamento, além de ser flexível, foi pensado conjuntamente pelos docentes
a cada aula, tendo como estratégia didática o processo cíclico de Planejamento, de Execução e de
Avaliação sobre a prática pedagógica (ROSÁRIO, 2004).
Os fios condutores para a elaboração das propostas de intervenção nas três edições da
disciplina são quatro pilares centrais propostos por Bandura (2004) para programas destinados à
prevenção ou à promoção de saúde: 1) fornecimento de informações sobre os riscos e os benefícios
da adoção de um estilo de vida saudável; ii) desenvolvimento de habilidades sociais e de
autogerenciamento para traduzir informações sobre hábitos saudáveis em práticas; iii) fomento de
crenças de autoeficácia para conseguir lidar com situações adversas; iv) importância do apoio
social para promoção de estratégias autorregulatórias de saúde bem sucedidas. No quadro 02, é
apresentada a estrutura das propostas de produtos educacionais de cada uma das edições com esses
quatro pilares.
Quadro 02. Estrutura dos trabalhos de conclusão da disciplina
Ano
2016

2018

Objetivo geral

Público-

Estratégias

Tipo de produto

alvo

didáticas de ensino

final

A partir de um problema prático de

Educação

PLEA (ROSÁRIO,

Plano de aula:

uma área de saúde específica,

Básica,

2004); Modelação

objetivo; escopo;

elaborar uma proposta de

Ensino

(vídeos, convidados

público-alvo;

intervenção de saúde baseada em

Superior,

contando

estratégias de

um construto da TSC e nos quatro

Extensão

experiências de

ensino e de

pilares propostos por Bandura

ou Espaços

sucesso);

avaliação.

(2004).

não

Autorreflexão;

escolares

PLEA (ROSÁRIO,

Kit educacional:

2004); Modelação;

a) comunicação

Propostas de

oral; b) material

atividade-desafio;

escrito (cartilha,

Casos de ensino e

panfleto); c)

situações-problema

dinâmica.

com os conceitos
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trabalhados.
2019

A partir de um problema prático de

Autorregulação;

Capítulo de

uma área de saúde específica,

Autoeficácia;

livro: ensaio,

elaborar um texto acadêmico para

Autogerenciamento.

narrativa crítica,

apresentar uma solução, com base

relato de

em um construto da TSC e nos

experiência ou

quatro pilares propostos por

revisão

Bandura (2004).

integrativa
Fonte: Autores, 2019.

Nessa última edição, a maneira encontrada por nós para inserir a teoria da autoeficácia e da
autorregulação nas discussões sobre Educação em Saúde foi a partir de dois olhares: um primeiro
com o foco no próprio professor, profissional da saúde, que deve observar como ele encara a
própria saúde e sua prática profissional; um outro olhar com ênfase biopsicossocial na relação
profissional de saúde/paciente e professor/aluno. É uma via de mão dupla, a partir da qual um
profissional/docente que observa melhor a própria saúde, sua prática e ou sua maneira de ensinar
terá mais facilidade de orientar o paciente e o aluno. Trata-se de uma dinâmica pedagógica para
ensinar estratégias autorregulatórias práticas a partir das quais o docente (ou profissionais de saúde,
no caso de alguns cursistas) são levados a interpretar as fontes de informação de suas crenças de
eficácia (PAJARES, 2006; PAJARES; OLAZ, 2008). Sendo assim, ao longo das aulas, os cursistas
tiveram experiências diretas para desenvolver habilidades de pensar suas práticas pela lente de um
construto

específico

(tarefa

do

produto

final

da

disciplina),

observaram

outros

mestrandos/professores/profissionais que produziram videoaulas sobre construtos da TSC
(experiência vicária), receberam incentivos críticos de professores especialistas durante a
elaboração do produto final da disciplina (persuasão social) e puderam avaliar seus estados
fisiológicos, ao avaliarem suas crenças de eficácia ao final do processo de construção do produto
educacional (interpretação de estados fisiológicos).
No momento da apresentação do primeiro rascunho da revisão/ensaio, verificamos o quanto
os cursistas haviam avançado não apenas em termos de apropriação da teoria, mas também com
relação à compreensão da proposta de capítulo, ao tecerem aproximações entre a prática
profissional e a teoria banduriana. A TSC foi utilizada como uma teoria que explica o processo de
adesão a mudanças de comportamento, mas também como uma forma de enxergar a própria vida a
partir dessas microteorias. Segundo relatos de cursistas da última edição, o construto da autoeficácia
e da autorregulação tornaram-se parte do cotidiano deles no âmbito profissional, conforme ilustrado
pela fala da cursista 1. Além disso, a teoria da autorregulação passou a fazer parte da rotina de
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outros cursistas, que mencionaram que passaram a analisar as tarefas diárias, em função do tempo
disponível, estabelecendo metas realizáveis de curto prazo.
Foi uma loucura fazer essa disciplina [em meio a compromissos profissionais], mas no
final valeu a pena, pois consegui enxergar aplicabilidade da TSC na minha prática
profissional. Hoje me pego falando sobre conceitos como redes de apoio social,
autorregulação, auto-observação [como algo positivo a ser realizado] por meus
pacientes. (Cursista 1, edição de 2019)
Nas primeiras aulas, os conceitos não estavam claros para mim. Os vídeos
apresentados pareciam aramaico. Não consegui absorver aquele tanto de informações.
(Cursista 2, edição de 2019)

A construção de sentidos para os conceitos foi gradual e dialogada não apenas nas aulas
expositivas/debatidas, mas também durante o processo de escrita do capítulo. Para alguns, essa
etapa do curso foi útil para uma melhor apropriação da teoria, pois, como aponta o cursista 2, nas
aulas iniciais não foi tarefa simples internalizar construtos densos como autoeficácia e
autorregulação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste artigo foi apresentar o percurso teórico-metodológico adotado em uma
disciplina eletiva, ministrada em um programa de pós-graduação em uma instituição de Ensino
Superior do Estado do Rio de Janeiro, desde sua idealização até o atual processo de
desenvolvimento de um livro sobre as práticas profissionais da saúde pelo olhar da TSC. Essa
experiência pode ser considerada consolidada, porque, conforme salientado por Silva et al. (2016), a
orientação metodológica por nós adotada tem sido capaz de cumprir com o propósito de subsidiar
um arcabouço teórico-prático para formar equipes multiprofissionais reflexivas, autorreguladoras da
aprendizagem e com uma visão multidimensional da saúde.
Empregamos uma metodologia de formação centrada nas práticas, por acreditarmos na
importância de professores e profissionais da saúde refletirem sobre as próprias ações, a fim de
aprimorarem o fazer pedagógico e profissional. Ao longo das três edições dessa disciplina, vários
cursistas têm expressado o desejo genuíno de implementar as propostas de intervenção elaboradas
por eles. Esse interesse parece indicar que as sementes da TSC e uma abordagem de Educação em
Saúde dialógica têm sido plantadas nesses anos. Nosso anseio é de contribuir para a formação e
para o desenvolvimento das crenças de autoeficácia desses profissionais para atuar em suas
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especialidades, a fim de que sejam capazes de disseminar essas ideias desenvolvidas no curso como
agentes multiplicadores e com o propósito de construir políticas públicas de saúde de qualidade.
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Resumo
O objetivo deste relato de experiência consolidada é descrever os caminhos teórico-metodológicos
empregados ao longo de três edições de uma disciplina eletiva sobre Educação em Saúde, ministrada
em um programa de pós-graduação de uma instituição estadual no Rio de Janeiro. Trata-se de uma
pesquisa-ação coletiva (NUÑEZ; RAMALHO, 2005) na qual docentes responsáveis e mais experientes
auxiliam os cursistas no processo de pesquisa-ação que requer a análise sobre como identificar,
compreender e propor soluções para problemas práticos, a partir da lente da Teoria Social Cognitiva
(TSC). Essa experiência envolveu 31 profissionais da saúde e da educação, havendo mestrandos,
doutorandos e ouvintes. Em relação ao sexo, 19 são mulheres e 12 homens. Embora os textos-base da
disciplina tenham sido semelhantes, nenhum dos três cursos foi idêntico. O planejamento, além de ser
flexível, foi pensado conjuntamente pelos docentes, tendo como estratégia didática o processo cíclico
de Planejamento, de Execução e de Avaliação sobre a prática pedagógica (ROSÁRIO, 2004). Na edição
de 2019, a teoria da autoeficácia e da autorregulação, de Bandura (1997, 1991) foram inseridas nas
discussões sobre Educação em Saúde, a partir de dois olhares: um primeiro com foco no próprio
professor, profissional da saúde, que deve observar como ele encara a própria saúde e sua prática
profissional; um outro olhar com ênfase biopsicossocial na relação profissional de saúde/paciente e
professor/aluno. A análise qualitativa do processo de construção dos trabalhos finais de curso revela a
estruturação de uma metodologia centrada nas práticas e na parceria entre Universidade, Educação
Básica e espaços não escolares como meio de formação de equipes multiprofissionais. Essa experiência
indica que temos contribuído para a formação e para o desenvolvimento das crenças de autoeficácia
desses profissionais para atuar em suas especialidades, para que sejam capazes de disseminar ideias
desenvolvidas no curso como agentes multiplicadores.
Palavras-chave: Formação de professores. Estratégias formativas. Mediações didáticas. Metodologias
de ensino. Práticas curriculares de formação docente.
AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM: UM RELATO SOBRE A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Jussara Cristina Barboza Tortella – PUC-CAMPINAS

INTRODUÇÃO
A formação inicial e continuada de professores dos Anos Iniciais tem se configurado como
um dos fatores fundamentais para o desenvolvimento profissional e para o sucesso escolar. Quando
termina o curso de graduação, o professor se depara com situações desafiadoras no processo de
ensino e aprendizagem, situações estas que, muitas vezes, não foram refletidas no período da
realização do curso de Pedagogia.
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A formação continuada pode vir ao encontro das necessidades dos docentes no período
inicial da carreira e no decorrer dela. Esse tipo de formação tem se configurado de várias formas,
tais como: palestras, cursos de curta duração com conteúdo específico das disciplinas ministradas
pelos docentes, cursos promovidos pelas secretarias de educação para viabilizar políticas de âmbito
estadual ou federal, além de formações que ocorrem a partir do interesse dos professores,
denominadas de grupos de estudo com o objetivo principal de refletir e aprimorar a própria prática.
Considero essa última organização como a que mais se aproxima de uma formação que
enxerga o professor como protagonista do próprio desenvolvimento profissional. Entendo que a
aprendizagem do professor se dá, principalmente, quando ele começa a refletir sobre como o aluno
aprende e sobre as melhores formas de ensinar, considerando as diferenças individuais do processo
de aprendizagem encontrados na sala de aula.
Um dos constructos que tenho fortemente defendido para a formação continuada dos
professores é o da autorregulação da aprendizagem. Concordo com Veiga Simão e Frison (2013)
quando afirmam que esse constructo considera o papel ativo do aluno e o papel determinando do
meio, nesse caso, o processo de ensino.
Tenho desenvolvido, nos últimos seis anos, um projeto de autorregulação, que inclui a
formação continuada de professores, e verifiquei que dos 162 participantes apenas 4 já haviam
estudado esse constructo na formação inicial. Considero um dado importante e vai ao encontro de
assertivas sobre o pouco conhecimento dos professores sobre a autorregulação da aprendizagem.
(BORUCHOVITCH, 2014; SILVA, TORTELLA, 2016; VEIGA SIMÃO, FRISON, 2013).
O relato aqui apresentado reflete a formação continuada realizada dentro da própria escola,
aquela que parte do interesse dos participantes e que permite que, no coletivo, os professores
possam resolver problemas, planejar situações desafiadoras, organizar um ambiente de
aprendizagem, escolher estratégias, repensar sua própria prática juntamente com os pares. Tais
ações, quando escolhidas pelo próprio professor, faz dele um agente do próprio desenvolvimento
profissional.
Iniciamos este relato contando como se deu a parceria entre universidade e escola; em
seguida, detalhamos a organização da formação, o aporte teórico discutido com os professores
durante a formação e, por fim, apresentamos os procedimentos metodológicos da pesquisa e dados
resultantes do grupo de estudo com professores participantes da pesquisa.
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AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM: APORTE TEÓRICO
Parto do reconhecimento da importância da parceria entre universidade e profissionais das
escolas com o intuito de um diálogo efetivo e da produção de novos conhecimentos construídos
coletivamente entre pesquisadores e professores. O processo de parceria se deu quando a
coordenadora pedagógica do Colégio de Aplicação de uma Universidade do interior de Campinas
procurou a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação apresentando suas
necessidades. Nessa conversa, a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em que atuo
percebeu a relação entre as necessidades do Colégio e meus estudos e colocou-nos em contato. A
solicitante trouxe-me algumas inquietações sobre a necessidade de ampliar o repertório de
professores e alunos sobre a forma de conduzir os estudos e o engajamento nas atividades escolares.
Comentei o desenvolvimento, com algumas escolas e secretaria de educação, de um Projeto
de Autorregulação que contava com formação dos professores e o estudo de um livro paradidático –
As travessuras do Amarelo - planejado intencionalmente para que os alunos aprendessem algumas
estratégias de autorregulação. Evidenciei que tal projeto poderia auxiliar no problema ora
apresentado. Ressaltei que não se tratava de uma formação pontual, mas sim da constituição um
grupo de estudo que permaneceria ao longo do ano em constante interação. Destaquei que, para
verificarmos alguns resultados, era preciso criar um espaço de diálogo a longo prazo, que se daria a
partir de um planejamento intencional por parte do grupo.
A partir desse primeiro contato, a coordenadora apresentou a proposta a seus professores e
demais profissionais que trabalhavam com o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e 12 deles se
interessaram em participar do grupo.
A estrutura da formação foi organizada da seguinte forma: encontros mensais de duas horas;
levantamento dos principais problemas relacionados à forma como os alunos se engajam e
conduzem os estudos; estudo de textos relacionados ao constructo e da metodologia do projeto;
preparação de materiais e atividades para o desenvolvimento do projeto em grupo considerando as
necessidades das turmas; discussão e avaliação das atividades desenvolvidas para novos
planejamentos.
Iniciei o trabalho perguntando o que elas entendiam pelo termo autorregulação da
aprendizagem e se já conheciam o conceito. De forma geral, a ideia que prevaleceu foi a de uma
aprendizagem individual, sem ajuda de outros. Somente uma professora disse ter estudado na
graduação tal conceito. Afirmei que a autorregulação da aprendizagem, pautada na teoria
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sociocognitiva, compreende o aprender como um elemento processual. Pautados nos estudos de
Zimmerman (2000), Rosário (2004) define a autorregulação como um “processo activo no qual os
sujeitos estabelecem os objectivos que norteiam a sua aprendizagem tentando monitorizar, regular e
controlar as suas cognições, motivação e comportamentos com o intuito de os alcançar”.
(ROSÁRIO, 2004, p. 37). O autor cria o Modelo cíclico denominado PLEA (Planejamento,
Execução e Avaliação) como destacado na figura 1.
Figura 1: Modelo PLEA da Aprendizagem Autorregulada

Em seguida, apresentei em linhas gerais o trabalho com o paradidático As Travessuras do
Amarelo (Rosário, Núñez, González-Pienda, 2012), considerado uma narrativa ferramenta para
trabalhar estratégias de autorregulação da aprendizagem com crianças do ensino fundamental I. A
história conta as aventuras das cores do arco-íris que procuram o amigo Amarelo que sumiu no
Bosque. Os personagens - cores do arco-íris, animais como a Formiga General, a Águia Sorridente,
o Pássaro Professor e outros como a Pedra-Lagarto e o Rio dos Soluços - se deparam com diferentes
situações-problema, nas quais precisam fazer escolhas, selecionar estratégias para solucioná-las. As
estratégias de aprendizagem são discutidas a partir da vivência desses personagens que se
assemelham muito com a das crianças (ROSÁRIO, NUÑEZ E GONZÁLEZ-PIENDA, (2007).
Mais alguns conceitos foram abordados no primeiro encontro. Pedi que fizessem uma lista
com nomes de alunos que consideravam mais e os menos autorreguladores da aprendizagem e as
características deles. Após a discussão apontei que, segundo a teoria sociocognitiva, escolher e
controlar são dois pilares da autorregulação da aprendizagem. Quando o aluno se sente ativo,
podendo decidir e planejar ações relacionadas à aprendizagem, tais como decidir como e quando
estudar; planejar um cronograma de estudo ou o que precisará para desenvolver determinada
atividade; decidir como e para quem pedir ajuda quando necessário, ele tem mais chances de ser
autorregulador da aprendizagem e realizar atividade com sucesso (SOARES, 2007)
Finalizei o encontro destacando que há várias formas de se trabalhar com as estratégias de
aprendizagem, mas que a escolha para o desenvolvimento do projeto seria a da prática intencionada,
ou seja, por meio de ações educativas em sala de aula iríamos incentivar que os alunos usassem o
modelo PLEA e outras estratégias decorrentes desse modelo, tais como organização do ambiente
físico e pessoal, estabelecimento de objetivos proximais, procura de ajuda social, dentre outras.
Em cada um dos encontros o grupo discutia capítulos do livro, os pressupostos teóricos que
fundamentavam as estratégias destacadas no capítulo. Como exemplo, citamos o capítulo 6 em que
a Formiga General explica como as formigas utilizam o PLEA para a obtenção de alimentos, sendo
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que na fase do planejamento discutem o que se pretende fazer, quando e como será feito. Nesse
trecho, o grupo refletiu sobre como discutir e planejar atividades que envolvam esta fase. Por
exemplo, os alunos podem vivenciar situações nas quais precisam analisar a tarefa do momento,
pensar quais os materiais necessários para realizá-la, estabelecer alguns objetivos para sua
concretização, e pensar quais estratégias são melhores para atingir as metas estabelecidas. Da
mesma forma, as outras fases – execução e avaliação foram analisadas à luz do referencial teórico.
(ROSÁRIO; NÚÑES; GONZÁLEZ-PIENDA, 2007).
Em alguns encontros foram problematizados: Como o aluno aprende? Como o professor
aprende? Quais são os fatores que interferem na aprendizagem? Discutimos que um dos elementos
inerentes ao processo de aprendizagem é a autorregulação que pode ser discutido a partir de
diversas abordagens teóricas e que o paradidático se pautava nos estudos de Zimmerman e Schunk
(2011) que definem a autorregulação da aprendizagem como um processo ativo em que os sujeitos
estabelecem metas para suas aprendizagens, a fim de monitorizar, regular e controlar cognições,
comportamentos e motivações.
Ao longo do ano, o grupo de estudo discutiu os seguintes temas: os fundamentos do
programa; a dinâmica cíclica da aprendizagem autorregulada; a promoção dos processos de
autorregulação no Ensino Fundamental; o papel das narrativas como ferramenta educativa para o
trabalho com a autorregulação da aprendizagem; o processo de modelação da metodologia – ensino
de estratégias, processos de autorregulação da aprendizagem e modelação, conceito de infusão
curricular; a narrativa; a operacionalização do programa; propostas de trabalho.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa configurou-se como um estudo descritivo e exploratório, de caráter
qualitativo, fundamentado na perspectiva sociocognitiva. O projeto foi submetido e aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da PUC de Campinas, parecer nº 1.332.688.
Participaram da pesquisa 12 professoras, sendo que oito atuavam em sala de aula como
professora ou assistente, uma coordenadora pedagógica, uma orientadora pedagógica, uma que
atuava em sala de apoio e uma assistente de coordenação. Todas tinham formação em Pedagogia.
Para a execução da pesquisa, utilizaram-se dois procedimentos:
a) Reuniões com o grupo de estudo: mensalmente o grupo se reunia para para discutir
aspectos do trabalho com o paradidático As Travessuras do Amarelo, com foco no processo de
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autorregulação da aprendizagem. O diálogo e o estudo se constituíram como fatores fundamentais
para esse grupo. Os encontros foram registrados por uma assistente de pesquisa e completados com
reflexões da pesquisadora logo após o término do encontro.
b) Produção de planejamentos e materiais didáticos: Durante os encontros as professoras
foram incentivadas produzirem os planejamentos para o desenvolvimento das atividades e a
produção de materiais que viabilizassem a execução de um projeto com a utilização do paradidático
As Travessuras do Amarelo.
Os dados empíricos produzidos foram analisados a partir da análise de conteúdo (Bardin,
2011).
AS CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS DA FORMAÇÃO
O levantamento dos problemas relacionados aos processos de estudo realizados pelos alunos
foi o ponto de partida para os estudos e a produção de planejamentos e produção de materiais.
Dentre os problemas destacados, podemos evidenciar: a não realização das tarefas em sala de aula e
para casa; a falta de hábitos de estudo; a falta de concentração, de compromisso e interesse nas
atividades; a falta de parceria da família no acompanhamento dos estudos. A partir desses
problemas o grupo pensou em como solucioná-los a partir das discussões com os alunos, tendo
como pano de fundo a ferramenta da narrativa.
A metodologia do projeto prevê quatro passos: 1 – montar o cenário; 2- utilizar
organizadores prévios; 3 – narração da história ferramenta e 4 – exploração da história.
Geralmente, os professores destinaram um ou dois dias para o desenvolvimento das atividades, que
são elaboradas após as discussões em grupo.
A produção dos planejamentos e do material didático deu-se a partir dessa organização. Em
pequenos grupos, as professoras elaboraram um planejamento para o primeiro passo. Cada sala
encontrou uma forma de marcar o dia do desenvolvimento do projeto. Por exemplo, para uma sala
foi confeccionada uma cortina amarela que era colocada à porta da sala de aula, anunciando que o
Amarelo apareceria por ali naquele dia. “Estas rotinas, associadas a pormenores que as recheiam,
enquadram a narrativa e dão-lhe suporte. Com esta sinalização externa as crianças preparam-se
mais facilmente para a tarefa, disponibilizando-se para a aprendizagem daí decorrente” (ROSÁRIO,
NÚÑES, GONZÁLEZ-PIENDA, 2007, p.57).
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Outros recursos foram utilizados para o mesmo fim, tais como: a confecção de bonecos
(tecido ou bexigas) com as cores do arco-íris; um termômetro das cores era utilizado para que os
alunos identificassem e sinalizassem “como estavam se sentindo” comparando-se aos amigos do
arco-íris por meio de suas características marcantes (Vermelho –decidido; Laranja – sábio; Amarelo
– atrapalhado; Verde – curioso; Azul – distraído; Anil – preguiçoso e Violeta - corajoso).
Seguindo os passos, deu-se início, sempre discutindo o aporte teórico de cada capítulo
inicialmente, o planejamento iniciando com organizadores prévios para a narração da história,
relembrando o capítulo lido nas semanas anteriores. A organização do projeto prevê a leitura e
reflexão de um capítulo em um dia semana e uma atividade relacionada ao capítulo na mesma
semana.
A análise dos planejamentos e dos registros da pesquisadora apontou que essa etapa foi
organizada sempre na roda de conversa inicial. Na hora da leitura do capítulo, a maioria das
professoras indicou que preferiam fazer a leitura e, quando havia interesse de alguns alunos, eles se
preparavam anteriormente para essa tarefa.
Segundo relato das docentes, os recursos linguísticos como a modelação da voz e pausas
foram aprendidos pelos alunos que os utilizavam durante a leitura, por exemplo o Ic! Ic! do “Riodos-Soluços. Havia sempre um suspense para que as crianças esperassem o próximo capítulo.
O quarto e último passo, a exploração da história constitui-se como um norteador da
formação dos professores. Foi por meio da discussão de cada capítulo e das estratégias utilizadas
que houve a apropriação de aporte teórico. Os planejamentos eram previstos a partir das discussões
realizadas na formação e encaminhados por e-mail posteriormente, para análise da pesquisadora e
devolutiva com apontamentos, feedbacks sobre o encaminhamento da atividade com os alunos.
Os registros da pesquisadora trazem que as professoras evidenciaram que houve um ponto
de ligação entre a história e a vida pessoal ou escolar da criança. Esse aspecto foi considerado como
fundamental para a aprendizagem de estratégias autorregulatórias. Dentre

as

conquistas

foi

apontada a aprendizagem efetiva do modelo PLEA pelos alunos e por elas, na utilização do modelo
para a docência, melhoria no engajamento dos alunos, uma maior organização dos materiais e dos
tempos de estudo, a conscientização de alguns pais sobre a importância da utilização de estratégias
de aprendizagem.
Um dos fatores que me chamou atenção foi a apresentação, no último dia de reunião, de
professoras do 3º ano que trouxeram um planejamento com outros paradidáticos a serem utilizados
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no próximo ano, utilizando o modelo PLEA em uma proposta de escrita que obedecia à seguinte
estruturação: a) organização da leitura; b) escolha do texto que iam escrever; c) pensar antes nas
características deste texto, por exemplo: carta; d) executar a escrita ressaltando o que planejaram.
e) ler o que se escreveu e avaliar se contém as características pensadas.
Os desafios destacados, ao final da formação, foram: continuidade desse processo com
todos alunos - em especial, naqueles em que elas não viram mobilização na utilização das
estratégias – e envolvimento das famílias de alunos que necessitam de um maior acompanhamento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O relato tentou demonstrar que, constantemente, na sala de aula, professores estão
envolvidos em situações desafiadoras e que a troca de ideias e opiniões, resoluções de problemas
constituem-se como um contexto solicitador e os feedbacks contínuos são fundamentais para a
autorregulação da aprendizagem.
Acredito que o grupo de estudo possibilitou que os professores se sentissem protagonistas
no processo de ensino e do seu desenvolvimento profissional, conscientizando-se da necessidade da
organização de situações didáticas intencionais, a fim de compreender/refletir sobre as próprias
ações e escolher/utilizar estratégias para atingir seus objetivos. Essa forma de agir pode reverberar
na forma como os alunos se engajam nas atividades escolares.
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Figura 1. Modelo PLEA da Aprendizagem Autorregulad

Fonte: Rosário; Núñes; González-Pienda (2007, p. 23)

Resumo
O artigo apresenta dados de uma pesquisa docente que reflete a formação continuada realizada dentro
da própria escola, aquela que parte do interesse dos participantes e que permite que, no coletivo, os
professores possam resolver problemas, planejar situações desafiadoras, organizar um ambiente de
aprendizagem, escolher estratégias, repensar sua própria prática juntamente com os pares. Aborda o
constructo da autorregulação da aprendizagem a partir da perspectiva sociocognitiva. Apresenta a
organização da formação, o aporte teórico discutido com os professores durante a formação os
procedimentos metodológicos e dados resultantes do grupo de estudo. Participaram da pesquisa 12
professoras do colégio de aplicação de uma Universidade do interior de São Paulo. Os registros da
pesquisadora trazem que as professoras evidenciaram que houve um ponto de ligação entre a história e
a vida pessoal ou escolar da criança. Esse aspecto foi considerado como fundamental para a
aprendizagem de estratégias autorregulatórias. Dentre as conquistas foi apontada a aprendizagem
efetiva do modelo PLEA pelos alunos e por elas, na utilização do modelo para a docência, melhoria no
engajamento dos alunos, uma maior organização dos materiais e dos tempos de estudo, a
conscientização de alguns pais sobre a importância da utilização de estratégias de aprendizagem. Os
desafios destacados, ao final da formação, foram: continuidade desse processo com todos alunos – em
especial, naqueles em que elas não viram mobilização na utilização das estratégias – e envolvimento das
famílias de alunos que necessitam de um maior acompanhamento.
Palavras-chave: Autorregulação da aprendizagem; Formação de professores; Ensino Fundamental.
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Resumo
Este painel apresenta resultados de três pesquisas realizadas que tiveram no seu cerne dois objetos
clássicos da Didática: avaliação da aprendizagem e livro didático. As pesquisas foram realizadas no
contextos da rede municipal de Belo Horizonte. A partir de uma perspectiva crítica, buscamos suscitar
uma discussão sobre as possibilidades formativas e transformadoras no contexto educativo em relação
a esses objetos, principalmente, quando abordados por meio de construção coletiva e contextualizada.
Nesse sentido, o primeiro artigo apresenta uma pesquisa realizada sobre a própria prática, explicitando
a relação entre coordenação pedagógica e o processo de formação em serviço em torno do estudo e
transformação das práticas de registro e avaliação de crianças em uma escola de Educação Infantil. O
segundo artigo é originário de um projeto de extensão e explicita a construção de um processo
formativo contra hegemônico, para e com educadores, na produção de cadernos pedagógicos de
Educação de Jovens e Adultos. Neste contexto, ao mesmo tempo que produzem material didático, os
professores consolidam um processo formativo condizente com a modalidade. O terceiro artigo, trata
de uma análise documental da coleção de livros adotada pela maioria das escolas que atendem à
Educação de Jovens e Adultos no munícipio de Belo Horizonte. Trata-se de uma coleção incluída no
Programa Nacional do Livro Didático e os resultados evidenciam os limites desses livros didáticos em
relação as especificidades da Educação de Jovens e Adultos. No conjunto desses artigos vemos a
relevância de tratarmos criticamente objetos didáticos como objetos de conhecimentos docente,
construindo uma formação que propicie aos professores e professoras uma reapropriação do trabalho
pedagógico com vista a autonomia sobre suas próprias práticas.
Palavras-chave: Formação docente; avaliação da aprendizagem; livro didático, Educação Infantil;
Educação de Jovens e Adultos.
FORMAÇÃO EM SERVIÇO E MUDANÇA NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO EM UMA
ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL
Silvia Conceição Rocha Manoel – EMEI Santa Isabel

INTRODUÇÃO
Sou professora da Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte
desde 2013 e, em 2018, participei das eleições para o cargo de coordenação pedagógica geral1 em
uma EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) na qual trabalho desde meu ingresso nesta rede
de ensino. Após assumir a coordenação, percebi que os desafios seriam maiores que eu imaginava,
pois o coordenador se desdobra atendendo demandas diversas, sem poder perder o foco nas
questões pedagógicas.

Na prefeitura municipal de Belo Horizonte a coordenação pedagógica compreende uma função a ser exercida pelos
docentes por meio de eleição interna desde 1995 e envolve a denominação de coordenação de turno. Em 2018 foi criado
o cargo de coordenação pedagógica geral, que também é eleito por meio do coletivo interno de cada instituição, no
entanto, passa a ser um cargo comissionado, de dedicação em tempo integral e vinculado à equipe de direção da escola.
1
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Dentre as demandas desta função, uma delas é fazer a leitura e correção dos relatórios
descritivos do desenvolvimento das crianças, e por conseguinte, orientar os professores na escrita
dos relatórios, que se trata de um documento que relata uma avaliação do desenvolvimento das
criança. No exercício desta tarefa de leitura dos relatórios percebi que os documentos traziam
informações do desenvolvimento motor, oral, cognitivo, social das crianças de maneiras distintas,
com diferentes níveis de detalhamento destes aspectos. Essa discrepância me levou ao seguinte
questionamento: enquanto Coordenadora Pedagógica, posso contribuir para uma escrita mais
alinhada dos relatórios avaliativos descritivos do desenvolvimento das crianças?
Em um primeiro momento comecei a pensar em desenvolver formações com temas sobre
Avaliação na Educação Infantil. Porém ao investir na minha própria formação em serviço no curso
de especialização em Coordenação Pedagógica: sujeitos e práticas no cotidiano escolar, oferecido
pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais em parceria com Rede
Municipal de Educação, me deparei com novos debates, discursos e práticas sobre a educação.
Novos referenciais teóricos, metodológicos e concepções sobre Coordenação Pedagógica, que me
levaram a pensar em várias ações que contribuíssem para a melhoria da qualidade da escrita dos
relatórios. Ao longo do curso as disciplinas ministradas apresentaram estratégias metodológicas,
embasamento teórico, com predominância no trabalho em grupos e reorganização do tempo e
espaços para formação em serviço.
No trabalho de Coordenação Pedagógica da EMEI Santa Isabel, observei que o grupo de
professores em sua maioria dispõe de várias formas de registrar o acompanhamento da evolução da
criança, quais sejam: desenhos, escritas, filmagens e áudios. Porém, são os registros coletivos que
apresentam uma avaliação na perspectiva global do desenvolvimento o que é muito importante para
a reorganização do trabalho pedagógico. Entretanto, para a escrita do relatório individual do aluno é
necessária uma reflexão de elementos mais específicos do desenvolvimento cognitivo da criança.
Buscar práticas como compreender, conhecer e avaliar a criança em sua individualidade, além de
eleger instrumentos adequados, contribui para uma construção do relatório descritivo da evolução
da criança. As Proposições Curriculares da Rede Municipal de Educação Belo Horizonte RME-BH
em seu caderno Avaliação na Educação Infantil, nos estimula a

construir práticas de avaliação na

Educação Infantil “que envolvam uma consciência reflexiva, acompanhando os processos de
desenvolvimento e aprendizagens das crianças de forma dialógica, cooperativa e compartilhada
significa, entre outras coisas, eleger recursos e instrumentos adequados para o acompanhamento das
ações pedagógicas” (BELO HORIZONTE, 2012, p. 37).
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Nesse sentido elaborei um plano de ação para as formações em serviço a serem
desenvolvidas com a equipe de docentes da EMEI. Esse plano se realizou em três etapas que
também foram acompanhadas de pesquisa teórica com o intuito de compreender melhor as questões
levantadas.
Portanto o plano de ação desenvolvido e a pesquisa realizada se justifica pela importância da
escrita dos relatórios do desenvolvimento infantil, enquanto documento avaliativo da vida escolar
da criança e do potencial das formações em serviço como espaço de discussão, possibilidades e
desenvolvimento docente.
UM BREVE OLHAR SOBRE AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A avaliação na Educação Infantil ainda é um desafio na perspectiva de avaliar e identificar o
que as crianças já sabem, o caminho que elas estão percorrendo e seus avanços. Uma avaliação que
baseia o olhar para as conquistas das crianças e não para aquilo que falta é uma avaliação
incompleta. A avaliação se torna uma ferramenta importante quando a habilidade que a criança
ainda não desenvolveu serve de parâmetro para o planejamento do professor. Nesse sentido,
observação, planejamento, mediação, registro e reflexão são componentes da prática educativa e,
por conseguinte, dos processos de avaliação.
Em uma concepção de avaliação dinâmica e significativa, não há uma única ou melhor
forma de avaliar:
Considerando-se que a avaliação se aplica aos diversos domínios da atividade
humana, seja nas tarefas mais simples e nas ações mais informais até as reflexões e
resoluções mais complexas que requerem uma análise organizada e sistemática, podese concluir que o ato de avaliar orienta e define as frequentes opções realizadas pelas
pessoas ao longo de suas vidas (BELO HORIZONTE, 2012, p. 10).

Refletir sobre avaliação na Educação Infantil é complexo ao se considerar questões que lhes
são inerentes como o currículo, concepções de infância na atualidade, teoria de construção do
desenvolvimento infantil e também as políticas públicas educacionais para crianças de 0 a 5 anos de
idade. Todas essas questões necessitam estabelecer conexões ao repertório infantil.
A rede municipal de educação de Belo Horizonte (RME-BH), através das Proposições
Curriculares para a Educação Infantil, apresenta um caderno denominado “Desafios da prática,
Avaliação na Educação Infantil”, que direciona para as concepções e os procedimentos de avaliação
na Educação Infantil. Avaliar não se restringe a fazer um diagnóstico das capacidades da criança,
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mas é ter um olhar estudioso, que observa e acompanha as manifestações das crianças,
considerando toda a diversidade que a criança traz consigo, nos aspectos cognitivos, afetivos e
sociais. Uma vez que a pertinência e a eficácia do instrumento utilizado para se avaliar depende da
intencionalidade do professor, do contexto que a proposta se coloca, dos atores envolvidos no
processo e tantos outros fatores relacionados e por todas essas variáveis, faz-se necessário
selecionar os recursos avaliativos que irão registrar as experiências, não sendo coerente avaliar a
criança com práticas comparativas ou padronizadas. As atitudes e comportamentos são variáveis de
uma criança para outra, conforme nos orienta Hoffmann (2015):
Crianças pequenas são permanentemente ativas, explorando incessantemente o seu
entorno e extremamente curiosas sobre todas as coisas. Aprendem pela sua incessante
exploração do mundo exterior, pela interação com os adultos e as outras crianças, mas
gradativamente, ou seja, na dependência de suas possibilidades em cada etapa. Não há
o que considerar “normal” ou não para determinada faixa etária. De uma criança para
outra, as reações são diferentes, sua evolução é singular, única (HOFFMANN, 2015,
p.28).

Ou seja, é um estado de observação, onde o docente acompanha e estuda a história da
criança e seu processo de desenvolvimento, é reflexivo por natureza e alimenta o fazer pedagógico
consciente. Não há como se falar em avaliação sem considerar o acompanhamento, não é possível
desvincular essas duas ações. A avaliação não pode ser entendida como um produto final, que se
verifica onde a criança chegou, mas sim como um processo que indica o que a criança está
percorrendo.
O COORDENADOR PEDAGÓGICO E A FORMAÇÃO DOCENTE
Diante de tantas transformações ocorridas na sociedade atual e também na educação, muitas
são as inquietações do Coordenador Pedagógico que desempenha múltiplas funções no cotidiano
escolar. Tais funções são, a meu ver, muitas vezes mal compreendidas e mal delimitadas pelos
documentos norteadores e até mesmo pelo corpo docente, cabendo a esse profissional a difícil tarefa
de articular, organizar, incentivar e formar os docentes na busca por qualidade na educação. Com
tantos desafios e exigências, necessário repensar o espaço construído pelo Coordenador Pedagógico
na perspectiva de dar conta das inúmeras funções que a prática educativa exige. Além disso, é
preciso fazer com que se cumpra, mesmo nas adversidades, a sua função primordial de formação
continuada de sua equipe docente.
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Já o trabalho docente, muitas vezes é intensamente marcado pelo individualismo, pois é cada
um desenvolvendo seu trabalho em sala de aula. No entanto, sabemos que a fragmentação do
trabalho fragiliza as estratégias e a convivência reflexiva. A tarefa exercida pelo professor é
extremamente importante e complexa e ele deve estar preparado para exercê-la e daí a importância
da formação em serviço. O trabalho coletivo favorece a reflexão sobre as diferentes formas de
trabalho realizadas no interior da escola, pois
A escola não pode ser vista apenas como local de trabalho; deve ser ao mesmo tempo
espaço de formação. É preciso investir prioritariamente na formação permanente e em
serviço do professor, para que possa ter melhor compreensão do processo educacional,
postura e método de trabalho mais apropriados. O trabalho coletivo e constante é uma
estratégia decisiva para isso (VASCONCELOS, 2019, p. 179).

A formação é uma das etapas de preparação profissional docente, podendo acontecer de
diferentes formas: cursos, estudos, troca de experiência entre pares, mas acima de tudo é primordial
que ela seja necessariamente uma prática constante no próprio espaço da escola. O coordenador
pode assumir o papel de articulador da formação em serviço, organizando a reflexão, a participação
e os meios de concretização da mesma, de tal forma que esse fomento não se torne uma reunião de
relatos. Pois, a prática pela prática acrescenta pouco a formação. É preciso pensar e repensar a
prática através de estudos sistematizados:
Ter a prática como objeto, contudo, não pode significar uma “feira” de relatos de
experiência, onde um fala, o outro fala, mas não há confrontos das práticas, entre si e
com o referencial da escola, em que nada é sistematizado...É preciso que seja
atravessada pela visão crítica. O processo de mudança da realidade exige a prática (o
que muda a realidade é a ação), bem como a reflexão sobre ela (uma vez que não é
qualquer ação que produz a mudança que desejamos). O foco principal do estudo deve
ser, pois, a prática objetiva do grupo (VASCONCELOS, 2019, p. 182).

Nessa perspectiva, o Coordenador Pedagógico pode mediar a formação continuada de
professores de forma individual ou coletiva, direcionada na ação didático-pedagógica no processo
de ensino aprendizagem de alunos, isto é, pertinente à sala de aula, reconhecendo limites e
ressignificando a prática pedagógica. Pressupõe-se o desenvolvimento de estratégias de mediação
de conhecimentos teóricos e experienciais, o fomento do processo de compartilhamento entre teoria
e prática na formação em serviço, considerando as relações interpessoais. Vale ressaltar que os
momentos coletivos são propícios para a troca de experiência, elaboração de projetos e atividades
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conjuntas que a escola realiza e quando bem articulados podem promover mudanças na prática
docente. Não esquecendo que o professor precisa de apoio para executar seu trabalho.
Por fim, cabe ressaltar que coerente com a literatura acadêmica, a Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte propõe à função de coordenador pedagógico “coordenar as ações de formação
continuada para professores” (BELO HORIZONTE, 2018)
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa foi desenvolvida através de um plano de ação para formação em serviço com a
intenção de realizar mudanças no processo avaliativo na Educação Infantil.Entendemos como uma
pesquisa de natureza qualitativa, pela busca de significados culturais e fenômenos sociais que pode
integrar a escola entendendo-a como formada por diversas culturas.
Esse tipo de pesquisa visa a abordar o mundo “lá de fora” (e não em contextos
especializados de pesquisa de laboratórios) e entender, descrever e às vezes explicar
os fenômenos sociais “de dentro” de diversas maneiras diferentes: analisando
experiências de indivíduos ou grupos. As experiências podem estar relacionadas a
histórias biográficas ou práticas (cotidianas ou profissionais), e podem ser tratadas
analisando-se, conhecimentos, relatos e histórias de dia a dia (BORTONI, STELLA,
2008, p.8)

Essa abordagem de pesquisa condiz muito com os processos vividos na escola, e pela
pesquisa conter um plano de ação a ser desenvolvido, as interações são por meio de uma observação
participante.
Os pesquisadores em si, são uma parte importante do processo de pesquisa, seja em
termos de sua própria presença pessoal na condição de pesquisador, seja em termos de
sua experiência no campo e com a capacidade de reflexão que trazem do todo, como
membros do campo que se está estudando (ANGROSINO, 2009, p.9)

Por desenvolver uma pesquisa de caráter qualitativa, selecionei como principais
instrumentos de coleta de dados, a análise de materiais, a observação participante e entrevista, tendo
como participantes da pesquisa três professoras. A análise de materiais foi necessária para verificar
os relatórios produzidos pelas professoras antes e depois da intervenção. Já a observação
participante foi necessária para observar e participar ao longo dos encontros de formação com as
professoras. E por último, utilizei as entrevistas para saber questões mais pontuais sobre as
experiências das professoras na participação na pesquisa e na escrita dos relatórios.
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O plano de ação foi desenvolvido em três etapas e aplicado para todo o corpo docente,
porém o foco da pesquisa se deu com as professoras que lecionam no 2° ciclo, correspondente ao
atendimento de crianças com 3 a 5 anos de idade. Este ciclo foi escolhido para pesquisa por ser um
período onde há maior disponibilidade de observação da evolução do processo de alfabetização da
criança e da pronta disponibilidade das professoras em participar da pesquisa, já que o plano de
ação foi aplicado para todos os professores da escola.
A primeira etapa consistiu em realizar as formações em serviço através de estudos,
discussões e reflexões de dois textos sobre avaliação na Educação Infantil. O primeiro texto foi o
caderno “Desafios da Prática, Avaliação na Educação Infantil” que compõe as Proposições
Curriculares da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte — documento norteador para
professores da rede municipal de Belo Horizonte. O outro texto foi o artigo “Avaliação na
Educação Infantil: um breve olhar na avaliação da aprendizagem”, da autora Tânia Zanata Silva.
Essa formação aconteceu nos horários denominados atividade extra classe, comumente chamado
por AEC(Atividade Extra Classe), que são horários correspondente à uma hora e trinta minutos
diário com um total de sete hora e trinta horas semanais, que o professor tem fora de sala de aula
para realização de atendimentos aos pais, estudos e formações, elaboração de material pedagógico,
encontro com a Coordenação, reuniões administrativas, dentre outros. Nos encontros tivemos como
foco realizar leitura, discussões e reflexões dos textos elegidos. Vale ressaltar que toda a rotina
escolar foi reorganizada para que os grupos de professores participassem das formações conforme
o Ciclo de idade que lecionavam.
Para elaborar a Etapa 2, pensei nas relações estabelecidas pelas crianças no cotidiano
escolar, suas posturas, atitudes, ações, conhecimentos, que são passíveis de observações por parte
dos professores, definidoras de maior compreensão sobre o desenvolvimento e a aprendizagem das
crianças. Também levei em conta as orientações das Proposições da RME-BH, que diz
Ao observarem, professores e educadores têm uma rica oportunidade de refletir sobre
as hipóteses os jeitos de fazer, de ser e de conviver, na perspectiva de sinalizar as
conquistas, as dificuldades e as possibilidades no processo de desenvolvimento e
aprendizagem de cada criança (BELO HORIZONTE, 2012, p.32).

Destaca-se ainda que, atreladas às observações, temos os registros que são recursos para a
memória, que podem ser apresentados de diversas formas:
O registro pode ser feito de várias formas e em diferentes suportes.Pode se registrar
por meio da escrita, de desenhos, de imagens ou gravações. Da mesma forma, é
possível registrar em distintos momentos, com a realização da anotação imediata
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chamada in loco ou recuperando os acontecimentos por meio da memória. O registro
in loco é feito junto com a observação, o que aumenta o número de informações e
dados relevantes acerca do fato, facilitando a reflexão e avaliação. Ao mesmo tempo,
tende a ser um registro rápido pois acontece na ação, junto às crianças o que
inviabiliza uma redação longa. Já o registro “de memória” é realizado após a
observação. (BELO HORIZONTE, 2012, p.34.)

Desta forma, como parte do meu plano de intervenção, ofertamos as professoras duas formas
de registros: uma ficha avaliativa de memória e um bloquinho de anotações para registro in loco.
Foi elaborada uma ficha avaliativa diagnóstica inicial. Esta ficha foi descrita em tópicos
contemplando habilidade de acordo com o desenvolvimento de cada idade baseada nas Proposições
Curriculares da RME. Cada professor trouxe suas contribuições das habilidades para cada idade,
com total liberdade de inserir ou excluir tópicos que serviram de subsídio para a escrita do relatório
de desenvolvimento da criança. Essa ficha avaliativa foi preenchida no início do semestre e o seu
preenchimento foi, como parâmetro de comparação da evolução das crianças, ao final do semestre.
Junto à ficha avaliativa entreguei também um pequeno bloquinho para anotação cotidiana
dos avanços das crianças. Já que no momento da escrita dos relatórios a maioria dos professores
conta apenas com a memória para registrar os ganhos que as crianças obtiveram ao longo do
semestre. A organização dessas anotações fica a critério do professor como descreve as
proposições:
A organização deste caderno será inteiramente do profissional, pois a forma de
registro deve ser aquela que o atender melhor. Alguns professores e educadores
separam uma ou duas páginas para cada criança, outros fazem anotações por dia e ali
registram o que houve de mais significativo tanto na condução das práticas quanto nas
manifestações das crianças. Outros fazem registros em forma de fichários, bloco de
anotações ou quadro de lembretes. Outros ainda fazem registros conciliando vários
formatos. Enfim, é um material de uso individual dos professores e educadores e deve
ser adequado a suas características e necessidades (BELO HORIZONTE, 2012, p.46.)

Por último, para organizar a etapa três, levamos em conta que para o fechamento de um
ciclo de avaliação é necessário que os professores venham a retomar os registros e reflitam sobre
eles. Assim, organizamos encontros com os pares de docentes que lecionam na mesma turma ou
mesmo ciclo. Isso foi feito nos horários AEC, onde nos reorganizando no tempos escolares
cotidiano, para que tal tarefa se realizasse com primazia, visando compartilhar e discutir as
observações em relação a cada criança e também definir qual estrutura teria os relatórios e quais
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aspectos do desenvolvimento das crianças seriam contemplados.

As proposições refletem a

importância desse processo de reflexão entre os pares, considerando que “discutir e trocar ideias
como os outros professores e educadores [...] colher opiniões e dialogar com as famílias e com a
coordenação pedagógica são atitudes essenciais para a maior abrangência das interpretações.”
(BELO HORIZONTE, 2012, p.36).
Destaco também que, no final desse processo, fiz uma avaliação com intuito de saber das
professoras participantes da pesquisa se a ficha avaliativa diagnóstica, o bloquinho de anotações, as
formações e os encontros para discussões das observações dos avanços dos alunos contribuíram
para a escrita dos relatórios avaliativos das crianças.
Ao final do projeto de intervenção, fiz a leitura dos relatórios junto às professoras com o
intuito de perceber se houve mudanças no padrão de escrita dos relatórios, tendo comparando com
os relatórios escritos pelas mesmas no final do semestre letivo anterior.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Em nossos resultados podemos perceber que a ficha avaliativa e o bloquinho de anotações
foram utilizados com intensidades diferentes pelas professoras como recursos de memória da escrita
dos relatórios, sendo a ficha avaliativa a ferramenta mais utilizada, considerada um instrumento de
memória que serve para comparações do desenvolvimento das crianças, pois traz relatos de como a
criança iniciou o semestre e seus avanços ao longo do mesmo, já o bloquinho de anotações foi o
menos usado, pórem foi percebido com um facilitador de memória de cunho cronológico pois traz
em seus conteúdo as datas dos registros.
A ficha avaliativa e o bloquinho de anotações se fizeram instrumentos importantes ou
mesmo reveladores das memórias dos desenvolvimentos das crianças, o que Hoffmam (2015)
denomina de “exercício do aprendizado do olhar”. Instrumentos simples, mas que arquivam
detalhes, que no momento da construção de um relatório, podem subsidiar um olhar avaliativo de
situações que poderiam passar despercebidas. Segundo a autora:
Esse exercício é o ponto de partida para a avaliação mediadora na Educação Infantil.
Ao fazê-lo, estaremos prestando atenção nelas, individualmente, exercitando um olhar
investigativo e curioso sobre cada uma. Esse olhar não tem por bases listas de
comportamento definidas e não tem por intenção “mostrar/comprovar a alguém o elas
fazem” mas descobrir como elas são de fato, um olhar espontâneo e que respeita a
criança e sua espontaneidade (HOFFMANN, 2015, p.63).
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Nesse contexto, podemos perceber que os instrumentos ofertados pela Coordenação
Pedagógica foram utilizados de formas distintas, onde cada professora se apropria dos instrumentos
de registro da forma que melhor lhe atende. Ao final do período, de alguma forma, os instrumentos
de registro foram utilizados para subsidiar a escrita do relatório descritivo.
Devemos considerar que observar e registrar é subjetivo, por isso cada pessoa nessa prática
pode se aprimorar ao longo de sua experimentação. Mostra-se necessário, “educar o olhar para a
observação. Essa educação será resultado de exercícios contínuos e frequentes, pois o
aperfeiçoamento profissional é interminável.” (BELO HORIZONTE, 2012, p.33).
Dentro desse aperfeiçoamento o projeto de intervenção promoveu momentos de estudo e
reflexões que trataram da avaliação na Educação Infantil, no intuito de qualificar e despertar o olhar
do corpo docente com relação às diversas formas de avaliação e os recursos que podem contribuir
para subsidiar essa avaliação e por conseguinte a escrita dos relatórios. Em entrevista como corpo
docente, foi possível perceber esses momentos de estudos e reflexões foram de grande valia para
significar a importância do ato de avaliar, com um olhar mais observador e utilizar de recursos que
resgatem a memória dos avanços das crianças.
Como apresentamos anteriormente, para encerrar o plano de ação, foram promovidos os
encontros de pares para dialogar sobre as anotações e percepções de cada professor, para
estabelecer parâmetros para a escrita dos relatórios.
Sobre esse momento do plano de ação, as opiniões das professoras pesquisadas foram
unânimes: todas consideraram de grande relevância esse momento de encontro, devido à falta de
oportunidade de se fazer esses encontros ao longo do semestre. Daí percebemos a importância da
mediação da Coordenação Pedagógica na reorganização dos tempos e espaços para o
desenvolvimento das formações em serviço ou mesmo de ressignificar esses momentos com
mediações reflexivas e orientações ao corpo docente.
Diante de todo esse contexto chegamos ao ponto crucial da pesquisa, a leitura dos relatórios
de fechamento do primeiro semestre. Recorri aos relatórios escritos pelas professoras no semestre
anterior a fim de estabelecer um parâmetro de comparação aos relatórios escritos após o plano de
ação.
Ao comparar, pude perceber que a estrutura dos relatórios foi o que mais mudou.As
professoras passaram a organizar os relatórios por habilidades, ou seja, uma parte do relatório
descrevendo as habilidades motoras, outra descrevendo habilidades sociais e outra sobre as
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habilidades cognitivas. Essa organização traz avanços no sentido que, a família ao fazer a leitura
tem a oportunidade de entender melhor, dentro de cada habilidade se sua criança progrediu ou não.
Assim, podemos afirmar que houve mudanças positivas na escrita dos mesmos. E essas
mudanças positivas nos levam a compreender que as formações em serviço ofertadas no plano de
ação causaram impactos não só na escrita dos relatórios como também em todo o processo de
avaliação das crianças.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebemos por meio desta pesquisa que os instrumentos de registros são essenciais para
subsidiar a escrita dos relatórios na Educação Infantil, levando em consideração que a ficha
avaliativa foi um suporte de melhor qualidade e o bloquinho de anotações se apresentou um suporte
importante, porém restrito. Assim, analisamos que a utilização de ambos, em concomitância, se
apresenta como ideal para alimentar a escrita de um relatório que seja mais rico em detalhamento
do desenvolvimento das crianças.
Pôde-se observar mudanças na forma de compreender a avaliação na educação infantil por
parte das professoras pesquisadas. Percebi também que as professoras compreenderam a
importância de se escrever um relatório que traga o maior número de informações possíveis dos
avanços de desenvolvimento das crianças, por se tratar de um documento avaliativo utilizado na
Educação Infantil, conhecimento que por vezes se passava despercebido pelas professoras antes das
formações.
Não posso deixar de relatar a importância da gestão da Coordenação Pedagógica na
implementação efetiva das formações em serviço que atenda a demanda pedagógica de seu grupo
de trabalho.
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Resumo
O presente artigo analisa uma experiência desenvolvida na Educação Infantil com foco nas formações
em serviço mediadas pelo Coordenador Pedagógico a partir da reorganização dos tempos e espaços,
tendo como demanda das formações o tema: Avaliação na Educação Infantil. Neste contexto foi
realizada uma pesquisa através de um plano de ação para formações em serviço com um grupo de
professores de Educação Infantil de uma escola da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte
(RME-BH), com o objetivo de observar se as formações em serviço causariam impactos positivos ou
não na escrita dos relatórios de desenvolvimento das crianças. Considerava-se o relatório na educação
infantil como um documento importante que relata o processo desenvolvimento do aluno. Nas análises
dos dados coletados percebemos mudanças na concepção do uso de instrumentos avaliativos na
Educação Infantil. Por conseguinte, na escrita dos relatórios, como também da importância de se
reorganizar os tempos e espaços para garantir que as formações em serviço aconteçam de forma
adequada à demanda do corpo docente no contexto escolar. Dessa maneira, não dissociando a
formação em serviço do trabalho do professor, de suas demandas e necessidades, podemos tornar esses
momentos de reflexão numa construção de saberes entrelaçando fundamentação teórica, sujeitos e
práticas. Uma ação que exige esforço pessoal e coletivo a fim de superar as dificuldades e desconfortos
de todo o processo, reconhecendo os avanços e melhorias nas práticas pedagógicas. Fortalecendo,
ressignificando e valorizando o trabalho pedagógico, como de suma importância para o
desenvolvimento da aprendizagem das crianças.
Palavras-chave: Formação em serviço; Avaliação; Educação Infantil; Coordenação Pedagógica;
Gestão de tempo e espaço.
PRODUÇÃO DE CADERNOS PEDAGÓGICOS COMO INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO
CONTINUADA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Heli Sabino Oliveira – UFMG
Ângela Imaculada L. de Freitas Dalben – UFMG/SMED

INTRODUÇÃO
Este artigo tem por objetivo descrever e analisar resultados do projeto de extensão “Curso de
Formação Continuada em Produção de Cadernos Pedagógicos para Educação de Jovens e Adultos
(EJA)”. Inspirado em uma perspectiva freiriana segundo a qual a leitura do mundo antecede a
leitura da palavra, o projeto em questão possui dupla finalidade: por um lado, busca revitalizar a
Educação de Jovens e Adultos na Rede Municipal de Belo Horizonte, valorizando saberes e práticas
docentes que colocam em relevo os sujeitos e suas demandas de aprendizagem; por outro lado,
procura instigar o estudo, a pesquisa e principalmente a inovação pedagógica na EJA, tendo como
ponto de partida a elaboração de cadernos pedagógicos.
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Em certo sentido, pode-se dizer que se trata, antes de tudo, de um projeto contra hegemônico
no campo educacional brasileiro (SCHLESENER, 2007). Isso porque assistimos, na última década,
a uma crescente afirmação de políticas que estimulam o consumo de apostilas e cadernos
produzidos por grupos alheios ao cotidiano escolar, por editoras que investem vultosos recursos em
materiais didáticos (CASSIANO, 2005).
O projeto “Curso de Formação Continuada em Produção de Cadernos Pedagógicos para
EJA” caminha, todavia, em sentido oposto, por três razões, a saber: em primeiro lugar, porque toma
as/os professoras/es que atuam na EJA como protagonistas de suas formações e de suas práticas. Os
saberes e experiências docentes constituem a matéria prima dos cadernos pedagógicos; em segundo
lugar, porque a sistematização dos cadernos está sendo confiada aos professores/as e não a grupo de
“especialistas” que, via de regra, encontram-se distantes do “chão da escola”, do fazer pedagógico e
de seus desafios cotidianos, como ocorre, não raro, na Educação de Jovens e Adultos, segundo
(ALVES, 2019); em terceiro lugar, porque se trata de um trabalho artesanal, envolvendo parcos
recursos e, por conseguinte, sem um projeto de editoração atraente ou de apelo comercial, capaz de
suscitar o desejo de leitura apenas pelos aspectos gráficos do material.
Dividido em duas partes e as considerações finais, este artigo descreve e analisa a estrutura
dos Cadernos Pedagógicos, tomando como referência um dos capítulos do Caderno 01 (EJA,
Espaço e Cultura: direito à cultura). A primeira parte apresenta, em linhas gerais, o lugar ocupado
pela Educação de Jovens e Adultos nas políticas educacionais, com enfoque na formação
continuada de professoras/es. A segunda parte destaca as quatro seções que orientaram a escrita do
material: os “Causos Pedagógicos”, as “Escritas Acadêmicas”, os “Relatos de Experiências” e as
“Sequências Didáticas”. As considerações finais evidenciam o potencial pedagógico observado no
processo de formação continuada de professoras/es, bem como o caráter inovador do projeto de
extensão “Curso de Formação Continuada em Produção de Cadernos Pedagógicos para Educação
de Jovens e Adultos (EJA)”.
A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM PERSPECTIVA
As palavras nunca são neutras, objetivas e desinteressadas. Pelo contrário, elas estão
carregadas de significações políticas e de interesses de classes, raça, gênero, religião. Os conceitos e
as categorias permitem ou impedem que determinadas coisas sejam pensadas, elaboradas e
desejadas. Em cada termo ou expressão, encontra-se, assim, embutida não uma real, mas sua
representação, sua concepção de mundo, de ser humano e de natureza (SILVA, 1995). Como
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destacado por diversos autores, dentre eles Quentin Skinner, as palavras têm um potencial
performativo, pois no momento de sua enunciação elas causam um efeito na realidade nos fazendo
ver o mundo de determinada maneira. Portanto, não é exagero conceber a enunciação das palavras
como uma efetiva ação política, um modo de se posicionar diante da realidade (SKINNER, 2005).
Tendo isso em mente, sublinhamos a importância de uma reflexão sobre a terminologia
envolvida nos debates sobre EJA. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) não é apenas uma
nomenclatura neutra criada pela legislação educacional para descrever um conjunto de práticas
educacionais destinadas a um público específico. Mais do que isso, ela foi forjada em contextos de
lutas sociais e de assimetrias de poder com vistas a repensar práticas educativas excludentes e
segregadoras as quais remontam ao período autoritário, que perdurou no Brasil por mais de vinte
anos, bem como às experiências gestadas pela Educação Popular em meados do século XX
(ARROYO, 2005). Nesse sentido, a Educação de Jovens e Adultos se insurge contra o caráter
compensatório das propostas de suplência e de supletivos e como modalidade educativa que se
propõe a ofertar uma proposta educacional que atenda às necessidades de aprendizagem dos sujeitos
aos quais se destina o fazer pedagógico.
Conquanto ainda hoje ocupe uma posição marginal nas propostas de formação de
professores e professoras da Educação Básica, a Educação de Jovens e Adultos – EJA – pode ser
considerada uma modalidade imprescindível tanto para o processo de democratização da sociedade
brasileira quanto para a promoção da dignidade humana, por três razões, quais sejam: 1) Porque
toma como ponto de partida a reparação de uma dívida social histórica do estado brasileiro, que não
assegurou às gerações anteriores um dos principais direitos sociais: a educação escolar (CURY,
2000). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), são mais de 14
milhões de analfabetos. Como se sabe, o domínio de tal habilidade é, dentre outras práticas sociais e
culturais, condição para o acesso pleno aos eventos de letramento, às novas tecnologias e à
participação efetiva no campo político; 2) Porque os sujeitos aos quais se destina o fazer
pedagógico da Educação de Jovens e Adultos são, em sua maioria, pessoas que estão inseridas em
situação de exclusão e vulnerabilidade social. Residindo, em grande parte, nos meios rurais, nas
periferias, aglomerados, vilas e favelas, os sujeitos da EJA compõem grupos sociais que são
invisibilizados por uma sociedade que possui ainda características segregadoras e elitistas
(ARROYO, 2019); 3) Porque se trata de uma modalidade que busca se distanciar das práticas
educacionais destinadas às crianças e adolescentes, focalizando as dimensões formadoras da vida
adulta. Isso implica em um notável redimensionamento da prática educativa. Em vez de os
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conteúdos serem o eixo vertebrador do currículo da EJA, o foco está nos próprios sujeitos em suas
experiências e conexões com os contextos mais amplos. Assim, seus anseios e expectativas, seus
projetos de vida e seus significados e visão de mundo são elementos fundantes e norteadoras da
proposta educativa da Educação de Jovens e Adultos.
Tais questões nos impõem um novo olhar sobre a Educação de Jovens e Adultos. Em vez de
pensá-la como uma modalidade que compromete recursos educacionais para crianças e
adolescentes, a EJA pode ser compreendida como meio de assegurar o desenvolvimento social e de
garantir direitos elementares da pessoa. Em outros termos, a EJA é uma importante política pública
de inclusão, que pode contribuir não apenas com a redução das desigualdades educacionais, mas
também com as desigualdades sociais.
Diante disso, mais do que nunca, é necessário refletirmos sobre os desafios das políticas
educacionais no campo da Educação de Jovens e Adultos. Um deles diz respeito à formação da/o
professora/o que atua na Educação de Jovens e Adultos. A despeito de sua relevância social, a EJA
tem sido negligenciada nos cursos de licenciaturas nas universidades públicas e particulares. Ou
seja, muito raramente os estágios supervisionados propõe discussões específicas sobre a EJA,
embora ela se constitua em um campo no qual os licenciados poderão atuar profissionalmente.
Segundo o ex-secretário Nacional de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, Ricardo
Henriques, existiam, em um levantamento realizado em 2006, mais de 175 mil professores que
atuam nas redes municipais e estaduais como educadores da EJA:
Desses, a grande maioria nunca recebeu uma formação específica para a função que
exercem. Apesar da magnitude do desafio, a educação de jovens e adultos ainda
possui pouca expressão nas universidades, seja no ensino – habilitações específicas
em EJA – seja em pesquisa – representa uma porcentagem ínfima até mesmo na
pesquisa desenvolvida no campo geral da educação – seja na extensão – o campo por
onde a EJA historicamente entrou no portal da universidade (HENRIQUES, 2006,
p.8).

Tal situação revela um quadro paradoxal: por um lado, houve uma expansão das matrículas
em EJA nas últimas décadas; por outro lado, os cursos de licenciaturas têm ignorado esse fato,
focalizando quase exclusivamente temáticas que dizem respeito à infância e à adolescência. Quanto
a isso, o professor Leôncio Soares, analisando dados do INEP, faz as seguintes ponderações:
Segundo os dados INEP de 2002, das 519 Instituições de Ensino Superior (IES)
brasileiras que ofertam o curso de pedagogia e que foram avaliadas pelo Exame
Nacional de Cursos, apenas nove (1,79%) oferecem habilitação em EJA: três na
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Sudeste e três na Nordeste (MEC/INEP, 2002). Os dados de 2005 revelam que houve
aumento, ainda que pouco expressivo, do número de instituições que oferecem a
habilitação de EJA para os cursos de Pedagogia: das 612 contabilizadas, 15 oferecem
a habitação (2,45%) e, dos 1698 cursos, há 27 ofertando essa modalidade específica
(1,59%) (SOARES, 2008, p.86).

Os estudos demonstram, assim, que a formação acadêmica inicial tem, via de regra,
colocado em segundo plano a formação do profissional docente no campo da Educação de Jovens e
Adultos. A rigor, a porta de entrada da Educação de Jovens e Adultos na universidade tem sido por
meio de extensão universitária. Isso significa que o lugar marginal e periférico ocupado pelos
sujeitos da Educação de Jovens e Adultos na sociedade brasileira, de certa forma, é reproduzido nos
cursos de licenciaturas, uma vez que a temática tem pouco destaque nas atividades de ensino e
pesquisa na universidade.
Outro desafio diz respeito à formação continuada ofertada pelo poder público. Boa parte da
formação não dialoga com o cotidiano da/o professora/or. Trata-se, de modo geral, de abordagens
que se encontram alheias ao fazer pedagógico e suas demandas específicas. Em contrapartida, o
“Curso de Formação Continuada em Produção de Cadernos Pedagógicos para Educação de Jovens e
Adultos (EJA)” se apresenta como uma metodologia inovadora, criando condições para que se
construa um ambiente de interação, de trocas de experiências e indagações entre os profissionais
docentes, bem como criando situações para que as/os professoras/es revejam suas práticas
educativas, envolvendo-se com novas leituras e projetos pedagógicos.
Na próxima seção, apresentaremos, em linhas gerais, a estrutura epistemológica dos
cadernos pedagógicos, destacando as formas pelas quais os envolvidos procuram interrogar
criticamente a prática docente, bem como instigar a inovação pedagógica na Educação de Jovens e
Adultos.
CADERNOS PEDAGÓGICOS E A DIVERSIFICAÇÃO DE TIPOS TEXTUAIS
Os Cadernos Pedagógicos elaborados por professoras/es da Educação de Jovens e Adultos
apresentam uma idiossincrasia: cada uma das seções foi escrita em um gênero textual específico
conforme detalharemos melhor mais adiante. Desde já cumpre destacar que utilizaremos o termo
gênero textual na mesma acepção empregada por Magda Soares (2004, p.10), em sua obra
“Letramento, um tema em três Gêneros”:
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Cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos estáveis de enunciados, sendo
isso que denominamos gêneros do discurso. E terão deixado claro também que o
gênero do discurso, no caso da interação por meio da escrita, é resultado da função
que o autor escreve, das condições de produção do texto. Por isso, um mesmo tema
pode ser desenvolvido em diferentes gêneros discursivos. Indo além daquilo que é
mais frequente dizer-se quando se discute, numa perspectiva discursiva, o texto escrito
– que, de um mesmo texto, diferentes leitores constroem diferentes leituras –
pretendeu-se aqui evidenciar outra coisa: que sobre o mesmo tema podem (devem?)
ser produzidos em diferentes situações discursivas, diferentes textos para diferentes
leitores, em função de seus objetivos, interesses, características – um mesmo tema
em diferentes gêneros (SOARES, 2004, p.10).

Destacamos que a autora nos chama a atenção para o fato de que há diferentes textos para
diferentes leitores. Além disso, se partirmos do pressuposto epistemológico segundo o qual existe
uma profunda imbricação entre pensamento e linguagem concluiremos que cada estilo de
pensamento possui sua própria especificidade cognitiva e discursiva. Assim, a fim de dialogar com
perfis diferentes de professoras/es, cada capítulo possui quatro narrativas distintas – um mesmo
tema em diferentes gêneros, como sublinha Soares. Assim temos: a) um “Causo Pedagógico”, ou
seja, uma crônica que abre o capítulo, por meio de uma situação problema; b) uma “Escrita
Acadêmica”, que busca sistematizar e aprofundar os principais conceitos e categorias desenvolvidos
no capítulo; c) um “Relato de Experiência” de um/a educador/a; e d) uma “Sequência Didática”,
com sugestão de atividades para serem desenvolvidas em sala de aula.
Os quatro elementos que estruturam os Cadernos Pedagógicos buscam, cada qual ao seu
modo, suscitar nos leitores três sentimentos distintos e complementares: admiração, espanto e
dúvida. Vejamos, agora, de maneira pormenorizada, cada elemento estruturante dos Cadernos.
Os “Causos Pedagógicos” apresentam experiências vivenciadas o cotidiano escolar, com
intuito de suscitar uma situação problema para ser analisada. A opção por começar o texto por um
relato e não por uma teoria está ancorado no pressuposto epistemológica segundo o qual a
experiência humana é uma fonte produtora de conhecimento. Ou seja, a dimensão concreta/prática
do ofício docente é muito mais do que um espaço para a simples aplicação de teorias. No exemplo
que se segue, apresentamos a parte final de uma crônica que narra a história de um professor que
atuava, em 2012, em uma sala improvisada na Rodoviária de Belo Horizonte, atendendo a
estudantes do sexo masculino, funcionários da MGS, empresa terceirizada contratada, na ocasião,
para realizar serviços gerais daquele espaço:
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(...) Uma das atividades mais significativas que o Mohamed realizou durante o período
em que trabalhou com a “Turma da Rodoviária” foi a visita ao Museu de Artes de
Ofício. (...) Do ponto de vista pedagógico, a visita ao museu suscitou três grandes
estranhamentos. O primeiro estranhamento partiu de uma parte dos educandos. Alguns
ficaram perplexos em saber que havia um museu, próximo ao local onde eles
cotidianamente embarcavam e desembarcavam de metrô ou de ônibus. O segundo
estranhamento adveio do próprio professor. Ele se espantou ao notar que a maioria dos
educandos, oriundos do campo, conhecia, como ninguém, boa parte dos objetos que
estavam expostos ali. (...) Os objetos expostos no museu, longe de ser algo que
suscitasse apenas contemplação, eram fonte de sentimentos paradoxais. Depositários
de uma memória coletiva, as ferramentas de trabalhos produziam, por um lado,
lembranças de dor e sofrimento e, por outro lado, sentimento de alegria e prazer.
Afinal de contas, esses objetos remetiam a um tempo e a um espaço distante, em que
avós, pais e amigos - hoje falecidos, reuniam-se para estabelecer relações de trabalho e
de subsistência. A visita ao museu criou, dessa maneira, uma situação de interação, de
troca e reflexões entre educador e educandos. O terceiro estranhamento, um misto de
perplexidade e indignação, não foi sentido pelo professor, nem pelos educandos, mas
de uma pessoa externa ao grupo, um integrante da direção. Sua perplexidade não
estava no fato de a maioria dos educandos não saber nada sobre a existência de um
museu na Praça da Estação, em um local familiar para os belorizontinos. Seu espanto
não decorreu ainda dos comentários dos educandos, encantados com objetos, que
fizeram parte de suas infâncias. O que a integrante da diretoria do museu achou
estranho foi ver pessoas, com uniforme da MGS, dialogando sobre as peças do museu.
Sua reação imediata foi sair furiosa de sua sala e, sem meias palavras, chamar à
atenção de supostos funcionários, que haviam deixados seus postos para “jogar
conversa fora” durante o expediente de trabalho. O professor interveio, prontamente,
para esclarecer que se tratava de um mal entendido. Na verdade, tratava-se de
educandos da EJA, que trabalhavam, durante o dia, na MGS na Rodoviária. Porque
saíram do trabalho para a escola permaneciam com o uniforme da empresa. Sem se
desculpar, a pessoa integrante da diretoria do museu virou as costas e retornou ao seu
escritório. Contudo, os educandos constataram empiricamente apenas o que já sabiam:
o museu não é um espaço pensado para os trabalhadores, mesmo quando sua temática
seja instrumentos de trabalho. Como tantas outras dimensões da cidade, esse
espaço precisa ser ainda conquistado como direito (CADERNO PEDAGÓGICO
01, 2019, P.27)
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Observe que o espanto (a perplexidade) é eixo estruturante da narrativa. Seu intuito é
provocar não somente o estranhamento da prática pedagógica, mas principalmente destacar a
segregação das camadas populares de espaços que abrigam ferramentas de trabalho e memórias da
classe trabalhadora. O “Causo Pedagógico” se apresenta como uma situação-problema, como um
gatilho para se analisar os museus nas cidades.
A “Escrita Acadêmica” que sucede ao “Causo Pedagógico” descrito anteriormente
problematiza a relação entre cidade, museu e Educação de Jovens e Adultos. Para tratar da questão
dos museus, os professores se apoiaram na obra “Espelhos das Cidades” de Henri-Pierre Judy
(2005). O autor chama a atenção para o fato de que as cidades contemporâneas têm se preocupado
em vender suas imagens para grupos estrangeiros e turistas como um lugar atraente, destituindo,
assim, de contradições próprias das sociedades capitalistas urbanas e industriais. Os museus
aparecem, via de regra, como elemento de grife das cidades, como locais de contemplação que
conservam aspecto da memória de um grupo que se pretende preservar.
Os museus são, não raro, lugares assépticos, criados para atender turistas e grupos de
classe média. Os objetos exóticos são pensados destituídos de sofrimento e das
relações de trabalho que os gestaram. Assim, os sujeitos são instigados a comparar
objetos antigos com objetos atuais, identificando semelhanças e diferenças, bem como
a pensar suas permanências e mudanças (...). O museu precisa ser pensado não apenas
por aquilo que expõe e se pretende conservar como memória, mas também pelos seus
silêncios (CADERNO PEDAGÓGICO 01, 2019, p.30)

Observe que o intuito da Escrita Acadêmica, nessa passagem, é chamar a atenção da/o
leitora/o não somente sobre aquilo que é dito (ou escrito) nos espaços museais, mas também sobre
aquilo que não é dito (ou escrito) nesses espaços. Nesse sentido, a “Escrita Acadêmica” busca tanto
tornar visível o invisível quanto destruir a ilusão de transparência do mundo social. Um dos
objetivos da “Escrita Acadêmica” é, antes de tudo, produzir, no leitor, admiração. Como se sabe, tal
sentimento é, do ponto de vista filosófico, fonte inicial de questionamento e tomada de consciência
da incompletude e ignorância do ser. “No comportamento admirativo o homem (sic) toma
consciência de sua própria ignorância, tal consciência leva-o a interrogar o que ignora, até atingir
a supressão da ignorância, isto é, o conhecimento” (BORNHEIM, 1992, p.10).
Os “Relatos de Experiências” constituem, por sua vez, narrativas pessoais, descritas por
professoras/es e bolsistas que participaram e participam do projeto de extensão “Curso de Formação
Continuada em Produção de Cadernos Pedagógicos para Educação de Jovens e Adultos (EJA)”. Os
bolsistas, estudantes de cursos de licenciatura, organizaram com professoras e estudantes da EJA de
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uma turma de alfabetização uma visita no Museu Memorial Vale, localizada na Praça da Liberdade.
Em vez de ficarem ouvindo apenas o que as/os guias tinham a dizer sobre os objetos que retratavam
as cidades do interior Minas Gerais, as/os estudantes da Educação de Jovens e Adultos se tornaram
protagonistas do processo educativo.
Na exposição da fazenda mineira, (...) a educadora do museu mostrou à turma um
ferro de passar roupa à brasa, perguntando quem conhecia aquela ferramenta
doméstica. A jovem educadora foi surpreendida por uma estudante que, não só sabia
do que se tratava, como também conhecia detalhes sobre a ferramenta e seu método de
manuseio desconhecidos, até então, pela equipe do museu e por nosso grupo de jovens
extensionistas. Essa estudante carregava, em sua memória, a experiência de ter
trabalhado na infância com aquele objeto. O ferro à brasa deixou ser algo curioso e
pitoresco para se constituir em elemento- memória da aluna o conferiu significado
especial, pois fazia parte de sua história de vida (CADERNO PEDAGÓGICO
01,2019, p.25)

Os objetos não indagaram apenas as vidas dos estudantes da EJA. Uma educadora, ao se
deparar com uma peça específica, apresentou um depoimento surpreendente, deixando todos os
presentes perplexos e emocionados.
Uma das professoras que nos acompanhou se emocionou com uma peça em especial.
Com lágrimas no rosto e voz embargada, ela nos contou, apontando para um dos
objetos que compunha o acervo do museu, que havia sido impactada ao observar uma
das estatuetas ali presente. Trata-se de um objeto que representa um ser humano
deitado na rede, carregado por duas pessoas. Ela fora forçada inevitavelmente a se
recordar do dia em pai dela havia falecido. Na época, não havia serviço funerário na
zona rural onde sua família residia. Assim, em ocasiões de falecimento, o corpo era
transportado na rede por longas distâncias a pé até o local, onde havia quem fabricasse
o caixão. Essa memória gerou um profundo diálogo sobre as condições de vida dos
estudantes nas regiões rurais no passado e no presente (CADERNO PEDAGÓGICO
01, 2019, p. 24).

Pode-se dizer que o Relato de Experiência apresentado pelos jovens bolsistas segue os
princípios de uma educação que indaga sobre a vida, sobre os sujeitos, suas histórias, suas culturas e
suas experiências. De certa forma, representa uma educação que provoca os sujeitos, pois como
afirma Paulo Freire:
Será a partir da situação presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto de
aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo programático da situação ou
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da ação política, acrescentemos. O que temos de fazer, na verdade, é propor ao povo,
através de certas contradições básicas, sua situação existencial, concreta, presente,
como problema que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe exige resposta, não só no
risível intelectual, mas no nível da ação (FREIRE, 2019, p. 119-120).

Os capítulos dos Cadernos Pedagógicos se encerram com uma sugestão de “sequência
didática,” seguindo os seguintes princípios pedagógicos: a) elaboração de uma sequência didática
precisa estar ancorada no diálogo e na problematização. Os encontros pedagógicos são, nessas
perspectivas, guiados por perguntas desestabilizadoras, que despertam curiosidades e que provocam
novos desafios aos educandos e às educandas; b) o/a educador/a não é visto/a como facilitador do
processo pedagógico, cuja principal tarefa é transferência de conhecimentos. Em vez disso, seu
papel é desafiar os/as estudantes, afinal, “somente o diálogo, que implica um pensar crítico, é capaz,
também de gera-lo” (FREIRE, 2019, p. 115). Acredita-se que, subjacente à concepção de facilitador
de transferência de conteúdo, celebrada pelos modismos pedagógicos, encontra-se a noção de que
conhecimento é um produto que pode ser simplificado, algo sem conexão íntima com o indivíduo e
a sociedade.
Para exemplificar, vejamos a sequência didática sugerida no capítulo dois do primeiro
Caderno Pedagógico de EJA a qual está dividida em quatro partes: a) duas aulas de 50 minutos,
tendo como base fotos da família, da infância e/ou objetos que façam referências a diversas épocas
das vidas dos educandos. O material será usado para construção de um museu em sala de aula; b)
três aulas de 50 minutos, tendo como referência o filme “Narradores de Javé”. Nessa atividade,
as/os estudantes serão instados, a responder, dentre outras questões: Por que o filme tem esse título?
Qual é a intenção de António Biá ao dizer que “uma coisa é o fato acontecido, outra é o fato
escrito!”? Qual a relação entre memória e história?; c) uma visita ao Museu Abílio Barreto, tendo
por objetivo criar um ambiente que desperte a imaginação, a fruição estética dos educandos; d) a
sequência didática encerra com uma sugestão atividades: roda de conversa que relacione o filme, o
trabalho com os objetos e a visitação ao Museu Abílio Barreto; produção de uma frase que possa
simbolizar, para cada um, a experiência vivida; construção de um painel na sala com as frases
elaboradas pelos estudantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, os Cadernos Pedagógicos, criado pelos e para os profissionais docentes que atuam
na EJA, possuem uma concepção contra hegemônica do que venha a ser o conhecimento escolar.
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Em vez de ser pensado como entidade autônoma e neutra, como elemento reificado da cultura e da
sociedade, o conhecimento escolar se apresenta como uma construção social inserida nas malhas
das relações de poder. Com efeito, não se trata apenas de uma construção técnica, guiada por
princípios epistemológicos e regras metodológicas, como querem fazer crer certos grupos
conservadores, embora, como vimos, eles não deixem de estar presentes.
Para nós, o conhecimento escolar se constitui, acima de tudo, como um processo conflitivo
que interroga experiências e os saberes prévios dos/as estudantes. Para levar a bom termo a
concepção aqui discutida, os Cadernos Pedagógicos trabalharam com gêneros discursivos distintos
por entenderem que cada tipo de conhecimento demanda um regime discursivo próprio. Embora
não se tenha estudado o material no contexto escolar, o processo de produção e sua estruturação se
apresentam, pelo menos à primeira vista, como uma importante estratégia que pode contribuir para
a melhoria das reflexões sobre a EJA na formação de professores/as no Brasil contemporâneo.
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Resumo
Este artigo tem por objetivo descrever e analisar resultados preliminares do projeto de extensão “Curso
de Formação Continuada em Produção de Cadernos Pedagógicos para Educação de Jovens e Adultos
(EJA)”. Escrito pelas/os e para as/os professoras/es, os Cadernos Pedagógicos apresentam uma
particularidade, pois cada seção foi escrita em um gênero textual específico: a) Um “Causo
Pedagógico”, b) Uma “Escrita Acadêmica”; c) Um “Relato de Experiência”; e d) Uma “Sequência
Didática” aula. O presente trabalho examina essa estrutura textual, buscando compreender seu
potencial educativo. O presente trabalho se apoia nos aportes teóricos produzidos nas últimas décadas
na Educação de Jovens e Adultos, com destaque para autores como ARROYO, DI PIERRO e
SOARES. A primeira parte deste artigo discorre sobre a Educação de Jovens e Adultos, destacando
suas perspectivas e desafios. A segunda parte trata das potencialidades educativas do projeto de “Curso
de Formação Continuada em Produção de Cadernos Pedagógicos para Educação de Jovens e Adultos
(EJA)”. As considerações finais apresenta a formação continuada como elemento estratégico
fundamental para construção de currículos que contemplem os sujeitos e suas necessidades de
aprendizagem na EJA.
Palavras-chave: Formação Continuada; Educação de Jovens e Adultos; Cadernos Pedagógicos
LIVROS DIDÁTICOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA): A TENSÃO ENTRE
ORGANIZAÇÃO DO SABER ESCOLAR E A DIVERSIDADE DOS SUJEITOS DA EJA
Marcos Evangelista Alves – SMED
Sandra Medina de Souza – SMED
Walesson Gomes da Silva – UEMG

INTRODUÇÃO
Este artigo tem por objetivo analisar os livros didáticos da coleção EJA Moderna. Trata-se
de quatro volumes, do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, contemplando os componentes
curriculares obrigatórios pela legislação vigente (Língua Portuguesa, Matemática, História,
Geografia, Ciências, Arte e Língua Estrangeira Moderna “Inglês e Espanhol”).
Cumpre destacar, de saída, que a escolha desta coleção foi deliberada. Porque se trata, antes
de mais nada, de uma coleção escolhida, de acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), por cem escolas que atendem à modalidade de EJA da Rede Municipal de
Educação de Belo Horizonte (RME-BH). Trata-se, dessa forma, de um material selecionado, pelo
menos em tese, pela totalidade dos/as professores/as que atuam na Educação de Jovens, Adultos e
Idosos da RME-BH. Tal fato nos deixou bastante intrigado: afinal de contas, o que instigou os
profissionais docentes a adotar a coleção EJA Moderna como material didático na cidade de Belo
Horizonte.
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Outro ponto que nos estimulou a tomar o livro didático como objeto de investigação na
Educação de Jovens e Adultos. De acordo com estudos de SOARES (2011) e DA SILVA (2014), as
pesquisas em EJA não têm se debruçado sobre o livro didático. Isso se deve ao fato de o uso do
livro didático em sala de aula ser pensado com desconfiança. Afinal de contas, como um material
produzido em situações distantes da realidade dos educandos e educandas pode contribuir para
qualificar a educação escolar de sujeitos que não tiveram acesso à escolarização na infância e na
adolescência?
Conquanto esta indagação possa ser generalizada para outras etapas de escolarização, ela
ganha novos contornos na Educação de Jovens e Adultos pelas seguintes razões, a saber: a) o que
caracteriza a modalidade de EJA é a questão da diversidade etária e geracional, de gênero, raça,
religião e cultura (OLIVEIRA, 1999, DA SILVA, 2007, SILVA, 2009, SOARES, 2011); b) em um
país, com dimensões continentais como o Brasil, uma proposta pedagógica, centrada apenas no
livro didático, acaba por esvaziar o debate sobre as singularidades regionais, bem como silenciar
sobre determinados grupos sociais, produzidos ativamente como não existentes, para usar uma
expressão de Boaventura Souza Santos (2006).
Para examinar a Coleção EJA Moderna, este artigo se apoia, no entanto, nos estudos de
BITTENCOURT, que concebe o livro didático em quatro dimensões distintas e complementares: a)
como mercadoria; b) como suporte para transmissão de conteúdos; c) como recurso pedagógico; e
d) como veículo de transmissão de ideologias e valores.
Dividido em duas seções, este artigo apresenta a Coleção EJA Moderna como um material
grife, com imagens e acabamento gráfico sofisticado e de alta qualidade técnica. A primeira coloca
em relevo o lugar ocupado pelo livro didático no campo educacional, destacando seu ingresso
tardiamente nas propostas de atendimentos da Educação de Jovens e Adultos. A segunda seção
examina a Coleção EJA Moderna, destacando o caráter mercadológico, saberes e funções didáticas.
As considerações finais destacam as limitações de um material padronizado nas políticas de
atendimentos de Educação de Jovens e Adultos, modalidade notadamente reconhecida pela
diversidade dos sujeitos aos quais são destinados seu fazer pedagógico.
O LIVRO DIDÁTICO COMO POLÍTICA EDUCACIONAL
Freitag et al (1987) afirma que análise do livro didático precisa estar atrelada à compreensão
do contexto em que se encontra inserido:
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(...) o livro didático não tem uma história própria no Brasil. Sua história não passa de
uma sequência de decretos, leis e medidas governamentais que se sucedem, a partir de
1930, de forma aparentemente desordenada, e sem a correção ou a crítica de outros
setores da sociedade (partidos, sindicatos, associações de pais e mestres, associações
de alunos, equipes científicas, etc). Essa história da seriação de leis e decretos somente
passa a ter sentido, quando interpretada à luz das mudanças estruturais como um todo,
ocorridas na sociedade brasileira, desde o Estado Novo até a Nova República
(FREITAG et al, 1987, p. 5).

Do ponto de vista político, o livro didático no Brasil passa a ter uma política própria
somente a partir de 1930, período em que se desenvolve uma educação consciente, progressista,
com pretensões democráticas e aspirando a um embasamento científico. Do ponto de vista
econômico, a autora destaca o barateamento do custo do livro didático no Brasil a partir de 1930.
Freitag et al (1987, p. 5) sublinha que a queda da moeda nacional, conjugada com o
encarecimento do livro estrangeiro, como consequência da crise de 1929, permitiu a expansão do
livro didático no Brasil. Um dos desdobramento da Queda da Bolsa de Nova York é a produção de
compêndio brasileiro, antes com pouco potencial de venda, face ao seu preço mais elevado em
relação aos materiais didáticos franceses.
O delineamento de uma política de Estado, voltado para o livro didático, ganha novos
contornos em 1937, com a implantação da ditadura de Getúlio Vargas. Conhecido como Estado
Novo, a política varguista busca aumentar o controle e a vigilância sobre pessoas e grupos que
questionam os novos rumos impostos à sociedade brasileira. Nesse cenário, surge o Instituto
Nacional do Livro (INL), iniciativas estas desenvolvidas para garantir a distribuição e divulgação
de obras de interesse educacional, cultural e científico. Este órgão subordinado ao Ministério da
Educação (MEC) contou com outros setores operacionais e entre um deles a coordenação do livro
didático, a qual se responsabilizava em criar/planejar atividades que tratavam do livro didático além
de estabelecer parcerias com instituições que assegurassem a produção e distribuição desse
material.
Durante o regime militar, na década de 1960, foram assinados diversos acordos entre
Governo Brasileiro e o Governo dos Estados Unidos, implementando-se a Comissão do Livro
Técnico e do Livro Didático (COLTED), extinta em 1971.Em seu lugar foi criado, por meio do
Decreto 68.728, de 08/06/71, o Programa do Livro Didático (PLID), conforme destaca (FREITAG
et al, 1987, p. 8).
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Na década de 1980, a política governamental brasileira do livro didático se destinará às
camadas populares.
Os anos de 1990 são marcados pelas primeiras participações direta e sistematicamente do
MEC sobre a qualidade do livro didático. Batista (2001) destaca que o Ministério da Educação em
1993 forma uma comissão de especialistas com a tarefa de avaliar os livros mais solicitados ao
MEC, bem como fixar critérios para examinar novas aquisições.
A política que estabeleceu critérios para aquisição dos livros didáticos acompanha a
universalização do atendimento do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e sua extensão do
conjunto das disciplinas obrigatórias do currículo do ensino fundamental. Quando o Governo
institui a análise e avaliação pedagógica dos livros a serem adquiridos pelas escolas, os estados de
São Paulo e Minas Gerais optaram por realizar o PNLD e a avaliação dos livros de forma
descentralizada. Para os demais estados, as obras a serem adquiridas passariam, como destaca
Batista (2001), a ser submetidas a um processo de análise e avaliação sistemática e contínua. Em
acordo com esse autor: “O Ministério formou comissões por área de conhecimento, compostas por
professores com experiência nos três níveis de ensino, assessoradas pelo CENPEC e coordenadas
pela Secretaria de Educação Fundamental” (BATISTA, 2001, p. 13).
Um dos critérios definido pelo MEC para se eliminar uma obra era a presença de
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Além
disso, o livro didático não poderia induzir ao erro, nem conter erros graves relativos ao conteúdo da
área.
Assim, erros conceituais passaram a ser compreendidos como critério de eliminação
de um determinado livro didático. Embora parte significativa dos critérios para essa
avaliação decorresse das especificidades das áreas de conhecimento a que os livros
didáticos se destinam, definiram-se, como critérios comuns de análise, a adequação
didática e pedagógica, a qualidade editorial e gráfica, a pertinência do manual do
professor para uma correta utilização do livro didático e para a atualização do docente.
Definiu-se, ainda, então, como critérios eliminatórios (BATISTA, 2001, p. 13).

Em 1996, o MEC avaliou os livros de Português, Ciências, Matemática e Estudos Sociais de
1ª. a 4ª. séries que foram inscritos para PNLD/97. Desse resultado, gerou-se uma classificação dos
livros em quatro amplas categorias, como afirma Batista:
Excluídos – categoria composta de livros que apresentassem erros conceituais,
indução a erros, desatualização, preconceitos ou discriminações de qualquer tipo;
Não-recomendados – categoria constituída pelos manuais nos quais a dimensão
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conceitual se apresentasse com insuficiência, sendo encontradas impropriedades que
comprometessem significativamente sua eficácia didático-pedagógica; Recomenda
com ressalvas: categoria composta por aqueles livros que possuíssem qualidades
mínimas que justificassem sua recomendação, embora apresentassem, também,
problemas que, entretanto, se levados em conta pelo professor, poderiam não
comprometer sua eficácia; e, por fim, Recomendados – categoria constituída por livros
que cumprissem corretamente sua função, atendendo, satisfatoriamente, não só a todos
os princípios comuns e específicos, como também aos critérios mais relevantes da área
(BATISTA, 2001, p. 14).

Um dos desdobramentos desse processo foi o surgimento do projeto de avaliação do PNLD
iniciado pelo Centro de Alfabetização Leitura e Escrita da Faculdade de Educação da Universidade
Federal de Minas Gerais (CEALE-FaE-UFMG) e pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação
(CENPEC). Um dos avanços no campo da avaliação do livro didático se deu com a inserção do
professor da educação básica como um dos avaliadores do material, permitindo que escolhesse o
livro mais adequado à sua turma. Só não puderam escolher livros que – em razão de apresentarem
preconceito, discriminação, erro conceitual grave – foram excluídos do Programa Nacional do
Livro Didático (BATISTA, 2001, p. 14).
A EJA se inseriu no Programa Nacional do Livro Didático somente em 2011. A seguir
iremos examinar a Coleção EJA Moderna, material escolhido pelas 100 escolas que atendem a
modalidade de Educação de Jovens e Adultos em Belo Horizonte.
LIVRO DIDÁTICO DE EJA E SUAS MÚLTIPLAS FACETAS
Para Bittencourt (2017), o livro didático é, antes de tudo, uma mercadoria, um produto do
mundo da edição que obedece à evolução das técnicas de fabricação e comercialização pertencentes
à lógica do mercado. A autora sustenta que:
Como mercadoria ele sofre interferência variadas em seu processo de fabricação e
comercialização. Em sua construção interferem vários personagens, iniciando pela
figura do editor, passando pelo autor e pelos técnicos especializados dos processos
gráficos, como programadores visuais, ilustradores. É importante destacar que o livro
didático como objeto da indústria cultural impõe uma forma de leitura organizada por
profissionais e não exatamente pelo autor (BITTENCOURT, 2017 p. 71 e 72).

Nessa categoria, abordaremos a qualidade da capa, qualidade da encadernação, lombada e
qualidade do miolo dos 4 (quatro) livros. Por ter um formato de produção padronizado, foi feita
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análise única para todos eles. Outra análise importante é identificação dos autores dos livros
didáticos, quem são de onde são e se atendem as exigências do Edital do PNLD. Por último,
fizemos uma análise da editora, o que ela tem de diferente em relação as outras e que tipo de
marketing é feito em relação a sua produção. Capa do livro didático A capa da coleção dos quatro
livros atende as especificações exigidas.
A capa tem a seguinte característica: papel cartão branco de gramatura 240 g/m2, revestido
na frente, envernizado com verniz UV, formato/tamanho: 205 mm x 275 mm, sem orelhas, colagem
lateral de capa com vinco de manuseio, com tolerância de até menos 1,5 mm. Essa especificação é
de uma capa de qualidade que garante uma durabilidade maior e contribui para
conservação/proteção do miolo do livro mais consistente.
Esteticamente é uma capa com um layout sofisticado, resultando em um trabalho
esteticamente bem acabado. Em relação às informações contidas na capa, foram organizadas em
blocos facilitando a leitura rápida do conteúdo. O diagramador atendeu à demanda do Edital
02/2012 do FNDE, inclusive em relação aos conteúdos exigidos que deveriam conter na capa.
Encadernação dobrado, cola quente, costurado, laminação fosca, número de lados 1 (capa),
lombada quadrada (brochura), utiliza adesivo térmico que proporciona um aspecto mais qualificado.
Excelente qualidade na encadernação, garantindo mais durabilidade do livro didático,
principalmente por se tratar de um livro que passará pelas mãos de estudantes que o foliarão durante
um ano.
A característica do material empregado no miolo do livro é outro item de suma importância
para esse tipo de material. O seu manuseio pelos alunos, exige dos livros materialidade de qualidade
como, por exemplo, papel focando no tipo e na gramatura. Estrutura da editoração. É o profissional
da diagramação quem vai tecnicamente agregar qualidade ao conteúdo do livro, por meio de
elementos gráficos na construção da melhor forma para apresentação dos conteúdos, guiando e
incentivando uma boa leitura e dando leveza ao projeto gráfico.
Nessa parte do projeto gráfico, o diagramador foi criterioso na escolha do layout, pois ao
usar as cores para separar os capítulos, facilitando o manuseio do livro. Além disso, houve um
cuidado em manter a harmonia, excluindo o excesso de cores, utilizando somente o necessário. A
utilização das cores fez com que o leitor não se perca entre os capítulos e suas unidades do livro,
pois a cor determinada no capítulo se repete até o final do mesmo, ganhando força com a aplicação
da mesma cor nos objetos como (caixa texto, títulos e subtítulos).
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Sobre a questão das ilustrações dos livros didáticos de EJA, buscamos identificar imagens,
suas características técnicas, a fim de compreender que efeito produzem. Sabe-se que a
diagramação de um livro didático se faz pelas escolhas, seleções e focos dos autores e
diagramadores. Nesse sentido, buscou-se analisar as possíveis orientações que induziram o autor a
inseri-las na publicação; qual critério usado; como são apresentadas; que relações estabelecem com
o texto escrito; sua qualidade no quesito enquadramento, foco, luz, cor, regra dos terços; que tipo de
imagem, como são apresentadas, efeitos que elas produzem; passam por um tratamento antes de sua
inserção ou não; os títulos/descrição estão adequados ou não; são imagens de domínio público ou
não; sua função comunicativa; profundidade de campo; alinhamento e tamanho. Foram vários
tópicos possíveis a serem analisados nas imagens, bem como indagando o lugar e tamanho ocupado
na página.
Na capa dos livros da coleção não há assinatura de nenhum autor. A editora aparece como
organizadora do material, destacando que se trata de uma obra coletiva, concebida, desenvolvida e
produzida pela Editora Moderna. No verso da folha de rosto do livro, aparece uma ficha técnica
onde dentre os quatro livros (6º, 7º, 8º e 9º) consta um quantitativo que varia de 27 a 30
nomes/autores de pessoas que forneceram os materiais originais. Dos 42 autores, grande parte atua
em quase toda coleção.
O livro didático não se resume, no entanto, somente a condição de mercadoria. Ele também
se constitui como um suporte de conteúdos. Assim, é importante que se avalie os conteúdos tratados
na Coleção EJA Moderna. Em primeiro lugar, é importante destacar que o material reproduz a
lógica seriada do ensino fundamental destinado às crianças e adolescentes. Como destacamos
anteriormente, cada volume corresponde a um ano específico do segundo segmento da segunda
etapa da educação básica. O material se organiza por disciplina (Língua Portuguesa, Matemática,
Língua Inglesa, Ciências, História e Geografia. Trata-se, assim, de um material que não instiga à
construção de um currículo integrado, com abordagens interdisciplinares.
A rigor, os conteúdos tratados no material seguem uma perspectiva supletiva: uma visão
panorâmica e aligeirada de saberes compartimentados, extraídos do ensino fundamental regular,
como destacamos anteriormente.
Os conteúdos abordam, de forma superficial, as leis 10639/03 e 11645/08, que tornam
obrigatório o ensino de história e cultura africana e indígena no Ensino Fundamental e no Ensino
Médio. No 6º ano, o material reservou de suas 267 páginas, apenas 06 (seis) para tratar da cultura
africana e 03 (três) indígena.
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Em síntese, pode-se dizer que como depositários de conteúdos escolares, o material expressa
uma concepção educativa que tem sido questionada pelo campo de Educação de Jovens e Adultos:
a) a coleção é seriada, expressando uma concepção linear de ensino colocada em xeque pelo
Parecer do Conselho Nacional 01/2000, que regulamentou a Educação de Jovens e Adultos; b) em
vez de uma abordagem, com foco nos sujeitos em suas relações e suas singularidades, o material
coloca em relevo os conteúdos programáticos próprios do Ensino Fundamental; c) Todo o conjunto
de conteúdos apresentados nos quatro volumes da coleção trata da formação do educando numa
perspectiva da escolarização, diferentemente de uma abordagem de disciplinas/temáticas.
A terceira categoria de um livro didático, segundo Bittencourt (2019), é seu caráter de
mediador de aprendizagens. Vejamos, em linhas gerais, como isso ocorre. A disciplina de Língua
Portuguesa organiza suas atividades a partir de interpretação de textos. Atividades, cujas respostas
se encontram na leitura e não nas experiências dos sujeitos da EJA. A leitura de mundo não é
tomada como ponto de partida para compreensão da leitura da palavra.
Na disciplina de matemática e inglês, as atividades vêm em seguida de cada conteúdo
abordado (parte do capítulo). Em história, as atividades da disciplina vêm no final de cada capítulo
da mesma forma a disciplina de geografia, ciências e artes. Por último, na disciplina de espanhol
com 4 (quatro) capítulos, constam duas autoavaliações, 1 (uma) no segundo e quarto capítulo.
Em linhas gerais, algumas atividades/exercícios têm por objetivo permitir ao aluno traduzir
os textos lidos, seja nos conteúdos de apresentação do tema ou dentro das atividades. Ele aparece,
ainda, em alguns momentos como exercício de elaboração e síntese mental ou como um exercício
para ampliar o conteúdo estudado, como por exemplo em alguns livros a temática povos africanos
ou povos indígenas são abordadas como item “para além do texto” intercalando com os exercícios
onde as perguntas são voltadas para essa discussão.
E por último, o que foi percebido na análise em alguns exercícios/atividades, que mesmo
com pouca frequência, surgem questões que incitam o sujeito da EJA a refletir sobre suas
experiências. Por outro lado, é importante questionar se esse quantitativo de atividades leva o
sujeito da EJA a refletir sobre a sua vida, dialogando com o sentido e significado do conteúdo de
escolarização. Essa proximidade por meio do professor/livro didático com a realidade do educando
é importante. Seria o livro didático/atividades um instrumento mediador, capaz de permitir ao
sujeito da EJA refletir sobre a sua prática para construção de projetos de enfrentamento de
problemas do seu dia-a-dia?
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A última categoria que caracteriza um livro didático é seu caráter ideológico, inserido em
um sistema de valores. Um dos valores subjacentes ao material é a visão do conhecimento como
coisa, como um objeto que se constitui alheio às experiências dos sujeitos a que se destina o fazer
pedagógico. Isso pode ser deduzido por sua abordagem não dialógica e problematização.
Os autores, 42 ao todo, foram contratados pela editora para escrever um breve conteúdo
disciplinar. Trata-se de autores paulistas sem experiência na EJA como se pode constar em seus
respectivos currículos lattes. Quando se analisa as abordagens do material, com enfoque no eixo
Rio-São Paulo, pode-se deduzir outro valor subjacente à Coleção: a identidade nacional (a maneira
como a nação brasileira é imaginada) deixa de fora a diversidade cultural do Brasil. Este ponto de
vista pode ser confirmado com escassa abordagem no material sobre os grupos indígenas, por um
lado; e, por outro lado, a história e cultura africana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo procurou analisar a Coleção EJA Moderna sob quatro enfoques: como
mercadoria, como suporte de conteúdos, como instrumento pedagógico e como veículo de
transmissão ideológico e valores culturais.
Como mercadoria, a Coleção EJA Moderna é um livro grife, com fino acabamento, o que
pode ser observado em seus recursos gráficos. Seu alto investimento se justifica em razão o grande
retorno que o mercado editorial possui em virtude da abrangência do Programa Nacional do Livro.
A linha editorial do projeto gráfico se adequa à lógica da mercantilização e do consumo como
afirma Bittencourt (2017): obedecendo “à evolução das técnicas de fabricação e comercialização
pertencentes à lógica do mercado”. Ou seja, há um grande investimento na aparência do livro
didático, ao ponto de torná-lo um produto de “grife”. Trata-se, portanto, de uma coleção que
investiu na aparência do material.
Como suporte de conteúdos, a Coleção EJA Moderna se organiza em uma concepção
seriada e compartimentada. As disciplinas não possuem nenhuma integração. Cada qual busca,
assim, tratar, em sua área de conhecimentos, os conteúdos, sem quaisquer diálogos como outras
disciplinas.
Como instrumento didático pedagógico, as atividades da Coleção EJA Moderna não se
apoiam em questões problematizadoras, que desafiem as vivências dos sujeitos da EJA. Trata-se,
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via de regra, de atividades mecânicas, que não estimulam o raciocínio, nem formas de se lidar com
os problemas cotidianos dos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos.
Como veículo de transmissão ideológico e valores culturais, a Coleção EJA Moderna
privilegia uma abordagem ocidental, cristã e eurocêntrica. Assim, reitera-se a visão hegemônica de
uma sociedade branca e patriarcal.
A Coleção EJA Moderna, a despeito de seu excelente aspecto gráfico, constitui, assim, em
um instrumento de trabalho pouco fecundo na Educação de Jovens e Adultos. Porque se trata de
uma modalidade educativa específica, diferenciada, com pedagogia própria.
Específica, porque a EJA é constituída por sujeitos jovens, adultos e idosos que tiveram seu
direito à escolarização na infância e na adolescência. Diferenciada, porque a EJA requer uma
construção curricular que não seja a reprodução do Ensino Fundamental Regular. Pedagogia própria
as abordagens pedagógicas precisam dialogar com as dimensões formadoras da vida adulta,
A Coleção EJA Moderna evidencia, assim, uma tensão entre organização do saber escolar e
a diversidade dos sujeitos da EJA.
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Resumo
Este artigo tem por objetivo analisar os livros didáticos da coleção Educação de Jovens e Adultos da
editora Moderna. Trata-se de quatro volumes, do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, contemplando
os componentes curriculares obrigatórios pela legislação vigente (Língua Portuguesa, Matemática,
História, Geografia, Ciências, Arte e Língua Estrangeira Moderna “Inglês e Espanhol”). A escolha desta
coleção se deve ao fato desse material ter sido adotado nas cem escolas que atendem à modalidade de
EJA da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte (RME-BH). Para examinar a Coleção EJA
Moderna, este artigo se apoia, no entanto, nos estudos de BITTENCOURT, que concebe o livro
didático em quatro dimensões distintas e complementares: a) como mercadoria; b) como suporte para
transmissão de conteúdos; c) como recurso pedagógico; e d) como veículo de transmissão de ideologias
e valores. Dividido em duas seções, este artigo apresenta a Coleção EJA Moderna como um material
grife, com imagens e acabamento gráfico sofisticado e de alta qualidade técnica. A primeira coloca em
relevo o lugar ocupado pelo livro didático no campo educacional, destacando seu ingresso tardiamente
nas propostas de atendimentos da Educação de Jovens e Adultos. A segunda seção examina a Coleção
EJA Moderna, destacando o caráter mercadológico, saberes e funções didáticas. As considerações finais
destacam as limitações de um material padronizado nas políticas de atendimentos de Educação de
Jovens e Adultos, modalidade notadamente reconhecida pela diversidade dos sujeitos aos quais são
destinados seu fazer pedagógico.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Livros didáticos; Programa Nacional do Livro
Didática/EJA.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Neste Painel, procura-se evidenciar que a avaliação educacional, entre outras características, deve ser
integrada à formação docente, marcada por lacunas nesse escopo, com uma série de consequências, e
para tanto apresenta algumas contribuições. No primeiro trabalho são apresentadas pesquisas que
investigaram práticas avaliativas de professores, concluindo que são, muitas vezes, inconsistentes e
fundadas mais na experiência pessoal do que na formação propriamente dita, com repercussões nas
trajetórias dos alunos. No segundo trabalho, são analisados resultados do Programa de Avaliação da
Educação Básica do Estado do Espírito Santo – Paebes Alfa relativos aos anos iniciais do ensino
fundamental. Com apoio na literatura referente aos aspectos linguísticos da escrita e da leitura, os
resultados indicam a consolidação das habilidades de decodificação com tendência a ocorrer antes de
habilidades de codificação, apontando elementos dos percursos de aprendizado dos alunos e
salientando a necessidade de sua integração à formação docente. No terceiro trabalho, constam os
resultados de uma pesquisa vinculada à formação docente que desenvolveu um Teste Adaptativo
Informatizado (TAI) da Provinha Brasil (PB) – Leitura, com o objetivo de superar limitações desse
teste em papel mediante apresentação de itens adaptados às proficiências dos estudantes, com
resultados mais fidedignos, para apoiar decisões pedagógicas no processo de alfabetização, envolvendo
80 educadores e mais de 2000 alunos de 15 escolas municipais da cidade de São Paulo, visando a
utilização de resultados com interpretação pedagógica, inclusive para superar limitações decorrentes das
avaliações externas que tendem a criar resistências aos seus instrumentos e resultados. Todos os
trabalhos deixam patente como o processo de formação docente que incorpora dimensões da avaliação
educacional, especialmente da avaliação da aprendizagem, pode potencializar a aprendizagem na
perspectiva do sucesso escolar para todos os alunos, um desafio premente da educação brasileira.
Palavras-chave: Avaliação educacional; Formação docente; Avaliação externa; Avaliação da
aprendizagem; Alfabetização
LACUNAS FORMATIVAS DE PROFESSORES EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E SEUS
EFEITOS NA PRÁTICA AVALIATIVA
Pâmela Félix Freitas – USP e Université de Montréal
Valéria Aparecida de Souza Siqueira – USP
Ocimar Munhoz Alavarse – USP

INTRODUÇÃO
A prática de avaliação realizada pelo professor, também conhecida como avaliação da
aprendizagem interna, representa um importante elemento da qualidade da educação e se constitui
em ferramenta fundamental para o acompanhamento das aprendizagens discentes. Essa avaliação,
consolidada em notas ou conceitos atribuídos periodicamente, tem efeitos permanentes e se fazem
sentir ao longo de toda vida escolar e acadêmica, incidindo diretamente sobre o percurso de
escolarização, especialmente por meio da aprovação e reprovação. Para Bowers (2019), o juízo do
professor é o que, de fato, acompanha o aluno em sua história escolar, por suas apreciações,
definindo o fluxo escolar também em termos de permanência ou evasão dos alunos. A avaliação é
um elemento constitutivo do exercício da docência, definida nas Diretrizes Curriculares Nacionais
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para os Cursos de Pedagogia como uma “ação educativa e processo pedagógico metódico e
intencional”. O documento indica que a docência, enquanto ação educativa, deve se basear em
estudos teórico-práticos que possibilite a esse profissional “planejar, executar e avaliar atividades
educativas” (BRASIL, 2006). O exercício profissional docente tem, ainda, como premissa, um
atendimento educacional pautado no tratamento igualitário, equitativo e de qualidade, uma vez que
a educação é um direito previsto amplamente na legislação, como se verifica na Constituição
Federal (CF, 1988), no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) e na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB, 1996). A LDB, inclusive, assegura a garantia de acesso ao
ensino obrigatório baseado na oferta de “padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a
variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do
processo de ensino-aprendizagem” (Brasil, 1996). Verifica-se que a igualdade de condições de
acesso e permanência foi a tônica do discurso oficial nas últimas três décadas, motivada, sobretudo,
pela Declaração Mundial de Educação para Todos, de 1990, que se configurou elemento propulsor
para as reformas educacionais posteriores pautadas no atendimento às diferenças, com ênfase nos
princípios de igualdade e equidade.
É importante situar que, ao mesmo tempo em que as reformas se voltam à necessidade de
tratamento escolar equitativo, há uma ampla literatura em circulação no Brasil que até o final dos
anos 1980 e início dos anos 1990 aponta a avaliação como o principal instrumento a serviço de um
projeto pedagógico que objetiva punir e excluir, contribuindo para a produção e manutenção do
fracasso escolar (HOFFMANN, 1991; 1993; LUCKESI, 1992; 1994; PATTO, 1990; SOUSA,
1991; SOUSA, 1986; 1994). À efervescência de estudos nessa órbita, seguiu-se a ascensão das
avaliações externas ao centro do debate acerca da qualidade da educação eclipsando, subitamente,
as preocupações com a prática avaliativa de professores (AFONSO, 1998; ARELARO, 2003;
CASTRO, 2000; 2007; 2009; DÍAZ BARRIGA, 2008; ESTEBAN, 2014; FREITAS, 2011; GATTI,
2011; SOUSA; OLIVEIRA, 2010). Apesar do protagonismo que os exames externos assumiram
tanto na agenda política quanto na produção do conhecimento desde os anos 1990, estudos recentes
(FREIRE, 2017; SIQUEIRA, 2017), curiosamente na mesma área, acabaram por trazer à cena
antigos dilemas na seara da avaliação da aprendizagem interna, com flagrantes de uma prática
improvisada que flutua entre a meritocracia e o assistencialismo com posturas docentes que são
orientadas pela conveniência e ausência ou insuficiência de uma base de conhecimentos teóricos e
técnicos a respeito dessa prática que não é trivial, como bem observou Gatti et al. (2010) em
pesquisa que analisou currículos de diversas licenciaturas no Brasil. O estudo de Gatti analisou o
currículo de 71 cursos de Pedagogia, 32 de Letras Língua Portuguesa, 31 de Matemática e 31
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Ciências Biológicas e descobriu que a dimensão de avaliador raramente detém espaço nos cursos de
formação docente, um dado que corrobora a tese de Alavarse (2013) de que haveria um paradoxo
docente, segundo o qual todo professor é um avaliador profissional - posto que avaliará
cotidianamente atividades realizadas por seus alunos, com atribuição de notas e/ou conceitos que
incidirão fortemente sobre suas trajetórias – sem que este esteja minimamente preparado para
realizar tal atividade, predominando em sua prática concepções formadas e muitas vezes
cristalizadas ao longo de sua vida como estudante e como professor. Evidências da escassa
formação em avaliação também foram captadas em outros estudos (ROJAS, 2007; SILVA et al.,
2016; VILLAS BOAS; SOARES, 2016), assim como alguns efeitos dessas lacunas formativas
puderam ser apreendidas por Freitas (2019).
Nesse quadro, reconhecendo a avaliação educacional como uma prática inerente ao ofício
docente, elemento essencial para a qualidade da educação, determinante para o percurso escolar,
este trabalho problematiza a dimensão da avaliação na formação docente partindo da constatação de
que, mesmo assegurada no documento norteador dos currículos de instituições formadoras, trata-se,
conforme salientado, de um conteúdo formal praticamente ausente dos cursos de licenciatura. Os
exíguos conhecimentos a que tem acesso em sua preparação profissional levam o professor a
desempenhar uma prática avaliativa inconsistente, orientada por uma multiplicidade de fontes e
intuída pelas experiências a que fora exposto na vivência como aluno (Cf. BRACKETT et al., 2013,
BROOKHART, 1994; BROOKHART et al., 2016; CISEK; FITZGERALD; RACHOR, 1995;
FELDMAN, 2019). Há uma tendência, conforme Freire (2017) e Siqueira (2017), a que essa
carência formativa reverbere em procedimentos e instrumentos de avaliação inconsistentes,
baseados em critérios flutuantes com efeitos perversos sobre o destino escolar dos alunos. Essa
situação é, também, realidade nos EUA, com vários estudos (CISEK, 2019; CIZEK;
FITZGERALD; RACHOR, 1995; STIGGINS, FRISBIE E GRISWOLD, 1989) mostrando
fragilidades da formação e seus efeitos na ação docente, com práticas avaliativas variáveis e
imprevisíveis, muito mais calcadas em experiências anteriores, cujas fontes incluem professores
anteriores, pais, registros escolares, desempenho de irmãos, observações formais e informais e
conversas com os próprios alunos (AIRASIAN; ABRAMS, 2003). Essas bases, para avaliar a
aprendizagem dos alunos, reforçam um quadro preocupante que sugere instrumentos e critérios
igualmente inconsistentes, e práticas guiadas, fortemente, pela subjetividade, que pode acarretar
prejuízos para a vida acadêmica dos alunos, favorecendo e até mesmo ampliando as desigualdades
sociais, transformando-as em desigualdades escolares, impossibilitando um tratamento equitativo
conforme asseveram Crahay (2002) e Dubet (2008).
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Este trabalho é fruto, além da pesquisa bibliográfica, de dados gerados de observações de
reuniões de Conselhos de Classe de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) da Rede
Municipal de Ensino de São Paulo (RME-SP) realizadas no período de 2014 a 2016. Também
integra respostas a questionários obtidas no contexto de uma Formação em Avaliação Educacional,
promovida pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP), entre os anos de 2015 e
2016, na qual obtivemos respostas de 1.083 professores participantes. As atividades foram
estruturadas visando garantir a participação de pelo menos um professor por escola, cobrindo
geograficamente todas as unidades educacionais da rede garantindo profissionais de todas as treze
Diretorias Regionais de Ensino (DRE) da rede. Ainda que, do ponto de vista da estatística, a
amostra não seja representativa e os resultados não sejam completamente generalizáveis, os dados
coletados nos permitem hipóteses mais amplas e adensam as problematizações aqui pretendidas,
que se referem às proposições conceituais de Crahay (1996; 2002; 2013) e Dubet (2008) a respeito
da equidade articulada ao princípio de igualdade tendo em vista os resultados escolares. Tal
abordagem é necessária a fim de melhor apreender as percepções dos professores, quanto aos
vínculos entre aprendizagem e avaliação inferidas a partir da análise das respostas aos
questionários, assim como apreender concepções de professores por meio dos relatos de observação
dos Conselhos de Classe.
A abordagem de Crahay (2013) se volta aos dispositivos e práticas educacionais que têm
subsidiado melhores resultados quanto à distribuição do conhecimento e assegura que a igualdade
de conhecimentos adquiridos é a principal finalidade do tratamento escolar baseado na equidade e
que concretizaria a chamada justiça corretiva. Assegura que a instituição escolar, fundada em bases
historicamente meritocráticas, é responsável por inculcar um perfil de aluno que tende a ser
idealizado em nome de uma dada qualidade, um perfil que esteja adequado às estruturas e modos de
funcionamento dessa sociedade, transmitindo crenças, valores, normas e saberes próprios desse
meio social e, consequentemente, praticando uma justiça que condiz com os princípios em que se
apoia, qual seja a concepção de justiça a orientar o projeto pedagógico da escola. Nesse âmbito,
Crahay (2002; 2013) destaca que são três os conceitos de justiça, de que pode se valer a sociedade
e, por conseguinte, a escola: justiça meritocrática, justiça igualitária e justiça corretiva. Qualquer
que seja o conceito de justiça a nortear a escola, seus efeitos não são nulos e podem ampliar ou
reduzir as desigualdades, mediante os dispositivos pedagógicos e as decisões que orientam as
condutas profissionais ali desenvolvidas.
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Por justiça meritocrática entende-se a visão de que é justo recompensar ou valorizar os
melhores resultados, de tal forma que “é legítimo dar notas superiores aos alunos que mostraram ter
melhor desempenho, como também o é oferecer atividades de enriquecimento aos que aprendem
mais depressa” (CRAHAY, 2002, p. 41).
A justiça igualitária corresponderia à ideia de que todos merecem o mesmo tratamento,
constituindo uma forma de igualdade em que todos tenham a mesma qualidade de atendimento, que
cada um receba o mesmo que o outro, o que acaba por dissimular o efeito perverso da desigualdade
social sobre o capital cultural, elemento supervalorizado pela escola e que, uma vez ignorado, acaba
por contribuir para o fracasso escolar.
O terceiro princípio de justiça, este defendido por Crahay (2013), refere-se à justiça
corretiva e tem na igualdade de conhecimentos adquiridos a sua base. A premissa é de que “o
ensino deve ser organizado em função dos objetivos a serem alcançados por todos” e para isso é
necessário que haja dispositivos de acompanhamento baseados em discriminações positivas que
deverão levar em conta “a diversidade individual para conduzir cada aluno ao domínio dos
objetivos definidos como fundamentais” (p. 16).
A crítica à justiça meritocrática e igualitária também se verifica nos escritos de Dubet (2008,
p. 118), para quem o “espaço escolar é um terreno de lutas extremamente ferozes no qual os grupos
que conseguem se sair bem não estão dispostos a correr o risco de mudar as regras”. Recorda a
ascensão das classes populares à escola, que não foi acompanhada de procedimentos para enfrentar
a desigualdade social e de entrada que as caracterizam, prevalecendo um sistema meritocrático
subjacente à igualdade de oportunidades que se constitui uma verdadeira falácia. Apesar da
importância e repercussão dos estudos de Crahay e Dubet sobre as práticas executadas no ambiente
escolar, as pesquisas se concentraram nas últimas três décadas nas avaliações externas e vem
alimentando discussões em torno da qualidade da educação mantendo distante a abordagem sobre
as práticas de avaliação dos professores.
A ANÁLISE DOS DADOS
Em relação às observações dos Conselhos de Classe, procuramos identificar e observar a
manifestação de concepções de avaliação de professores nessa instância e verificamos vários
equívocos e lacunas formativas que comprometem o percurso escolar de muitos alunos e que se
manifestam sob a forma de critérios e objetos de avaliação flutuantes, com a valorização de objetos
de avaliação baseados em comportamento, esforço e participação, bem como, com a utilização de
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uma espécie de “escala imaginária” para emissão de juízos acerca da aprovação ou reprovação dos
estudantes. A escala a que nos referimos se baseia no atendimento ao perfil desejável de aluno
relacionado ao comportamento. Há uma tendência à aprovação daqueles alunos que se encontram,
segundo critérios próprios de cada professor, nos extremos dessa escala imaginária, e de reprovação
para aqueles localizados no meio dessa métrica, numa combinação entre bom comportamento e
nível de aprendizagem passível de retomada do trabalho do professor no ano seguinte, uma conduta
observada com frequência nos Conselhos dos anos finais do ensino fundamental.
É importante ressaltar que o cenário investigado se refere a uma escola de uma das maiores
redes públicas de ensino do país, na qual os alunos participam de muitas avaliações externas e seus
professores participam de várias formações em serviço, inclusive sobre avaliação educacional. Esse
tema, aliás, recebe destaque em documentos oficiais como os relativos ao Programa Mais Educação
São Paulo, política em vigor à época da coleta de dados, onde se descreve a avaliação como “o
momento em que a sala de aula e o trabalho dos alunos e dos professores se vestem de gala” (SÃO
PAULO, 2014, p. 9). Os documentos ressaltam ainda a função dos Conselhos de Classe, como se
observa na Portaria 5941/13,
Art. 52 - As Reuniões de Conselho de Classe são momentos de tomada de decisão
coletiva quanto ao processo contínuo de avaliação, recuperação, compensação de
ausências e promoção dos educandos, quando for o caso, de acordo com o Projeto
Político-Pedagógico e os princípios estabelecidos nas diretrizes do Regimento
Educacional.

O Programa destaca a participação nas aulas como uma forma de avaliar “considerando a
especificidade e personalidade de cada aluno” (SÃO PAULO, 2014, p. 16), mas pondera sobre a
necessidade de se estabelecer critério para essa observação, pois
Faz-se necessário questionar o que está realmente sendo avaliado: o rendimento está
sendo considerado como satisfatório ou insatisfatório em função do quê? É importante
observar e considerar nos critérios de avaliação as oportunidades oferecidas (SÃO
PAULO, 2014, p. 15).

Na visão de Dalben (1996, p. 16), a função dos Conselhos é de orientar os professores na
avaliação constante de seus alunos, considerando que
[...] é importante notar que o Conselho de Classe guarda em si a possibilidade de
articular os diversos segmentos da escola e tem por objeto de estudo o processo de
ensino, que é o eixo central em torno do qual desenvolve-se o processo de trabalho
escolar.
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As observações dos Conselhos de Classe, entretanto, registram uma outra realidade,
possivelmente alimentada por lacunas formativas que acabam por legitimar elementos mais
subjetivos de avaliação, fortalecidos por concepções já cristalizadas que determinam fortemente as
práticas docentes (Cf. BROWN, 2004; 2008; PAJARES, 1992; THOMPSON, 1992). Foi possível
verificar a dificuldade dos professores em delimitar o objeto de avaliação, levando-os a elegerem
comportamento e participação como principais objetos em detrimento da aprendizagem
propriamente dita. Foi possível apreender nas reuniões de Conselhos os efeitos perversos desse
quadro de rara formação sobre a vida escolar dos alunos, interferindo em percursos escolares de
formas variadas.
Em relação aos dados obtidos pelas respostas de 1.083 professores, encontramos, além da
confirmação de frágil e escassa formação em avaliação educacional, informações sobre seus
conhecimentos e as fontes que alimentam sua prática no dia a dia em que, obrigatoriamente, eles
deverão avaliar as produções dos estudantes. A amostra foi constituída por educadores que
representaram cada escola da rede ao participarem de uma formação específica em avaliação
promovida pela mesma.
Dessa amostra, 49,4% atuavam nos anos finais do ensino fundamental, 41,1% nos anos
iniciais e 9,5% em ambos os segmentos. Dos professores respondentes, 48,2% possuíam
especialização, 19,7% tinham apenas graduação em pedagogia, 20,3% apenas em outras
licenciaturas e 9,88% tinham feito pedagogia e outra(s) licenciatura(s). Somente 17 respondentes
(1,57%) tinham mestrado e um (0,09%) doutorado. Em relação à experiência, verificou-se que
metade dos respondentes (50,3%) tinha mais de 15 anos de experiência docente, 16,3% entre 11 e
15 anos e 22,9% entre 5 e 10 anos. Com respeito à formação do professor em avaliação, objeto
específico deste trabalho, apenas 28,8% dos respondentes declarou ter estudado avaliação
educacional na graduação e 85,1% afirmou ter aprendido a avaliar na prática cotidiana, realçando o
desafio da formação.
Em relação às fontes em que os professores se apoiam para sua aprendizagem em avaliação,
34% indicou que aprendeu a avaliar com orientações de Coordenadores Pedagógicos, revelando
outro desafio, pois esses profissionais, na maioria das vezes, também não tiveram formação
específica em avaliação. Os respondentes indicaram ainda a aprendizagem entre pares em 33% das
respostas, indicando que os professores recorrem a outros colegas mais experientes para aprender a
avaliar. Outro dado relevante foi a constatação de que mais da metade dos professores nunca teve
acesso a atividades de formação continuada em avaliação (58,5%). Para respondentes que
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indicassem a participação em formações continuadas sobre avaliação, havia a possibilidade de
assinalarem mais de uma opção de tema; assim, os dados nos apontaram que 24,2% já haviam
participado de formações continuadas que abordaram a avaliação da aprendizagem, 15,1%
participaram de formações que abordaram outros tópicos de avaliação e 12,4% participaram de
formação sobre as avaliações externas, o que sugere que a abordagem dessa temática é, também,
uma lacuna na formação continuada. Chama atenção que a maior parte dos professores, mais de
80%, afirmou ter aprendido a avaliar no cotidiano escolar, um dado surpreendente por se tratar de
uma das maiores e mais ricas redes do Brasil, com professores experientes, o que sugere um quadro
nacional ainda mais grave.
A articulação entre as respostas aos questionários e as condutas profissionais observadas nos
Conselhos de Classe reiteraram a constatação de Randall e Engelhard (2010), para quem os
professores teriam dificuldade em avaliar os alunos quando confrontados com uma combinação
específica de atributos, o que os leva a manter medidas como esforço e comportamento como
prioritárias, e confirmaram também o que destacaram Vieira e Sforni (2010) quanto à dificuldade
dos professores em definir parâmetros para a avaliação de conteúdos específicos e a permanência de
afirmações genéricas e superficiais sobre a avaliação que impossibilita uma conexão mais precisa
entre ensino e aprendizagem. Esse quadro também coincide com as conclusões de Feldmann (2019)
quanto à classificação que os professores fazem de seus alunos; segundo o autor, essa classificação,
longe de se apoiar em bases sólidas no quesito conceitual e técnico, acaba por se revelar intuitiva e
não fundamentada, o que reforça a tese do paradoxo e mostra a ausência de vínculo entre as práticas
avaliativas dos professores e processos mais formais apoiados em teorizações da área da avaliação.
Na mesma linha de pensamento, Brookhart (2017) rechaça tais práticas e afirma que a atribuição de
notas deve ser baseada em dados de desempenho apenas, o que não significa ignorar informações
como comportamento, participação e empenho dos alunos, mas, sim, considerar a relevância dessas
informações para fins de organização de situações de maior interação entre professor e aluno como
forma de inspiração e não julgamento.
Podemos perceber que a realidade escolar apreendida através dos dados obtidos nas duas
pesquisas de doutorado (FREITAS, 2019; SIQUEIRA, 2017) é caracterizada por muitas lacunas na
formação dos profissionais que atuam na escola. Essas lacunas, como se verifica, contribuem para
que as concepções dos educadores forjadas ao longo de sua trajetória pessoal, em contextos de
utilização da avaliação como instrumento único e exclusivo de aprovação e reprovação a que foram
expostos enquanto alunos, é o que, de fato, orienta sua atuação frente à avaliação. Nesse sentido, é
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urgente que os programas de formação deem maior atenção aos conteúdos relativos a aspectos
teóricos e técnicos da avaliação, considerando que as carências formativas podem levar a práticas
avaliativas inconsistentes e improvisadas com impactos que podem ser permanentes na vida escolar
e até mesmo profissional de seus alunos, uma vez que muitos optam pela carreira de professor e,
possivelmente, reproduzirão o que vivenciaram na avaliação reforçando a conclusão de Merle
(2018) quanto à finalidade seletiva das notas atribuídas pelos professores e sua irrelevância
pedagógica.
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Resumo
Reconhecendo a avaliação como uma prática inerente ao ofício docente, elemento essencial para a
qualidade da educação e determinante para o sucesso escolar, este trabalho problematiza a presença
desta dimensão na formação docente. Embora seja considerada como um elemento constitutivo do
exercício da docência a formação para esta prática não figura o lugar que deveria nos cursos de
licenciatura, ainda que esteja prevista em diretrizes oficiais. Conhecimentos escassos nesse campo do
conhecimento conduzem os professores a desempenharem práticas avaliativas inconsistentes,
orientadas por múltiplas fontes, intuídas pelas experiências a que foram expostos na vivência enquanto
alunos. Contudo, o juízo emitido pelo professor reserva um peso que pode interferir nas trajetórias
acadêmica e social do alunado e quando a avaliação não é apoiada por instrumentos e procedimentos
que atendam os princípios de validade e fidedignidade seus resultados tendem a ser inconsistentes,
gerando efeitos perversos sobre o destino escolar dos estudantes. Por isso, a metodologia adotada neste
trabalho combina pesquisa bibliográfica e a análise de dados gerados de observações de oito Conselhos
de Classe de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) da Rede Municipal de Ensino de
São Paulo (RME-SP), realizadas no período de 2014 e 2016. Foram analisadas, também, respostas de
1.083 professores que participaram de uma Formação em Avaliação Educacional, desenvolvida na
mesma rede, entre os anos de 2015 e 2016. Os estudos identificaram posturas docentes orientadas pela
conveniência e ausência ou insuficiência de uma base de conhecimentos teóricos e técnicos a respeito
da prática avaliativa. Os trabalhos constataram, ainda, equívocos que se manifestam, por exemplo, na
escolha de critérios e objetos de avaliação flutuantes, com a valorização de objetos de avaliação
baseados em comportamento, esforço e participação, bem como, com a utilização de uma espécie de
“escala imaginária” para emissão de juízos acerca da aprovação ou reprovação dos estudantes.
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem; Formação docente; Práticas avaliativas.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3642

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

A ESCRITA EM INTERLOCUÇÃO COM A LEITURA NA ALFABETIZAÇÃO: UMA
POSSÍVEL CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DOCENTE
Gladys Rocha – UFMG
Raquel Márcia Fontes Martins – UFMG

INTRODUÇÃO
Este trabalho , decorrente de pesquisa mais ampla e financiada pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), analisa o desenvolvimento de habilidades
de escrita nos primeiros anos do Ensino Fundamental, tendo como referência a avaliação em larga
escala da alfabetização, realizada no Estado do Espírito Santo desde 2008, o Programa de Avaliação
da Educação Básica do Estado do Espírito Santo – Paebes Alfa. A opção por essa avaliação se
relaciona ao fato de que esse Programa avaliar o ensino fundamental a partir do ingresso dos alunos
nessa modalidade de ensino e de modo longitudinal até o terceiro ano de escolaridade, período no
qual se espera que as crianças estejam alfabetizadas. Esse desenho de avaliação se efetiva por meio
de suas duas edições no 1º ano do ensino fundamental (uma no início – Avaliação de Entrada e
outra no final – Avaliação de Saída) e uma Avaliação de Saída para os alunos do 2º e do 3º ano, o
que permite que um mesmo aluno possa ser avaliado por até quatro vezes. Neste artigo em
particular, a análise é transversal, considerando os dados de cerca de 380.000 alunos de diferentes
anos de escolaridade e diferentes edições (Entrada e Saída de cada ano de aplicação – de 2010 a
2011 e Entrada - 2012), focalizando a alfabetização em leitura e escrita.
Antes de tratar do recorte deste estudo, cabe evidenciar que subjaz a ele uma concepção de
avaliação como instrumento que permite apreender importantes habilidades e competências, cuja
análise possibilita a elaboração de perfis de aprendizados. Perfis esses que, ao apresentarem sínteses
das habilidades e competências demonstradas pelos estudantes, podem contribuir para a formação
docente.
No caso específico da avaliação da alfabetização e do letramento, faz-se necessário
explicitar que estamos considerando a dimensão individual do letramento, sem perder de vista sua
indissociabilidade da dimensão social. Isso significa que, embora se conceba o letramento como
prática social, o foco da avaliação é o domínio, pelo indivíduo, de habilidades e competências de
leitura e escrita. Entretanto, o fato de estabelecer o recorte na dimensão individual do letramento,
não torna a tarefa simples (SOARES, 1999, p. 63-64). Envolve a delimitação de habilidades e
competências fundamentais no aprendizado, passíveis de serem aferidas nos limites de um conjunto
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de testes externos à escola. É exatamente nessa dimensão que se situa este estudo exploratório1,
delineado pelas seguintes indagações o que os itens de escrita, aqui traduzidos a partir de escalas de
proficiência informam sobre o desenvolvimento de habilidades na alfabetização?; Que
aproximações, distanciamentos ou singularidades são identificados nas escalas de leitura e escrita?
Orienta essas questões a compreensão de que a escrita é uma dimensão essencial do
letramento e, em decorrência, da alfabetização e do ensino de língua portuguesa. Considerando que
a avaliação se relaciona ao ensino, na medida em que focaliza habilidades e/ou competências que o
aluno deveria apreender, é fundamental que a escrita seja objeto de avaliação tanto interna quanto
externa, para diagnóstico de habilidades que os alunos demonstram dominar, estar em apropriação
ou ainda não conhecer.
Entretanto, as definições de letramento que orientam as avaliações, como mostra Soares
(1999, p.68),
[...] frequentemente tomam a leitura e a escrita como uma mesma e única habilidade,
desconsiderando as peculiaridades de cada uma e as dessemelhanças entre elas (uma
pessoa pode ser capaz de ler, mas não ser capaz de escrever; ou alguém pode ler
fluentemente, mas escrever muito mal).

Convergindo com essa percepção, os dados oriundos de avaliações externas à escola no
campo da alfabetização, não raro, têm nas habilidades de leitura os indicadores de alfabetização
para leitura e escrita, como se houvesse simultaneidade na sua apropriação, como se, ao domínio de
determinadas habilidades de leitura, correspondesse, também, o da escrita. No caso das avaliações
externas, a ênfase na aferição da leitura em detrimento da escrita se deve, para além do aumento de
custos e da complexidade da logística, a uma dificuldade específica da própria avaliação no que
concerne ao tratamento metodológico dos itens de escrita, tanto na sua proposição e correção,
quanto na construção de escalas.
REFLEXÕES SOBRE A AVALIAÇÃO DA ESCRITA
Como mencionado, avaliar a escrita do aluno é importante porque a escrita é uma dimensão
essencial do letramento e, por isso, fundamental na alfabetização e no ensino de língua portuguesa
(SOARES, 1999; COSTA VAL e outros, 2009; MARCUSCHI, 2008). Em uma avaliação externa, o
Este texto representa uma primeira aproximação com os dados em estudo. A construção de medidas de valor agregado
e o estudo de trajetórias de apropriação da escrita a partir de corpus longitudinal permitirão a delimitação de estudos
mais aprofundados e com diferentes recortes, do ponto de vista da apropriação da escrita
1
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que avaliar é expresso em uma matriz de referência em forma de habilidades e competências de
escrita que, se espera, o aluno domine. No caso do Paebes Alfa, a matriz expressa os saberes que se
espera que o aluno domine, em duas dimensões: [1] o domínio da “tecnologia da escrita”, e [2] sua
utilização. Trabalha-se com o pressuposto de que o acesso à palavra escrita envolve, para além do
letramento, a apropriação de uma “técnica”. Como explicita Soares (2003, p. 1-2):
O que poderíamos chamar de acesso ao mundo da escrita – num sentido amplo – é o
processo de um indivíduo entrar nesse mundo, e isso se faz basicamente por duas vias:
uma, através do aprendizado de uma “técnica”. Chamo a escrita de técnica, pois
aprender a ler e a escrever envolve relacionar sons com letras, fonemas com grafemas,
para codificar ou para decodificar. Envolve, também, aprender a segurar um lápis,
aprender que se escreve de cima para baixo e da esquerda para a direita; enfim,
envolve uma série de aspectos que chamo de técnicos. A outra via, ou porta de
entrada, consiste em desenvolver as práticas de uso dessa técnica. Não adianta
aprender uma técnica e não saber usá-la.

A dimensão técnica da escrita supõe, por exemplo, o domínio do sistema de meios gráficos
da língua, o qual inclui a apreensão dos grafemas (implementados pelas letras), o posicionamento e
a combinação de grafemas no contexto de uma palavra, bem como o uso de sinais que modificam o
valor sonoro das letras como o til, o cedilha, o acento agudo, o circunflexo. A apropriação e o uso
competente da palavra escrita demandam, assim, a apropriação das ferramentas que permitem
codificar; o domínio da técnica (SOARES, 1999; 2003).
Avaliar a escrita de crianças em processo de alfabetização é uma atividade complexa, tendo
em vista a dinamicidade da aprendizagem da escrita nesse período. Considerando desde os níveis
pré-silábico e silábico, passando pela escrita alfabética ou alfabético-ortográfica de palavras e
frases, até a produção de textos escritos, há um grande espectro de aprendizagem que deve ser
previsto (Cf. FERREIRO e TEBEROSKY, 1985; ANTUNES, 2003; DOLZ, GAGNON e
DECÂNDIO, 2010). É por esse motivo que, no Paebes Alfa, se avalia desde a escrita de palavras
até a produção de textos escritos, procurando considerar aspectos relacionados à aquisição do
sistema de escrita até a ampliação da capacidade redacional do aluno.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os itens de escrita das avaliações são analisados de forma politômica. O diferencial do item
politômico é que ele apresenta uma “graduação hierarquizada” de respostas, para a análise dos
registros feitos pelos sujeitos avaliados. Isso quer dizer que são consideradas desde a melhor
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resposta até a resposta menos plausível, passando, também, por respostas intermediárias: nem
totalmente corretas, nem totalmente inadequadas. Os itens politômicos têm esse nome porque,
diferentemente dos itens de múltipla escolha – geralmente analisados de forma dicotômica, ou seja,
em termos do certo e do errado –, as diferentes respostas dos alunos são analisadas para se conhecer
o padrão de desempenho de cada aluno em relação à habilidade de escrita avaliada. No caso do
Paebes Alfa, os itens de escrita consideram cinco possibilidades de respostas (ou seja, uma resposta
mais adequada, três intermediárias e uma menos adequada).
Os instrumentos de avaliação da alfabetização, leitura e escrita do Paebes-Alfa, produzidos
para o Paebes Alfa, têm apresentado três tipos básicos de itens de escrita, descritos a seguir: a
escrita de palavras, a de frases e a produção de textos escritos.
Esses itens são posicionados em pontos da escala de proficiência2 identificados no Paebes
Alfa de 2009 a 2011que permitem dizer, em termos amplos, que o aluno está alfabetizado, para
avaliar a interlocução dos processos de aprendizagem da escrita e da leitura.
A partir do desempenho demonstrado pelos alunos foram identificados dezessete níveis de
proficiência (em uma escala de 0 a 1000) em Alfabetização/Língua Portuguesa, que apontam
diferentes momentos na apropriação da palavra escrita. A partir da interpretação pedagógica, os
dados foram organizados em quatro padrões de desempenho: Abaixo do Básico, Básico, Proficiente
e Avançado. Em cada um desses padrões, é demonstrado, por ano de escolaridade, o conjunto de
habilidades apresentado pelos alunos de modo autônomo, sem ajuda de colega(s) ou adulto mais
experiente.
CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DE RESULTADOS PARA A COMPREENSÃO DE
DIFERENÇAS NO APRENDIZADO DA LEITURA E DA ESCRITA
Os dados obtidos permitem identificar dois padrões de desempenho que, no Paebes Alfa,
expressam habilidades típicas de um aluno ou grupo de alunos alfabetizado.
[1] Perfil de Desempenho em Leitura – Aluno Alfabetizado (Proficiência a partir de 600)
Os alunos demonstram habilidades de
- Identificação de informação explícita em textos curtos;
- Identificação de suportes e gêneros textuais mais familiares.
A proficiência de um aluno ou grupo de alunos representa, em um continuum de valores, um conjunto de habilidades
que indiciam padrões de desempenho, que permitem traduzir medidas de proficiência em diagnósticos qualitativos.
2
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- Realização de inferência (inicial).
- Reconhecimento da ordem alfabética (primeira letra palavra).
Perfil de Desempenho em Escrita – Aluno Alfabetizado (Proficiência entre 850 e 900)
Os alunos demonstram habilidades de escrita de frases curtas, com diferentes estruturas
silábicas, incluindo dígrafos, ditongo e algumas irregularidades ortográficas – em palavras mais
frequentes na língua e mais familiares ao universo infantil – com ou sem uso de inicial maiúscula
e/ou de pontuação adequada, com poucos erros ortográficos.
Um aspecto que chama a atenção na síntese das habilidades demonstradas pelos
examinandos é a diferença entre o conjunto de habilidades de leitura e de escrita. Observa-se que as
habilidades de leitura são bem mais avançadas que as de escrita. No que se refere à competência
leitora em constituição, o aluno já começa a lidar com textos mais amplos que a frase e inicia a
capacidade de produção de inferência em texto mesmo que curto. Na escrita, no entanto, as
habilidades demonstradas se situam ainda no nível da frase. Tem-se, assim, que, se se definissem
pontos para identificar, numa avaliação externa à escola, a alfabetização no que tange à
decodificação e à codificação, estes seriam distintos. Em outras palavras, haveria “alfabetização em
leitura ou decodificação” e “alfabetização em escrita ou codificação”. Note-se que a decodificação
figura no nível 600 da escala enquanto a codificação, bem mais embrionária, apenas a partir do
nível 850.
Esse achado sobre o aprendizado da leitura e da escrita relaciona-se ao que é apontado por
alguns autores de que a aprendizagem da escrita seria mais complexa do que a da leitura no
processo de alfabetização. Por exemplo, Scliar-Cabral (2003b, p. 123) afirma:
Em primeiro lugar deveremos partir do pressuposto de que escrever é mais complexo
do que ler (...). Partamos do primeiro momento em que o redator, movido por
intenções pragmáticas quaisquer, resolva-se a escrever, selecionando esquemas
mentais e registros linguísticos adequados a seus propósitos: há uma fase de
planejamento que precede a linearização linguística, com inserção de itens lexicais nas
casas de constituintes e respectivos comandos manuais, dependendo do suporte
empregado para escrever. Apesar de estar se monitorando pari passu, o bom redator
não encerra o seu trabalho de revisão.
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Já em Cagliari (2008, p. 155), depreende-se que a escrita seria mais complexa do que a
leitura na alfabetização3, quando o autor afirma que “para ler, são necessários alguns conhecimentos
e, para escrever, além dos relacionados à leitura, são necessários conhecimentos complementares”.
De fato, como afirma Cagliari, a escrita exige, além das habilidades de leitura, outras habilidades
que lhe são peculiares tanto em um nível linguístico (uso adequado da página, grafia de letras,
segmentação de palavras, domínio da ortografia etc.) quanto em um nível discursivo (seleção de
gênero textual adequado aos propósitos comunicativos, domínio de aspectos composicionais e de
estilo de linguagem do gênero a ser produzido, revisão do texto escrito etc.). Também, a afirmação
de Cagliari aponta para uma precedência da leitura sobre a escrita, com o desenvolvimento de
habilidades de leitura sendo como um “pré-requisito” para a aprendizagem da escrita.
Kato (2009, p. 122-123) nos faz refletir sobre essa diferença entre leitura e escrita quando
afirma que
É preciso levar em conta pesquisas como a de Bryant e Bradley4, cujos resultados
mostram que a criança, na fase de alfabetização, não usa necessariamente a mesma
estratégia para escrever e para ler. Constatou-se que ela usa a estratégia fonológica
(escrever como fala) apenas para escrever, mas não para ler. A estratégia, nessa
atividade, é muito mais pautada em estratégias visuais inferenciais. Os autores
mostram, por exemplo, que as crianças são capazes de ler palavras como bycicle e
picture, embora não sejam capazes de escrevê-las, o que mostra que a leitura e a
escritura apoiam-se, nessa fase, em estratégias diferentes. Os resultados dessa pesquisa
nos levam a supor que uma criança pode escrever leiti, usando a estratégia fonológica,
mas não terá nenhum problema em ler a palavra grafada leite.

Esse comentário de Kato (2009) contribui para o entendimento da diferença observada no
Quadro 1 para os padrões de desempenho em leitura e escrita, ou seja, para a compreensão sobre a
diferença entre “alfabetização em leitura ou decodificação” e “alfabetização em escrita ou
codificação”.
Continuemos a discussão, agora tomando como referência a distribuição dos 147.938 alunos
dos três primeiros anos do ensino fundamental avaliados em relação à leitura e à escrita,
É importante ressaltar que essa diferença de complexidade na aprendizagem da leitura e da escrita é observada em um
momento específico na alfabetização: quando o aluno se mostra alfabetizado, mesmo que com limitações no domínio de
habilidades de leitura e de escrita. Em outros momentos de aprendizagem da língua, essa diferença pode não ser
significativa, com leitura e escrita tendo um grau semelhante de complexidade.
3

BRYANT, P.; BRADLEY, L. Psychological strategies and the development of Reading and writing. In: Martlew, M.
(Org.). The psycology of written language. Chichester: John Wiley and Sons, 1983.
4
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respectivamente, na análise das tabelas 1 e 2, apresentadas ao final deste trabalho. Uma análise
comparativa das tabelas 1 e 2 permite perceber que, de modo geral, em praticamente todos os anos
de escolaridade e redes, há percentuais maiores de alunos nos padrões Proficiente e Avançado em
leitura do que em escrita. Complementarmente, nota-se que há menores percentuais deus alunos nos
padrões Abaixo do Básico e Básico em leitura. Esse dado indica que os alunos demonstram melhor
desempenho na leitura do que na escrita.
Embora seja necessário considerar o fato de a escala de escrita do Paebes Alfa estar ainda
em constituição, seu caráter inovador em avaliações externas, e as limitações inerentes ao que uma
avaliação dessa natureza pode informar, as evidências apontam diferenças significativas na
apropriação e desenvolvimento de habilidades de leitura e de escrita, com essa última se
consolidando mais tardiamente. Essas evidências convergem com a literatura da área (inclusive com
trabalhos aqui citados) que, embora aponte para uma relação de interdependência entre esses
objetos conceituais, aponta também para a não simultaneidade desses processos. Em outras
palavras, embora ler e escrever sejam processos correlacionados, não são simultâneos (ORLANDI,
2000; SCLIAR-CABRAL, 2003a, b).
Os dados demonstram que o desenvolvimento de habilidades de leitura se consolida antes e
de modo bem mais expressivo que o da escrita, já que o movimento entre a decodificação,
atribuição de sentido às palavras, às frases e a outros textos de extensão e complexidade um pouco
maiores, bem como as capacidades de relacionar informações de um texto para produção de
inferências já se fazem presentes antes de habilidades de produção textual.
A escrita, como mencionado, fica restrita à frase, o que pode ser em parte explicado porque,
na escrita, o aprendiz precisa lidar com elementos que na leitura já estão disponibilizados ao leitor
(CAGLIARI, 2008). Embora a codificação seja entendida como um processo inverso à
decodificação, ambas demandam a capacidade de percepção dos fonemas e sua conversão em
grafemas e conhecimento dos nomes das letras, entre outras habilidades. Entretanto, a produção
escrita pressupõe o domínio de habilidades específicas como a delimitação de espaços em branco
entre as palavras, planejamento e definição do que e do como dizer, articulação das ideias em
orações em um todo coerente, expresso na interlocução num determinado gênero, no uso de
elementos coesivos e vocabulário adequado, pontuação, correção ortográfica etc. Tais aspectos não
são exigidos como produção no ato da leitura.
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Outra variável que chama a atenção – talvez relacionada à falsa crença de simultaneidade na
aprendizagem do ler e do escrever – é a apropriação das habilidades de decodificação e codificação
de palavras. Em leitura, no nível 6 da escala (400 a 450) o aluno demonstra habilidades de
- Identificação, ainda em estágio inicial, de sílaba CV de palavras dissílabas e
trissílabas, paroxítonas, no início da palavra.
- Leitura silenciosa de palavras dissílabas, trissílabas, paroxítonas, com estruturas
silábicas diversas (sílaba CV, CVC, VC, ditongo).

No âmbito da escrita verifica-se um percurso bem mais inicial. Os alunos demonstram
habilidades ainda iniciais de escrita com a produção de escrita silábica ou silábico-alfabética de
palavras dissílabas, trissílabas, paroxítonas, com sílabas CV, CVC, CVV, especialmente (com apoio
de imagem).
Esses perfis, embora introdutórios, indicam que o aprendizado de habilidades de
decodificação e codificação no contexto de palavras são mais próximos, embora guardem
especificidades. Na codificação, o processo é inicial, com o começo de uma escrita silábica ou
silábico-alfabética de palavras dissílabas, trissílabas, paroxítonas, com sílabas CV, CVC, CVV. Na
leitura, os alunos leem palavras dissílabas, trissílabas, paroxítonas, com estruturas silábicas diversas
(sílaba CV, CVC, VC, ditongo). Esse dado, embora, mais uma vez, aponte especificidades na
apropriação da leitura e da escrita, indiciam que, nesse momento da alfabetização, a proximidade na
apropriação de habilidades de codificação e decodificação é significativa, o que remete para a
crença do ler e escrever como processos simultâneos não apenas do ponto de vista do ensino, mas
também da aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após refletir sobre algumas questões relacionadas à avaliação da escrita e de discutir tipos
de itens de escrita, este trabalho apresentou um estudo exploratório sobre a interlocução da escrita e
da leitura, tendo como referência dados da avaliação da alfabetização externa à escola, Paebes Alfa.
Como visto, a análise indica que, apesar de serem processos relacionados, as aprendizagens da
leitura e da escrita parecem não ocorrer ao mesmo tempo na fase de consolidação da alfabetização.
Habilidades de decodificação tendem a ser aprendidas antes de habilidades de codificação, o que
indica uma maior complexidade da escrita em relação à leitura nesse período de aprendizagem da
língua. Esse fato pode merecer atenção do professor em sala de aula que ponderaria, no ensino,
sobre essa “assincronia” entre a aprendizagem da leitura e da escrita na alfabetização. Por
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consequência, mereceria também ser considerado em processos de formação continuada desses
professores, a fim de fundamentar a sua prática no ensino da leitura e da escrita.
Estabelecidos os limites da avaliação da escrita, há de se considerar a possibilidade de a esse
quadro estarem subjacentes práticas de

cujo enfoque no desenvolvimento de habilidades de

produção textual é menor do que no desenvolvimento de habilidades leitoras, talvez como
decorrência da expectativa de uma alfabetização inicial mais consolidada para posterior
investimento em habilidades mais “refinadas” de escrita. Pode-se considerar também a hipótese de
que a escrita, embora bastante presente em turmas de alfabetização, ainda é muito atrelada a
métodos que focalizam apenas a fonetização da escrita que fica mais circunscrita a atividades de
cópia e transcrição, do que a atividades de produção textual propriamente. Isso aponta, assim, para
uma possível necessidade de formação de professores alfabetizadores, com vistas a um maior
investimento no trabalho com habilidades de escrita mais “refinadas” bem como com um trabalho
efetivo de produção textual e não meramente de codificação ou cópia/ transcrição.
De toda forma, os dados apresentados neste trabalho, apesar de sua grande
representatividade pelo fato de derivarem da avaliação de cerca de 380.000 alunos em até quatro
aplicações do Paebes Alfa por aluno, no período 2010-2012, devem ser tomados como indiciários
ainda. Será necessário empreender novos estudos, a fim de verificar a diferença aqui encontrada em
relação à anterioridade da aprendizagem da leitura sobre a escrita na consolidação da alfabetização,
o que aponta para uma maior complexidade da escrita nesse processo. Relatos na literatura (Kato,
2009; Cagliari, 2008 e Scliar-Cabral, 2003a, b) corroboram esse achado. Contudo, estudos futuros e
de caráter longitudinal permitirão analisar se essa diferença é significativa desde o início do
processo de alfabetização e mesmo se ela continua sendo relevante após esse período. Neste
momento, acredita-se que esses dados, mesmo indiciários, podem fomentar a formação continuada
de professores alfabetizadores, promovendo uma reflexão sobre o processo de aprendizagem da
leitura e da escrita.
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Resumo
No espectro dos desafios da avaliação da aprendizagem, a escrita e a leitura se apresentam como dois
objetos de avaliação ainda merecedores de muita atenção e isso vale para a capacitação de professores
no campo da avaliação educacional. Este trabalho analisa aspectos relacionados ao desenvolvimento de
habilidades de leitura e de escrita nos primeiros anos do Ensino Fundamental, tendo como base os
resultados de uma avaliação da alfabetização externa à escola, o Programa de Avaliação da Educação
Básica do Estado do Espírito Santo – Paebes Alfa. Para o tratamento dos aspectos linguísticos,
referentes à escrita e à leitura no processo de seus ensino e aprendizagem no início da escolarização,
recorre-se a um conjunto de autores, cujas contribuições, embora não provenientes da perspectiva da
avaliação educacional, a ela se somam fornecendo, inclusive, melhores condições para a definição de
critérios de avaliação. Os dados de escrita são analisados em sua interlocução com a leitura, procurando
evidenciar, a partir de um amplo conjunto de dados, diferenças entre o aprendizado de habilidades de
leitura e de escrita. Como a análise aqui feita indica, na consolidação do processo de alfabetização,
habilidades de decodificação tendem a ocorrer antes de habilidades de codificação. Acredita-se que a
análise de dados empíricos como esses, oriundos de avaliações externas em larga escala, podem
contribuir para a apreensão de percursos de aprendizado e contribuir para a formação continuada de
professores na perspectiva de que essa ampliação de conhecimento por parte dos docentes seja uma das
condições para se alavancar o sucesso de alunos brasileiros.
Palavras-chave: Avaliação Externa; Escrita; Ensino Fundamental; Formação Docente.
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA AVALIAÇÃO DA LEITURA NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DE UM TESTE
ADAPTATIVO INFORMATIZADO (TAI)
Ailton Carlos Santos – REE-SP
Érica Maria Toledo Catalani – Cenpec e RME-SP

INTRODUÇÃO
O debate no âmbito da avaliação educacional se ampliou com a implantação de avaliações
externas e uma das polêmicas está na relação com seus resultados e procedimentos, alimentando
uma forte resistência de professores e dificultando reconhecimento da legitimidade dessas
avaliações e, sobretudo, das potencialidades dos usos de seus resultados. Contudo, identificamos,
também, questionamentos sobre as avaliações internas, pois as taxas de reprovação, em patamares
que comprometem a democratização do ensino, são, ainda que não completamente, decorrentes das
avaliações internas e que avaliações de caráter formativo e mais inclusivas, mencionadas em muitos
projetos político-pedagógicos de escolas para evitar a exclusão dos alunos, estão longe de terem
sido alcançadas (Cf. LUCKESI, 2008; RIBEIRO, 1991).
Esse debate tem evidenciado a existência de outras questões que, portanto, não se restringe a
enfrentar uma dicotomia absoluta entre avaliações externas e internas. Aliás, diante dessa
polarização, Nevo (1997) evidencia as potencialidades e as limitações das avaliações externas e
internas, reforçando que podem e devem ser colocadas em diálogo. No que tange a uma de suas
limitações, o debate incorporou preocupações com os problemas do erro de medida, considerando
que, embora a medida educacional não se confunda com avaliação educacional, a medição da
aprendizagem é um elemento importante e no qual se pode basear a emissão de juízos avaliativos,
mas que sua precisão – a fidedignidade – não pode ser desprezada. De modo geral, ao adotarem
testes numa versão impressa, fixa e linear, avaliações externas podem apresentar estimativas de
proficiência com intervalo de precisão muito amplo, o que pode comprometer as interpretações dos
resultados, pois, mesmo com a utilização de análises pela Teoria da Resposta ao Item (TRI), que
confere maior grau de validade e fidedignidade, essa estimativa fica prejudicada, sobretudo, para os
participantes que se encontram com proficiências muito baixas ou muito altas no espectro da escala
de medida (Cf. MELO, 2017). Frente a isso, debate-se como alternativa os Testes Adaptativos
Informatizados (TAI) (Cf. ALAVARSE; CATALANI, 2016; KLEIN, 2013; YAN, VON DAVIER;
LEWIS, 2014), que produzem uma melhor aferição da proficiência para esses respondentes, pois o
dispositivo eletrônico identifica o domínio do respondente ao verificar como reage aos primeiros
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itens, adequando o nível de dificuldade dos próximos itens que serão administrados. Esse
procedimento permite que o respondente receba um teste com itens ajustados aos seus domínios,
elemento que melhora a precisão da estimativa.
Pode-se também destacar, no interior do debate, as preocupações com a avaliação da
proficiência em leitura dos alunos, sobretudo nos anos iniciais do ensino fundamental, considerando
que a autonomia leitora das crianças constitui um dos objetivos essenciais do processo de
alfabetização inicial. Dado o lugar de relevo da autonomia leitora, além da preocupação com as
concepções de alfabetização dos educadores, o modo como avaliam ou se apropriam de resultados
da proficiência leitora nessa etapa escolar pode representar um entrave para essa apropriação,
demandando esforços na formação desses profissionais, objeto deste trabalho. Desse escopo, entre
outras questões, emerge a preocupação com procedimentos mais adequados para a condução,
sobretudo, da avaliação da aprendizagem, tanto interna quanto externa, e, simultaneamente, com a
capacidade de professores em conduzir processos avaliativos.
Neste texto é abordada a formação docente realizada durante o desenvolvimento de um
Teste Adaptativo Informatizado (TAI) da Provinha Brasil-Leitura (PB) na perspectiva de torná-lo
um instrumento de apoio para professores e gestores de escolas quanto à avaliação da alfabetização
nos anos iniciais do ensino fundamental. Tal iniciativa partiu do reconhecimento de que o teste da
PB, embora apresentasse elementos de ordem técnica e conceitual característicos de uma avaliação
educacional, possuía algumas limitações que precisariam e poderiam ser superadas com a
administração do teste por meio de um dispositivo digital, acompanhado de programação que
adapta as tarefas aos perfis de aprendizagem dos estudantes, possibilitando resultados mais
fidedignos para apoiar as decisões de ordem pedagógica dos professores e gestores, aspecto
essencial ao processo de alfabetização e letramento inicial. Esse processo, detalhado em Catalani
(2019), compreendeu um amplo conjunto de aspectos e principiou com uma questão de
investigação: É possível construir um TAI para a Provinha Brasil que seja ponto de apoio para
avaliação do desempenho em leitura de alunos dos anos iniciais do ensino fundamental?
Com apoio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), de 2014 até 2015, e da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP), de 2014
até 2016, o processo deu-se sob responsabilidade do Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação
Educacional (Gepave), da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (Feusp), tendo
sido envolvidos gestores, professores e alunos dos 1º e 2º anos de 15 Escolas Municipais de Ensino
Fundamental (Emef) da Rede Municipal de Ensino de São Paulo (RME-SP).
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A formação de professores e gestores dessas escolas, privilegiou: (a) os significados da
avaliação educacional; (b) a relação entre avaliar e medir, e descritor e item; (c) o significado da
matriz de referência para a leitura; e (d) a construção e interpretação pedagógica de uma escala de
desempenho em leitura e validação das intervenções propostas para os diferentes níveis de leitura
na PB.
Além da presente introdução, este trabalho contém uma seção com a contextualização do
processo de formação realizado e outra com a descrição, dividida em duas partes, da formação
implementada, mostrando que ela objetivou a participação dos educadores no processo de
construção do instrumento TAI, para que o mesmo fosse um apoio para avaliação da leitura nos
anos iniciais do ensino fundamental. Também há uma conclusão, evidenciando que foi possível
envolver os professores no processo de reflexão sobre avaliação e construir uma ferramenta TAI da
PB para uso rápido, válido e fidedigno no trabalho de avaliação do professor e que apoia o trabalho
pedagógico em leitura.
CONTEXTUALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO EM AVALIAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO E DO
LETRAMENTO INICIAL
A formação docente em avaliação da leitura nos anos iniciais do ensino fundamental,
realizada no contexto do desenvolvimento de um Teste Adaptativo Informatizado (TAI) para a PB,
partiu da consideração de que a alfabetização, notadamente sua componente leitura, é um dos
principais objetos de ensino nos anos iniciais do ensino fundamental e um dos objetivos mais
salientes da educação no mundo inteiro, visando democratizar o acesso a uma das mais importantes
competências de nossa cultura, como destacou Williams (2000).
Contudo, no Brasil, vários indicadores apontam que a meta da plena alfabetização está longe
de ser atingida, quer quando nos reportamos às taxas de aprovação nos anos iniciais, fruto de
decisões de professores reconhecidamente focadas nas competências leitora e escritora, quer
quando nos fixamos nos resultados de avaliações externas em larga escala como, por exemplo, o
Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).
Tendo a perspectiva da importância do processo de alfabetização e letramento inicial,
considerou-se também a existência da PB, um teste – um instrumento ou uma prova para
levantamento de informações – para diagnóstico da leitura amplamente utilizado no território
nacional, na qual encontram-se elementos característicos de uma avaliação com fundamentos
documentados relativos a: uma matriz de referência para avaliação validada nacionalmente; um
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conjunto de itens elaborados, revisados, pré-testados e com parâmetros psicométricos validados
nacionalmente; uma escala de resultados que permite aferir diferenças de desempenho; critérios
para apoiar o julgamento dos resultados; interpretação pedagógica e sugestões de intervenção para
cada nível da escala.
QUESTÕES METODOLÓGICAS DA PESQUISA
Os cuidados com procedimentos avaliativos, na perspectiva formativa e de um projeto
pedagógico inclusivo, aliados às suas características psicométricas e sua larga utilização no
processo inicial de alfabetização e letramento inicial, transformaram a PB – Leitura em um objeto
de investigação e sua versão TAI num objetivo, a despeito das polêmicas sobre suas abordagens
pedagógicas (Cf. MICOTTI, 2013) e sua avaliação (Cf. ESTEBAN, 2009). A PB foi elaborada e
distribuída para escolas públicas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) de 2008 a 2016. Embora com características de uma avaliação externa – por
oferecer um teste padronizado, construído com o suporte de agentes externos, agregado a uma
escala de proficiência, elaborado sob os preceitos da medida educacional, procurando conferir
maior validade e fidedignidade aos resultados –, a PB tem características que satisfazem os aspectos
das avaliações internas – aplicação, apuração dos acertos e a análise dos resultados a cargo dos
próprios educadores das escolas –, ademais de possibilitar sua utilização em vários momentos e
com resultados destinados às intervenções pedagógicas no processo de alfabetização e letramento
inicial em Língua Portuguesa, no aspecto da leitura. Além disso, permite uma apuração rápida dos
resultados e acompanhamento dos gestores das escolas. Contudo, pesquisas de campo indicavam,
também, muitas restrições, por um lado, quanto aos procedimentos de aplicação da PB que estavam
evidenciando erros de medidas, à destinação de tempo para aplicação e processamento e aspectos
decorrentes das citadas resistências dos professores, por a considerarem uma avaliação externa. Por
outro, quanto à apropriação dos resultados, por dificuldades de entendimento de sua organização e
da interpretação pedagógica desses resultados.
Assim, a produção do dispositivo eletrônico para aplicação da PB teve, simultaneamente, o
objetivo de organizar um processo de formação que permitisse reflexões sobre o processo de
avaliação da leitura, em geral, e sobre como isso se dá mediante o emprego da PB, inclusive para
que os profissionais envolvidos não encarassem o TAI como uma "máquina de avaliar" que viria
substituir os professores como avaliadores.
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Sendo o TAI uma prova eletrônica que pode, transitoriamente, contornar algumas das
limitações presentes nos testes em papel (Cf. YAN, VON DAVIER; LEWIS, 2014), vislumbrou-se
a possibilidade de construir a ferramenta informatizada como versão adaptativa do teste para
diagnóstico da leitura da PB, com o propósito de suprir lacunas provenientes da administração em
papel desse teste. Não obstante, no desenvolvimento do projeto, desde seu início, houve a
preocupação marcante em construir um artefato avaliativo que tivesse relevância para o processo de
ensino e de aprendizagem, essência do trabalho docente, e que fosse compreendido e assimilado por
professoras alfabetizadoras.
Nessa ferramenta, além da administração informatizada dos itens, utilizou-se um algoritmo
de seleção e entrega de itens ao respondente. Essa entrega considerava a resposta dada ao item
anterior e realizava uma estimativa parcial da proficiência em leitura do respondente para a seleção
do item seguinte. Por esse motivo é caracterizado como um teste que se adapta à proficiência leitora
do respondente: cada respondente recebe itens que estão mais adequados à sua proficiência,
permitindo uma aferição de maior precisão.
Retomando os aspectos envolvidos na formação implementada, considerou-se a própria
dificuldade em avaliar a alfabetização na sala de aula, sobretudo, quando se pondera a conceituação
de avaliação conforme Lukas Mujika e Santiago Etxeberria (2009), que a concebem como
julgamento de algo visando sua melhoria, ou conforme Nevo (1998 ou 1997? Tem citação anterior
como 1997), que aponta a necessidade do diálogo entre avaliações externas e internas. Conforme
apontam Alavarse et al. (2018), ao demarcarem a avaliação da competência leitora, a formação
também considerou as advertências de Street (1993) sobre os riscos de tratar a alfabetização de
modo mecânico e acrítico, deixando de lado o contexto e as expectativas dos estudantes. Essa
desconsideração poderia levar ao que se denomina modelo autônomo de alfabetização, com
consequências que não poderiam passar despercebidas pelo sistema escolar. Ocorre que o
rompimento com a seletividade e as práticas fragmentadas não é um objetivo que se resolva no
campo da avaliação, mas nele aparecem os elementos que podem incorporar estratégias para
processos pedagógicos inclusivos. Nesse sentido, a produção do dispositivo eletrônico para
aplicação de provas adaptadas poderia ser espaço de reflexão sobre o processo de avaliação da
leitura, sem reduzi-lo ao ato de transferir para uma máquina os desafios de avaliar.
A investigação envolveu 15 unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de São Paulo,
o TAI foi aplicado a aproximadamente 2.000 alunos do 1º e 2º ano do ensino fundamental dessas
unidades escolares. Com vistas à formação, a participação alcançou cerca de 80 professores e
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gestores, priorizando o estudo de elementos da avaliação educacional, aí compreendidos aspectos
de medida educacional, matrizes de avaliação, elaboração e análises de itens e instrumentos de
avaliação, procedimentos de aplicação de instrumentos, na perspectiva da construção do TAI, mas,
sobretudo, discussões sobre a PB, suas características e componentes.
A formação foi dividida em duas etapas, cada uma com temas específicos e três encontros,
sendo: Etapa 1: medidas educacionais: suas possibilidades e limitações; e Etapa 2: fundamentos
teórico-metodológicos da avaliação realizada por meio da PB em leitura, temática subdividida em:
1- concepções de alfabetização e letramento inicial e suas relações com a PB; 2- Matriz de
Referência para Alfabetização e Letramento Inicial da PB suas relações com o currículo da
alfabetização e perspectivas para um TAI; e 3- interpretação de resultados nos documentos da PB:
relações entre os níveis de desempenho, as habilidades da matriz de referência e as intervenções
pedagógicas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste trabalho, destacam-se alguns resultados decorrentes do segundo encontro da etapa 2,
cujo propósito foi o de identificar as habilidades descritas na Matriz de Referência para Avaliação
da PB; estabelecer a relação entre matriz de avaliação e matriz curricular; apresentar as relações
entre consciência fonológica e alfabetização; refletir sobre as habilidades de leitura que compõem a
Matriz de Referência para Avaliação da PB; e propor possíveis habilidades que pudessem ser
avaliadas em um TAI.
Para esse encontro, os participantes efetuaram leitura antecipada do documento Brasil
(2016), no qual são apresentadas as habilidades imprescindíveis para o desenvolvimento da
alfabetização e do letramento inicial, agrupadas em torno de cinco eixos: 1) apropriação do sistema
de escrita; 2) leitura; 3) escrita; 4) compreensão e valorização da cultura escrita; e 5)
desenvolvimento da oralidade, em função das características da PB, a matriz de referência
considerou habilidades apenas dos eixos 1, 2 e 4, sendo que este último não se caracterizou um eixo
separado e permeou todo o teste. Apesar de não ser a primeira aplicação da PB, muitos professores
revelaram desconhecer a organização da matriz ou que cada eixo continha a descrição das
habilidades condutoras da construção dos itens do teste. O documento também ressaltava que o
trabalho com essas habilidades em sala de aula não acontecia de maneira sequencial e linear,
embora a disposição das habilidades na estrutura dessa matriz fosse apresentada linearmente. A
compreensão desse aspecto foi de fundamental relevância, de um lado, para se ultrapassar a
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confusão entre a matriz curricular e a matriz de avaliação, evitando reducionismos na relação entre
os processos de ensino e os de aprendizagem, inclusive para se evitar que a matriz de avaliação
determine aquilo que será ensinado, menos ainda como será ensinado ao longo do processo de
alfabetização, de outro, para aclarar as limitações do teste em relação aos processos de alfabetização
e de letramento inicial, entendidos de forma mais ampla, elucidando, no entanto, que as limitações
não impedem que informações relevantes sejam levantadas.
Os docentes manifestaram dificuldades em relacionar as habilidades descritas na matriz da
PB – Leitura às dez propriedades do Sistema de Escrita Alfabética da Língua Portuguesa, apontadas
por Morais (2012), bem como identificar sua relevância no currículo da alfabetização. Nas
discussões, muitos professores também destacaram a necessidade de avaliar a produção escrita do
aluno, ao que foi esclarecido que essa importância é reconhecida no documento Brasil (2016),
porém, o teste de escrita foi suspenso por dificuldades de ordem metodológica. Somente a edição de
2008 contou com o teste de escrita.
Os professores ainda se referiram à necessidade de restringir os gêneros textuais abordados
nos itens aos que eram comumente trabalhados em sala de aula como, por exemplo, contos
tradicionais no lugar de pequenos artigos de divulgação científica. Em relação à escolha dos
gêneros textuais que deveriam servir de base para os itens, é necessário discutir com professores e
chegar a acordos sobre os que parecem mais adequados na extensão e no nível de complexidade
(Cf. MORAIS; LEAL; PESSOA, 2013). A ampla discussão entre os professores alfabetizadores e
os elaboradores das referidas avaliações é pouco garantida.
Quanto à reflexão sobre construção de um TAI da PB, ponderou-se a possibilidade de evitar
dois constrangimentos: de estudantes com maior proficiência leitora, em responder a itens que
exigiam leituras de menor complexidade e de alunos com baixas proficiências, de serem submetidos
a itens cujas habilidades de leitura são mais complexas.
A discussão sobre a relação entre currículo e avaliação revelou a existência de três desafios,
que só poderiam ser enfrentados com o desenvolvimento de processos de formação sobre avaliações
padronizadas: a compreensão por parte dos professores sobre os pressupostos que embasam as
habilidades descritas na matriz; a relevância desses pressupostos para os processos de alfabetização
e de letramento inicial e a necessidade de ampla discussão sobre o currículo praticado no final da
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.
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CONCLUSÕES
Na formação evidenciaram-se dificuldades de professores e gestores na utilização da
interpretação pedagógica da PB, corroborando as afirmações de Morais, Leal e Pessoa (2013) de
que a escala de desempenho adotada na PB pouco auxilia os docentes na sua tarefa de ensinar de
forma ajustada às necessidades dos alunos e que, infelizmente, estimula apenas um uso que se
encerra na classificação dos níveis de proficiência dos alunos. Em alguns casos, os professores
apenas determinam o nível em que um grupo de alunos está alocado sem, contudo, definir o que
será necessário para que esse grupo avance para níveis superiores da escala apresentada, prática que
seria fundamental para que a avaliação se revestisse, efetivamente, de função formativa.
Esse aspecto é indicativo essencial da necessária participação dos alfabetizadores nas
diferentes etapas de concepção, aplicação do teste, interpretação e uso dos resultados e, quanto a
isso, verificou-se a ausência de uma política de formação que incorpore a discussão sobre medida
educacional como suporte para a avaliação formativa, mas que um TAI, sem contornar problemas
políticos mais gerais, pode enfrentar com a geração de relatórios pedagógicos mais apropriados às
necessidades dos docentes, pois eles são os sujeitos que propriamente podem alavancar as
aprendizagens e, para tanto, requerem informações mais precisas e válidas dessas aprendizagens.
As reflexões sobre os aportes teórico-metodológicos da PB e o processo de formação para os
educadores tratou de aspectos que subsidiaram a prática avaliativa, especificamente, quanto aos
limites e às possibilidades da medida poder apoiar um julgamento referente à alfabetização e ao
letramento inicial. Na realização do processo de formação, inserido no projeto de pesquisa do TAI,
pode-se perceber aspectos apontados por Morais, Leal e Pessoa (2013) de que é urgente tratar,
enquanto política pública, a participação dos alfabetizadores e dos gestores nas diferentes etapas
que configuram o teste padronizado, proporcionando reflexões na formação continuada e que
contemplem, especialmente, a análise dos processos envolvidos na medida educacional como
suporte para a avaliação.
Nesse sentido, a formação realizada no contexto do projeto, proporcionou o envolvimento
de gestores e professores no processo de avaliação mediado pelo dispositivo eletrônico. Ficaram
evidentes os desafios a serem enfrentados: a compreensão por parte dos professores sobre os
pressupostos que embasam as habilidades descritas na matriz e sua relevância para o processo de
alfabetização; a necessidade de ampla discussão sobre o currículo praticado no final da educação
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; e a problematização das escalas e seu papel de
apoio aos processos avaliativos.
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Por fim, é preciso ressaltar alguns resultados desse TAI, em contraste com testes lineares em
papel: menor tempo de realização do teste; menor número de itens respondidos; maior interesse dos
alunos pelo teste; possibilidade de registro dos resultados de cada aluno em meio eletrônico para
acompanhamento de sua trajetória; e rapidez em obter os resultados do teste; os quais favorecem e
viabilizam intervenções docentes para superar eventuais dificuldades dos alunos em diferentes
momentos do ano letivo, diferentemente das avaliações somativas de final de ano, quando pouco se
pode fazer para garantir o sucesso na alfabetização.
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ANEXOS
Tabela 1. Proficiência em Leitura

Fonte: Paebes Alfa 2012
Tabela 2. Proficiência em Escrita

Fonte: Paebes Alfa 2012
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Resumo
A disseminação de avaliações externas em larga escala da aprendizagem adensou o debate no campo da
avaliação educacional, pois, além das questões vinculadas às avaliações conduzidas pelos professores
que ser tornaram clássicas pelos resultados escolares, agora tem-se a polarização e o questionamento
sobre exterioridade da avaliação e seus usos, especialmente, para a apreciação do trabalho escolar.
Porém, a formação docente em avaliação continua sendo um desafio, notadamente em função de
algumas características técnicas das avaliações externas. Neste trabalho são apresentados alguns
aspectos da formação de professores alfabetizadores realizada durante pesquisa de construção de um
Teste Adaptativo Informatizado (TAI), a partir da versão impressa da Provinha Brasil (PB) – Leitura,
com o objetivo de superar limitações desse teste mediante apresentação de itens adaptados às
proficiências dos estudantes, com resultados mais fidedignos, para apoiar decisões pedagógicas no
processo de alfabetização, envolvendo 80 educadores de 15 escolas municipais da cidade de São Paulo.
Além da construção de um TAI, havia o desafio da formação de educadores para a utilização dos
resultados, embasados em uma escala com interpretação pedagógica, como elemento necessário para a
legitimidade e o reconhecimento do teste, inclusive para superar limitações decorrentes de
características das avaliações externas, que tendem a criar resistências aos seus instrumentos e
resultados, ademais de outros temas da avaliação educacional, tais como: medida e avaliação, matriz de
especificações para avaliação, itens de múltipla escolha e interpretação pedagógica da escala. Verificouse que os professores podem se beneficiar de uma política de formação que incorpore a discussão sobre
medida educacional como suporte para a avaliação formativa, como a que foi desenvolvida a partir da
construção do TAI, que se apresenta como um recurso que pode contribuir no sucesso dos alunos, um
candente desafio da escolarização brasileira.
Palavras-chave: Avaliação de leitura; Formação docente; Teste Adaptativo Informatizado.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
A problemática deste painel está organizada a partir da articulação dos diálogos e saberes nos diferentes
contextos na formação docente. O primeiro estudo tem como objetivo propor uma tipologia para os
saberes docentes relacionados ao ensino e que possa ser aplicada a professores de diferentes etapas e
níveis de ensino presencial, contribuído para a formação docente. O segundo texto, baseado numa
pesquisa formação com o Curso de Pedagogia da UESB, com a construção individual de blogs, dando
continuidade ao trabalho com os Diários Online iniciados no ambiente moodle, o objetivo do artigo é
analisar o sentido do brincar, a partir das experiências de infância, por meio das narrativas produzidas
pelos estudantes do curso de Pedagogia no blogosfera, por compreendemos que os cursos de formação
precisam pensar e criar possibilidades de uma conexão entre pensamento, sentimento, aprendizagem e
vida. E, por fim, o terceiro trabalho se configura como um recorte da pesquisa do Estágio Científico
Avançado na Universidade do Minho, que objetivou identificar e descrever as práticas pedagógicas da
aprendizagem inclusiva no contexto dos saberes com explicitações das experiências e envolvimentos
didático-pedagógicos das professoras no âmbito do ensino básico. Assim, destacam-se três temas:
Tipologia de saberes docentes, saber ludo-sensível na cibercultura e narrativas de professoras sobre
saberes pedagógicos da educação especial. Tendo por cenários, tais temáticas, o painel será tecido a
partir do entrelaçamento de fios teóricos e empíricos. Os arranjos destes estudos indicam que a
didática, assim como os saberes docentes, têm papel preponderante na formação docente e na
construção de práticas educativas mais alinhadas com as necessidades discentes, afinal, o processo de
ensinar só se justifica porque há a necessidade de que também ocorra a aprendizagem, seja dos
estudantes, em diferentes ambientes e contextos, ou dos professores em sua formação inicial e
continuada.
Palavras-chave: Formação docente; Tipologia de saberes; Saberes ludo-sensíveis; Cibercultura;
Educação especial.
PROPOSTA DE TIPOLOGIA PARA UM NÚCLEO DE SABERES DOCENTES
Marcos Gilberto Dos-Santos – IFBA
Fernanda Almeida Pereira – UFBA

INTRODUÇÃO
O que sabem os professores enquanto categoria profissional? Quais conhecimentos e
capacidades os distinguem dos outros profissionais? Autores da área da educação defendem que
existe, para além do conteúdo específico da área de atuação, um conjunto de saberes que se
relacionam diretamente com o trabalho do professor (SHULMAN, 1987; GAUTHIER et al., 2006).
Esse conjunto de saberes pode assumir diferentes nomes como ‘base de conhecimento’
(SHULMAN, 1986, 1987), ‘reservatório de saberes’ (GAUTHIER et al., 2006) ou simplesmente
‘saberes docentes’ (TARDIF, 2014), assumindo diferentes configurações a depender da autoria.
Esses saberes docentes se caracterizam por reunirem diferentes conhecimentos e capacidades de
ação no fazer docente e serem provenientes de variadas fontes, como a formação inicial para a
docência e a própria reflexão do professor no contexto da prática docente (TARDIF, 2014).

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3665

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Assim, o objetivo desse trabalho, em forma de ensaio teórico baseada em uma revisão
integrativa da literatura, é propor uma tipologia para o núcleo de saberes docentes para o ensino que
contemple os principais saberes necessários para a atuação do professor em sala de aula. Mesmo
considerando que a atuação do professor pode contemplar atividades de ensino, pesquisa, extensão
e, eventualmente, gestão (FISCHER, 2006), o foco desse trabalho são aqueles saberes necessários à
atividade de ensino para o professor que atua na educação presencial.
OS SABERES DOCENTES
Desde a década de 1980, algumas importantes iniciativas de estabelecer um conjunto de
saberes dos professores foram empreendidas na América Anglo-saxã e na Europa com destaque
para os trabalhos de Shulman (1986; 1987), Gauthier et al. (2006), Tardif (2014), Reynolds (1992),
Bourdoncle (1994) e García (1999).
O entendimento de núcleo de saberes aqui proposto diz respeito a um conjunto de saberes
que são mobilizados pelos professores na sua ação docente para as atividades de ensino. O núcleo
está concebido de tal maneira que se aplica a professores do ensino formal em todos os níveis e
etapas de ensino. É de se esperar que, em cada contexto, a especificidade dos saberes dominados
pelos professores seja diferenciada, mas essa especificidade orbita em torno de um núcleo que aqui
apresentamos (Quadro 1, Anexo)
Outro quesito importante trata-se da nomenclatura aqui adotada: núcleo de saberes. Essa
proposta se aproxima do que Gauthier et al. (2006) chama de ‘reservatório de saberes’, composto do
conjunto de saberes que os professores detêm. Já Tardif (2014) chama o conjunto dos saberes dos
professores simplesmente de ‘saberes docentes’, indicando a seguir uma classificação de quatros
tipos. Shulman (1987) trata de uma ‘base de conhecimento’ (knowledged base), enquanto Reynolds
(1992) chamada de ‘domínios de compreensão’ (domains of understanding), e García (1999) trata
por ‘componentes do conhecimento do professor’. O Quadro 1 apresenta as tipologias dos saberes
docentes presentes na literatura. Entre os autores citados, Shulman (1987), Tardif (2000; 2014) e
Gauthier et al. (2006) apresentam as contribuições mais reconhecidas e difundidas e embasam a
presente proposta, detalhada a seguir.
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O NÚCLEO DE SABERES DOCENTES
Ao propor uma tipologia de saberes docentes, uma pergunta já se coloca: com tantas
tipologias de autores consagrados na área da educação já disponíveis na literatura, qual a vantagem
ou a necessidade de mais uma? Primeiro, as tipologias propostas deixam lacunas, como os saberes
ludo-sensíveis e os saberes contextuais e, em segundo lugar, a nossa proposta leva em conta um
agrupamento entre os saberes em dois níveis os domínios e, ligados a eles, suas respectivas
dimensões. Assim, a proposta aqui apresentada se configura em três domínios de saberes: (a) os
saberes da matéria; (b) os saberes pedagógicos; e (c) os saberes do contexto. Esses saberes são
compostos de oito diferentes dimensões como mostradas na Figura 1 e detalhadas a seguir. (Figura
1, Anexo).
Primeiro domínio: Saberes da matéria
O domínio dos saberes da matéria se refere aos saberes que tem o professor relacionados aos
assuntos que são por ele ensinados no contexto de uma disciplina. A nossa proposta de saberes da
matéria encontra seu equivalente na proposta de Shulman (1986), Reynolds (1992) e García (1999),
como conhecimento do conteúdo, em Gauthier et al. (2006) e Tardif (2014), como saberes
disciplinares, em Pimenta (2012) como saberes do conhecimento e em Saviani (1996) como saberes
específicos. Duas dimensões estão implicadas no saber da matéria, o conteúdo e o currículo.
Saberes do conteúdo
Na dimensão do conteúdo, seguimos Shulman (1986) ao afirmar que o professor precisa
saber o conteúdo que ensina em suas variadas formas. Conhecer os principais autores da área, as
definições e as delimitações do assunto são condições necessárias à atuação docente. Kulgemeyer e
Riese (2018), em pesquisa realizada na Alemanha, encontraram que um maior conhecimento do
conteúdo, mediado por um adequado saber didático, impacta positivamente na eficácia do ensino,
melhorando o aprendizado dos alunos. Esse conhecimento do conteúdo estrito é que Shulman
(1986) chama de estrutura substantiva. Complementarmente, deve o professor saber da estrutura
sintática, que se refere às condições de geração desse conhecimento, ou seja, sob qual paradigma
científico ele foi concebido e quais são os paradigmas concorrentes ou críticos da abordagem
dominante, além das definições de conhecimento válido ou legitimado.
Saberes curriculares
A segunda dimensão do saber da matéria é o curricular. O saber curricular foi relatado por
Gauthier et al. (2006) e por Tardif (2014) como um saber separado do que ele chamou de
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disciplinar, porém, esses autores dão pouca atenção a esse tópico. Shulman (1986) chama de
conhecimento curricular e abarca nesse tópico, além do programa oficial da instituição, o
conhecimento dos materiais didáticos utilizados no ensino. Saviani (1996) o apresenta de forma
integrada com a didática em um saber didático-curricular conectando os procedimentos
metodológicos aos conteúdos e agentes envolvidos na prática pedagógica.
Uma atividade inerente ao currículo é a seleção do conteúdo que será ensinado e essa
escolha está relacionada tanto com aspectos normativos, como normas legais e documentos
institucionais, quanto aspectos mais contextualizados, como o poder inerente ao conhecimento que
será disponibilizado aos estudantes, chamado por Moreira e Silva Jr. (2017) de conhecimento
escolar, ou seja, um determinado corpo de conhecimento que as pessoas envolvidas no currículo
definiram para aquele grupo de estudantes.
Segundo domínio: Saberes pedagógicos
O segundo domínio descrito aqui é o saber pedagógico. Na presente proposta, é o saber mais
amplo e mais complexo para o professor. Assim, a pedagogia abarca desde a concepção de
educação e sociedade, passando pelos estudos da história da educação, filosofia da educação e
métodos de ensino daí decorrentes (LIBÂNEO, 2001). Adotamos então a concepção de que “os
saberes pedagógicos provêm das ciências da educação e também da ciência pedagógica; são os
conhecimentos que sustentam a prática docente e abarcam os didáticos. Os saberes didáticos
referem-se aos saberes próprios ao processo de ensino” (D’ÁVILA, 2014, p. 91).
Dada a sua capital importância para o processo de ensino, o domínio do saber pedagógico
está subdividido quatro dimensões: (a) saberes das ciências da educação, (b) saberes didáticos de
mediação da matéria, (c) saberes didáticos da mediação da classe e (d) saberes ludo-sensíveis,
detalhados a seguir.
Saberes das ciências da educação
A primeira dimensão diz respeito aos saberes produzidos pelas ciências da educação, ou
seja, o conjunto de estudos teóricos, históricos e aplicados aprendidos no âmbito da formação
profissional inicial para licenciados e pedagogos em vistas de compor sua formação erudita e
científica (TARDIF, 2014). Também para Saviani (1996, p. 148), os saberes pedagógicos “são os
saberes produzidos pela ciência da educação e sintetizados nas teorias educacionais”. Portanto,
fazem parte das ciências da educação os temas amplos e, posteriormente, transformados em
disciplinas nos cursos de formação de professores. Assim, representam os saberes das ciências da
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educação a noção sobre os fins do processo educacional na sociedade, a história da educação com
suas tradições pedagógicas, as abordagens pedagógicas mais difundidas com suas metodologias e
premissas, além da evolução dos paradigmas científicos e as teorias da aprendizagem (SHULMAN,
1986; 1987; GARCÍA, 1999; SAVIANI, 1996).
Porém, não só com teoria alguém se faz professor. Assim, de maneira complementar,
Pimenta (2012) se refere ao saber pedagógico como um saber integrador entre a teoria aprendida
nos cursos de formação inicial de professores e a prática pedagógica, incluindo a didática.
Saberes didáticos da mediação da matéria
A mediação da matéria é papel que cumpre o professor ao apresentar, de variadas formas e
com apoio de uma diversidade de materiais e métodos, o conteúdo, e proporcionar aos estudantes o
desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades previstos nos objetivos da disciplina. É papel do
professor como mediador da matéria, lançar mão dos elementos disponíveis para incentivar o
processo de aprendizado ou, como dizem d’Ávila e Leal (2015, p.472), “a mediação didática, por
assim dizer, consiste em estabelecer as condições ideais à ativação do processo de aprendizagem”.
Espera-se que, para uma mediação ajustada aos recursos disponíveis e à capacidade de
compreensão dos estudantes, o professor domine o conteúdo, o primeiro dos saberes descrito no
tópico anterior. Essa é também a compreensão de Shulman (1987) ao propor o conhecimento
didático do conteúdo (Pedagogical Content Knowledge – PCK) que vai além de conhecer o
conteúdo, pois trata-se de conhecer como ensinar determinado conteúdo. Pesquisa de Koopman,
Thurlings e Den Brok (2019) identificou que um maior domínio do conhecimento didático da
matéria influenciou positivamente o aprendizado. Ou seja, naquele contexto pesquisado, para um
melhor aprendizado dos alunos, mais vale a qualidade da mediação da matéria do que o
conhecimento que o professor tem dela.
Saberes didáticos de mediação da classe
A terceira dimensão dos saberes pedagógicos diz respeito à mediação da classe, aqui
concebida como um grupo de estudantes, ou seja, uma turma, sob a responsabilidade pedagógica de
um professor ou uma professora. Em um dado contexto de cultura educacional, existem regras
explícitas e implícitas que afetam a dinâmica da aula. Isso significa que o professor deve conduzir a
sua turma levando em conta essas dinâmicas interativas pré-estabelecidas e, em situações que julgar
necessário, subvertê-las ou modificá-las. É dentro desse contexto que é papel do professor mediar o
ensino exercendo atividades de organização da turma. Para d’Ávila e Leal (2015, p. 473), a
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mediação da classe “diz respeito à orquestração de saberes didáticos organizadores da atmosfera do
grupo na sala de aula. São aqueles saberes que os professores lançam mão para estimular a
aprendizagem, a participação, o trabalho compartilhado, a autoconfiança”.
Esse saber é chamado por Gauthier et al. (2006, p. 240) gestão da classe e envolve o
“conjunto de regras e disposições necessárias para criar e manter um ambiente ordenado favorável
tanto ao ensino quanto a aprendizagem”. Assim, o saber de mediação da classe torna apto o
professor a conduzir de forma ordenada as atividades. Como salienta Doyle (1995), uma classe
ordenada não significa uma classe quieta e enfileirada. Na verdade, pode significar uma turma com
atividades bastante ativas e múltiplas interações, desde que assim tenham sido planejadas, ou
percebidas como desejadas, pelo professor para a execução da atividade.
Saberes ludo-sensíveis
A quarta dimensão do saber pedagógico diz respeito ao saber ludo-sensível. atividades
didáticas com apelo a um maior engajamento e entrega dos alunos e do professor têm sido cada vez
mais frequentes e encorajadas mesmo no nível universitário (D’ÁVILA, 2014).
Afinal, do que trata a ludicidade? Aqui, adotamos a compreensão proposta por Luckesi
(2014, p. 19), na qual a ludicidade é “um estado interno de bem-estar, de alegria, de plenitude ao
investir energia e tempo em alguma atividade, que pode e deve dar-se em qualquer momento ou
estágio da vida de cada ser humano”. Cabe então a observação de que, a priori, o professor não tem
como saber se determinada atividade proporcionará ao aluno uma experiência de ludicidade, pois
caberá ao estudante, ao vivenciar a atividade, e, a partir de sua subjetividade e experiência, viver o
momento lúdico. Assim, uma proposta de atividade teatral em uma aula, por exemplo, pode ser
lúdica para a maioria dos alunos, mas, para um estudante muito introvertido e avesso a falar em
público, uma experiência negativa e até traumatizante.
Isso não impede o professor de oferecer, atento à sua sensibilidade, atividades com outras
formas de comunicação, como música, pintura, teatro, além dos jogos interativos. Como proposto
por d’Ávila (2014, p. 97), “incluímos aqui a dimensão da arte como ingrediente indispensável ao
ensino lúdico. Daí a necessidade que temos de trabalhar, nas metáforas criativas, com a linguagem
artística em suas diferentes nuanças”. Também nesse sentido, Fossati, Sarmento e Guth (2012)
identificaram, a partir de uma pesquisa com três escolas no Brasil e em Moçambique, uma demanda
dos alunos por professores que tivessem um saber criativo, permitindo viabilizar, (re)criar e
encontrar novas e atraentes alternativas para aprimorar o ensino e a aprendizagem.
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A sensibilidade, expulsa da sala de aula na concepção pedagógica tradicional, pode passar a
integrar a dinâmica educacional dando espaço para “as relações afetivas que são de ordem
subjetiva, mas que podem e devem ser conhecidas e dominadas pelo professor” (D’ÁVILA; LEAL,
2015, p. 473). Essa proposta abre espaço para uma didática lúdica ou, numa perspectiva de leitura a
partir de múltiplas linguagem e espaço apara os sentimentos, uma didática ludo-sensível.
Assim, o saber ludo-sensível não separa cognição e emoção, mas os conjuga em uma visão
integrativa do indivíduo. Tal experiência de integração, para ocorrer no aluno em uma atividade
lúdica, passa, necessariamente, por uma vivência lúdica também do docente pois, como diz Lima
(2014, p. 41), “o saber ludo-sensível envolve também uma prontidão real para vivenciar junto com
os alunos experiências ludo-sensíveis”.
Como uma dimensão do saber pedagógico aqui proposto, o saber ludo-sensível não atua
isoladamente na ação educativa. Ele permeia todas as atividades e os outros saberes a partir de uma
postura ludo-sensível do professor.
Nesse contexto, um saber didático ludo-sensível está relacionado com uma postura e uma
capacidade de ação do professor que, baseado em sua sensibilidade, proporciona aos alunos, desde
o planejamento, atividades com potencial lúdico mediada por múltiplas linguagens artísticas e
interativas, em vista de um maior engajamento e plenitude dos estudantes em seu processo de
aprendizagem. Essa concepção concorda com Gallo (2014, p. 39), quando afirma que “uma aula, ou
qualquer ação educacional ludo-sensível, é aquela na qual o(a) professor(a) integra os elementos do
pensar/sentir/agir nele próprio e propicia essa integração dos outros.
Assim, o saber didático ludo-sensível pode ser expresso por um planejamento que considere
uma abordagem com potencial de proporcionar aos estudantes uma participação mais engajada e
plena, utilizando nas atividades linguagens artísticas e métodos que incluam artes, jogos, filmes,
histórias e ações criativas num contexto de convívio com sentimentos e emoções no processo de
ensino e aprendizagem.
Terceiro domínio: Saberes contextuais
O terceiro e último domínio entre os saberes docentes é o saber contextual. A atuação do
professor não pode ser analisada de forma independente do contexto onde atua, logo, “os saberes
não são algo que permeiam o espaço sem relação com o mundo” (VEIGA, 2014, p. 16). Assim,
seus saberes são dependentes do contexto e com ele interage em diversos níveis, afetando e sendo
afetado na sua vida profissional. Cabe então a pergunta: basta o professor perceber tal contexto?
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Existe mesmo necessidade de estabelecer um saber contextual? Argumentamos que sim, pois o
saber contextual permite ao professor, além de perceber esse contexto, ler, interpretar e tomar
decisões nele e a partir dele. Nesse argumento, concordamos com Saviani (1996), que propõe o
saber crítico-contextual, e García (1999), com os saberes do contexto. Para Saviani (1996), o saber
crítico-contextual visa munir o professor para que possa compreender o seu contexto e as condições
socio-históricas que determinam a tarefa educativa. Aqui, considero contexto educacional o
ambiente e as interações pessoais, institucionais e culturais nos quais se desenvolvem a atividade de
ensino. Assim, duas dimensões são propostas ao domínio do saber contextual: os saberes do
contexto de ensino e os saberes institucionais.
Saberes do contexto do ensino
A dimensão do contexto do ensino diz respeito ao conhecimento do entorno do processo
educativo e da escola, envolvendo prioritariamente os estudantes. Nesse sentido, Mizukami (2004),
defende que o professor deve conhecer os contextos educacionais desde a sala de aula até o
conhecimento da comunidade e sua cultura, alcançando as metas e propósitos educacionais da
sociedade. Já García (1999) coloca que os professores precisam adaptar o ensino dos conteúdos às
condições particulares dos alunos e da instituição na qual ensina. Além disso, que conheçam as
características socioculturais da localidade, a escola e sua cultura e normas de funcionamento, além
da cultura da profissão. No mesmo sentido, Shulman (1986) alerta que as questões morais e éticas
que o professor enfrenta não se colocam como questões normativas, mas situações inscritas na
cultura onde está inserido.
Saberes institucionais
A segunda dimensão dos saberes contextuais diz respeito aos saberes institucionais. Cada
instituição tem suas regras, seus combinados formais e informais e se constituem em espaços de
interação que exercem importante influência no processo educativo. Nesse sentido, Shulman (1987)
afirma que o professor precisa conhecer o território onde se dá o ensino e conhecer as instituições e
sua hierarquia, suas regras e seus papeis, incluindo a organização profissional dos professores. A
literatura pouco tem tratado do conhecimento das estruturas institucionais como um saber para o
professor, mas é sabido sua influência no ensino. Assim, Veiga (2014) defende que a didática
apresenta uma configuração contextual, a partir da qual ela engloba a prática e as finalidades sociais
mais amplas e permite relacionar os conteúdos ao contexto social e institucional onde ocorre o
processo educativo. Em uma pesquisa conduzida com professores novatos em uma instituição
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federal, Conceição e Nunes (2014) destacaram que os saberes aprendidos nas relações institucionais
contribuíram para o desenvolvimento dos professores.
De fato, os novos professores passam por um intenso período inicial de desenvolvimento
dos saberes institucionais, no qual têm contato com as diversas áreas da organização, suas funções,
regras e com a hierarquia e arranjos administrativos. Para além do período inicial, assumir cargos
administrativos também podem contribuir para o desenvolvimento dos saberes institucionais ao
permitir que o professor entenda melhor a estrutura administrativa e a relação da sua organização
com outras instituições que com ela se relacionam, como sindicatos e instâncias governamentais de
educação (CONCEIÇÃO; NUNES, 2014; SHULMAN, 1987).
Os saberes institucionais podem, então, contribuir com o professor não somente com a
leitura e interpretação dessa realidade que o cerca, mas também pode influenciar as suas ações e
atividades de ensino.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo apresentou uma proposta de núcleo de saberes docentes para o ensino a
partir de contribuições de autores como Shulman (1986; 1987), Gauthier et al. (2006) e Tardif
(2014).
Como resposta à indagação proposta na introdução, argumentamos que o núcleo de saberes
docentes se constitui como o elemento estruturante da profissão docente. A capacidade de dominar
os saberes e, a partir deles, desenvolver um ensino contextualizado e competente diferencia o
professor de um profissional que apenas domina o conteúdo de sua profissão. Nesse contexto, o
núcleo de saberes docentes pode subsidiar a formação de professores e professoras em todas as
etapas e níveis de ensino a partir do seu desenvolvimento de forma estruturada e contextualizada
com cada matéria, série, objetivos educacionais e situação socioeconômica na qual se desenvolve a
ação educativa. Podem se beneficiar de forma mais contundente dessa proposta formativa aqueles
professores de áreas técnicas e universitárias que, sendo bacharéis, se ressentem de uma ausência de
formação pedagógica para sua atuação no ensino.
A proposta aqui apresentada tem a vantagem de contemplar tanto os saberes de ação direta
do ensino como aqueles saberes que embasam a ação educacional contendo as premissas e
entendimentos do professor. Como limitação, reconhecemos ter ficado de fora os saberes ligados à
tecnologia informacional e cibernética, cada vez mais presente na atuação do professor, mas que
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pode ser considerada em especial no domínio dos saberes pedagógicos quando utilizada como apoio
nas ações educativas.
Finalmente, a presente proposta faz parte de um estudo mais amplo que visa desenvolver
uma escala de medida dos saberes docentes que permita relacionar as ações de formação dos
professores, bem como sua própria trajetória formativa e o consequente desenvolvimento dos
saberes docentes, bem como relacionar os saberes docentes e o desempenho dos alunos e o
resultado da ação educacional.
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ANEXO
Quadro 1. Tipologias de saberes docentes
Autor(es)

Tipologia proposta

Shulman (1986)

Conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico do conteúdo e
conhecimento curricular.

Reynolds (1992)

Conteúdo; assuntos gerais; princípios gerais de ensino e aprendizagem e didática
específica do conteúdo.

García (1999)

Conhecimento psicopedagógico; conhecimento do conteúdo; conhecimento
didático do conteúdo e conhecimento do contexto.

Gauthier et al.

Saber disciplinar; saber curricular; saberes da ciência da educação; saberes da

(2006)

tradição pedagógica; saberes experienciais e saberes da ação pedagógica.

Tardif (2014)

Saberes da formação profissional, divididos em saberes da ciência da profissão e
saberes da ideologia pedagógica; saberes disciplinares; saberes curriculares e
saberes experienciais.

Pimenta (2012)

Saberes da experiência; saberes do conhecimento (conteúdo) e saberes
pedagógicos.

Saviani (1996)

Saberes atitudinais; saber crítico-contextual; saberes específicos (conteúdo);
saberes pedagógicos e saber didático-curricular.
Fonte: O autor
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Figura 1. Saberes docentes com seus três domínios e oito dimensões

Fonte: Os autores

Resumo
O conjunto dos saberes docentes pode ser considerado como um elemento estruturante da carreira
docente, diferenciando o que sabe um profissional daquilo que sabe um professor em determinada área.
Os saberes docentes são diversos, provenientes de variadas fontes e dão diferentes contribuições ao
fazer docente. O intuito do presente texto é propor uma tipologia para os saberes docentes
relacionados ao ensino e que possa ser aplicada a professores de diferentes etapas e níveis de ensino
presencial, contribuído para a formação docente. Chamada de núcleo de saberes docentes, propomos
três domínios e oito dimensões associadas e integradas pela prática docente. O primeiro domínio são os
saberes da matéria, subdividido em duas dimensões, os saberes do conteúdo e os saberes curriculares.
O segundo domínio são os saberes pedagógicos, que incluem quatro dimensões: saberes da ciência da
educação, saberes didáticos de mediação da classe, saberes didáticos de mediação da matéria e os
saberes ludo-sensíveis, que tratam de uma abordagem de ensino que contempla aspectos sensíveis,
artísticos e lúdicos, possibilitando um maior engajamento e inteireza por parte do professor e do
estudante no processo educativo. O terceiro domínio diz respeito aos saberes contextuais com suas
duas dimensões associadas, os saberes do contexto do ensino e os saberes institucionais. O
estabelecimento de um núcleo de saberes docentes pode contribuir para a formação de professores ao
estabelecer domínios e dimensões a serem desenvolvidos e enriquecidos com as características próprias
de cada contexto seja por iniciativas estruturadas e formais, seja por iniciativas informais na trajetória
docente.
Palavras-chave: Saberes docentes; Saberes ludo-sensíveis; Tipologia de saberes docentes.
SABER LUDO-SENSÍVEL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: NARRATIVAS DE
MEMÓRIAS BRINCANTES NA CIBERCULTURA
Marilete Calegari Cardoso – UESB
Socorro Aparecida Cabral Pereira – UESB
Rosangela Alves de Oliveira Santos – UESB
Maria Vitória da Silva – UESB

INTRODUÇÃO
Compreender a universidade como um espaço de formação sensível de professores, sob a
ética estética do olhar que efetua o sentido, a narrativa e o saber lúdico, a fim de compreender o ser
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no mundo e com o outro, como formas de visualizar as grandezas do ínfimo da vida, não é tarefa
usual. Mesmo quando se compreende que o “saber universitário implica no incentivo da
criatividade vinculada a uma ética do trabalho”, conforme foi descrito por Weber (1989, p.18).
Sabemos que não há mais lugar para a lógica de um saber científico estabilizado, um
“racionalismo paranóico”, conforme as palavras de (MAFFESOLI, 2010), uma educação
racionalizada e fragmentada que vem sendo desenvolvida nas instituições de ensino. Embora, aqui
no Brasil, estejamos vivendo numa nova crise na educação, com o advento da Base Nacional
Comum Curricular, bem como com as novas Diretrizes Curriculares para Formação Inicial de
Professores da Educação Básica, criadas pela atual conjuntura política. Um modelo de educação
que repousa sobre uma concepção mecanicista, acarretando a “recusa da intuição, da empatia, do
espírito da finura, em suma, daquilo que se pode chamar de erotismo do conhecimento”
(MAFFESOLI, 2005, p. 132). Em outras palavras, uma política que visa reacender a uniformização
do ensino das escolas brasileiras, fortalecendo um modelo tecnocrata de educação, que não é só do
conhecimento, mas, sobretudo, se projeta na trilha conservadora e estruturalista, colocando em risco
a criatividade e curiosidade de estudantes e docentes.
Em meio a esta conjuntura, pesquisadores internacionais e nacionais (MAFFESOLI, 2005;
NÓVOA, 2011; LOPES, 2018; D’ÁVILA e FERREIRA, 2018), dentre outros, sinalizam para a
necessidade da resistência, na qual buscamos rever e repensar a formação de professores, para além
de um saber meramente teórico disciplinar. Dentre as discussões, o saber sensível vem sendo
apontado como um caminho aberto e de paradigma ecológico, “para além da inteligibilidade dos
conhecimentos”, como descrevem D’Ávila e Ferreira (2018, p.35); para que o aluno possa produzir
seus saberes lúdicos por meio de narrativas, redescobrindo o sentir, o pensar e o agir, como uma
potência criativa.
Nóvoa (2011) pondera, com muita clareza, a necessidade de pensarmos num “terceiro lugar”
de formação que possibilite a produção de saber. Isto é, criar um espaço para as narrativas de
experiências vividas, sendo individuais e/ou coletivas, permitindo que este espaço torne
enriquecedor a formação de seus profissionais, promovendo auto compreensão, investigação e
reflexão de forma indissociável da ação do professor (CARDOSO, 2018a). Assim, a sala de aula e a
universidade não são os únicos espaços para a formação, tornando-se mais uma referência onde se
aprende a utilizar informações disponibilizadas nos meios de comunicação de forma crítica e
seletiva, como nos aponta Pereira (2019).
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Nesta perspectiva, acreditamos nos potenciais da cibercultura que, atualmente, vem sendo
caracterizada pela mobilidade e conectividade para fomentar os saberes ludo-sensíveis, tais como:
“imaginação, criatividade, narrativa, autoria e, em especial, na experienciação de sentimentos,
emoções, afetos descobertas” (LOPES, 2018, p. 72). As tecnologias da informação e da
comunicação (TIC) vêm possibilitando a emergência de novas atitudes, novos valores e troca de
saberes, exigindo de nós habilidades para melhor compreensão da realidade e busca por soluções
em sintonia com os problemas do nosso tempo. A atual conjuntura requer trocas, aprendizagem de
maneira contínua e produção de novos conhecimentos, caracterizando, assim, o trabalho na
sociedade contemporânea, e de forma especial com a emergência da cibercultura (PEREIRA, 2019).
Entendemos a cibercultura como uma potência para educação, na qual podemos dialogar
com qualquer campo do saber, até mesmo os mais especializados, como o brincar na experiência e a
formação do professor. Partindo dessa premissa, em 2019, resolvemos propor aos alunos do terceiro
semestre do Curso de Pedagogia da UESB a construção individual de blogs, dando continuidade ao
trabalho com os Diários Online iniciados no ambiente moodle, visto que na interface do moodle a
interação acontecia no modelo de comunicação um-um (estudantes e professor), dificultando,
assim, a interatividade entre todos os sujeitos integrantes do programa. Com o blog, desejávamos
também que cada aluno tivesse sua página pessoal e pudesse escrever e refletir sobre sua itinerância
nas disciplinas Educação Infantil, Alfabetização I e Tecnologias da Informação e da Comunicação.
Na Figura 1, apresentamos a página inicial do nosso blog e o link com os blogs dos alunos de
Pedagogia da UESB.
Defendemos os Diários Online no ambiente blog, como espaço formativo, como uma forma
de aprendizagem narrativa e de produção de novos saberes, pois compreendemos o processo de
conhecer recursivo, já que o saber se constitui pela reconstrução do próprio conhecimento
anterior. Mas, afinal, que saberes ludo-sensíveis são produzidos pelos estudantes do III semestre do
Curso de Pedagogia/UESB, numa ação de formação na blogosfera? Como as brincadeiras de
infância são reveladas em suas narrativas? Quais as compreensões que os estudantes carregam em
suas bagagens acerca do brincar?
Destarte, o objetivo do presente trabalho é analisar o sentido do brincar, a partir das
experiências de infância, por meio das narrativas produzidas pelos estudantes do Curso de
Pedagogia no blogosfera, por compreendemos que os cursos de formação precisam pensar e criar
possibilidades de uma conexão entre pensamento, sentimento, aprendizagem e vida, “dando o
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devido destaque aos saberes das experiências vividas, lembrando que cada indivíduo traz consigo a
singularidade de suas experiências, de suas vidas” (MORIN, 2012, p. 31).
SITUANDO NOSSOS ENTENDIMENTOS ACERCA DA CIBERCULTURA, NARRATIVAS E
O BRINCAR NA FORMAÇÃO DOCENTE
O cenário contemporâneo, caracterizado pela presença das TIC, tem nos desafiado a
vivenciar novos conceitos, valores, processos e novas dinâmicas, em decorrência da rapidez das
constantes alterações que vêm ocorrendo no nosso cotidiano. Essa nova realidade mundial tem
levado estudiosos a fazerem questionamentos sobre o papel das instituições educacionais frente às
inúmeras transformações na nossa sociedade. Nesse contexto, destacamos a cibercultura como uma
categoria fundamental, por caracterizar a cultura contemporânea que traz, como marca principal, a
liberação do polo de emissão, através das tecnologias digitais, potencializando a autoria dos sujeitos
envolvidos no processo (PEREIRA,2019).
Para Santos (2014), toda a produção cultural e os fenômenos socioténicos que afloraram nas
relações entre humanos e objetos técnicos digitalizados e em conexão com a internet descrevem e
dão forma à cultura contemporânea como cibercultura. Segundo a autora, não se pode pensar no
fenômeno da cibercultura sem associá-lo às relações entre tecnologias digitais em rede e o homem,
no sentido do movimento de produção cultural. A autora segue afirmando que a interatividade se
destaca na cena da cibercultura, com a mudança de papel do emissor, a natureza da mensagem e o
status na recepção.
Nesta perspectiva, a cibercultura configura-se como a cultura contemporânea, com o uso
cotidiano das tecnologias, tais como o uso do celular, caixas eletrônicos, a arte eletrônica, a música
eletrônica, a votação eletrônica, a educação online, dentre outros. Lucena (2016) sinaliza que a
cultura digital ou cibercultura são as formas de usos e apropriação dos espaços virtuais feitos pelos
sujeitos culturais. Atualizando esse conceito, Santos (2016) situa a estruturação dela com uso das
tecnologias digitais nas esferas dos ciberespaços e das cidades. Considerando essa articulação,
emerge na cibercultura a questão da mobilidade potencializando práticas culturais em nosso tempo,
em que podemos compartilhar e acessar simultaneamente vários lugares (PEREIRA 2019).
Dentre as diversas possibilidades abertas pelo paradigma digital, ocorre a liberação do pólo
da emissão que veio intensificar as várias relações sociais. Exemplo disso são os blogs, os chats, os
Whatsapp, os fóruns de discussão, os e-mails, que potencializam a comunicação cada vez mais de
forma interativa. Ressalta-se também a importância da conexão, que une os homens entre si através
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da máquina, numa constante troca de informações. Sob esse enfoque, a participação e a intervenção
possibilitam ao sujeito a autoria e coautoria, na medida em que se pode dispor de conteúdos
manipuláveis para criação. Esse potencial interativo pode ser observado nos blogs disponíveis na
rede.
Os blogs com possibilidades pedagógicas potencializam muito o trabalho na educação. Um
exemplo claro é a divulgação instantânea das informações, em entradas reversas, permitindo ao
usuário a publicação de textos, vídeos, imagens, músicas, também a disponibilização de links que
possibilitam aos estudantes/professores, internautas navegarem por outras páginas e blogs.
No que se refere à construção da narrativa, Josso (2004, p. 28-29) afirma que a mesma
funciona como uma “atividade psicossomática” em diferentes níveis; segundo, na perspectiva das
“competências verbais e intelectuais”, as quais envolvem “competências relacionais”, porque
implica colocar o sujeito em contato com suas lembranças e evocar as “recordações-referências”,
organizando-as num texto narrativo que tem sentido para si e esteja implicado com o tema da
formação em curso. Nesse contexto, não se pode negar a articulação entre a pessoa e seu
desenvolvimento profissional, bem como reconhecer a importância desse trabalho na iniciação à
docência. Como advoga Nóvoa (2011, p. 69- 72), “as narrativas e a escrita, enquanto momentos de
reflexão sobre a experiência e de registro das práticas, são elementos centrais da formação de
professores [...]”. Daí a relevância da narrativa como processo de falar de si para si mesmo, num
constante diálogo inteiro (PEREIRA, 2019).
Delory-Momberger, (2006) sinaliza que a narrativa desempenha sobre o material indefinido
do vivido um trabalho de homogeneização, de ordenação, de funcionalidade significante, buscando
organizar e reunir de forma temática os episódios da nossa existência, dando, assim, sentido a um
vivido multiforme, heterogêneo, polissêmico. Nesse processo de reflexão, a autora argumenta que a
narrativa designa os papéis aos personagens de nossas vidas, definindo posições e valores entre
eles. Sendo assim, a narrativa é responsável pela construção entre as circunstâncias, os
acontecimentos, as ações, as relações de causa, de meio, de fim. Ela faz de nós o próprio
personagem de nossa vida.
Acreditamos assim, que o partilhar de maneira pública as narrativas ou imagens nas
interfaces digitais possibilita aos sujeitos compartilharem, comentarem, questionarem e refletirem,
instigando os mesmos a construírem novas narrativas para questões que possibilitam problematizar
e tensionar práticas pedagógicas hegemônicas e, sobretudo, propõem a construção de ações
docentes coletivas, baseadas em princípios de respeito às diferenças e de mudanças nas lógicas
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predominantes de educação e sociedade. Além disso, abrem-se caminhos para reflexões quanto à
perspectiva epistemológica dos saberes e práticas lúdicas na formação docente.
A criação e o lúdico têm muitas semelhanças e são essenciais no processo de formação do
ser humano. Em estudo de Cardoso (2018a), podemos entender a necessidade de criar um ambiente
de ideias para partilhar a experiência vivida com o brincar. Segundo a autora, um dos desafios da
atualidade, em relação à formação permanente de professores, é pensar caminhos em que se possa
rever o imbricamento entre o brincar, a formação do professor e a profissionalidade docente, como
campos de saber que estão dialética e intrinsecamente relacionados.
O brincar é para a criança uma importante fonte de experiência e aprendizado, uma vez que
esta atividade possibilita a liberdade de agir, de pensar e criar. É importante ressaltarmos que,
segundo Cardoso (2018a; 2018b), a etimologia da palavra brincar vem do latim vinculum, que quer
dizer laço, algema, e é derivada do verbo vincire, cujo sentido é prender, seduzir, encantar. O termo
vinculum se transformou em brinco e originou o verbo brincar, sinônimo de divertir-se. Na língua
portuguesa, o termo brincar significa recrear; distrair-se; mexer distraidamente em algo. A origem
da palavra, portanto, conduz ao vínculo e às relações sociais.
Ao brincar a criança estabelece um vínculo, uma ligação com algo em si mesma e com o
outro, por se projetar a própria corporeidade e de experiências sensíveis, na qual demonstra sua
eficácia na organização das relações sociais. O vínculo aqui, segundo Maffesoli (2001), se constitui
organicamente na posse comum de valores enraizados, como: língua, posturas corporais, ou coisas
das minúsculas situações da vida cotidiana (CARDOSO, 2018a).
Neste sentido, a desvalorização do movimento natural e espontâneo da criança em prol do
conhecimento formalizado expulsa a ludicidade do espaço de liberdade e exigências da cidadania,
ignorando-se o brincar como uma prática social genuína das crianças e que promove interações e
aprendizagens amplas entre estas e destas com os adultos. Valorizar a brincadeira não é apenas
permiti-la, é suscitá-la. E para que isto aconteça, precisamos perceber o brincar como ato de
descoberta, de investigação, de criação.
OPÇÕES METODOLÓGICAS: BLOGOSFERA COMO TRILHAS DE UMA PESQUISA
FORMATIVA
Com o objetivo de compreender os sentidos construídos por estudantes do Curso de
Pedagogia acerca do brincar das crianças, desenvolvemos um estudo qualitativo, embasado na
fenomenologia compreensiva de Maffesoli (2005, 2010), utilizando o método pesquisa formação
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(MACEDO, 2006), associado ao método (auto) biográfico (NÓVOA, 2002), por meio de narrativas
escritas em Blogs formativos.
No contexto da nossa pesquisa-formação, inspiramo-nos nos Blogs, inicialmente, como
etnométodos, para as produções das narrativas autobiográficas, com o objetivo de conhecer melhor
as histórias de vida e os processos de escolarização dos nossos alunos de graduação. Sabemos que
boa parte do que os professores sabem sobre o ensino, sobre o papel do professor em sala de aula,
está inscrito na sua história de vida e, principalmente, na sua experiência como aluno. Essa imersão
retrata, muitas vezes, conhecimentos anteriores, crenças e certezas sobre a docência.
No desenvolvimento da pesquisa-formação na cibercultura, percebemos, ao longo da leitura
das narrativas, a singularidade da itinerância de cada estudante, bem como, observamos algumas
congruências na formação, pois revelam aspectos comuns, como participarem de uma mesma
geração e de investirem numa mesma profissão. Nesse contexto, é de fundamental importância a
interação com os sujeitos que irão vivenciar processos formativos na blogosfera, e,
consequentemente, com os objetos técnicos – suas construções e seus etnométodos (PEREIRA,
2019).
A primeira etapa da formação na blogosfera, ocorreu durante o segundo semestre 2019, nas
aulas da disciplina Tecnologia e Educação, com 35 discentes do terceiro semestre do Curso de
Pedagogia – UESB. Os alunos, a partir das orientações da professora da disciplina, construíram
blog no site do www.blog.com, e traçaram o objetivo do diário, escreveram sobre seu perfil e
adicionaram o link dos seus colegas.
Numa segunda etapa os estudantes realizaram os registros das narrativas, com base nas
atividades desenvolvidas nas disciplinas de Educação Infantil, Alfabetização e Investigação da
Cultura I, a respeito das memórias da infância; das memórias da alfabetização e dos registros
realizados durante a imersão nas escolas da rede pública de Jequié. Eles deram um título para seus
blogs e narraram fatos marcantes de suas trajetórias de vida familiar e escolar, que destacamos
como saberes acerca de: estrutura familiar; sentimento de criança; brincar livre e brincadeiras no
quintal; métodos de alfabetização e ambiente alfabetizador e escolar.
Nossa opção para técnica de análise das narrativas dos estudantes foi de Análise de
Conteúdo, com inspiração hermenêutica, pois “[...] uma escrita, um diário de campo, ou quaisquer
formas de ação humana são objetos de análise de conteúdo” (MACEDO, 2006, p. 146). Após a
leitura dos Blogs e análise das narrativas dos alunos, fomos sintetizando os dados, não abrindo mão
de um aguçado senso crítico e curiosidade face aos saberes que iam sendo revelados. E na qual o
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saber ludo-sensível – era revelado às brincadeiras relacionadas a diversos aspectos espaciais, sociais
e culturais de cada estudante. Neste artigo, foram selecionados como recorte de interpretação, as
narrativas de dois Blogs – das alunas Larissa e Amanda, que trazem relatos a partir de suas
recordações e compreensões acerca do brincar da época que eram crianças.
QUINTAIS BRINCANTES: NARRATIVAS DE ESTUDANTES ACERCA DO BRINCAR LIVRE
NA INFÂNCIA
Abrir um espaço de partilhas sensíveis, com voz e escrita dos estudantes, por meio de
narrativas, podem trazer a consciência a importância do brincar livre, como também alimentar suas
demandas de formação. Trata-se de uma formação como um espaço de produção de sentidos, de
diálogo e de partilha, conforme sugere Imbernón (2009), em que os estudantes e professores
possam compartilhar seus saberes sobre o brincar e construir outros novos, a partir do que observam
nas crianças, nos seus jeitos de ser e estar no mundo (CARDOSO, 2018b).
Neste sentido, uma das formas para a produção de saberes ludo-sensíveis na ação de formação
na blogosfera, compreendemos que é narrar as experiências vividas, os sentimentos e emoções, com o

propósito de compreender e produzir outros sentidos às narrativas sobre o brincar na infância. Pois,
narrar a vivência do sentimento, das emoções, do imaginário, do lúdico, em síntese, dos pequenos
fatos da vida cotidiana, viabiliza que o sujeito se autorize a exercer a capacidade de sentir e pensar
sob o olhar autopoiético. (CARDOSO, 2018a). Por esse caminho, as estudantes Larisse e Amanda
puderam construir suas narrativas, redescobrindo o sentir, o pensar e o agir, durante o brincar livre
vivido quando crianças, como uma potência poética e criativa, a partir da intuição, sensibilidade e
criatividade.
O brincar livre – também, conhecido como brincar espontâneo – define-se “como uma
atividade infantil não orientada diretamente pelos interesses adultos (trabalho, educação,
participação nas atividades cotidianas)” (BROUGÉRE, 1998, p. 31). Conforme Lopes (2018, p.69)
alguém só pode expressar a sua espontaneidade quando se sente livre de constrangimentos. Por isso,
esse tipo de brincadeira é um reflexo “da própria criança, do lugar que ela ocupa e da relação que
ela mantém com o mundo” (BROUGÈRE, 2004, p. 14).
O brincar livre nas narrativas do Blog de Larisse, conforme a Figura 02, aparece como “uma
porta aberta para imaginação, alegria, diversão, faz de conta” (CARDOSO, 2018a, p. 96), vivido
num quintal de emoção. Esse tipo de brincadeira permite uma nova composição de estar junto. A
criança brinca com os olhos do coração e o “brilho radiante da imaginação vale-se dos sentidos para
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trazer o mundo para os encantos da irrealidade – interioridade – criadora. É para encantar o mundo”
(PIORSKI, 2016, p. 133). Além disso, essa brincadeira espontânea vivida por Larissa, de acordo
com Lopes (2016) possibilita o desenvolvimento da imaginação, da criatividade e da fantasia,
elementos sensíveis, fecundos que levam o brincante a construir interpretações a respeito das
experivivências reais.
O brincar livre no quintal, também aparece com muita potência nas narrativas do Blog de
Amanda, conforme Figura 03. Nas narrativas desta estudante percebemos que o brincar livre era seu
preferido, por oportunizar a invenção de um repertório rico de manifestações de jogo
protagonizado: imitação de papéis; de personagens fazer de conta transformando a funcionalidade
usual dos objetos. A brincadeira protagonizada, para Elkonin (1998) é aquela que pode revelar-nos
a sua natureza. A criança manipula e constrói seus brinquedos, a partir de vivências culturais
múltiplas, que vão possibilitar a conscientização das limitações, habilidades e facilidades que cada
indivíduo apresenta na relação consigo mesmo, com os demais e com os objetos. Além disso,
exercita a sua imaginação buscando sentidos e significados próprios, para a realidade externa
tematizando questões do seu dia a dia (CARDOSO, 2018a).
Podemos dizer, portanto, que é perceptível nas narrativas das estudantes, enquanto foram
crianças, de sentirem a alegria

ao realizar o sonho de montar suas brincadeiras, pois, elas

experimentaram todos os tipos de combinações e permutas de formas corporais, formas sociais,
formas de pensamento, imagens e regras que não seriam possíveis, como num contexto de educação
rígida. (PIORSKI, 2016).
CONCLUSÕES
Os dados indicam que as experiências com o brincar livre no quintal ou na fazenda,
revelam-se como saberes ludo-sensíveis nas narrativas das estudantes do III semestre do Curso de
Pedagogia/UESB, sendo eles produzidos numa ação de formação na blogosfera. Este espaço
formativo é identificado como uma proposta significativa e de intercâmbios abertos, fluídos em
suas histórias e práticas formativas. Indicam que as narrativas, produzidos pelos discentes – Larisse
e Amanda, na blogosfera podem ser reconhecidas como fluxo de experiência sensível, e como parte
de um processo contínuo de autoformação, heteroformação e de transformação, alterando os
sentidos produzidos sobre o brincar livre das crianças, desse modo, o papel da sensibilidade na
formação humana, pode ser potencializado por meio da cibercultura.
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O trabalho aponta também, que os estudantes concebem o brincar como partilha e
descoberta, ou seja, como um espaço social, um lugar de experiência e aprendizagens. Pois, ao
refletir sobre nossas atividades humanas, vamos percebendo nossas finalidades individuais que se
desenvolveram ao longo da história: felicidade, amor, bem-estar, ação, conhecimento, entre outras.
As experiências sensíveis com o brincar, a imaginação, a criação, portanto, são cruciais para o bemestar e a felicidade humana, seja qual for a etapa da vida. A liberdade está dentro do corpo do ser e
não é diferente com o professor em formação.
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ANEXOS
Figura 1. Blogs dos alunos do III semestre de Pedagogia da UESB

.

Fonte: Blog das pesquisadoras. Disponível em: https://memoriasdoterceirosemestre.blogspot.com/
Figura 2. Narrativas da infância

Fonte: Blog de Larissa. Disponível em: https://reescrevendohorizontes.blogspot.com/
Figura 3. Narrativa de Educação Infantil

Fonte: Blog de Amanda: Disponível em https://educacaoepedagogia2019.blogspot.com/
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Resumo
O artigo tem como objetivo compreender os sentidos construídos por estudantes do Curso de
Pedagogia do III semestre, acerca do brincar que vivenciaram na infância, por meio das narrativas
produzidas na blogosfera. A abordagem da pesquisa desenvolvida nesse estudo é de cunho qualitativo,
embasado na fenomenologia compreensiva de Maffesoli (1988; 2005), utilizando o método pesquisa
formação (MACEDO, 2006; 2009), associado ao método (auto) biográfico (NÓVOA, 2002; JOSSO
2004), por meio de narrativas escritas em Blogs formativos constituídos com a interação de alguns
componentes curriculares do curso de Pedagogia. Os pressupostos teóricos consultados para análise
discursiva das narrativas dos estudantes sobre o brincar foram: ELKONIN (1998), BROUGÈRE
(1998; 2004); LOPES (2016); PIORSKI, (2016) entre outros. A partir desse estudo foi possível
perceber que os Diários Online no ambiente blog, é um espaço formativo, interativo e uma interface de
aprendizagem, além de ser uma possibilidade de produção de novos saberes. Os dados levantados
indicam que as experiências com o brincar livre nos ambientes de vivências, revelam-se como saberes
ludo-sensíveis nas narrativas dos estudantes do III semestre do Curso de Pedagogia/UESB, sendo eles
produzidos numa ação de formação na blogosfera. Este espaço formativo é identificado como uma
proposta significativa e de intercâmbios abertos, fluídos em suas histórias e práticas formativas. O
trabalho aponta também, que os estudantes concebem o brincar como partilha e descoberta, ou seja,
como um espaço social, um lugar de experiência e aprendizagens. A liberdade está dentro do corpo do
ser e não é diferente com o professor em formação.
Palavras-chave: Narrativas; Brincar; Blogosfera; Saber ludo-sensível.
SABERES E NARRATIVAS DE PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM PORTUGAL
Genigleide Santos da Hora – UFBA/FAPESB
Theresinha Guimarães Miranda – UFBA

INTRODUÇÃO
As escolas não são constituídas apenas por paredes, muros, normas e didáticas, são gestadas
por saberes pedagógicos, ações organizativas e reverbera a cultura da vida cotidiana com
proposição de transformar atuações futuras na promoção de discussões e reflexões sobre a educação
(regular e especial), epistemologia e profissionalidade. Essas circunstâncias exigem que os
professores desenvolvam, progressivamente, saberes oriundos do próprio processo de trabalho e
nele baseados. E, são exatamente esses saberes que exigem tempo, prática, experiência, hábito etc.,
pode se fazer a diferença no ato de incluir o aluno especial.
A formação de professores não deve pautar apenas nas técnicas de trabalho, mas abarcar o
desenvolvimento da percepção sensível às competências dos educadores, pois a aprendizagem
necessita ocorrer através das experiências entre os diferentes segmentos no cotidiano escolar. É
nessa perspectiva de educação emancipadora que se desperta no professor o seu desejo de ser
“educador sensível às causas da diversidade” tanto para incluir as crianças especiais quanto aquelas
que não têm deficiência.
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Na humanidade existe uma consciência histórica que vai se constituindo e ampliando os
processos mediadores. E o são de acordo as vivências cotidianas que o homem pode refletir e
afirmar-se através das suas representações social e cultural, conforme explicita Vygotsky (1983, p.
135):
O homem se produz na e pela linguagem, isto é, é na interação com outros sujeitos
que formas de pensar são construídas por meio da apropriação do saber da
comunidade em que está inserido o sujeito. A relação entre o homem e o mundo é uma
relação mediada na qual auxiliam a atividade humana. Estes elementos de mediações
são os signos e os instrumentos. A cultura desenvolve as relações sociais e a utilização
de instrumentos, ampliando as possibilidades de transformara natureza, sendo assim,
um objeto social. [grifo nosso]

Quão fundamental é conhecer a linguagem para a interação humana, bem como para
compreender os sentidos e os significados das narrativas na esfera social. Voltar-se para a inclusão
escolar é perceber as várias linguagens que são estabelecidas e construídas através das
representações do mundo, não somente a partir da construção oral e escrita, mas também dos seus
processos de desenvolvimento que se ampliam e abarcam através de suas histórias, sentimentos e
representações linguísticas.
A intenção aqui é compreender e considerar os saberes e processos formativos das
professoras colaboradoras de pesquisa frente as suas narrativas, posicionamentos e às demandas
inclusivas nas escolas; analisar, evidenciar articulações e proposições no âmbito pedagógico
inclusivo foi à intenção principal. Nesse sentido, investigar como os sistemas educativos têm se
preparado para receber, na escola comum, o aluno com necessidades educativas especiais e como
têm se organizado nos processos formativos os questionamentos que precisam ser melhor
analisados.
O objeto de estudo da epistemologia da prática profissional, segundo Tardif (2002, p. 255), é
o “estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de
trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas”. Para o autor, os saberes são os hábitos,
atitudes, conhecimentos, competências e habilidades; aquilo que muitas vezes foi chamado de
saber, saber-ser e saber-fazer. Eis a construção dos saberes-docente.
A reflexão sobre a prática e os saberes docentes não deliberam todos os problemas e
dificuldades diárias das salas de aulas, mas se fazem necessárias estratégias, metodologias
pedagógicas, a fim de que “o fazer” e “o pensar” caminhe no imbricado objetivo do enriquecimento
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dos “saberes-fazeres docentes”, a fim de beneficiar o profissional o exercício dos conhecimentos. A
epistemologia do conhecimento institucionaliza os currículos que podem produzir tensionamentos,
decisões e conquistas que repercutem tanto na formação quanto na execução de políticas públicas,
através das resoluções e decretos-leis no cotidiano escolar e social.
Haja vista, que os Decretos-Leis nas últimas décadas vêm propondo desafios à gestão da
diversidade e o compromisso com a inclusão ao perspectivar a educação inclusiva, à implementação
das políticas educativas inclusivas, que promovam e enquadrem a ação das escolas e das suas
comunidades educativas e que respeitem tais práticas. Assim, põem-se enfoques nas respostas
educativas e não em categoria de alunos; perspectivou mobilização de forma complementar, sempre
que necessário e adequado, de recursos da saúde, emprego, formação profissional e da segurança
social.
TRAJETÓRIA DE ESTUDOS E PESQUISA
No tocante aos aspectos metodológicos, o estudo que me propus a realizar pautou-se no
método indutivo, de acordo com Blaikie (2000). Segundo esse autor, a pesquisa de natureza
indutiva requer as tentativas do investigador em descobrir, compreender e interpretar aquilo que vai
acontecendo no contexto da pesquisa. Quanto aos objetivos e à abordagem, respectivamente, tratouse de uma pesquisa descritiva e qualitativa (BOGDAN & BIKLEN, 1994; MINAYO, 2001; 1996),
cujos dados analisados foram as narrativas, obtidas por meio de entrevista coletiva com roteiro
semiestruturado, de um grupo de professoras da educação especial do norte de Portugal. Essas
narrativas, que foram gravadas, revelaram as perspectivas de tais professoras acerca da facilitação
da aprendizagem dos alunos com deficiência.
Os procedimentos, a pesquisa apresentou três modalidades: bibliográfica, uma vez que se
realizou levantamentos de referências teóricas concernentes ao objeto de investigação (ABAWI &
OLIVER, 2013; CORREIA & CABRAL, 1997; CORREIA, 2008; MÄKINEN, 2013; MARTINS,
2006; 1997; RODRIGUES & NOGUEIRA, 2011 etc.); documental, quando recorreu-se à legislação
portuguesa acerca de políticas públicas para a inclusão; e de campo, etapa da entrevista a um grupo
de professoras da educação especial (BOGDAN & BIKLEN, 1994; MINAYO, 2001; 1996).
A etapa da análise documental imprescindível a esta pesquisa, pois foi o momento em que se
adentrou no campo das políticas públicas para formação de professores em Portugal. Essa etapa
permitiu contextualizar a mediação formativa e os modelos curriculares associados às práticas e às
abordagens pedagógicas e didáticas que promovem a proposta da educação especial à inclusiva.
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Assim, diversos documentos oficiais compuseram, junto às narrativas das professoras, o corpus da
pesquisa, a saber:
Decreto de aprovação da Constituição da República Portuguesa de 1976,
especificamente o seu Artigo 71º dessa carta constitucional, que salvaguarda os
direitos dos cidadãos com deficiência;
Decreto-Lei n.º 45/1973, por meio do qual foram criados departamentos de educação
especial junto às Direções Regionais, que organizavam estruturas educativas para
crianças “deficientes ou inadaptadas”, normatizando a integração desse público nas
classes regulares;
Decreto-Lei n.o 319/1991, que estabelece “o regime educativo especial aplicável aos
alunos com necessidades educativas especiais”;
Lei nº 115/1997, que altera a Lei nº 46/1986 (Lei de Bases do Sistema Educativo); seu
artigo 33º trata da qualificação para a docência em educação especial;
Parecer nº 1/1999 do Conselho Nacional de Educação, que aprova projeto visando à
democratização do ensino;
Decreto-Lei n.º 3/2008, que definiu “apoios especializados a prestar na educação préescolar e nos ensinos básico e secundário dos sectores público, particular e
cooperativo”, documento esse que estabeleceu princípios e normas que garantissem
ações inclusivas a todas as crianças e jovens;
Decreto-Lei nº 281/2009, que cria “o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na
Infância”, no qual é apontada a imprescindibilidade de se assegurar “a todos o direito
à participação e à inclusão social”;
Despacho n.º 9311/2016, que cria um Grupo de Trabalho para definir o perfil de saída
dos jovens de 18 anos de idade, no final de 12 anos de escolaridade obrigatória, e
adverte sobre a necessidade de “garantir um perfil de saída para todos os jovens no
final da escolaridade obrigatória, que lhes permita continuar a aprender ao longo da
vida, independentemente da diversidade de públicos escolares” (Grifo nosso);
Decreto-Lei n.º 54/2018, que estabelece “o regime jurídico da educação inclusiva”;
Decreto-Lei n.º 55/2018, que estabelece “o currículo dos ensinos básico e secundário e
os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens”.

Estes dois últimos Decretos-Leis indicaram e corroboram características do modelo
multiníveis que parecem indicar qualidade para o modelo pedagógico inclusivo atual, com
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definições de prazos para implementação das ações inclusivas do aluno com necessidades
educacionais especiais no ensino regular. Estes devem ocorrer de no máximo até 03 (três) anos
letivos, no que se refere à preparação de documentos de avaliação e monitorização contínua dos
resultados de processos; do tipo, intensidade, frequência da intervenção determinada pela
responsividade dos alunos; tomada de decisão com base nos dados da screening/triagem universal e
monitorização sistemática; práticas teórica e empiricamente fundamentadas na fidelidade das
intervenções e do trabalho colaborativo [grifo nosso].
Quanto à etapa da pesquisa de campo, não obstante tenha sido mantido o instrumento da
pesquisa, a saber, entrevista gravada coletiva1 com roteiro semiestruturado, importa salientar que
foram necessários ajustes para a seleção dos sujeitos da pesquisa, conforme recomendações da
orientadora da UMinho. Desse modo, considerando os prazos do estágio, restringi a aplicação da
entrevista a um grupo de professoras de educação especial (composto de quatro professoras), as
quais atuam na formação e na colaboração com cerca de 13 professores titulares de turma do ensino
regular inclusivo de um agrupamento escolar da região Norte de Portugal. Convém salientar a
atenção dada às questões éticas da pesquisa. Desse modo, utilizei o Termo de Livre Consentimento
de Pesquisa (TCLE) junto aos sujeitos da pesquisa, que, prontamente, aceitaram participar da
pesquisa na condição de colaboradores.
Na seleção das professoras da educação especial, considerei os seguintes critérios: ter
vínculo efetivo com a rede municipal de ensino; ministrar aulas para os alunos com necessidades
educativas especiais; dispor tempo de serviço mínimo de três anos na mesma escola; concordar em
participar da pesquisa e assinar previamente o termo de consentimento para participar da pesquisa.
As entrevistas ocorreram na UMinho embora estivesse prevista, para ser realizada na escola em que
lecionavam.
Após a transcrição da entrevista coletiva, a fim de atender aos objetivos da pesquisa, recorri,
conforme sugestão da orientadora, à análise temática. Trata-se de “uma técnica de análise
qualitativa caracterizada pela flexibilidade por ser essencialmente independente de uma teoria ou
epistemologia específica e que pode ser aplicada com uma variedade de abordagens teóricas e
epistemológicas” (BRAUN & CLARKE, 2016, p. 103). A utilização dessa abordagem de análise foi
relevante no sentido de que auxiliou a imprimir um desenho da educação inclusiva pela ótica das

Também realizei entrevistas individuais, todavia, em razão do tempo reduzido, considerei, para fins de análise, apenas
a entrevista coletiva.
1
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professoras participantes da pesquisa, as quais discorreram sobre suas experiências/vivências, suas
interpretações relacionadas e seus entendimentos.
A análise temática foi executada com o auxílio do Software Nvivo (CAVALCANTI,
CAVALCANTI & NASCIMENTO, 2017). Esse software possibilitou identificar a frequência das
palavras extraídas das narrativas das professoras, ao discorrerem sobre questões atinentes ao
contexto da educação inclusiva. Assim, foram filtrados elementos gramaticais de restrito valor
simbólico à análise de temática (BRAUN & CLARKE, 2016).
No que tange ao contexto deste estudo, com base nas frequências das palavras aglutinadas,
emitidas pelas quatro professoras colaboradoras, busquei perscrutar seus significados, a partir de
três categorias de análise: a) as práticas pedagógicas inclusivas, b) a Educação Especial e c) as
políticas públicas de inclusão. Assim, por meio do software eleito como ferramenta de apoio à
análise temática, gerei, nuvens de palavras obtidas com as narrativas das participantes.
RESULTADOS DA PESQUISA
Convém ressaltar que esta seção se restringe à apresentação dos resultados obtidos na
análise dos dados, uma vez que os demais aspectos da pesquisa estão expressos nas demais seções.
Conforme exposto, a abordagem qualitativa aplicada sobre os dados centrou-se na Análise
Temática, a qual possibilitou estabelecer conexões entre as palavras/perspectivas individuais por
meio

da

organização,

codificação,

categorização

e

inferência

dos

significados

e

conteúdos/contextos.
Análises das entrevistas permitiram identificar núcleos de sentido, com semelhanças em
meio a um conjunto de expressões a serem resumidas em categorias e assuntos principais (temas
e/ou subtemas) correspondem aos critérios de ações, a serem vistas e apresentadas nas três nuvens
(Apêndice 1 – Figuras 1, 2 e 3).
As análises das Figuras 1 e 2, que traduzem, respectivamente, as categorias “as práticas
pedagógicas inclusivas”, “a Educação Especial”, foi possível depreender os saberes docentes com
ênfase à palavra trabalho. Segundo Touraine (2002, p. 233), trabalho “é a exteriorização do sujeito
que se amplifica se pensado em relação ao conceito de homem-sujeito”. E, baseadas na experiência,
as colaboradoras apontam que os professores, frequentemente, não conseguem distinguir a
diferença entre ensinar para o aluno e ensinar para todos os alunos. Nesse sentido, elas
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manifestaram ser necessárias uma adequação às diferentes metodologias para alcançar as
aprendizagens de todos.
A nuvem de palavras relativa à categoria de políticas públicas inclusivas (Apêndice 1 –
Figura 3), geradas a partir de vozes das participantes, evidencia os termos decreto e políticas.
Superficialmente, afirma-se que os termos em destaque oferecem oportunidades para identificar,
descrever e analisar o impacto das políticas públicas a partir do entendimento das professoras.
Demonstraram a capacidade de realizar ações inclusivas demandam reflexões e ações dos
processos. Segundo Abawi e Oliver (2013, p. 160), existem “pressões exercidas sobre as escolas
para atender às muitas e variadas necessidades de aprendizado dos estudantes que significam
maneiras criativas e inovadoras que devem ser encontradas para atender à diversidade”. Dizem as
professoras entrevistadas:
O Decreto-Lei nº de 54/2018 propõe grande mudança para não trazer os rótulos, mas
sim se ter um Desenho Universal da Aprendizagem para todos dentro da sala e na
perspectiva de multinível a considerar [...] E é muito difícil de se implementar porque
vai ser necessário trabalhar desde a formação inicial do professor.

Nesse excerto, verifica-se um destaque às metodologias decisivas que são balizadas pelas
diretrizes das políticas, aqui representadas pelo termo Inclusão Educativa. As narrativas com
respectivos saberes sociais, com ênfase apenas à categoria Perspectiva sobre as práticas
pedagógicas inclusivas (Apêndice 2 – Quadro 1).
O quadro acima evidencia as análises dos saberes epistemológicos relativos as práticas
pedagógicas inclusivas e o respeito à acessibilidade curricular, a partir de instrumentos geradores
de nuvem de palavras com base nos relatos das professoras colaboradoras, suas vozes apontaram
maior frequência dos termos que se destacaram: trabalho (pedagógico), formação, metodologia,
decreto, políticas. “As experiências dos professores em salas de aula inclusivas devem ser
examinadas e interpretadas através das lentes do engajamento no trabalho” (MÄKINEN, 2013, p.
1). As temáticas obtidas expressaram perspectivas e saberes atinentes às práticas significativas dos
professores.
Sustentando este entendimento Contreras (2002) afirma que a reflexão só tem sentido se
objetivar construir e reconstruir a vida social a partir de condicionantes que determinam o contexto
social, compreender as bases do trabalho em que ela se realiza e a que interesses podem servir. De
tal modo, a reflexão implica num juízo de valor, numa decisão política, que se tomada de uma
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forma refletida e crítica, deverá estar a serviço da emancipação e da autonomia profissional do
professorado. [grifo nosso]
Até porque, o conhecimento é comum, mas, a experiência é para cada um, singular
conforme assegura Tardif (2002, p. 255) conceitua a epistemologia da prática como o “estudo do
conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano
para desempenhar todas as suas tarefas”. Por saberes compreende-se os hábitos, atitudes,
conhecimentos, competências, habilidades. Assim, a epistemologia da prática pode ser percebida
tanto como um espaço teórico-metodológico que investiga e explica em que se situam a práticas,
como os saberes e os sentidos por ele elaborados, ou seja, o conhecimento em que está amparado.
Nesta ocorrência, o profissional, é um sujeito epistêmico.
Através das narrativas, foi possível perceber uma preocupação com a qualidade da
aprendizagem dos alunos, principalmente do aluno com necessidades educativas especiais. As
professoras afirmaram que buscam alternativas, metodologias e propostas que possam potencializar
o processo de ensino. Por outro lado, também advertiram valor dos saberes acerca da necessidade
de adequação das estratégias de modo a se alcançar a aprendizagem de todos, conforme se pode
inferir neste pronunciamento:
Alguns professores titulares não fazem esforços para modificarem suas práticas
pedagógicas, a fim de trabalhar e aprimorar a inclusão de alunos com Necessidade
Educativa Especial em sala de aula regular. Seus comportamentos de ensino e
metodologia, por vezes, se assemelham a de professor clássico quando não procuram
adequar, fazer adaptações curriculares, ou mesmo, apenas encaminham o aluno para
sala de apoio (L. 2, p. 1) 2.

Em suas narrativas, expressaram que os titulares deveriam estar mais abertos a processos
geradores de práticas de inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais. Nesse mesmo
contexto, as professoras enfatizaram haver sinais de resistência para a inclusão, expressos frente a
uma situação-problema ou tarefas pedagógicas inclusivas. Por exemplo, uma professora
manifestou: “às vezes as nossas vozes parecem não ter eco, quando há expressões de resistências
para os trabalhos e planejamentos, é difícil para convencê-los nas suas decisões didáticopedagógicas” (L. 2, p. 02-13).
Em suma, ao relatarem sobre suas vivências, as professoras: a) autoavaliaram-se
criticamente nos processos ensino e aprendizagem inclusiva, indicando perspectivas distintas; b)
2

LEGENDA: L= Linha(s) da entrevista coletiva transcrita; P = Página da entrevista coletiva.
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pontuaram desafios por alcançar e perpassar as novas diretrizes políticas, considerando que há
resistências de alguns professores frente às demandas para se atingir a efetiva aprendizagem
daqueles alunos com mais dificuldades; c) advertiram que suas vozes parecem não encontrar ecos
em presença das dinâmicas inerentes ao contexto. Analisando as temáticas resultantes das
narrativas, impõe-se a esta pesquisadora uma indagação, a de como os professores podem contribuir
mais para atingir os objetivos previamente estabelecidos pelas políticas públicas que visam ao
empoderamento curricular. Ação indispensável para se evitar/dirimir equívocos que possam
desmotivar e levar ao fracasso os alunos incluídos na sala de aula regular.
Diante dos desafios que permeiam o processo de inclusão escolar, é sine qua non o trabalho
mais colaborativo, engajado na eliminação de barreiras para acesso aos conhecimentos. A partir da
declaração de uma das professoras, foi possível perceber a necessidade de maior cooperação entre
os sujeitos envolvidos no trabalho inclusivo: “Acabamos por desresponsabilizar os titulares,
diretores de turma e ficamos por fazer tudo, não fazemos tanto em conjunto, mas fazendo
individualmente” (L. 11, p. 3).
Daí a importância de que instituições escolares de ensino regular implementem
colaborativamente práticas de coensino e coaprendizagem ancoradas na acessibilidade curricular, de
modo a educar todos os alunos, indistintamente. Assim, entendo a relação estabelecida entre o
sujeito (aluno/professor) com o objeto (saberes da formação para o trabalho docente) num contexto
histórico nada mais é do que evidenciar os saberes que estão se constituindo processualmente da
formação à construção dos conhecimentos e dos respectivos saberes das práticas que serão
construídas as competências pedagógicas.
CONCLUSÕES
Os resultados da pesquisa acerca dos saberes, a partir das narrativas, expõem ao debate as
propostas didáticas e formativas com ações para a docência inclusiva; fazem refletir sobre os
diversos contextos e analisar os contributos da formação continua na dinamização do respeito às
diferenças nas instituições e sociedade; além de propor aprofundamento para a comunicação entre
as perspectivas de educação para o desenvolvimento humano e inclusivo.
É possível inferir que as participantes possuem conhecimentos consideráveis, o que pode
possivelmente trazer os saberes da experiência em suas práticas pedagógicas. Além do nítido
(re)conhecimento dos saberes ocorridos com base nas experiências vivenciadas para a composição
de atitudes profissionais despertada pelos professores de Educação Especial que tiveram
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sensibilidades pedagógicas significativas para incluir as diferenças. Afinal, teceram os diferentes
fios que aderem às tramas dos saberes, circundando a pertinência de aprofundar os diálogos
históricos, epistemológicos e didáticos, bem como as ações que permeiam a dualidade entre o saber
e o fazer pedagógico para e com o viés da inclusão. Materializar as etapas do Estágio Científico
Avançado em Doutoramento possibilitou contabilizar os frutos alcançados em relação ao proposto
de contemplar as ações inclusivas na região norte de Portugal, além de agregar novos
conhecimentos junto aos pares da UMinho. Cada fase da pesquisa, acrescidos os devidos ajustes,
gerou experiências enriquecedoras que repercutirão nas atuações pessoal e profissional. Há um
anseio, por parte desta pesquisadora, de que os discursos enunciados para educação especial e
inclusiva sejam consolidados no universo acadêmico possibilitando os (re)desenhos dessas áreas
sejam difundidos a todas as esferas educativas, cujas concepções carecem ser ampliadas para que
possam subsidiar efetivas mudanças.
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ANEXOS
Anexo 1. Figuras 1, 2 e 3. Perspectiva sobre as práticas pedagógicas inclusivas, Educação Especial e as políticas
públicas inclusivas.

Fonte: Mapeamento de narrativas das professoras de Educação Especial – Portugal, 2018.
Anexo 2. Quadro 1. Esboço de narrativas das professoras de Educação Especial – Portugal, 2018 pesquisa
CATEGORIAS

SABERES

SABERES DOCENTES

PRÁTICOS
Falar da prática é que

“Há um grande trabalho por fazer que é a necessidade

todas as escolas são

entre inclusão e sentimento de pertença” (L.06-08, p.

inclusivas.

5).

No sentido de

“Contribuir no desempenho acadêmico escolar do

contribuir para a

aluno é o pertencer conforme perfil de cada um” (L. 09,

pertença do aluno.

p. 5).

Perspectiva sobre as

É atitude centrada no

“É ativar todos os suportes, os apoios necessários aos

práticas pedagógicas

componente

curriculares, relacionais, materiais e humanos” (L. 21-

inclusivas

pedagógico.

22, p. 5).

Portanto, prática é

“É tudo aquilo que se trata de auxiliar, estar atento e de

tudo ao dispor daquele

saber que há práticas pedagógicas inclusivas” (L. 28-

saber.

31, p. 5).

Ênfase à palavra
trabalho.

“Ao se falar das resistências em conselho de turma tem
a ver com uma mudança muito grande que é a
metodologia de trabalho” (L. 33-35, p. 9).
Fonte: Elaboração própria.
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Resumo
A pesquisa do Estágio Científico Avançado em Doutoramento na Universidade do Minho objetivou
identificar e descrever as práticas pedagógicas da aprendizagem inclusiva no contexto dos saberes com
explicitações das experiências e envolvimentos didático-pedagógicos das professoras no âmbito do
ensino básico. A questão investigativa foi: que inferências sobre práticas e saberes pedagógicos
permeiam os discursos das professoras de alunos com deficiência, no agrupamento do concelho de
educação em escolas da região norte de Portugal? A metodologia de análise qualitativa descritiva e
interpretativa da Análise Temática com base nos aprendizados pedagógicos das quatro professoras da
educação especial que vivenciam a inclusão do aluno com deficiência. Dados das entrevistas
semiestruturadas se constituíram com gravações de áudios (utilizou-se das transcrições na íntegra, com
posteriores seleções das categorias para o estudo: políticas, práticas e educação especial), para se obter
vozes/textos, análises prospectivas e cenários que pudessem potencializar os saberes curriculares
inclusivos e interações entre atores no reconhecimento da seriedade e responsabilidade das pedagógica
in locus ao acolher e receber a diversidade e suas demandas de sala de aula que se articulam aos
“saberes”, ao “saber fazer” e ao “ser” profissional a atuar em um determinado contexto social. É
possível inferir que as participantes expõem ao debate os conhecimentos epistemológicos
consideráveis, o que pode possivelmente trazer ao currículo ações e adaptações didáticas com base nas
suas formações, experiências e práticas pedagógicas inclusivas. Além de denotarem o (re)conhecimento
das políticas de formação, seus saberes e fazeres vivenciados para a composição de novas atitudes e
epistemologias nas suas vozes despertam às sensibilidades pedagógicas e significativas ao incluírem as
diferenças no ensino regular na região norte de Portugal.
Palavras-chave: Inclusão. Saberes pedagógicos. Vozes de professoras.
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DIFICULDADES, IMPEDIMENTOS E POSSIBILIDADES
VIVIDOS/SENTIDOS POR UMA PROFESSORA NA
REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DOCENTE
Wanessa Lopes de Melo – IFAL
Elaine de Holanda Rosário – SEMED
Helisabety Barros Mendes de Melo – IFAL

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Nessa pesquisa escolhemos estudar como as condições concretas de realização da atividade
constituem/afetam a professora, tendo as categorias da Psicologia Sócio Histórica e a Clínica da
Atividade como arcabouços teóricos e metodológicos.
Clot (2007; 2010), compreende que a atividade é determinada pelas prescrições, as normas.
Entretanto, nem sempre as prescrições dão conta do imprevisível que acontece no momento da
realização da atividade. O inesperado convoca a professora a tomar decisões que não estão
presentes na prescrição da atividade, e muitas vezes a sua história pessoal e os valores que a
constituem são diferentes e até contrários, aos valores expressos ou exigidos pela prescrição, pelo
métier. A atividade realizada pela professora é apenas uma possibilidade diante de tantas outras
possíveis. Nesse sentido, entendemos que a atividade de trabalho nunca é o que está prescrito, pois
no momento da realização acontece a ressignificação do prescrito.
Esta ressignificação da atividade, é realizada por um sujeito que é único e singular, que é
social e histórico. O sujeito ressignifica a atividade a partir de sua subjetividade histórica, que tem
como elementos constitutivos a memória do coletivo profissional, e a história da profissão. Assim, a
professora ao realizar sua atividade se depara com as condições de realização da atividade,
marcadas por traços culturais e sociais.
A prescrição comum a um coletivo de trabalhadores é chamada por Clot (2007; 2010) de
gênero profissional. Os gêneros seriam uma espécie de norma social, da qual fazem parte aqueles
que participam de um mesmo campo de atividade humana. Ou seja, são modos adequados de agir,
reagir, dizer, obrigações, prescrições que os trabalhadores dão a si mesmo.
De acordo com Clot (2007; 2010), para manter o gênero vivo, é preciso cultivar a história
coletiva da profissão. Ele considera que o abandono do coletivo de trabalho e a diminuição do poder
de agir na realização da atividade, tem como efeito o aumento da incidência de acidentes e
patologias relacionadas ao trabalho.
A atividade docente é construída a partir de um conjunto de histórias que se interpenetram: a
história da educação e da profissão; a história das conquistas dos docentes em relação ao Estado; a
história da escola e do saber que nela circula; e a história das professoras que “agem, pensam,
sentem, vivem, e isso no interior e no exterior do trabalho, na totalidade dos seus espaços, dos seus
tempos e das suas relações sociais” (ARROYO, 2008, p. 199).
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Os professores são sujeitos culturais, históricos e, nesta condição, trabalhadores, vinculados
a contextos e condições sociais e econômicas específicas, desenvolvendo, dessa forma, modos de
ser professor diferenciados, tendo um modo próprio de organizar as aulas, de se movimentar na
sala, de dirigir-se aos alunos, de utilizar os meios pedagógicos. Nesse sentido, a problemática
central desta pesquisa é apreender: que sentidos e significados uma professora atribui a sua
atividade em uma escola pública de periferia em Maceió/AL e de que modo tais significações
(sentido e significado) constituem o seu estilo profissional em sala de aula?
A PESQUISA
Convidamos uma professora das séries iniciais do Ensino Fundamental, pertencente à rede
pública municipal de Maceió, para participar dessa pesquisa. Ao decidir participar dessa pesquisa
ela concordou em ser filmada durante a realização da sua atividade e também discutir sua atividade
nas sessões de autoconfrontação – momento da pesquisa que a professora assiste e comenta os
episódios, onde ela aparece como protagonista.
De forma resumida, o episódio é um filme com sequências de imagens relacionadas com um
tema a ser discutido; são cenas escolhidas pelo pesquisador para serem assistidas pelo sujeito da
pesquisa na sessão de autoconfrontação simples. Com intuito de constituir alguns episódios para as
sessões de autoconfrontação, assistimos as 14 aulas videogravadas realizadas na sala de aula da
professora; as imagens foram produzidas com ela exercendo sua atividade de trabalho. Escolhemos
duas aulas para serem analisadas: uma aula de geografia e uma aula de português. No total foram
montados quatros episódios que foram analisados pela professora pesquisada.
O período de permanência na escola realizando as observações e as videogravações
possibilitou conhecer melhor as condições concretas para realização da atividade que a professora
estava inserida, além de compreender a rotina dessa instituição e os rituais realizados pela
professora.
MEDIAÇÕES QUE CONSTITUEM A ATIVIDADE DOCENTE
Vários outras analises teriam sido possíveis, dada a complexidade da atividade docente. O
que se apresenta aqui é a leitura feita pela pesquisadora, do lugar específico que ocupa. Chegamos a
esta analise a partir das leituras e releituras do material empírico (transcrição da autoconfrontação
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simples), do intenso trabalho de construção de dados, das análises preliminares realizadas no
diálogo com a problemática de pesquisa.
A análise construída aqui está articulada por meio de alguns conteúdos temáticos que dizem
respeito às dificuldades, impedimentos e possibilidades vividos/sentidos pela professora na
atividade docente, particularmente sobre o modo como a atividade docente é mediada pelos
recursos disponíveis. Acreditamos que as condições concretas, objetivas de trabalho são mediações
que determinam a atividade realizada pela professora.
As seguintes questões aparecem na fala da professora: 1. A falta de material escolar, de livro
didático e a estrutura física da escola: problemas enfrentados pela professora na realização da sua
atividade; 2. O livro didático como principal recurso para realização da aula; 3. O planejamento
realizado por rodízio: prescrição para a atividade do grupo de professoras do 4º ano; 4. A falta de
apoio da Secretaria Municipal de Educação - SEMED; 5. A presença da violência na vida dos
alunos.
Na autoconfrontação simples a professora ao analisar sua atividade vai se dando conta de
outras maneiras possíveis de realizá-las e dos impedimentos que a falta de condições objetivas
impõe a sua atividade.
Mas nessa época a gente não tinha nada de material na escola pra fazer.
(Autoconfrontação Simples – Professora Lara, 2017).
[...] a gente tava na reclamação muito grande com relação a material. Então a gente
não conseguia ter muito o que fazer por não ter um material, não ter instrumento mais
dinâmico com os meninos. Então a gente se detinha muito aos livros.
(Autoconfrontação Simples – Professora Lara, 2017).

A falta de recurso didático, objetivado na fala da professora, como material escolar, é um
dilema vivido não apenas pela professora Lara, e pela escola lócus desta pesquisa. Outras pesquisas
realizadas em escolas na rede municipal de Maceió/AL mostram essa dura realidade vivida pelas
professoras que atuam nessa rede (ARAÚJO, 2015; VIEIRA, 2011; ROSÁRIO, 2012; MELO,
2012.). As professoras lidam com essa realidade diariamente, são dilemas que aparecem inscritos e
se evidenciam no cotidiano da atividade docente.
As escolas públicas no Brasil e particularmente na rede pública municipal de Maceió/AL
não possuem grandes investimentos. O sucateamento dos prédios e do ensino é notório aparece em
diversas pesquisas realizadas no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
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Federal de Alagoas. Os recursos didáticos disponíveis na maior parte das escolas é unicamente o
livro didático, giz/pincel e quadro.
A escola tava suja, os banheiros tavam horríveis, a merenda não tava uma merenda de
tanta qualidade... tinha merenda, mas não era tão boa assim. (Autoconfrontação
Simples – Professora Lara, 2017)
A escola tava com falta de funcionário de limpeza, eu lembro, na época a escola tava
suja... E tava passando por muitas dificuldades. (Autoconfrontação Simples –
Professora Lara, 2017)

A proposta pedagógica das secretarias de educação, através dos cursos de formação
continuada, muitas vezes relaciona a qualidade do ensino, e o baixo desempenho nas avaliações
como sendo um problema que a professora resolve com métodos e técnicas “inovadoras”, devendo
apenas ser “bem” aplicadas pelas professoras, sem que se leve em conta necessariamente, as
condições da escola, e os recursos disponíveis para realização da atividade docente. Contudo,
estudar a atividade docente sem levar em conta as condições concretas postas para a profissão
docente é partilhar da ideia que a mídia e as políticas difundem na sociedade, de que “basta” um
bom professor para manter a qualidade do ensino no nosso país. É responsabilizar unicamente a
professora pelos resultados da educação.
Diante disso, a professora é convocada, nas formações continuadas, a assumir no seu
trabalho o pragmatismo e o utilitarismo como características (VIEIRA, 2010). Nas últimas décadas,
as políticas oficiais estabelecidas para as docentes têm um caráter altamente prescritivo, e as
avaliações que estão articuladas a essas políticas vêm desempenhando um mecanismo de controle
sobre a atividade docente. Segundo Vieira (2010), “trata-se de um controle interpelador que atinge
o professorando, ferindo sua autonomia e sua capacidade de concepção, afetando também sua
integridade física e emocional, com efeitos, inclusive, sobre a identidade do professorado” (p. 2).
Ressaltamos, mais uma vez, que as professoras das escolas públicas de Ensino Fundamental
dos anos iniciais do Brasil vêm sofrendo muitas críticas desfavoráveis quanto ao seu desempenho
profissional, especialmente desde a última década do século XX. As significações atribuídas às
professoras pelo poder público e reforçadas pela mídia é de passividade, negligência e
incompetência técnica. Tais significações não levam em consideração as condições precárias de
trabalho, que estão postas na maioria das escolas públicas. Associado a isso, estão os baixos
salários, que força a professora a enfrentar uma dupla ou tripla jornada de trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nessa pesquisa, consideramos que o profissional docente é constituído na efetivação da sua
atividade, na realização da sua prática, com os alunos, com as demandas sociais exigidas da escola,
expressando-se em modos próprios de ser e atuar como docente. Dessa forma, entendemos que a
autoconfrontação simples possibilita à professora retornar e repensar a atividade realizada, fazendo
ponderações do que realizou e do que deixou de realizar; do que poderia ter realizado ou deixado de
realizar.
Entretanto, é preciso enfatizar que o que foi possível de realizar é a atividade que venceu
entre muitas possibilidades de realização (CLOT, 2010). Não podemos esquecer que o espaço onde
a professora faz as escolhas é no trabalho, na escola, na sala de aula, e que isso acontece o tempo
todo. Dessa forma, analisando a sua atividade via autoconfrontação simples, a professora Lara diz o
que mudaria na aula.
Eu acho que eu errei na hora da leitura. Podia ter feito leitura coletiva, mas eu não fiz
a leitura coletiva porque eles conversam muito, aí ficam muito soltos, aí eu prefiro
individual, mas eu podia, porque já ajudava muito mais, todo mundo tinha muita
dificuldade. (Autoconfrontação Simples – Professora Lara, 2017)
Eu podia ter ido pro quadro e ter tirado a dúvida dele e todo mundo poderia escutar,
porque poderia ser uma dúvida de todo mundo, mas eu não fiz isso, eu fui no livro
dele explicar exclusivamente para ele... (Autoconfrontação Simples – Professora Lara,
2017)

Olhar para a atividade de trabalho da professora Lara implicou em olharmos para o que essa
professora realiza cotidianamente, para os valores e saberes que circulam em sua atividade, para a
forma como sua atividade é determinada, pelas prescrições que são significadas no encontro,
sempre singular, com variabilidades inscritas nas situações reais de trabalho.
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Resumo
Esta pesquisa tem como objetivo apreender os sentidos e significados que uma professora atribui a sua
atividade em uma escola pública de periferia em Maceió/AL e de que modo tais significações (sentido e
significado) constituem o seu estilo profissional em sala de aula. As categorias da Psicologia Sócio
Histórica e da Clínica da Atividade foram trazidas, nessa pesquisa, para analisar o trabalho docente e
possibilitaram perceber a singularidade nos modos de fazer, nas maneiras de agir da professora em sala
de aula. O fato da Clínica da Atividade e da Psicologia Sócio Histórica estarem pautadas no
materialismo histórico dialético possibilitaram realizar uma análise da subjetividade do sujeito
constituída no processo sócio histórico. A nossa intenção ao realizar essa pesquisa foi compreender
como a professora não apenas utiliza, mas significa os meios e instrumentos à sua disposição, a partir
do gênero e da prescrição que lhe é dada. Desse modo, a professora, diante das condições objetivas
significa, transforma os artefatos dos quais se apropria, desenvolvendo necessariamente um estilo de
agir no trabalho. Estilo esse que se constitui no seio do coletivo de trabalho, que se desenvolve no
curso do agir, na realização da atividade. Sendo que a constituição do estilo do sujeito só pode ser
compreendida numa relação de mediação social e histórica. Os instrumentos utilizados na produção de
dados deste trabalho foram inspirados no dispositivo metodológico desenvolvido pela Clínica da
Atividade – a autoconfrontação. Também fizemos uso da história de vida, pois é essencial compreender
a história pessoal, a formação, os projetos de vida e o modo como a professora se relaciona com o
mundo e com as pessoas em geral, pois afetam e constituem a sua atividade. As autoconfrontações
possibilitaram compreender as mediações que constituem o seu estilo como professora de escola
pública e de periferia.
Palavras-chave: Atividade docente; Subjetividade; Estilo; Sentidos e significados.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Partindo do pressuposto de que com o advento da globalização o mundo tem passado por
diversas transformações no decorrer das últimas décadas, juntamente a implementação de novas
tecnologias nos vários ramos do conhecimento, o aumento da velocidade da informação e a
mundialização da cultura; podemos considerar que a escola não se encontra isenta deste processo,
abrindo espaço para novas práticas destinadas ao ramo da educação.
Desta maneira, novas ideias são diariamente desenvolvidas nas entranhas das universidades
do pais, tendo como finalidade o educando; aquele que irá usufruir de uma maior (e possivelmente
melhor qualitativamente) construção social, cultural e histórica nas instituições de ensino. O
processo de ensino-aprendizagem é composto por várias etapas, e essas etapas exigem um rigor,
uma organização e uma avaliação, dentre tantas metodologias daremos maior ênfase no presente
escrito a Avaliação.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Dialogamos sobre avaliação, buscando alcançar um novo patamar, sugerindo uma
renovação, uma nova roupagem para esse glorioso artificio necessário tanto para o aluno quanto
para o professor. Quando se pratica algum tipo de avaliação, não se busca a classificação de alguma
coisa, mas sim seu diagnóstico que pode apontar para a necessidade de novos cuidados com uma
ação em andamento (LUCKESI,2011, p.184).
A proposta inclusa nas entrelinhas do presente escrito estão relacionadas ao ato de agregar o
momento avaliativo a criatividade, pois longe de velhos métodos avaliativos, este que aqui
apresentaremos traz a possibilidade de uma avaliação construtiva, que nos possibilitou a
oportunidade de experimentar, criar uma nova possibilidade para experimentar a construção do
conhecimento levando em consideração o potencial criativo. Essa prática avaliativa que estimula o
potencial criativo do aluno é denominada de Instalações Geográficas, pois criada dentro da
Graduação em Geografia, mas é metodologia que perpassa qualquer conteúdo e disciplina.
Em síntese, Instalações Geográficas podem ser consideradas, de acordo com Ribeiro (2011,
p. 62) (criador de tal terminologia), como sendo uma forma avaliativa forjada nas entranhas da
universidade, que busca associar o conteúdo trabalhado em sala de aula a arte e criatividade,
levando o indivíduo a construir/materializar o conhecimento proposto por o professor, este que se
torna sujeito ativo em todo este processo avaliativo.
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O potencial criador elabora-se nos múltiplos níveis do ser sensível-cultural-consciente do
homem, e se faz presente nos múltiplos caminhos em que o homem procura captar e configurar as
realidades da vida. (OSTROWER,2010, p.24)
Para que a construção deste conhecimento se dê plenamente, é dada ênfase a reflexão por
via de símbolos e signos, a partir deste o aluno deve ressignificar o conhecimento que pretende
explanar interligando sua significância a uma forma (objeto). Este processo tem como resultado a
elaboração de uma obra de arte, neste momento há o encontro entre o conteúdo, o aluno e a arte,
que funciona como ponte entre o saber e o aluno (Ribeiro, 2009, 561).
Este procedimento metodológico é teoricamente pautado nas ideias de Hegel, Lukács,
Lefebvre, Marx e Engels. Todos estes vieram a contribuir para a construção desta prática avaliativa,
existem também influencias de Paulo Freire e Vygotsky nas entranhas deste (Silva e Ribeiro, 2019,
p.200). Os autores que acompanham o autor da metodologia, no que trata da avaliação, se insere,
Fernandes, Luckesi, entre outros. Principalmente se considerarmos as ideias do mesmo quanto á
busca por uma outra forma de avaliação (suas críticas ao uso do termo avaliação). (Ribeiro, 2011,
p.95).
PROCEDIMENTO METODOLÓGICOS
O currículo do Programa de Pós-graduação stricto sensu Mestrado Profissional em
Educação (MPEDU) da Universidade Regional do Cariri (URCA), conta com a existência de uma
disciplina intitulada Educação e Criatividade, cuja finalidade é demonstrar novos caminhos quanto
ao fazer educacional, que priorize considerar caminhos ligados à arte promovendo um aprender
tanto completo, quanto dinâmico ao aluno.
Nesta disciplina tivemos a oportunidade de discutir a respeito de métodos e técnicas diversas
agregadas a educação e arte, promoveu também o contato dos alunos do programa com teóricos que
discutem sobre criatividade e o fazer criativo, arte e também sua importância para a educação em si.
No decorrer das aulas os alunos tiveram contato com enriquecedoras discussões que possivelmente
vieram a contribuir para suas práticas, ampliando também suas noções a respeito do que seria
avaliação.
Como culminância foi-nos proposto desenvolver uma instalação Geográfica sobre o nosso
projeto de mestrado (exigência para a aquisição da nota da referida disciplina). Dentro desta
perspectiva cada aluno deveria desenvolver um texto a respeito do seu projeto, dando ênfase aos
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seus principais pontos (o que veio a contribuir também para a fala dos mesmos no dia da
culminância das instalações), desenvolver uma bula, trazendo consigo o signo e o significado de
cada um para sua instalação, a discursão a respeito de quais objetos utilizar, e como refletir a
respeito destes, e pôr fim a exposição, onde cada um dialogou com o público a respeito do seu
trabalho. Ainda é relevante destacar o momento de desmontagem, onde discutimos a respeito das
diversas contribuições ocorridas com o trabalho após a exposição e o diálogo com o público.
RESULTADOS
A prática avaliativa de instalações geográficas que veio a ocorrer no dia 27 de novembro de
2019 na praça da Sé do Crato-CE no período da noite; contando com a participação de discentes e
docentes não somente do MPEDU da Urca, mas também de outras instituições.
Os alunos tiveram a oportunidade de serem avaliados por 6 professores de diferentes campos
do ensino, o que veio gerar contribuições, considerando que os avaliadores detinham diferentes
visões sobre os objetos de estudo apresentados nas instalações, se mostrou eficiente de diversas
maneiras quanto ao contexto geral dos projetos de mestrado intitulados:
“Paisagens sonoras e instalações geográficas no ensino fundamental ii: uma aliança
improvável ou uma metodologia inovadora?” (anexo 1) e “práticas cotidianas de leitura e escrita
na escola” (anexo 2)
Após o momentos de discussão e arguição do contexto de criação das instalações (teia de
ideias) foi possível ter uma visão ampla sobre a metodologia avaliativa cunhada por o professor
Emerson Ribeiro, cujo objetivo seria materializar o conteúdo proposto por via de símbolos e signos,
a seguir as fichas técnica que são requeridas, anexadas e utilizadas. A seguir os títulos dos trabalhos
e os símbolos e signos utilizados.
CONSTRUINDO O MUNDO ATRAVÉS DA AUDIÇÃO
Saco de estopa: Simboliza a integração das áreas de estudo, neste caso entre paisagens
sonoras e as instalações geográficas como forma avaliativa construtiva
Vela de sétimo dia: A luz do conhecimento que permeia as ciências.
Orelha de bode e Caixa de cotonetes cheia: Para demonstrar a forma de percepção sonora,
que se dá através da audição, e também o momento intitulado pelo autor de “limpeza de ouvido”,
momento de promover uma ampliação na forma de percepção dos alunos.
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Fone de ouvido e Concha marinha: Schafer trabalha com sons de diferentes espécies,
variando desde sons pré-fabricados á Sons da natureza
Uma caneta acoplada em um tijolo: Ribeiro, afins de romper com formas tradicionais de
avaliação, cunhou as instalações. Estas, que de acordo com o mesmo seriam uma forma Avaliativa
Construtiva
Tintas: Sua significância está no momento de culminância das instalações, ou seja, a arte
em si.
Sapato da Nike: Traz consigo a importância de explorar a noção dos Símbolos e Signos,
muito discutida nas discussões acerca das instalações, estas como sendo a forma de compreender o
mundo dos indivíduos.
PRATICAS COTIDIANAS DE LEITURA E ESCRITA NA ESCOLA
Jornal: Práticas cotidianas, o que fazemos cotidianamente na escola como professor
Eletrocardiograma: Leitura, decodificação (as várias leituras)
Giz: Escrita, (a reescrita, a produção da escrita)
Escola: Lamparina iluminado um anjo, (a escola como a principal responsável, pelo
processo de leitura dos alunos).
Anjo: Os alunos mantidos disciplinados, (mesmo a escola, estando inovando procurando
inovar, ela ainda quer manter os alunos com práticas disciplinadoras).
Podemos considerar que se tornou possível perceber na prática a real importância dos
trabalhos escolhidos, sua forma de interpretação quanto aos leigos e também as repercussões que
este e seus resultados podem vir a gerar. Notou-se que mesmo aqueles alunos que estavam entrando
em contato pela a primeira vez com a referida pratica, conseguiram expandir seu potencial lúdico e
criativo. Se tornou notável também um tipo de estranhamento primário o qual foram tomados os
observadores ao ter um primeiro contato com as instalações.
CONCLUSÃO PARA NÃO CONCLUIR
Se tornou perceptível no momento da prática, contextos ligados a maturação da ideia e
dúvidas a respeito dos passos metodológicos que serão implementados (na pesquisa). Foi possível
perceber, que os indivíduos que por hora ali transitavam eram de imediato tomados pela curiosidade
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querendo compreender a proposta que se apresentava presente nas entrelinhas da referida
metodologia.
Dando ênfase a este momento de estranhamento, é relevante destacar que surgiram diversas
teorias sobre o que seriam as instalações mesmo antes de ter um contato verídico com a definição
das mesmas. Entre estas teorias, surgiram relatos voltados à o que pareciam ser exposições ligadas a
espiritualidade (algumas indagações sobre se esta seria “uma macumba”), ou mesmo comercio,
entre outros. Diante da perplexidade nos olhos dos que circulavam na praça, onde foram montadas
as instalações iam se aproximando e tentando desmistificar o que cada símbolo ali anexado estava
dialogado com a proposta de pesquisa de cada aluno da Pós-graduação.
Concluímos que o modelo avaliativo construtivo, Instalações Geográficas se mostrou
amplamente benéfico, gerando questionamentos relacionados ao contexto estrutural do projeto de
mestrado, também gerenciando novos olhares sobre o objeto que antes aparentava estar em pleno
domínio do pesquisador, aguçando o poder criativo, mostrando eficiência nas novas possibilidades
no despertar de um outro olhar, e uma nova perspectiva diante do objeto de pesquisa.
È importante ressaltar que a proposta aqui relatada não se encontra concluída, levando em
consideração a amplitude de novas possibilidades que se apresentam como forma de
complementação desta prática. É apenas um primeiro momento para posteriores propostas para a
construção de novas possibilidades que se apresentam diante da continuação das experimentações
com a metodologia das Instalações Geográficas, que se concretizarão dentro da escola como forma
de emancipação do conhecimento dentro do ambiente escolar com interação aluno e professor,
buscando assim despertar o universo criado desses que compõe o processo ensino aprendizagem.
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ANEXOS
Anexo 1. Construindo o mundo através da audição

Fonte: Acervo pessoal

Anexo 2. A escola e as dificuldades encontradas

Foto: VELOSO, A.P,2019
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Resumo
O texto em questão tem como principal objetivo prescrever uma experiência vivenciada pelo os
autores, que tiveram a oportunidade de ter contato com uma forma metodológica inovadora na
disciplina Educação e Criatividade, uma das disciplinas que compõe a base curricular do Mestrado
Profissional em Educação – MPEDU da Universidade Regional do Cariri – URCA. Daremos ênfase
aqui ao momento de exposição das Instalações Geográficas (Metodologia construtiva desenvolvida e
implementada pelo professor Emerson Ribeiro), contudo também será abordado aqui a importância de
tal metodologia como forma avaliativa, a base teórica na qual tal procedimento metodológico é apoiada
e todo o processo de elaboração dos trabalhos. Como referencial para exposição desses relato de
experiência utilizaremos, RIBEIRO (2014), como referência para contextualizar o método das
Instalações Geográficas, a OSTROWER(2010) como base referencial da disciplina para discussão sobre
criatividade, assim como outros autores para referenciar a importância do processo avaliativo de uma
forma criativa e diferenciada. A atividade avaliativa proposta a partir da montagem de Instalações
Geográficas, pensada a partir do objeto de pesquisa causou uma movimentação diferenciada, fazendo
com que todos a partir do seus objetos fizessem deslocamentos imprevisto, um pensar além do que já
havia sido pensado, um despertar para utilização da criatividade na representação dos seus objetos de
pesquisas, que seria utilizado para a avaliação da disciplina Educação e Criatividade. Pois, longe de
métodos avaliativos mais tradicionais, esses que aqui apresentamos, nos traz a possibilidade de uma
avaliação construtiva e inovadora. É ainda necessário enfatizar que tal pesquisa ainda não se encontra
concluída, ainda existem inúmeras possibilidades de mover incursões sobre a temática.
Palavras-chave: Instalações Geográficas, Metodologia, Criatividade, Educação, Arte, Avaliação.
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Resumo
Dentre os fatores considerados importantes nos fazeres-saberes pedagógicos e na formação docente, o
Engagement é discussão cada vez mais presente na produção acadêmica nacional. Pesquisadores de todo
o país vêm se debruçando em pesquisas sobre ações, estratégias, metodologias, indicadores, políticas
que possam contribuir para envolver/engajar estudantes de diferentes níveis de ensino, desde a
Educação Básica até a Pós-Graduação, com as propostas didáticas, os cursos e as instituições de ensino
na direção de promover a aprendizagem e a participação dos estudantes de forma mais ativa nas tarefas
educativas. Os estudos sobre Engagement até o momento são predominantes no campo da Educação
Superior, sendo analisados através de duas perspectivas distintas: engajamento acadêmico estudantil e
engajamento acadêmico institucional. No entanto, já é possível também encontramos pesquisas
educacionais direcionadas à Educação Básica e à Pós-Graduação. Nesse contexto, o presente Painel
apresenta um conjunto de reflexões sobre Engagement que se voltam tanto para a Educação Básica
quanto para a Educação Superior e a Pós-Graduação, objetivando compartilhar formas de promover o
engajamento de estudantes a partir da formação docente e de estratégias desenvolvidas com a intenção
de envolvê-los em atividades educativas. Metodologicamente, as pesquisas se caracterizam como
investigações qualitativas desenvolvidas a partir de pesquisas de Estado de Conhecimento e de pesquisa
de campo. Os resultados desses estudos mostram que as instituições têm papel significativo no
envolvimento dos estudantes por meio da formação de seus professores e da elaboração de projetos,
currículos e propostas que viabilizem experiências com as quais possam envolver-se, bem como na
construção de ações que possam impactar na aprendizagem, no desenvolvimento e na permanência dos
estudantes no sistema educacional. Além disso, na tentativa de apresentar práticas propositivas, as
pesquisas que fazem parte deste Painel ainda sugerem ações, também docentes, que possam ser
colocadas em ação pelas instituições em busca da filiação dos estudantes com os espaços educativos.
Palavras-chave: Engagement; Fazeres-saberes pedagógicos; Formação docente; Aprendizagem;
Permanência.
ESTRATÉGIAS DE ENGAJAMENTO NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Michele Martelet – E.M.E.F. Fontoura Ilha

INTRODUÇÃO
Esse trabalho tem como objetivo apresentar algumas reflexões sobre o Engajamento na
Educação Básica, destacando os aspectos que se caracterizam como possibilidades e desafios,
identificando elementos que possam ser compreendidos como possíveis contribuições na relação
entre a permanência e o sucesso estudantil. Ademais, pretende-se aprofundar o olhar da gestão
escolar como fomentadora de práticas e ações que viabilizem o engajamento no Ensino
Fundamental.
Para contextualizar esse trabalho diante do tema proposto, debruçamo-nos nas questões
teóricas que trazem o engajamento como foco central em suas discussões. Zabalza (2017) faz
referência ao tema colocando que o mesmo tem sido uma perspectiva importante no contexto das
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pesquisas justamente porque delas é possível obter dados e, assim, buscar uma maior qualificação
para a aprendizagem e a adesão aos estudos. Além disso, essa perspectiva permite avançar na
análise de outras dimensões igualmente relevantes do engajamento, sendo que três fatores podem
ser tomados em análise como aferição do engajamento do estudante: a condição social, a condição
pessoal e a condição do ambiente.
Assim, o engajamento dos estudantes tem pluralizado a análise do contexto educativo na
tentativa de encontrar maiores respostas para questões envolvendo a qualidade do estudo, as
aprendizagens, as razões do abandono, as estratégias didáticas utilizadas, as expectativas dos
alunos, dentre outras. Esse conjunto de aspectos, capaz de levar adiante diversas maneiras de
conceber o que está colocado na realidade escolar, destitui a necessidade de uma definição para o
termo, mas o coloca muito mais próximo da constituição de um novo paradigma de aprendizagem.
Nesse sentido, essa amplitude de elementos no campo da análise de um lado contempla o
estudante e a qualidade de suas ações individuais diante do seu processo de aprendizagem, por
outro coloca a instituição de ensino como uma perspectiva também a ser analisada a fim de que
possam revelar elementos que tornem ainda mais claras as contribuições de cada um desses olhares
para o sucesso de aprendizagem dos estudantes.
PERSPECTIVAS DO ENGAJAMENTO ESCOLAR: INSTITUIÇÃO DE ENSINO X
ESTUDANTES
Quando falamos de engajamento escolar, há duas perspectivas que surgem nessa discussão,
as quais envolvem a dimensão do aluno e a dimensão da instituição de ensino. O engajamento,
assim, apresenta a expressão de duas esferas distintas: o olhar do estudante e a perspectiva da
instituição de ensino. No que tange ao olhar do estudante, o engajamento está relacionado ao seu
esforço e como ele interage nas atividades de aprendizagem diante do seu desempenho individual.
No que se refere à instituição de ensino, podemos identificar elementos como políticas e estratégias
desenvolvidas capazes de envolver os alunos em atividades educativas, tendo, dentre outros
objetivos, contribuir para a aprendizagem dos mesmos.
Dessa forma, o que se tem discutido na literatura que trata sobre o tema aponta como
unanimidade que aquilo que pode ser aprendido pelo aluno e a sua frequência com consequente
permanência no processo educativo está vinculado às experiências de aprendizagem no ambiente
escolar. Ou seja, as atividades desenvolvidas pelos docentes consideradas como positivas e
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motivadoras contribuem para o sucesso e o engajamento do estudante, de acordo com o seu nível de
ensino.
As experiências escolares tornam-se imprescindíveis ao desenvolvimento do aluno no
campo educacional. As atividades ofertadas durante o ensino regular culminam em objetivos que
estão diretamente relacionados com as ações docentes e com a aprendizagem dos estudantes. Com
isso, percebe-se que a qualidade do ensino regular está mediada pelo contraponto existente entre os
atores, a instituição escolar e o contexto educativo do qual eles fazem parte.
O que se apresenta como elemento para apreciação nesse contexto do engajamento, tendo
como premissas de um lado a instituição de ensino e do outro os estudantes, passa pela experiência
do ensino regular, o qual sofre influências das características individuais dos alunos, das políticas
institucionais, das iniciativas e das atividades da gestão de planejamento e suporte que são
oferecidas por elas. Dessa forma, para que haja a participação do estudante, entende-se que é
necessário que as instituições possam oferecer experiências significativas no espaço educativo e,
igualmente, condições de viabilizá-las.
Diante do exposto, temos uma via de mão dupla que funciona de maneira simultânea para a
articulação do engajamento no lócus educacional: as esferas do estudante e das instituições de
ensino, as quais precisam ser estudadas e observadas de maneira singular, levando em consideração
características distintas entre elas a fim de elevar a nossa compreensão sobre as contribuições de
cada um destes segmentos para o sucesso escolar. Chegamos, dessa forma, a um aprofundamento
necessário para contextualizarmos alunos e instituições no âmbito do engajamento na educação
relacionado ao trabalho.
O ENGAJAMENTO ESCOLAR NA PERSPECTIVA DO TRABALHO
Analisando pesquisas recentes desenvolvidas sobre engajamento na educação, há destaque
para o crescente interesse por estudos direcionados para o engajamento no trabalho. Essas
premissas apontam para o tema como um construto de interesse acadêmico e organizacional
(SALANOVA; SCHAUFELI, 2009) relacionado à educação justamente pelo fato de que, no
contexto atual, existe a necessidade de se pensar e realizar formas de ensino e de aprendizagem
diferenciadas da repetição exaustiva de conteúdos segmentados, voltadas para maneiras mais
contextualizadas que priorizam a utilidade e o significado do conhecimento no exercício dos
diferentes tipos de profissões e áreas afins.
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A contribuição dos docentes nesse processo de operacionalização é importante porque
exerce influência para os alunos estarem engajados em aprender a aprender, como protagonistas,
percorrendo caminhos e meios que venham a despertar o interesse e a autonomia, alocando, assim,
recursos suficientes para resolver problemas.
Nesse sentido e diante da relevância do tema, buscou-se identificar, em uma escola de
Educação Básica, dentro da perspectiva do engajamento do trabalho, quais seriam as estratégias
colocadas pela gestão escolar como possibilidade capaz de garantir maior vínculo e permanência
estudantil.
O ENGAJAMENTO ESCOLAR EM UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA: RELATO DE
EXPERIÊNCIA
A partir das premissas teóricas apontadas nesse trabalho, teve-se a ideia de observar como se
desenvolvem os conceitos citados na prática e na vivência pedagógica de uma unidade escolar de
Ensino Fundamental. Dessa forma, a instituição escolhida para ser analisada foi uma escola
municipal situada na zona oeste da cidade de Santa Maria/RS. A escola, atualmente, conta com 465
alunos em níveis de Educação Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental. O horário de
funcionamento das atividades compreende os turnos matutino e vespertino e está localizada em uma
região de baixo nível socioeconômico. São, ao todo, 35 professores para o atendimento dos alunos e
4 funcionários: um secretário, 1 auxiliar de serviços gerais e 2 funcionárias terceirizadas que
auxiliam na limpeza e manutenção da escola.
Dado o fato do ingresso de uma nova equipe de gestão escolar ter assumido a direção da
escola a partir do mês de outubro de 2019, e possuir em seu plano de gestão algumas ideias
inovadoras para o atendimento à comunidade escolar até o final do corrente ano letivo, este foi o
motivo da escolha dessa instituição de ensino como campo para coleta das informações desejadas
sobre o engajamento no trabalho. Desse modo, a equipe gestora foi procurada para exposição das
ideias propostas e para averiguar a viabilidade da participação da mesma no estudo através de uma
entrevista semiestruturada com questões referentes ao engajamento no trabalho.
Após o aceite da escola, marcou-se uma data para a realização da entrevista com a equipe
gestora. Ao todo foram três encontros com a equipe, nos quais foram realizadas perguntas com foco
nas estratégias utilizadas pelo grupo na direção de contribuírem para o engajamento no trabalho e
para o sucesso da aprendizagem e permanência dos alunos.
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RESULTADOS
Diante do que foi exposto pelos membros da equipe gestora na entrevista realizada, foi
possível averiguar que existem práticas de engajamento que perpassam as três dimensões da gestão:
a administrativa, a pedagógica e a financeira. Existe um plano de gestão, em que a equipe pensa,
discute e organiza as iniciativas a serem adotadas, realizando uma previsão, de acordo com cada
uma dessas frentes, quanto às atividades e às iniciativas a serem adotadas de acordo com demandas
e necessidades da escola. Esse planejamento basicamente é mensal e vem sendo desenvolvido desde
outubro de 2019, após o período de eleições.
Em reuniões periódicas são expostos aos membros da equipe gestora as demandas avaliadas
como necessidades para o período. A partir das mesmas, são decididas em comum acordo as
iniciativas e as estratégias a serem adotadas para o engajamento de professores e de estudantes
visando à aprendizagem e à permanência dos alunos na instituição. Cada questão que surge, como,
por exemplo, evasão de alunos, baixo aproveitamento de alunos em avaliações, situações de
indisciplina, é levada para discussão e apreciação junto aos membros da equipe gestora, onde são
pensadas estratégias, atividades ou outras iniciativas no intuito de encaminhar soluções para as
mesmas.
Após o delineamento inicial destas questões junto à equipe gestora, elas são encaminhadas e
avaliadas em reunião com professores e funcionários, quando passam por apreciação, aceitação e
aprimoramento para que, a partir disso, todos os professores tenham conhecimento do que será
tomada como providência para cada caso. Se a questão estiver diretamente relacionada com os
alunos, os membros da equipe juntamente com a orientadora educacional realizam reuniões com o
professor da turma e os alunos expondo a questão-problema e buscando estratégias de resolução a
partir da sugestão dos próprios estudantes. Todos esses encaminhamentos são registrados através de
atas e ficam arquivados na coordenação pedagógica.
Dentre outras estratégias de engajamento utilizadas pela instituição, estão estratégias e
práticas culturais e pedagógicas na escola para uma maior participação e envolvimento estudantil,
uso de metodologias mais ativas e colaborativas no processo de ensino, aproximação com o
universo dos alunos, suas perspectivas, necessidades e planejamento dos recursos financeiros para
investimento em materiais pedagógicos e atividades que possam oportunizar maior aproximação e
motivação do estudante e dos professores no universo escolar.
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Essas iniciativas, segundo as professoras que atuam na gestão, são pensadas, discutidas e
aprimoradas no sentido de promover um maior engajamento de professores e alunos no ambiente
escolar. No que diz respeito aos docentes, é preciso destacar que a política de gestão permite aos
professores sentirem-se mais engajados e motivados em seu ambiente de trabalho. Esse é um
aspecto que pode ser considerado de extrema relevância no contexto educacional e administrativo
em instituições de ensino, pois os mesmos tendem a apresentar maior autoeficácia,
desenvolvimento pessoal e profissional quando se identificam com um ambiente de pertencimento,
respeito e colaboração mútuos.
Corroborando com essa perspectiva, Meyer, Vosgeraue e Borges (2017) destacam a
importância da socialização docente no intuito de haver contribuições coletivas para as iniciativas a
serem adotadas no processo pedagógico, capazes de contribuir para excelência da instituição de
ensino. O apoio e o olhar sensível da gestão da escola, nesse sentido, servem como estímulo para o
engajamento docente, oportunizando o aprendizado e o desenvolvimento de competências
emocionais e cognitivas atreladas ao trabalho, o que qualifica o seu engajamento no ambiente
educacional.
Além do engajamento dos professores, faz-se necessário também observar as contribuições
do engajamento dos estudantes, já que os mesmos encontram-se na constituição da base das
instituições educacionais. Os esforços conjuntos de todos os envolvidos na escola são fundamentais
para o engajamento nas atividades escolares, o que vem a contribuir efetivamente para o sucesso
organizacional.
Cada sujeito, em suas respectivas áreas influencia a Instituição como um todo, daí a
importância de estudantes ativos e comprometidos com as atividades acadêmicas e
professores atualizados e motivados que promovam boas condições de aprendizagem
de desenvolvimento intelectual e laboral. (MARTINS; MACHADO, 2018, p.119).

A articulação colaborativa e solidária entre os envolvidos no ambiente escolar está
diretamente relacionada com o sucesso do engajamento nas escolas de Educação Básica. Mais do
que isso, os dados coletados na entrevista com a equipe gestora da escola escolhida, para
observações dos pontos e questões levantados sobre o engajamento no trabalho, sinalizam para
outros elementos que se somam às contribuições de alunos e professores na escola. Uma postura
sensível, com o olhar da gestão para cada um dos segmentos que constituem o ambiente escolar e
suas necessidades, adversidades e desafios, aproxima e fortalece relações afetuosas e de cuidado,
elevando o sentimento de pertencimento e contribuindo para uma maior motivação e vontade de
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estar no ambiente escolar e de participar das atividades e outras iniciativas propostas com esse
intuito.
CONCLUSÕES
Diante do estudo bibliográfico realizado nesse trabalho e das observações e relatos coletados
na escola de Educação Básica sobre as questões referentes às estratégias de engajamento, pode-se
concluir que é necessário observar os pontos de vista de estudantes, professores e da instituição de
ensino. É necessário considerar, portanto, que o aluno engajado aprende de maneira mais efetiva,
participando, assim, efetivamente da sua formação e elevando o índice de contentamento com a
instituição escolar em um todo. Alunos satisfeitos são mais participativos, rendem mais e isso
contribui para um ambiente colaborativo através da aproximação destes três segmentos,
favorecendo o desenvolvimento de atividades e oportunizando um ambiente propício para a
motivação e a participação dos agentes educacionais.
Efetivamente engajados, alunos e professores contribuem para o crescimento da instituição
em nível organizacional. Dessa forma, o engajamento precisa ser considerado por gestores, já que
ele possui relação direta com o comportamento dos docentes e discentes e estes com a instituição da
qual fazem parte.
Como resultados desse estudo, percebe-se que a gestão escolar desempenha papel
fundamental para maior engajamento em instituições de Educação Básica, suscitando, através de
suas políticas de gestão, maior proximidade entre os docentes e os estudantes quando fortalecidas as
relações de afeto e cuidado entre os seus membros. Isso leva a um sentimento comum de
pertencimento e motivação entre os envolvidos, tornando-se, assim, elemento fundamental para
permanência e sucesso dos estudantes no Ensino Fundamental.
O desafio com relação às pesquisas no campo do engajamento no trabalho em escolas de
Educação Básica requer ainda um olhar mais atencioso quanto ao uso das tecnologias nessas
realidades, mesmo que este elemento não tenha aparecido claramente nos relatos colhidos para
análise nesta pesquisa como significativo instrumento de estratégia a ser considerado. Além disso,
há necessidade do desenvolvimento de outros temas de pesquisas relacionadas ao engajamento no
trabalho da Educação Básica que possam vir a auxiliar na compreensão desse contexto, sinalizando
para descobertas cada vez mais eficientes que contribuam para novas práticas relacionadas à
motivação e à aprendizagem na educação.
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Resumo
Este artigo tem por objetivo apresentar algumas percepções sobre o engajamento na Educação Básica
promovendo uma reflexão sobre suas potencialidades e fragilidades no sentido de identificar práticas e
outras ações que possam estar sendo legitimadas como contribuição para a permanência e sucesso no
Ensino Fundamental na escola. Apesar de existirem poucos autores direcionados ao tema na Educação
Básica, nos valemos de estudos bibliográficos realizados em autores como Vitória; Casartelli; Rigo;
Costa (2018), Martins e Ribeiro (2017) e Zabalza (2017), procurando a sua aproximação com esta
realidade. As questões norteadoras deste estudo perpassam pela curiosidade de analisar os instrumentos
de engajamento utilizados por uma instituição de Educação Básica, localizada na cidade de Santa
Maria/RS, colocadas pela gestão escolar como possibilidade capaz de garantir maior vínculo e
permanência estudantil. Este estudo evidenciou práticas de engajamento utilizadas pela instituição que
perpassam as três dimensões da gestão: administrativas, pedagógicas e financeiras, dentre as quais se
destacam estratégias e práticas culturais e pedagógicas na escola para uma maior participação e
envolvimento estudantil, uso de metodologias mais ativas e colaborativas no processo de ensino,
aproximação com o universo dos alunos, suas perspectivas, necessidades e planejamento dos recursos
financeiros para investimento em materiais pedagógicos e atividades que possam oportunizar maior
aproximação e motivação do estudante no universo escolar. Como resultados desse estudo, percebe-se
que a gestão escolar desempenha papel fundamental para maior engajamento em instituições de
Educação Básica, suscitando, através de suas políticas de gestão, maior proximidade entre os docentes e
estudantes quando fortalecidas as relações de afeto e cuidado entre os seus membros, o que leva a um
sentimento comum de pertencimento e motivação entre os envolvidos, tornando-se, assim, elemento
fundamental para permanência e sucesso dos estudantes no Ensino Fundamental.
Palavras-chave: Engajamento estudantil; Gestão escolar; Educação Básica; Formação docente;
Possibilidades e desafios.
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ENGAGEMENT ESTUDANTIL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Fernanda Marquezan – UFN

INTRODUÇÃO
O artigo trata do Engagement Estudantil na Educação Superior. Se os estudos acerca do
Engajamento/Engagement Estudantil na Educação Superior se dão a partir do final da década de
1980 nos países anglo-saxões, apresentando-se como objeto de estudo no contexto mundial por
diferentes estudiosos, no Brasil, somente nas últimas décadas do século XX os estudos brasileiros
tornaram-se mais frequentes e vêm ganhando maior visibilidade no campo acadêmico. Nesse
contexto,

podemos

identificar

uma

multiplicidade

de

correntes

teóricas

acerca

de

Engajamento/Engagement com vistas a “[...] analisar, categorizar ou interpretar o engagement dos
estudantes, bem como das instituições de ensino no complexo mundo das escolhas humanas”
(RIGO; VITÓRIA; MOREIRA, 2018).
Diante da multiplicidade de correntes teóricas, a expressão engajamento estudantil é
polissêmica, por vezes é tratado como conceito multidimensional (MARTINS; RIBEIRO, 2017),
outras vezes por variável de investigação (KAMPFF; RAMIREZ; AMORIM, 2019) e, por fim,
como dimensão da gestão. Neste sentido, entende-se que, quando se trata do engajamento
estudantil, não existe uma única abordagem, mas se configura como uma das dimensões mais
influentes nos resultados de aprendizagem e na permanência dos estudantes na Educação Superior.
Nesta direção, o engajamento estudantil se preocupa em investigar por quais razões, por
quais meios e em quais circunstâncias o estudante universitário não desiste do curso de graduação.
Neste sentido, engajamento do estudante caracteriza-se pelo tempo dedicado à aprendizagem, pelo
comportamento do estudante, no que diz respeito ao uso de estratégias de estudo, assim como
gerenciamento do tempo, estudos em grupo, ou seja, o modo como aprende na universidade,
constituindo-se, assim, um novo paradigma de aprendizagem (ZEPKE; LEACH, 2010).
Portanto, engajamento estudantil está vinculado à qualidade da experiência vital dos
estudantes na sua trajetória universitária, que permite, também, ir além dos resultados acadêmicos e
analisar outras dimensões reconhecidas como componentes importantes do contexto universitário
(KAMPFF; RAMIREZ; AMORIM, 2019), configurando-se na interação direta entre o professor e a
instituição; professor e estudantes; estudantes e instituições e, por fim, as interações mútuas entre
instituição/professor/estudante (SILVA; ABRANCHE; OLIVEIRA, 2019).
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Desse modo, o trabalho faz parte de estudos desenvolvidos por meio do projeto de pesquisa
intitulado Práticas Pedagógicas Inovadoras e Engagement Estudantil: uma possibilidade de
mudança paradigmática na Educação Superior. O projeto tem como foco a interlocução entre
Práticas Pedagógicas Inovadoras e Engagement (Envolvimento) Estudantil na Educação Superior a
partir da perspectiva de acadêmicos e de docentes de Cursos de Graduação da Universidade
Franciscana (UFN), situada em Santa Maria/RS, e da Universidade Federal da Fronteira Sul
(UFFS), campus Erechim/RS. O objetivo é compreender o potencial formativo, na perspectiva dos
acadêmicos e dos docentes dos cursos de graduação da UFN e da UFFS/Erechim, das práticas
pedagógicas inovadoras que promovem o engagement estudantil.
Assim, o artigo é um recorte da pesquisa, e trata de uma pesquisa de Estado do
Conhecimento dos artigos publicados no campo de pesquisa do Engagement Estudantil na
Educação Superior, especificamente artigos publicados nos anais do X Congresso Ibero-americano
de Docência Universitária (CIDU) no ano de 2018.
PERCURSO METODOLÓGICO
O percurso metodológico adotado foi do tipo Estado do Conhecimento. Entende-se por
Estado do Conhecimento a análise da produção científica/acadêmica em uma determinada área que
permite identificar e reconhecer o conhecimento produzido. Nesse sentido, Morosini (2006 apud
UNIVERSITAS, 2002) define o Estado do Conhecimento como um estudo quantitativo/qualitativo,
descritivo da trajetória e distribuição da produção científica sobre um determinado objeto,
estabelecendo relações contextuais com um conjunto de outras variáveis, como, por exemplo, data
de publicação, temas e periódicos, etc.
A produção científica do estudo constituiu-se dos artigos publicados nos anais do X
Congresso Ibero-americano de Docência Universitária (CIDU), no ano de 2018, promovido pela
Associação Ibero-americana de Docência Universitária (AIDU). A escolha do recorte das
produções científicas justifica-se em virtude da temática central do evento – Envolvimento
Estudantil na Educação Superior. Assim, considera-se a legitimidade nas produções
contemporâneas no cenário educacional internacional e nacional acerca da Universidade e Docência
Universitária.
Foram selecionadas as publicações do Eixo 1 – Permanência e Fidelização na Educação
Superior nas Instituições da Educação Superior, totalizando 87 artigos. De posse dos artigos,
inicialmente, foram priorizadas apenas publicações que tivessem no título e nas palavras-chave os
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seguintes descritores: Práticas Inovadoras – Engagement/Envolvimento – Educação/Ensino
Superior, escritos na Língua Portuguesa. Desse modo, foram identificados os estudos que mais se
aproximaram do objeto da presente pesquisa, obtendo-se, assim, 15 artigos.
A busca pelas publicações foi realizada no site do evento a partir dos seguintes descritores:
Práticas Inovadoras – Engagement/Engajamento – Educação/Ensino Superior. Do total de 87
artigos, foram selecionados 15, os quais mais se aproximaram dos objetivos da pesquisa. Sendo que
destes, 08 abordam a temática - Engagement/Engajamento.
ENGAGEMENT ESTUDANTIL: CONTRIBUIÇÕES AO DEBATE SOB A ÓTICA DO
ESTUDANTE E DA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
A análise dos artigos acerca do engagement estudantil na Educação Superior publicados nos
anais do X CIDU possibilitou o reconhecimento de duas categorias, a saber: (i) engajamento sob a
ótica do estudante e (ii) engajamento na perspectiva da Instituição de Educação Superior (IES).
As produções científicas que tratam do engajamento sob a ótica do estudante consideram o
engajamento como uma estrutura multidimensional que diz respeito ao esforço físico, tempo,
dedicação, emocional, psicológico, concentração, comportamento e cognição. Isto significa dizer
que há uma relação entre engajamento e sucesso acadêmico, portanto, “envolve fatores acadêmicos
e não acadêmicos ligados à experiência de aprendizagem ativa do estudante" (SILVA;
ABRANCHE; OLIVEIRA, 2019, p. 4). Desse modo, segundo os autores, engajamento está
associado:
[...] ao tempo de dedicação despendido pelo estudante em alguma atividade
acadêmica; à qualidade do esforço despendido nesta atividade; ao envolvimento e
participação do estudante; ao resultado da aprendizagem do estudante; às maneiras
pelas quais as instituições alocam seus recursos e organizam os seus currículos; à
integração social e acadêmica; ao engajamento do estudante visando sua
aprendizagem (SILVA; ABRANCHE; OLIVEIRA, 2019, p. 4).

Diante desse contexto, o engajamento estudantil, nas últimas décadas, configura-se num
importante objeto de pesquisa da Educação Superior, que, a partir da perspectiva dos estudantes
universitários, procura contribuir para a pedagogia universitária, a qualidade da aprendizagem, os
motivos do abandono, a riqueza ou não das metodologias oferecidas, a adequação do currículo
(KAMPFF; RAMIREZ; AMORIM, 2019).
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Neste sentido, os estudos dos autores apontam que engajamento do estudante da Educação
Superior constitui-se em diferentes dimensões: comportamental, emocional e cognitiva. A
dimensão comportamental diz respeito à participação ativa em atividades curriculares e
extracurriculares. A dimensão emocional está relacionada às reações afetivas de interesse, ao
sentimento de pertencimento em relação aos seus pares, professores, atividades, bem como à atitude
de compromisso com a própria aprendizagem e com o ambiente onde ela ocorre. E, a dimensão
cognitiva se refere à apropriação da própria aprendizagem, indo além do que é solicitado e
desejando fazer um esforço para entender ideias complexas e adquirir competências de alto nível
(KAMPFF; RAMIREZ; AMORIM, 2019).
Nesta perspectiva, o engajamento do estudante pode ser caracterizado como o tempo
dedicado à aprendizagem, ao nível de concentração, à atenção durante o período de aula,
representando o comportamento do estudante no que diz respeito ao uso de estratégias de estudo.
Desse modo, envolve experiências ligadas à sala de aula e às exigências obrigatórias para conclusão
do curso, tais experiências, voltadas ao desempenho discente, impactam em resultados em relação à
aprendizagem e persistência (KUH, 2009; CAMPBELL, CABRERA, 2011). Por sua vez, o
engajamento estudantil caracteriza-se também pelas experiências não obrigatórias, ou seja, aquelas
atividades vivenciadas pelos alunos dentro ou fora da sala de aula ou do espaço físico da
universidade (FIOR, 2018). Portanto, relaciona-se com satisfação com o curso e com o
aprimoramento de diversas habilidades, incluindo as afetivas e cognitivas (ASTIN, 1993;
PASCARELLA; TERENZINI, 2005; FIOR; MERCURI, 2009).
As produções científicas que tratam da categoria de análise “Instituição de Educação
Superior” afirmam que o engajamento estudantil diz respeito ao acolhimento dos estudantes pela
IES, ao ambiente institucional, às políticas institucionais, ao currículo, às metodologia e estratégias,
e ao professor universitário. Isto significa dizer que o engajamento do estudante vai além da
interação entre os pares, envolve o relacionamento e o desempenho de professores, os ambientes
institucionais, assim como as políticas e as práticas oferecidas pela universidade no intuito de
acolhê-lo, não só no contexto da aprendizagem, mas também no desenvolvimento pessoal (KUH,
2009; MARTI, 2009; MCCLENNEY; MARTI; ADKINS, 2012).
Neste sentido, Pirot e De Ketele (2000) afirmam que a dimensão do engagement vem sendo
considerada nas pesquisas que visam identificar os fatores de sucesso e fracasso na universidade,
bem como nos fatores e indicadores de uma formação docente e universitária de qualidade.
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Nesta direção, os estudos de Costa e Vitória (2017) indicam que o engajamento acadêmico
se apresenta como um processo dualístico que envolve não apenas o esforço (físico e psicológico)
dos estudantes nas suas dimensões afetiva, comportamental e cognitiva, mas, também, engloba a
atuação das Instituições de Ensino Superior e seus docentes, bem como as atividades que
promovem com o intuito de engajar os estudantes nos processos de ensino e aprendizagem e nas
atividades acadêmicas. Isso significa, conforme Kuh (2009), que o princípio do engajamento ocorre
por duas dimensões: o que o estudante faz e o que a instituição faz.
Desse modo, o engajamento acadêmico, conforme Barkley (2010), é um processo composto,
segundo o autor, por dois elementos-chave: (i) a quantidade de tempo e esforço que os estudantes
colocam em seus estudos e outras atividades que levam a experiências e resultados que constituem
seu sucesso; e (ii) as formas por meio das quais a IES aloca recursos e organiza oportunidades de
aprendizagem e serviço para motivar os alunos a participarem e se beneficiarem de tais atividades
(BARKLEY, 2010).
O que significa dizer que o engajamento é mais do que o simples envolvimento do estudante
ou sua participação, envolve, também, a percepção do aluno em sentir-se pertencente ao local de
ensino e de aprendizagem. Assim, a relação entre engajamento e pertencimento permite a refletir
sobre a universidade enquanto um lugar de permanência e/ou um (não)lugar de passagem
(HARPER; QUAYE, 2009; AUGÉ, 2013).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Estado de Conhecimento dos artigos publicados no X Congresso Ibero-americano de
Docência Universitária (CIDU) no campo de pesquisa do Engagement Estudantil na Educação
Superior permitiu identificar sua multiplicidades de aspectos, ou seja, quando se trata do
engajamento do estudante, as pesquisas indicam aspectos que dizem respeito não somente ao
estudante, mas também à universidade.
Desse modo, os resultados apontam que o engajamento do estudante vai além da interação e
integração entre os estudantes e com os professores, englobando a percepção sobre o acolhimento,
as políticas de gestão institucional de apoio e de permanência com vistas ao desenvolvimento
pessoal e profissional dos alunos.
Nesta direção, os estudos mostram que Engagement Estudantil diz respeito às políticas e
estratégias institucionais adotadas no sentido de envolver seus alunos em experiências nas

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3728

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

atividades acadêmicas (obrigatórias e não obrigatórias), ao convívio entre os pares e professores,
tendo como objetivo a aprendizagem, bem como aspectos sociais, culturais e características
intrínsecas que o estudante traz ao ingressar na Educação Superior.
Diante desse cenário, entende-se que o desafio está posto às Instituições de Educação
Superior, uma vez que precisam explicitar e considerar em seus documentos institucionais, tais
como Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) e
Projeto Pedagógico de Cursos (PPC), a dimensão do engajamento estudantil e sua multiplicidade de
aspectos. Além disso, torna-se necessário que tais documentos se concretizem em uma formação de
professores que considere esses aspectos, bem como em políticas institucionais de ensino, de
pesquisa, de extensão e de gestão com vistas ao sucesso e à permanência do estudante, sem
desconsiderar, no entanto, a missão institucional, o contexto global e o contexto local onde a
universidade está inserida.
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Resumo
O artigo discute conceitos acerca do Engagement Estudantil, especialmente com foco na Educação
Superior. O estudo é um recorte do projeto de pesquisa Práticas Pedagógicas Inovadoras e Engagement
Estudantil: uma possibilidade de mudança paradigmática na Educação Superior. O projeto tem como foco a
interlocução entre Práticas Pedagógicas Inovadoras e Engagement (Envolvimento) Estudantil na
Educação Superior a partir da perspectiva de acadêmicos e de docentes de Cursos de Graduação da
Universidade Franciscana (UFN), situada em Santa Maria/RS, e da Universidade Federal da Fronteira
Sul (UFFS), campus Erechim/RS. São apresentados nesse trabalho os resultados da investigação que se
refere à pesquisa de Estado do Conhecimento, a qual apresenta uma revisão dos artigos publicados nos
anais do X Congresso Ibero-americano de Docência Universitária (CIDU) no ano de 2018. Os
resultados indicam identificar uma multiplicidade de aspectos, ou seja, quando se trata do engajamento
do estudante, as pesquisas indicam aspectos que dizem respeito não somente ao estudante, mas
também à universidade. Nesta direção, os estudos mostram que Engagement Estudantil diz respeito às
políticas e estratégias institucionais adotadas no sentido de envolver seus alunos em experiências nas
atividades acadêmicas (obrigatórias e não obrigatórias), ao convívio entre os pares e professores, tendo
como objetivo a aprendizagem, bem como aspectos sociais, culturais e características intrínsecas que o
estudante traz ao ingressar na Educação Superior. Diante desse cenário, entende-se que o desafio está
posto às Instituições de Educação Superior, uma vez que se torna necessário que concretizem uma
formação docente que considere esses aspectos, bem como políticas institucionais de ensino, de
pesquisa, de extensão e de gestão com vistas ao sucesso e à permanência estudantil.
Palavras-chave: Engagement Estudantil; Instituição de Educação Superior; Formação docente;
Estudante; Permanência.
ENGAGEMENT ACADÊMICO INSTITUCIONAL NA PÓS-GRADUAÇÃO
Zoraia Aguiar Bittencourt – UFFS

INTRODUÇÃO
Engagement estudantil está, cada vez mais, entre os interesses de pesquisa de estudiosos
brasileiros do campo da Educação, especialmente quando se refere à Educação Superior. Tal
conceito, apesar de envolver uma multiplicidade de significados, pode ser compreendido como a
motivação dos indivíduos em suas dimensões afetiva, comportamental e cognitiva, que, “quando
mobilizadas conjuntamente, permitem o envolvimento efetivo dos estudantes com o meio e as
atividades acadêmicas, gerando, de fato, o engajamento” (COSTA; VITÓRIA, 2017, p. 2262).
Muitos são os estudos que abordam a temática do engajamento por esse viés, ou seja, que
colocam o foco de interesse no esforço físico e psicológico dos sujeitos na direção de se envolver
com os colegas, com os professores, com os processos de ensino e de aprendizagem, de se engajar
com o curso, com as aulas, com a Instituição de Educação Superior (IES). Nesse aspecto,
discussões sobre comprometimento, participação e motivação dos estudantes universitários se
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destacam quando se busca compreender o tempo, o esforço e os motivos que levam esses
indivíduos a investir nas relações e nas atividades presentes na universidade.
Por outro lado, quando se trata da questão do engagement estudantil, alguns estudos vêm
sendo direcionados também para as ações, as estratégias, as formas pelas quais as IES estão
planejando e organizando serviços, espaços, oportunidades de aprendizagem para que os estudantes
se sintam atraídos, interessados, engajados, envolvidos com a instituição. Esse campo de estudos
está sendo nomeado como engajamento acadêmico institucional (COSTA; VITÓRIA, 2017) e seus
pesquisadores vêm demonstrando interesse em discussões relacionadas à organização, à gestão, às
políticas e aos processos avaliativos das universidades, já sendo sugerido, inclusive, como variável
importante na avaliação da Educação Superior.
Independentemente se tratamos de engajamento acadêmico estudantil ou engajamento
acadêmico institucional, quando se discute engagement, as principais e mais relevantes pesquisas
estão direcionadas para a graduação, para o engagement na Educação Superior. Nesse contexto, ao
realizar uma pesquisa de Estado do Conhecimento nos anais do X Congresso Ibero-Americano de
Docência Universitária sobre “O Envolvimento Estudantil”, sediado na Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) em 2018, constatou-se que foram publicados 476
trabalhos, sendo encontrados apenas nove (9) trabalhos que versavam sobre a pós-graduação.
Diante desse escasso número de pesquisas sobre engajamento na pós-graduação, o presente trabalho
se debruça exatamente sobre essa abordagem do engagement mais voltada para pensar a pósgraduação, relacionando-a ao engajamento acadêmico em nível institucional.
CAMINHOS METODOLÓGICOS
O presente estudo está baseado em uma pesquisa de Estado do Conhecimento. Essa
modalidade de pesquisa se orienta pelo levantamento de publicações e se refere a “identificação,
registro, categorização que levem à reflexão e síntese sobre a produção científica de uma
determinada área, em um determinado espaço de tempo, congregando periódicos, teses, dissertações
e livros sobre uma temática específica” (MOROSINI: FERNANDES, 2014, p. 155). A importância
de estudos que realizam um Estado de Conhecimento está no fato de apresentar o que vem sendo
dito por pesquisadores que investigam uma determinada temática.
Diante disso, pretende-se neste texto apresentar uma pesquisa de Estado de Conhecimento
realizada nos anais do X Congresso Ibero-Americano de Docência Universitária sobre “O
Envolvimento Estudantil”, sediado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
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(PUCRS) em 2018. O objetivo foi identificar trabalhos que versassem sobre pós-graduação,
analisando as temáticas mais recorrentes, bem como as contribuições dessas pesquisas para a
discussão sobre engagement, mais especificamente sobre engajamento acadêmico institucional.
A busca foi realizada no site do X CIDU na aba “Anais do evento” em todos os Eixos
temáticos a partir do descritor “pós-graduação”. Assim, de um total de 476 trabalhos, foram
encontrados nove (9) trabalhos que apresentavam a palavra “pós-graduação”, tal como apresenta o
Quadro 1.
Quadro 1. Trabalhos apresentados no X CIDU com o descritor pós-graduação
Eixo

Título do trabalho
1 O discente da pós-graduação stricto sensu:
desistências e resistências, induções externas e
adoecimentos
2 Mobilidade de doutorandos: a visão de
orientadores
5 O desenvolvimento profissional sob a ótica dos
discentes da pós-graduação
5 Metodologias ativas na docência orientada: um
relato de experiência
5 Atuação
docente
na
pós-graduação:
representações e ações dos professores
8 A formação de professor nos PPG da área
multidisciplinar para a docência do Ensino
Superior
8 Formação pedagógica e o estágio em docência nos
Programas de Pós-Graduação stricto sensu em
Química no Brasil
8 Relações na prática universitária entre o Plano
Nacional de Pós-Graduação e a formação inicial
docente
8 A pós-graduação como espaço do diálogo entre
ensino e pesquisa: contradições e possibilidades da
formação docente universitária

Autores
Lucídio Bianchetti;
Francini Scheid Martins
Marília Morosini;
Alexandre Anselmo Guilherme;
Jéssica Sousa
Érica Santana Silveira;
Bianca Resende Campos Silveira; Otília
Maria A. N. A. Dantas
Karen Cristiane Pereira de Morais
Vantoir Roberto Brancher;
Valeska Fortes de Oliveira
Adriana Guerra;
Talamira Taita Rodrigues Brito
Cristiane Y. Kawasoko Shiguemoto;
Adriana Mary Mestriner Felipe de Melo;
Damaris Silveira
Matheus Naville Gutierrez;
Ana de Medeiros Arnt

Noeli Prestes Padilha Rivas;
Alejandra Iturrieta Leal;
Maria Auxiliadora de Resende
Marques
Fonte: Elaborado pela autora.

Braga

Os trabalhos acima apresentados estavam distribuídos nos Eixos temáticos do evento da
seguinte forma: um (1) trabalho no Eixo 1 - Permanência e Fidelização na Educação Superior, um
(1) trabalho no Eixo 2 - Internacionalização da Educação Superior, três (3) trabalhos no Eixo 5 Formação Discente e Espaços de Atuação e quatro (4) trabalhos no Eixo 8 - Desenvolvimento
Profissional e Formação Docente.
Após leitura na íntegra dos artigos, a intenção foi fazer um levantamento das temáticas
emergentes sobre pós-graduação, identificando, nos resultados das pesquisas, possíveis
aproximações com aspectos que pudessem ser levados em consideração por Instituições de
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Educação Superior, especificamente por Programas de Pós-Graduação, na direção de favorecer suas
ações de engajamento acadêmico institucional.
ENGAJAMENTO ACADÊMICO INSTITUCIONAL: O QUE SUGEREM PESQUISAS
ACADÊMICAS?
O termo engajamento acadêmico institucional pode ser definido como um processo que
“engloba as ações que as instituições de ensino promovem com o intuito de engajar os estudantes
nos processos de ensino e aprendizagem” (COSTA; VITÓRIA, 2017, p. 2263). Costa e Vitória
(2017) defendem ainda que a promoção do engajamento acadêmico não depende unicamente de os
estudantes estarem motivados, pois, para elas, é preciso que estejam
envolvidos em atividades que os mobilizem intelectualmente, que façam sentido
(sense-making), que envolvam o protagonismo, a interação entre pares, o trabalho
colaborativo em redes de cooperação nacional e internacionalmente, a pesquisa e a
inovação – elementos cruciais na formação e atuação profissional dos sujeitos na
contemporaneidade. (COSTA; VITÓRIA, 2017, p. 2264).

Além desses aspectos assinalados pelas autoras, os pesquisadores dos trabalhos publicados
no X CIDU também apresentam, nas conclusões de seus estudos, resultados que podem contribuir
para que as Instituições de Educação Superior, especificamente Programas de Pós-Graduação,
possam pensar estratégias e/ou políticas institucionais de envolvimento/engajamento estudantil na
direção de motivar os estudantes a interagir com as instituições. São elas:
Quadro 2. Ações/Estratégias de Engagement Acadêmico Institucional
Proporcionar práticas educativas que propiciem ambientes de experiências e vivências de perspectivas e
habilidades para a docência universitária (RIVAS; LEAL; MARQUES, 2018);
Implementar uma formação acadêmica que inclua pesquisa, ensino e extensão na Pós-Graduação
(GUTIERREZ; ARNT, 2018);
Aproximar o trabalho científico na Pós-Graduação da reflexão da prática de ensino e do envolvimento
social (GUTIERREZ; ARNT, 2018);
Incluir na estrutura curricular dos cursos de Pós-Graduação disciplinas voltadas à formação pedagógica,
não apenas à formação do pesquisador (SHIGUEMOTO; MELO; SILVEIRA, 2018);
Desenvolver em disciplinas dos PPG discussões sobre a formação do professor para a docência na
Educação Superior (GUERRA; BRITO, 2018);
Criar indicadores que levem em conta a opinião do corpo discente sobre a satisfação e a qualidade do
ensino, bem como em relação ao processo de orientação (BRANCHER; OLIVEIRA, 2018);
Implementar metodologias ativas que exijam uma participação mais ativa dos discentes nas disciplinas
dos PPG (MORAIS, 2018);
Planejar os cursos e as pesquisas de forma que possam contribuir nas atividades profissionais dos
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discentes, bem como buscar atrelá-las às demandas sociais da região de inserção da IES (SILVEIRA;
SILVEIRA; DANTAS, 2018);
Investir na Internacionalização do Currículo do próprio curso, não somente valorizando a
internacionalização dos PPG através de mobilidade acadêmica de estudantes (MOROSINI:
GUILHERME; SOUSA, 2018);
Criar programas de acolhimento dos pós-graduandos com um olhar mais atento às condições de ingresso
e de permanência dos discentes (BIANCHETTI; MARTINS, 2018).
Fonte: Elaborado pela autora.

Todas essas ações possuem como objetivo engajar os estudantes com o curso de PósGraduação, com as aulas, com a IES. Além disso, em muitos desses trabalhos, também foi
comentado o fato de que tais estratégias podem contribuir para evitar o abandono do curso e as
trocas de orientadores, especialmente no que se refere ao acompanhamento e avaliação dos
processos de orientação, bem como às dinâmicas, muitas vezes tradicionais, adotadas pelos
docentes em sala de aula.
Outra questão bastante discutida nos trabalhos se refere ao fato de os Programas de PósGraduação estarem muito, ou exclusivamente, voltados para a pesquisa, ignorando ações de ensino
e de extensão. Isso acarreta em falta de discussão e de oferta de disciplinas sobre formação de
professores da Educação Superior, o que pode se caracterizar como algo a ser repensado, uma vez
que é nesse nível de ensino que são formados os docentes universitários, que atuarão não apenas
como pesquisadores na graduação, mas também como professores. Por fim, são raras propostas de
extensão que partam de PPG, até mesmo pelo próprio Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020
(PNPG) defender que a pós-graduação é o lugar da pesquisa, da formação do pesquisador
(GUTIERREZ; ARNT, 2018; GUERRA; BRITO, 2018), o que pode afastar significativamente o
que vem sendo pesquisado nas IES das demandas sociais regionais.
Cabe ressaltar que esses estudos não estiveram voltados para esse fim, uma vez que, apesar
de se tratarem de pesquisas relacionadas à pós-graduação, abordavam temas variados, tais como
docência na Educação Superior, formação inicial de professores, estágio em docência, atuação
docente na pós-graduação, metodologias ativas, desenvolvimento profissional, mobilidade
acadêmica, permanência estudantil. No entanto, apesar desses trabalhos não terem sido pensados
especificamente para sugerir ações de engagement institucional, as conclusões desses estudos
apontam possibilidades de se pensar formas de envolver/engajar estudantes com os cursos de
mestrado/doutorado e com a instituição. Considerando que todos esses trabalhos fazem parte de um
congresso sobre envolvimento estudantil, acredita-se que algo têm a dizer sobre como as IES
podem proporcionar ações externas aos discentes para que aconteça também o engagement
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acadêmico institucional, e não apenas o engagement acadêmico estudantil, ou seja, aqueles mais
voltados para as motivações internas ao próprio sujeito.
Por fim, o que se coloca é a possibilidade de se pensar o engajamento acadêmico “enquanto
variável passível de ser considerada nos processos avaliativos das Instituições de Educação
Superior” (COSTA; VITÓRIA, 2017, p. 2260). Nessa perspectiva, as autoras defendem que o
engajamento acadêmico seja considerado como
uma variável de relevância a ser investigada em contextos de Educação Superior não
apenas porque se debruça sobre aspectos cognitivos e metodológicos, envolvendo o
corpo discente e docente e os processos de ensino e aprendizagem, mas, também,
porque lança um olhar investigativo sobre as instituições de Educação Superior,
focando sua organização institucional, bem como sua gestão e os processos de
avaliação (internos e externos) (COSTA; VITÓRIA, 2017, p. 2263).

Defende-se, assim, que um olhar mais atento quanto à relação entre pós-graduandos e os
cursos de mestrado/doutorado pode ser determinante no movimento de “fidelização” ou não do pósgraduando às aulas, ao curso, à instituição.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um primeiro aspecto a receber destaque ao finalizar esse trabalho é o fato de que na
avaliação de Programas de Pós-Graduação há itens relacionados à instituição e itens referentes aos
discentes, mas não há formas de avaliar a interação entre os estudantes e a instituição de ensino.
Não há, assim, indicadores que correlacionem as práticas institucionais com os pós-graduandos:
“Por exemplo, a Instituição pode disponibilizar livros e periódicos em quantidades excelentes,
porém, os estudantes não são estimulados a utilizá-los” (MARTINS; RIBEIRO, 2017, p. 224).
É sobre essa lacuna que o presente trabalho se debruçou, ou seja, na ausência ou escassez de
ações institucionais que possam colaborar para o envolvimento/engajamento dos pós-graduandos
com os Programas de Pós-Graduação. Pode-se considerar que isso ocorra exatamente pelo fato de
que não é item cobrado na avaliação externa dos PPG. Nesse sentido e destacando a importância do
ambiente e das práticas desenvolvidas nos Programas de Pós-Graduação para o engagement
estudantil e institucional, foram apresentadas estratégias com a intenção de que possam contribuir
para se pensar sobre as formas como o estudante interage com a instituição. Dentre elas, podemos
destacar: (a) a necessidade de maior participação dos discentes nos processos de avaliação dos
cursos; (b) a oferta de disciplinas que contemplem metodologias ativas; (c) o deslocamento do foco
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exclusivo em pesquisa e formação de pesquisadores para extensão e formação de professores; (d)
programas de acolhimento dos pós-graduandos com atenção sensível às condições de ingresso e de
permanência dos discentes.
Por fim, é possível pensarmos nas ações/estratégias sugeridas pelos autores desses trabalhos
publicados no X CIDU como possíveis indicadores de engagement acadêmico institucional na pósgraduação. Considerando que atualmente os Programas de Pós-Graduação estão sendo convocados
a pensar suas formas e seus formatos de autoavaliação, aí está um fator que deveria fazer parte dos
itens a serem considerados como Indicadores de Qualidade de um PPG.
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Resumo
O presente trabalho apresenta uma discussão sobre engagement acadêmico na pós-graduação,
especificamente em nível institucional. Considerando que, quando se discute engagement acadêmico, são
predominantes pesquisas voltadas à Educação Superior e às questões relacionadas aos estudantes,
buscou-se nessa pesquisa encaminhar o debate para o campo da pós-graduação e dos aspectos
institucionais. Nesse contexto, o objetivo do estudo foi realizar um Estado do Conhecimento sobre
engagement na pós-graduação, identificando em trabalhos publicados no X Congresso Ibero-Americano
de Docência Universitária sobre “O Envolvimento Estudantil”, sediado na Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), no ano de 2018, possíveis contribuições para que Programas
de Pós-Graduação (PPG) possam pensar estratégias de envolvimento/engajamento dos estudantes com
os cursos. Num total de 476 trabalhos publicados nos anais do evento, foram encontrados nove (9)
trabalhos que se referiam à pós-graduação. Os resultados do estudo apontam que tanto docentes
quanto gestores desses cursos de pós-graduação poderiam pensar em ações que considerassem os
seguintes aspectos: (i) os estudantes deveriam ser sempre convidados a participar de momentos de
avaliação dos cursos, das aulas, dos processos de orientação; (ii) aos cursos de pós-graduação também é
importante a articulação entre ensino, pesquisa e extensão; (iii) a matriz curricular dos cursos deveria
contemplar mais disciplinas ou discussões direcionadas à formação pedagógica do professor, não
apenas à formação do pesquisador; (iv) metodologias ativas poderiam ser implantadas com o objetivo
de ampliar a participação mais ativa dos discentes nas aulas dos PPG; (v) os cursos e as pesquisas
deveriam contribuir mais diretamente nas atividades profissionais dos discentes e responder às
demandas sociais da região de inserção da IES; e (vi) programas de acolhimento dos pós-graduandos
com um olhar mais atento às condições de ingresso e de permanência dos discentes poderiam ser
determinantes no movimento de “fidelização” ou não do pós-graduando à instituição.
Palavras-chave: Engagement acadêmico institucional; Pós-graduação; Formação docente; Estratégias
institucionais.
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INTRODUÇÃO
Com o ingresso do aluno no Ensino Fundamental, na maioria das vezes passa-se a ideia de
que a aprendizagem deve ser centrada somente nos conteúdos tradicionais com ênfase em
Matemática e Língua Portuguesa, no entanto, numa sociedade que prioriza em demasia a formação
para o trabalho, nega-se o lúdico e o processo de aprendizagem de forma prazerosa e significativa.
Consideramos o lazer:
[...] um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade,
seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou ainda para
desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social
voluntária, ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das
obrigações profissionais, familiares e sociais (DUMAZEDIER, 2000, p. 34).

Nesse sentido, entendemos que um dos temas que pode ser abordado no âmbito escolar é a
educação para o lazer, considerando sua importância do mesmo enquanto direito social e como
possibilidade de melhoria da qualidade de vida dos alunos, ressaltando que, o lazer é um campo de
ações interdisciplinares, logo, não está associado a apenas uma disciplina, podendo ser amplamente
abordado no contexto escolar.
Entende-se aqui que uma ação nesse campo deve oferecer oportunidades de práticas
pedagógicas lúdicas, e a vivência do jogo de forma espontânea em vários momentos do cotidiano
escolar.
Assim, a presente pesquisa busca analisar e compreender se a formação dos professores que
atuam na Educação Infantil e Fundamental I possuem conhecimentos sobre o lazer, o lúdico e o
jogo, para que, em sua prática pedagógica possam utilizá-los de forma que contribua de maneira
significativa para o desenvolvimento integral das crianças.
LAZER E EDUCAÇÃO: O LÚDICO NA ESCOLA
Desde cedo, as crianças são inseridas num contexto em que logo nas primeiras experiências
com a escola o processo de aprendizagem é um dever, algo penoso e não um prazer. Escola é lugar
de obrigação, não de diversão, aliás, diversão é um termo de entendimento ainda muito restrito para
muitos pedagogos de todas as áreas. Citamos a expressão “escola não é lugar de brincadeira” como
recorrente no meio sociocultural.
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Lidar com o lúdico na escola exige preparo dos profissionais entender o desenvolvimento
humano, da criança e o conceito de lúdico de forma contextualizada, são essenciais para o
rompimento com formas tradicionais de educação.
Diante do exposto, Marcellino (2007) enfatiza a necessidade de um processo de formação,
de educação para e pelo o lazer, bem como a formação de professores, mediadores, animadores
culturais para atuar nesse campo.
Tal processo educativo pode e deve ocorrer na escola, pois, reconhecendo o duplo aspecto
educativo do lazer, que consistem em, primeiramente, entender o lazer como um meio de educar, e
de que é necessário uma aprendizagem, um estímulo para que o lazer ocorra, criam-se
possibilidades de ações num contexto educativo mais amplo, com novas oportunidades. Assim,
verifica-se o “lazer como veículo e como objeto de educação” (MARCELLINO, 2007, p. 50).
O lazer como veículo de educação, trata-se de uma educação pelo lazer, em que se devem
considerar as potencialidades de desenvolvimento social e pessoal dos indivíduos, para que, dessa
forma, haja uma contribuição para a compreensão da realidade e a responsabilidade social
(MARCELLINO, 2007).
Assim, como apresenta Melo (2008), numa educação pelo tempo livre utilizam-se
ferramentas pedagógicas relacionadas ao projeto para contribuir na melhora da qualidade de vida e
“tomada de consciência da população envolvida” (MELO, 2008, p.14).
A educação para e pelo lazer se relaciona com o processo educativo na medida em que os
indivíduos necessitam descobrir novas formas de ocupação do tempo livre nas sociedades
contemporâneas, e para que se considerem as potencialidades de desenvolvimento pessoal e social
por meio das atividades de lazer, contribuindo para a compreensão da realidade e responsabilidade
social (MARCELLINO, 2007).
Novas descobertas de possibilidades de ações no campo do lazer podem vir de ações no
interior da escola, que busquem tornar as crianças conscientes das possibilidades de ações dentro e
fora da escola, tornando o processo educativo mais rico e efetivo, pois há divertimento enquanto há
desenvolvimento social e pessoal, de maneira que numa educação para o lazer, para o tempo livre
(MELO, 2008), deve-se contribuir para que “os envolvidos ampliem e descubram novas formas de
ocupação do seu tempo fora do trabalho e das obrigações diversas” (p.14). Assim, faz-se
[...] necessário um processo educativo de incentivo à imaginação criadora, ao espírito
crítico, ou seja, uma educação para o lazer, que procure não criar necessidades, mas
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satisfazer necessidades individuais e sociais. (MARCELLINO, 2007, p.62, itálico do
autor).

O lúdico está intrínseco à infância que se se associa, sobretudo com o jogo. Dessa forma, o
lúdico na infância prioriza o desenvolvimento pessoal, intelectual e social do aluno. E o brincar é
um espaço de significação e criação cultural (KISHIMOTO, 2002). Macedo (2005, p.13) afirma “o
quanto é fundamental o brincar no desenvolvimento da criança, pois o brincar é envolvente,
interessante e informativo”.
Ao brincar, dançar, jogar, praticar esportes, ginásticas ou atividades de aventura, para
além da ludicidade, os estudantes se apropriam das lógicas intrínsecas (regras,
códigos, rituais, sistemáticas de funcionamento, organização, táticas etc.) a essas
manifestações, assim como trocam entre si e com a sociedade as representações e os
significados que lhes são atribuídos.

Entendendo o jogo enquanto manifestação lúdica e que o mesmo pode, ao mesmo tempo, ser
considerado uma ferramenta pedagógica, na qual são abordados os

conteúdos pedagógicos,

também se trata de um momento em que não se deve, pelo menos não prioritariamente direcioná-lo
à um fim que não seja o prazer provocado pela própria atividade (HUIZINGA, 2000;
MARCELLINO, 2007). Nesse sentido, consideramos que o jogo também deve ser considerado um
componente pedagógico, para que possamos, sem descaracterizá-lo, inseri-lo no cotidiano escolar.
Vale lembrar o que Huizinga (2000) e Marcelino (2007), consideram a respeito do lúdico,
para Marcellino (2007, p. 28), o lúdico não deve ser abordado de forma isolada nessa ou naquela
atividade, mas como um componente da cultura historicamente situada. Já para Huizinga (2000) o
lúdico se refere à:
Uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com a qual não se pode
obter qualquer lucro, praticada dentro dos limites espaciais e temporais próprios,
segundo uma certa ordem e certas regras. Promove a formação de grupos sociais com
tendência a rodearem –se de segredo e a sublinharem sua diferença em relação ao
resto do mundo por meio de disfarces ou outros meios semelhantes (HUIZINGA,
2000. p.5)”.

Sendo assim, além de um estudo sobre as possibilidades de uma educação pelo e para o lazer
na escola, necessita-se de uma abordagem mais aprofundada sobre o jogo. Dessa forma, há a
possibilidade de uma ampliação na “utilização” do jogo na escola, por meio de ações lúdicas, o
brincar, não lotada de conteúdos, e também de forma vazia (fazer por fazer).
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METODOLOGIA
Para a análise em questão, verificamos a necessidade de utilização de pesquisas
bibliográficas, documental e de campo, tendo como instrumento de coleta de dados a observação e
o questionário junto aos participantes. O questionário está estruturado em três partes: Formação
acadêmica, visão dos educadores sobre lazer e ludicidade e os saberes que nortearam suas
concepções e a relação e abordagem do Lazer e Ludicidade na escola.O mesmo foi enviado de
forma Online pela plataforma do Google Forms para treze pessoas. Tal plataforma possibilita a
coleta de informações e permite agilidade na coleta de dados na medida em que o/a pesquisado/a
pode respondê-lo em local e horário a sua escolha, sem a presença da pesquisadora permitindo
maior liberdade e menor interferência possível nas respostas (MOTA, 2019).
O estudo de campo visa revelar o aprofundamento das questões propostas neste trabalho,
verificando por meio das observações, as relações entre os saberes e os fazeres pedagógicos no
campo do lazer. Estuda-se um único grupo ou comunidade em termos de sua estrutura social, ou
seja, ressaltando a interação entre seus componentes (GIL, 2017). A pesquisa ocorre entre os anos
de 2019 e 2020, sendo que as observações estão em processo de análise junto aos questionários e
currículos dos cursos.
Participaram da pesquisa treze professoras da Educação Infantil e Ensino Fundamental I de
duas escolas da cidade de Bauru- SP.
Houve estudo e pesquisa de documentos, tais como: BNCC (Base Nacional Comum
Curricular), planejamentos de ensino e planejamentos de aulas e currículos das Universidades
citadas.
RESULTADOS PRELIMINARES
Apresentaremos a seguir as respostas advindas do questionário sob a luz dos estudos e
observações realizados até o momento para melhor compreensão da realidade.
Formação acadêmica
Considerando os saberes docentes como “[...] um saber plural, formado pelo amálgama,
mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares,
curriculares e experienciais” (TARDIF, 2004, p.36), entendemos que o saber do professor não
advém apenas da formação acadêmica, relaciona-se com suas experiências desde criança até a vida
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adulta. Um professor que pouco brincou, ode ter mais dificuldades em compreender a inserção da
brincadeira na escola, por exemplo.
Quando indagadas sobre a formação acadêmica ser suficiente para a atuação e compreensão
sobre o lúdico, das treze professoras participantes apenas uma alegou ser suficiente. As demais
afirmaram que não se sentiam preparadas o bastante para trabalhar o Lazer e Ludicidade na escola.
A formação do professor não se encerra ao terminar uma graduação. O docente processo de
formação possui fontes diversas (TARDIF, 2004).
“Investir na apropriação de saberes na formação inicial não garante o sucesso ao exercer a
profissão da docência, mas, proporcionará ao futuro professor um referencial de base que atenda as
demandas que a profissão exige. ” (BLOCK, RAUSH, 2014, p. 250).
Visão dos educadores sobre lazer e ludicidade e os saberes que nortearam suas concepções
As participantes afirmaram que o Lazer é uma atividade prazerosa e divertida para passar o
tempo livre e descansar. “A ludicidade se dá através de jogos, brincadeiras e canções, utilizando a
imaginação, criatividade e interação entre pessoas.” (Professora 4)
No entanto, quando o Lazer se refere a escola, deve ser utilizado com o intuito de ensino
aprendizagem.
Enquanto fenômeno social, o lazer na contemporaneidade, configura-se, muitas vezes, pelo
descanso ou o consumo de algo. Pouco se relaciona o lazer ao contexto educativo. Como se fossem
opostos, como o “trabalho- lazer”/ “estudo-lazer”
O lazer, em sua essência, não é possível de ocorrer na escola, mas estimular práticas a partir
dos conteúdos culturais, os interesses do lazer, previamente classificados por Dumazedier (1980)
como artísticos, físico-esportivos, manuais, sociais, intelectuais, pode resultar em acesso à cultura
da vivência do jogo e da criação e desenvolvimento de hobbies e de acesso a passatempos.
Raramente a atividade lúdica é considerada pela Escola, e quando isso acontece, as
propostas são tão carregadas pelo adjetivo “educativo”, que perdem as possibilidades
de realização do brinquedo, da alegria, da espontaneidade, da festa. (MARCELLINO,
2007, p.85).

Quando indagadas sobre qual era a concepção sobre Ludicidade e se possuíam algum
referencial teórico sobre o assunto, apenas uma professora relatou possuir embasamento teórico
sobre o assunto e as demais não, no entanto, alegaram que Ludicidade é “aprender brincando”,
“instigar a imaginação e criatividade das crianças” e “proporcionar interação e socialização entre as
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crianças”, fatos que evidenciam outros aspectos relevantes sobre a compreensão ampliada do
contexto do lazer na educação, mas não revelado academicamente, trata-se de um saber advindo da
experiência.
Relação e abordagem do Lazer e Ludicidade na escola
Todas as professoras responderam que há relação e justificaram: “o Lazer é necessário para
que as crianças exerçam sua individualidade, relações saudáveis, promovendo descanso,
divertimento e desenvolvimento, pois o Lazer proporciona prazer em aprender.” (Professora 2)
Porém, observa-se que as atividades oferecidas em demasia acabam perdendo a qualidade
educativa atrelada ao prazer, tornando-se algo mecânico e sem sentido para as crianças.
“Perde-se em qualidade quando as preocupações centrais são, na verdade,
consequências das ações realizadas ao longo do processo [...] algo que desperte a
vontade de se desenvolver de forma lúdica, e que as consequências advindas das
atividades serão tão boas quanto a realização da atividade como fim último.” (SILVA,
2017, 48)

Por fim, quando indagadas se há um limite para o brincar, sete professores responderam que
sim, justificando que o professor deve intermediar os jogos e os conteúdos pedagógicos, seis
responderam não, alegando que o brincar deve estar sempre presente independentemente da idade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a realidade da educação brasileira, na qual se dá pouca importância à
educação pelo movimento, e a valorização do jogo e das atividades físicas como primordiais ao
contexto educacional, verificamos que, o brincar propicia à criança um espaço para a resolução de
problemas que as rodeiam, conduz a relacionamentos grupais, facilita o crescimento, podendo ser
uma forma de comunicação consigo mesmo e com os outros e cria zonas de desenvolvimento
proximal.
O brincar é mais que um divertimento. Santos (2004) relata que brincando a criança ordena
o mundo à sua volta assimilando experiências e informações, e ainda mais, incorporando
comportamentos e valores. É através do brinquedo e do jogo que a criança consegue reproduzir e
recriar o meio a sua volta, se estrutura afetivamente, se insere na cultura e cria sua identidade.
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Portanto, este estudo se sustenta na convivência e no desenvolvimento das crianças, de
forma a estimulá-las a serem mais lúdicas dadas as restrições apresentadas para a vivência do lúdico
neste tempo histórico.
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Resumo
Este estudo tem como objetivo analisar como o lazer é abordado na formação de professores da
Educação Básica, bem como sua aplicabilidade no cotidiano escolar. Para tanto, buscou-se
compreender a concepção que as pedagogas tinham sobre o lazer e a ludicidade (saberes), como os
mesmos eram aplicados em suas aulas (fazeres) e o impacto do Lazer no desenvolvimento acadêmico e
social das crianças no decorrer do ano letivo. A metodologia consta de pesquisa bibliográfica e
documental sobre as temáticas afins e pesquisa de campo com a realização de observação das aulas da
Educação Infantil e Fundamental I de duas escolas da cidade. Os dados foram coletados por meio de
questionário online junto aos professores (treze) e análise dos currículos de graduação das instituições
mencionadas pelos mesmos (sete instituições), com o objetivo de mapear o saber pedagógico no campo
do lazer. No presente momento, estão sendo realizadas as observações das aulas, com o objetivo de
analisar os fazeres pedagógicos no cotidiano escolar. Assim, o presente trabalho apresenta uma análise
preliminar dos dados obtidos no questionário junto às informações dos currículos estudados. Acreditase que a falta de formação específica na área instrumentaliza o lazer e o limita aos jogos com fins
pedagógicos em demasia, deixando de lado o caráter lúdico e o aprendizado naturalmente ocorrido
quando há inserção das atividades de lazer junto aos grupos de interesse. O aspecto educativo do lazer
não é reconhecido de forma direta pelas professoras, o que influencia em seus saberes e
consequentemente em seus fazeres pedagógicos em sala de aula, reforçando o caráter utilitarista do
lazer.
Palavras-chave: Formação; Jogo; Lazer.
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O PAPEL DO PROFESSOR ORIENTADOR NO
PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO TRABALHO DE
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INTRODUÇÃO
Nos últimos tempos desenvolver atividades de Iniciação Científica em sala de aula do
ensino básico significa uma caminhada em direção a formação integral dos alunos, pois eles
sentem-se motivados a vivenciarem atividades investigativas, que resultam na produção e/ou
recodificação de um conhecimento, sendo considerada uma estratégia importante na construção do
conhecimento significativo.
São várias as contribuições da Iniciação Científica no Ensino Fundamental, dando
autonomia aos estudantes, mas é preciso desenvolver a capacidade de tomar decisões e para que isto
ocorra é necessário que o conteúdo trabalhado esteja associado ao seu contexto social. Sendo assim,
o papel do professor, neste ponto, é estabelecer relações e comparações que os ajudam a tornar
significativa a aprendizagem.
Dessa maneira, a Rede Estadual de Educação de Pernambuco em 2016 pensou no Trabalho
de Conclusão do Fundamental (TCF), pensando no contato prévio com a pesquisa cientifica no
Ensino Fundamental. Assim de maneira voluntária os estudantes do 9º ano que estão avançando
para o Ensino Médio deverão elaborar um trabalho de pesquisa com base na investigação científica,
considerando problemáticas do seu cotidiano e do mundo. O objetivo da secretaria de educação é
despertar nos estudantes o interesse pela pesquisa, planejamento e investigação, a partir de algum
tema que o grupo tenha vontade de saber mais, diagnosticar, intervir na realidade. Os temas são
livre escolha dos grupos – que podem ser desenvolvidos individual ou em grupo de até seis
integrantes, e eles tem como ponto de apoio e orientação de um professor, que irá orienta-los com
seus projetos, que na maioria das vezes está ligado ao seu componente curricular e temáticas afins a
sua formação.
Bizzo (2002) afirma que o conhecimento científico se tornou uma exigência básica para o
convívio na atual sociedade. No entanto, para que possamos manter esse crescente avanço
científico, faz-se necessário formar os cientistas. Mas para formar cientistas é necessário ser
estimulada e vivenciada desde cedo, no intuído de estimular a curiosidade, ter a percepção dos
problemas que nos rodeiam e formalizar a construção de respostas norteadas pelo rigor científico.
Durante esse processo de iniciação cientifica, existe uma figura importante mediando esse
fazer científico, o professor-orientador, que tem um papel fundamental nessa construção, ele vai
orientar desde a escolha do tema, quanto ao percurso lógico e metodológico, análise dos dados e
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como apresentar essa pesquisa. Diante dessa prerrogativa, direcionarmos nosso olhar para a
construção do TCF e o papel do professor orientador nesse processo, onde objetivamos analisar os
desafios enfrentados pelos professores orientadores para a construção do TCF.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Ciência é um dos caminhos para entender o mundo. Investir na pesquisa científica é
buscar conhecer tudo que nos cerca. E a construção de novos conhecimentos e a presença das
novas tecnologias no nosso dia a dia, resultam em mudanças de amplitude global em todos os
setores da sociedade. Nesse novo contexto, cresce cada vez mais a importância do papel da
educação e da pesquisa científica e tecnológica para atender às necessidades e oportunidades que se
apresentam a cada momento. Investir na pesquisa é investir na qualidade de vida da sociedade.
Para que se atinjam os objetivos desejados com a introdução da iniciação cientifica na
educação básica, é preciso concentrar esforços na formação dos professores que precisam estar
conscientes de que a ciência não é só um conjunto de conhecimentos, mas sim um paradigma pelo
qual se vê o mundo. Para colocar o sistema educacional em novo patamar, próprio do novo século
que se inicia, o professor deverá ser um orientador de seus alunos no processo da descoberta e da
reflexão crítica.
Assim a Rede Estadual de Pernambuco configura a ideia do TCF para que o estudante junto
aos seus professores pense em um trabalho de cunho científico norteado por um plano de vôo. A
ideia do plano de vôo é nortear e direcionar o trabalho, onde ele precisa conter os seguintes
elementos: Tema, justificativa, problema, referencial teórico, metodologia, resultados e discussão,
produto, cronograma e referências. Estes são elementos estruturantes de toda pesquisa científica
independente se esta está sendo realizada no ensino fundamental ou no ensino superior. No entanto,
o elemento produto é um item novo. Este estaria relacionado ao elemento resultados, como algo
gerado pelos estudantes ao final de sua pesquisa. Este produto “pode ser um aplicativo, uma
exposição, uma maquete, um vídeo, entre outras possibilidades.” (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
DE PERNAMBUCO, 2016).
Para traçar esse percurso não podemos deixar de evidenciar a fragilidades da formação
docente no que tange a educação cientifica. No entanto, a integração entre a pesquisa e a prática
docente é indicada como necessária garante, mas podemos dizer que ainda é restrita e limitada, a
interação entre as instituições de formação de professores e a de pesquisa com as escolas, isto é, as

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3748

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

escolas e as universidades realizam poucos projetos em conjunto. Além disso, há pouca divulgação
da pesquisa nas escolas o que dificulta o acesso para professores da educação básica.
O movimento do professor pesquisador não é uma onda passageira, pois a pesquisa é
fundamental para o desenvolvimento profissional do professor. Segundo esses autores, a pesquisa
favorece o desenvolvimento do professor como agente de mudança e de produção da teoria crítica
em educação. A pesquisa ajuda a encontrar soluções e a lidar com pressupostos e representações,
torna o professor produtor do conhecimento e não apenas consumidor. Pesquisas realizadas com
professores da educação básica indicam que os docentes estão interessados aos resultados de
pesquisa.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O TCF foi implementado com a ideia de desenvolver pesquisa no ensino fundamental anos
finais, trazendo a pesquisa de maneira frequente para sala de aula. A pesquisa foi desenvolvida com
32 professores orientadores do TCF de escolas estaduais das 16 Gerências Regionais de Educação
de Pernambuco (GRE) dos diversos componentes curriculares. A escolha por esse público foi ter
uma representatividade de professores de toda região do estadual, com o intuito de identificar os
desafios por eles encontrados durante o processo de orientação. Para melhor conhecer os desafios
enfrentados pelos professores na orientação TCF, optamos por aplicar um questionário composto 05
perguntas abertas. Este questionário foi aplicado após a conclusão e apresentação dos seus TCFs no
ano de 2019.
Para Amaro, Póvoa e Macedo (2005) o uso de tal instrumento de coleta de dados, está
ancorada nas ideias de quando afirmam que “o uso de questionários tem se mostrado uma
ferramenta importante no recolhimento e análise de dados”. Utilizando questões abertas e não
fechadas, incide do fato de termos tido o intuito de conhecer um pouco mais as impressões dos
nossos sujeitos de pesquisa, tendo como elemento as questões abertas que proporcionam uma maior
liberdade de resposta com mais profundidade. Antes das perguntas listadas abaixo, perguntamos a
regional ao qual pertence (GRE) e sua formação inicial, qual componente curricular leciona. As
demais perguntas respondidas pelos professores foram:
1. Em algum momento de sua prática pedagógica você já havia realizado algum
trabalho de iniciação cientifica com seus estudantes?
2. Quais as dificuldades enquanto professor orientador para realizar o trabalho de TCF?
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3. Qual etapa do TCF foi a mais fácil realizar?
4. Qual etapa do TCF foi a mais difícil realizar?
5. Para você qual a importância da pesquisa científica ser realizada ainda no ensino
fundamental?
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Ao analisar os 32 questionários, sendo 2 representantes de cada uma das 16 Gerências
Regionais de Educação de Pernambuco, no intuito de ter uma representatividade de todas as regiões
do estado. Iniciamos perguntando quanto a formação dos professores orientadores, nos deparamos
com uma grande diversidade, tendo em sua maioria 9 professores com formação em ciências
biológicas, 8 em letras e 5 de matemática, já educação física tivemos 3, em história também 3, 2 de
geografia e 2 de pedagogia. Quando perguntamos se em sua prática pedagógica se realizam
trabalhos de iniciação cientifica, tivemos 66% afirmando que sim e 34% nunca desenvolveram
atividades de iniciação a pesquisa com seus estudantes. Este dado salienta a importância de
oportunizar o contato com a pesquisa científica no ambiente escolar.
Ao perguntar se existe dificuldade em desenvolver o TCF como orientador a maioria dos
professores 34% afirmaram que o tempo pedagógico é o principal entrave para desenvolver o
trabalho de orientação, com 22% vem a falta de interesse dos estudantes par desenvolver a pesquisa
com eficiência, onde 19% descreve a falta de conhecimento sobre o desenvolvimento e as etapas de
uma pesquisa que é visto como uma dificuldade para o professor, vendo que 16% considera difícil
fazer eles entenderem que a escrita necessita ser mais rebuscada e que é necessário a busca de
referências bibliográficas que respalde a pesquisa, já 9% destaca que a falta de recursos dificulta a
realização da pesquisa.
Quando indagados quanto a etapa mais fácil de ser desenvolvida durante o processo de
orientação do TCF, os sujeitos de pesquisa apontaram algumas, dentre elas: 38 % com a escolha do
tema, 31% pesquisa de campo, 22% apresentação da pesquisa, 6% a pesquisa bibliográfica e 3% a
construção do produto final.
Ao perguntar sobre a fase difícil do processo de orientação, foram elencadas algumas
situações: 41% fala do processo de escrita acadêmica, preocupados com a busca de referências
bibliográficas e informações confiáveis pelos estudantes, uma vez que os alunos desenvolvem com
frequência a pesquisa via internet em sites não confiáveis com o típico copiar e colar. Então mudar
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esse processo de escrita, leitura e interpretação é visto como a fase mais difícil do processo, de fato,
escrever um texto científico requer uma apropriação da linguagem formal, bem como a revisão de
literatura irá apresentar e situar o leitor a respeito das discussões em torno do tema e problema
proposto pela pesquisa, em sequência com 28% o produto final, que deve estar presente no final da
pesquisa, já com 22% a apresentação da pesquisa também é visto como fase difícil, uma vez que os
estudantes precisam desenvolver sua autonomia e protagonismo para apresentar o que foi
pesquisado durante o trabalho, com 6% temos a definição da metodologia desenvolvida, fazer com
que os estudantes perceba que é necessário elaborar plano de vôo e 3% afirma dificuldade em eles
definirem o tema, tendo a consciência que será importante pesquisar sobre algo que esteja
inquietando-os e/ou presente no seu dia a dia.
Diante da importância do professor orientador, é imprescindível que o mesmo esteja
presente durante todo o processo de construção, para isso será necessário divulgar esses dados
mostrando as necessidades dessa figura no TCF, repensando algumas ações para dar condições de
desenvolver um trabalho de excelência. Temos como última questão o que os professores
orientadores dizem sobre o desenvolvimento da pesquisa cientifica durante o Ensino Fundamental
Anos Finais. Eles descrevem que o incentivo a pesquisa é o grande ganho durante o fazer do TCF,
colaborando para o protagonismo e autonomia dos estudantes, além de colaborar no processo de
leitura, escrita e interpretação de dados para que os mesmos possam entender as problemáticas que
o cercam e buscar elementos que possam justificar, minimizar e/ou sanar problemas. Mas existe
vários elementos que devem ser considerados e um dos mais importante é dar subsídio aos
professores orientadores, que relatam que sua formação inicial não nos deu condições de ser e
desenvolver pesquisas em sala de aula.
CONCLUSÕES
Durante a pesquisa destacamos a figura do professor orientador como aquele que orienta
seus estudantes a trilhar os caminhos da pesquisa, auxiliando-os na elaboração das “hipóteses,
testem-nas, organizem os resultados obtidos, reflitam sobre o significado de resultados esperados e,
sobretudo, o dos inesperados, e usem as conclusões para a construção do conceito pretendido. O
orientador de pesquisa deve ser visto como alguém que acompanha os passos de seu orientando, um
leitor, não alguém que escreva/pesquise em lugar do aprendiz, nem alguém que o convoque para
trabalho alheio. Essa pesquisa nos revelou que muitos são os desafios enfrentados pelos professores
estudantes na ocasião da construção do seu trabalho de pesquisa científica durante o ensino
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fundamental. Desafios estes que vão desde o entendimento do que de fato é uma pesquisa científica
até a compreensão de como fazê-la. O desenvolvimento da pesquisa científica, a escrita do texto
científico é sem dúvidas, o maior desafio dos estudantes e orientadores. Fazer os estudantes
entenderem a lógica desta escrita, a necessidade da coerência e coesão das ideias demonstrou ser
algo de extrema dificuldade para os estudantes investigados. Esta dificuldade evidencia um dos
maiores problemas enfrentados pela maioria dos estudantes brasileiros, a leitura e a escrita de
textos, especialmente os científicos.
Dessa forma, podemos pensar na relevância do TCF e do professor orientador para a
formação humana integral descrita na BNCC (BRASIL, 2017), que também traz o pensamento
científico e o ensino por investigação como competências gerais para construção humana. Assim
destacamos o TCF e sua contribuição na leitura, pesquisa, interpretação e ampliação da visão de
mundo. Acreditamos que trazer a pesquisa para o universo da educação básica, além de possibilitar
a aproximação dos estudantes com a ciência, possibilita aos estudantes, uma melhoria significativa
em todos os componentes curriculares. Entretanto, não podemos esquecer que para colaborar com a
diminuição das dificuldades dos orientadores na realização dos seus trabalhos de pesquisa científica
com seus alunos, temos também que oferecer meios para que estes possam ser feitos com eficiência
e qualidade.
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Resumo
São várias as contribuições da iniciação científica no Ensino Fundamental, dando autonomia aos
estudantes, mas é preciso desenvolver a capacidade de tomar decisões e para que isto ocorra é
necessário que o conteúdo trabalhado esteja associado ao seu contexto social. Sendo assim, o papel do
professor, neste ponto, é estabelecer relações e comparações que os ajudam a tornar significativa a
aprendizagem. O trabalho de conclusão de curso do Ensino Fundamental Anos Finais é uma iniciativa
para as Escolas Estaduais de Ensino Fundamental de Pernambuco e tem como objetivo proporcionar
aos estudantes situações que possibilitem a abordagem de procedimentos científicos, levando-os a
pensar, questionar, pesquisar e refletir sobre situações do dia-a-dia. O objetivo deste trabalho é analisar
como o trabalho de conclusão de curso do Ensino Fundamental Anos Finais está sendo desenvolvida
nas Escolas da rede estadual de PE e o papel do professor orientador nesse processo de construção. O
levantamento de dados foi através de aplicação de um questionário. Os sujeitos da pesquisa foram 32
os professores orientadores das 16 gerencias regionais. Os dados foram organizados de acordo com as
respostas dos questionários que tinha 5 questões abertas e fechadas. Destacando a relação entre a
pesquisa e a prática pedagógica dos entrevistados, as dificuldades e facilidades percebidas pelos
docentes diante da desenvoltura dos estudantes durante o desenvolvimento do TCF e a importância da
pesquisa cientifica no ensino fundamental. Percebemos que a figura do professor orientador é de
grande importância no que diz respeito a orientar a busca por referencias bibliográficos, a escrita
acadêmica, a interpretação de dados e a busca por respostas a questões que os inquietam, contribuindo
para a formação integral humana dos estudantes.
Palavras-chave: Professor; Iniciação científica; TCF; Ensino Fundamental.
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INTRODUÇÃO
As políticas públicas, historicamente, impactam o modo como as escolas atuam, afetando
currículo e comunidade escolar como um todo. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
(BRASIL, 2018a), é um documento que está modificando e transformando a educação no Brasil. A
área da Ciências da Natureza, no Ensino Fundamental, por meio da BNCC modificará a estrutura
curricular da disciplina de Ciências, possibilitando a articulação dos conhecimentos químicos,
físicos e biológicos e que, de forma gradativa, envolva as demandas cognitivas mais complexas,
preparando o estudante para o Ensino Médio.
O Ensino de Ciências da Natureza é essencial para o desenvolvimento da sociedade, com o
desenvolvimento de habilidades efetivas, com a formação de estudantes reflexivos, críticos e
capazes de serem protagonistas de transformações do século XXI (RODEN; WARD, 2010).
Conforme Saviani (2006), a educação deve ir além do conhecimento técnico e científico, deve ser
integral ao ser humano, tanto no âmbito intelectual como emocional. Esta formação integral, é
reforçada pela BNCC. Ao estudar Ciências, para a BNCC (BRASIL, 2018a), os alunos devem
aprender também sobre si mesmos, bem como sobre a diversidade de processos, relacionando a
evolução e manutenção da vida, e sobre o mundo, o que possibilita que os alunos compreendam o
mundo em que vivem.
O presente trabalho faz parte de um corte do referencial teórico da pesquisa de
doutoramento, relacionando-a com algumas análises de dados previamente realizadas. O objetivo é
apresentar discussões parciais da pesquisa quanto ao processo de formação reflexiva dos
professores, o qual corrobora com a pesquisa de doutoramento que busca investigar como ocorre o
processo de formação dos professores de Ciências do Ensino Fundamental anos finais, em Sinimbu,
Vera Cruz e Passo do Sobrado, municípios do estado do Rio Grande do Sul, perante o processo de
formação continuada para o ensino de Ciências na perspectiva das novas exigências apresentadas
pela BNCC.
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E O PROCESSO REFLEXIVO
O atual momento educacional vivido pelo Brasil, sob a perspectiva da implementação da
BNCC, que aponta uma formação integral do aluno, se propõe repensar o modo que se aprende e,
consequentemente, o modo que se ensina. Este movimento, propõem mudanças tanto na formação
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inicial como na continuada dos professores. O Movimento pela Base Nacional Comum Curricular
(2019) complementa:
Essa mudança exige um planejamento cuidadoso das formações, iniciais e
continuadas, a fim de que os professores sejam plenamente capacitados para inovar
nas práticas pedagógicas, manter um canal de escuta aberto com os alunos e aprimorar
suas próprias habilidades, tanto profissionais quanto pessoais. (MBNC, 2019, p. 3)

A profissão de professor e seu exercício não se encerram ao concluir o curso de licenciatura.
A evolução da sociedade exige o aperfeiçoamento constante do profissional da educação. Conforme
Herneck e Mizukami (2002) programas de formação continuada têm se acentuado como forma de
capacitar os professores para o exercício de suas atividades, visando qualidade e melhoria de
ensino.
Conforme o Ministério de Educação, MEC (BRASIL, 2018b), para um alinhamento das
diretrizes à Base Nacional Comum Curricular, propõe-se uma linguagem comum sobre o que se
espera para formação dos professores, tanto inicial como continuada. A formação continuada
fortalece a profissionalização de quem trabalha na educação.
Tardif (2011) convida a repensar sobre aspectos subjetivos do professor, como os seus
saberes e a sua prática docente. Os professores são sujeitos que possuem saberes específicos de seu
ofício e de seu trabalho. Nesta linha de subjetividade, o autor reflete sobre o fato do professor ser
responsável pela formação alheia e ter competência para tal, porém o mesmo não se reconhece
como competente para atuar em sua própria formação contínua.
Para Chantraine-Demailly (1997), a formação contínua visa a melhora da qualidade do
sistema de ensino, que passa pela natureza da prestação do ensino. A autora, dialoga com Tardif,
que apresenta os saberes docentes quando elenca competências da profissão docente, sendo estas:
Competências éticas, Saberes científicos e críticos, Saberes didáticos, Competências dramáticas e
relacionais, Saberes e saber-fazer pedagógicos e Competências organizacionais. O professor
articula no seu cotidiano todas estas competências para o oficio docente e a formação continuada é
uma forma de contribuir para o domínio dos saberes e das competências exigidas da profissão.
Para que ocorra a mudança de método para melhoria da prestação do ensino, conforme
Chantraine-Demailly (1997), é preciso que o professor de algum modo se sinta pressionado, seja
pelos estudantes ou pelo sistema que está inserido. Além da pressão externa para a evolução da
prestação do ensino, o professor precisa ter vontade de mudar de método, pois a sua segurança
profissional sofrerá alterações. Alguns professores utilizam de sua segurança para usufruírem da
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energia disponível para a inovação em sala de aula, não necessitando assim de um fator externo
para a mudança (CHANTRAINE-DEMAILLY, 1997).
Na atualidade a formação continuada de professores, conforme Serra (2012) deve priorizar a
construção de conhecimentos e teorias sobre a prática docente. O momento da formação
continuada, conforme o autor deve partir de uma reflexão crítica e ser contextualizado na prática
educativa do professor.
Seixas et. al (2017), arrolam sobre a formação docente e os desafios do Ensino de Ciências,
salientam a necessidade da formação permanente associada a carências da formação inicial.
Evidentemente uma formação inicial não supre todas as demandas posteriores da atuação, e por
tanto a carência da articulação do saber-fazer e a velocidade que as informações na sociedade atual
se dispõem, impactam e reforçam a necessidade da formação contínua.
Para Maldaner (2000) é o professor que deve ser o protagonista do seu processo de formação
continuada:
Os processos de formação continuada já testados e que podem dar respostas positivas
têm algumas características relevantes: os grupos de professores que decidem “tomar
nas próprias mãos” o tipo de aula e o conteúdo que irão ensinar, tendo a orientação
maior – parâmetros curriculares por exemplo –, como referência e não como fim; a
prevalência dos coletivos organizados sobre indivíduos isolados como forma de ação;
a interação com professores universitários, envolvidos e comprometidos com a
formação de novos professores; o compromisso das escolas com a formação
continuada de seus professores e com a formação de novos professores
compartilhando seus espaços e conquistas...” (MALDANER, 2000, p. 25)

Silva e Bastos (2012), refletindo sobre a formação continuada de professores no Ensino de
Ciências, consideram que esta necessita partir e acontecer de forma institucionalizada, por meio de
políticas públicas, composta por um plano de trabalho para que o profissional da educação possa
progredir no processo de aprendizagem e de ensino. Os autores destacam que na área do Ensino de
Ciências é defendida a formação que tenha como objetivo o desenvolvimento de diferentes
competências profissionais:
Destaca-se, assim, que diferentes pesquisadores da área de Ensino de Ciências
defendem que a formação continuada de professores desse campo do conhecimento
precisa perseguir os objetivos de: ampliar a autonomia docente; fomentar o trabalho
em equipe; integrar teoria e prática; e considerar a escola como espaço privilegiado
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para a formação docente, através de sua parceria educativa com a universidade
(SILVA e BASTOS, 2012, p.185).

Legitimando as considerações quanto ao processo de formação continuada do professor,
tanto de forma geral como específico para o Ensino de Ciências, Perrenoud (2002) aponta a
formação reflexiva do professor como um privilégio para os atuantes na profissão. O autor salienta
que por muito tempo a formação continuada desconsiderou os saberes e as práticas dos professores
já em exercício, o que provocou um distanciamento das teorias com as práticas.
Perrenoud (2002), aportado na teoria de Schön, nos denota que esse processo reflexivo sobre
a ação pode preparar o profissional, mesmo que não intencional, para uma reflexão na ação de
forma ágil. Outro aspecto salientado, é de que a reflexão sobre a ação por vezes é uma reflexão na
ação, mas que ocorre de forma futura, devido as peculiaridades do objeto em reflexão.
As necessidades e os fatores de reflexão são múltiplos e tão diversificados quanto os
profissionais; ela pode ser a forma de agir, como a fonte de sentido deste profissional. O contexto e
os incidentes que permitem e/ou potencializam refletir são diferentes para cada ser humano. A
sensibilidade para a reflexão é variável conforme o profissional, diferentes filtros são executados
pelo professor para refletir e diferentes as formas de reflexão. A reflexão na ação, pode ser
manifestada de imediato pelo professor na sala de aula, como também não ter nenhuma
verbalização, o movimento com que o professor realiza esta reflexão é único e particular seu. A
reflexão sobre a ação ainda é mais ampla e com mais particularidade, esta pode acontecer em sua
casa, na troca de experiências com colegas, em um planejamento didático, em qualquer contexto
que o profissional estiver disposto a refletir sobre algum objeto (PERRENOUD, 2002).
A reflexão ocasional é natural de qualquer profissional, mas conforme Perrenoud (2002)
esta precisa se tornar uma prática metódica e regular para existir a condução de mudanças. Tornarse um professor reflexivo é ir além da reflexão espontânea, e continuar refletindo para progredir e
evoluir, mesmo não estando em dificuldade ou situação de crise. A reflexão contínua constrói novos
caminhos e oportunidades, conhecimento que é revertido na ação pedagógica e na ampliação dos
saberes docentes.
PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
Propôs-se nesse trabalho a articulação de referenciais teóricos que englobam o a Formação
continuada de professores, o Ensino de Ciências, a BNCC e o professor reflexivo. Os estudos
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bibliográficos estão atrelados a pesquisa de campo, com professores, a qual visa analisar e discutir
“Quais os desafios e perspectivas para a implementação da BNCC no Ensino de Ciências?”
A metodologia utilizada para desenvolvimento da pesquisa é a de pesquisa qualitativa,
sendo que a proposta desta pesquisa possui o professor como foco principal e, é valorizada para
obter a análise dos dados da investigação. Esteban (2010) defende que a pesquisa qualitativa através
de uma abordagem subjetiva, interpreta os fenômenos e atribui significado a estes. Os dados são
analisados por meio das respostas desenvolvidas individualmente e realizada a Análise Textual
Discursiva (ATD), conforme Moraes e Galiazzi (2013).
Discute-se neste trabalho, as reflexões dos professores participantes da pesquisa quando
questionados sobre a necessidade de o professor refletir sobre o processo de ensino e quais
reflexões fazem parte de sua prática docente cotidiana.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os resultados obtidos na investigação, são respostas coletadas dos profissionais participantes
da pesquisa. Ao serem questionados sobre a necessidade da reflexão do professor sobre o processo
de ensino, obtém-se unanimemente que o professor necessita refletir sobre sua prática docente e
como ensina. Cabe salientar que estas respostas estão atreladas com o quando o professor faz a sua
reflexão sobre o ensinar. O excerto abaixo, extraído do questionário de um dos professores
participantes evidencia:
“Certamente, as aulas precisam ser revistas diariamente levando em consideração
aspectos como os diferentes tipos de alunos que recebemos e a realidade de cada
escola. As metodologias também devem ser distintas uma vez que cada aluno aprende
a

fixar

os

conteúdos

de

diferentes

maneiras.

No dia-a-dia procuro sempre me colocar no lugar do aluno, fazendo as seguintes
perguntas a mim mesmo: o que é interessante saber, por que preciso saber sobre isso e
como poderia trabalhar sobre determinado assunto utilizando uma linguagem acessível
para ele.” (Professor 01, 2019).

No excerto extraído da resposta do participante identificada por professor 01, pode-se
verificar que a reflexão faz parte do cotidiano profissional e que a mesma é motivada pelo interesse
do estudante. Outro professor participante, identifica como as situações impostas pela sociedade e
as necessidades reais dos estudantes, o levam a ser um profissional reflexivo, conforme o próximo
excerto:

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3759

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

“Somos instigados diariamente com inúmeras situações impostas pela sociedade e isso
nos leva a refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem, do que deve ser
trabalhado a forma de abordar tal conteúdo e o objetivo desse trabalho. Sabemos que o
aluno realmente aprende de forma plena quando o conteúdo trabalhado vem de
encontro com sua realidade e suas experiências; dessa forma, devemos adaptar a
forma de ensino com o tempo e a bagagem de cada aluno, respeitando o ritmo de
aprendizagem de cada um deles. A busca de um resultado satisfatório nos faz inovar,
criar e planejar usando metodologias que despertam a curiosidade, o interesse e a
relação de interdisciplinaridade, unindo, na medida do possível a teoria com a prática,
e, quando presenciamos o desenvolvimento de nossos alunos, temos a certeza que
estamos no caminho certo.” (Professor02, 2019).

Ao analisar estes textos, salienta-se que o elemento principal para o professor ser reflexivo e
repensar sua prática docente é o estudante. As relações necessárias para que o ensino seja efetivo,
de acordo com as mudanças da sociedade e o contexto que se encontram, são os motivadores do
processo reflexivo. O professor, preocupa-se com a necessidade da aprendizagem por parte dos
estudantes, e para tanto realiza reflexões cotidianas para que o ensinar seja eficiente e possa atingir
o maior número de estudantes com resultados satisfatórios.
O processo de tornar-se profissional reflexivo é constante, e, identifica-se que o mesmo é
espontâneo por parte dos professores e não possui um método procedimental descrito por algum, ou
seja, torna-se algo natural conforme as necessidades urgem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É evidente a necessidade de fomentar a prática reflexiva e que a mesma possa ser
compartilhada pelos pares e se torne ofício da prática docente. Esse movimento de convocar os
professores a refletirem sobre a reflexão, frente as atuais mudanças curriculares que surgem e as
necessidades da sociedade, mostrou-se com potencial para outros desdobramentos. O professor
necessita adaptar-se às mudanças e a reflexão na ação e sobre a ação é uma das formas de estar
aperfeiçoando seu trabalho. A formação continuada e procedimentos de reflexão podem auxiliar
para o professor tornar-se um profissional reflexivo cotidianamente, e para tanto, dará continuidade
à pesquisa.
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Resumo
O presente trabalho apresenta algumas reflexões acerca do cenário atual da formação docente
continuada, o ensino de ciências e a prática reflexiva do professor. Ser um professor reflexivo é de
grande importância frente ao contexto de sociedade que encontramos hoje e para isso alguns aspectos
históricos devem ser considerados. Atualmente vivemos as reformulações curriculares com a BNCC
vigorando em todo país e estudantes que necessitam o desenvolvimento de habilidades e competências.
A área da Ciências da Natureza, no Ensino Fundamental, por meio da BNCC modificará a estrutura
curricular da disciplina de Ciências, possibilitando a articulação dos conhecimentos químicos, físicos e
biológicos e que, de forma gradativa, envolvam demandas cognitivas mais complexas, preparando o
estudante para o Ensino Médio. O Ensino de Ciências da Natureza é essencial para o desenvolvimento
da sociedade, com o desenvolvimento de habilidades efetivas, com a formação de estudantes reflexivos,
críticos e capazes de serem protagonistas de transformações do século XXI. Este trabalho é um recorte
de uma tese de doutorado em andamento a qual investiga o processo reflexivo do professor. A
investigação se deu por meio de questionário para professores participantes da pesquisa, dos
municípios de Sinimbu, Vera Cruz e Passo do Sobrado, do estado do Rio Grande do Sul. A pesquisa de
caráter qualitativo se analisa por meio da Análise Textual Discursiva e busca discutir sobre a
necessidade de o professor refletir sobre o processo de ensino e quais reflexões fazem parte de sua
prática docente cotidiana. Foi possível identificar, por meio dos questionários que a reflexão é parte do
cotidiano profissional do professor e está atrelada principalmente com as necessidades dos estudantes.
É evidente a necessidade de fomentar a prática reflexiva e que a mesma possa ser compartilhada pelos
pares e torne-se ofício da prática docente.
Palavras-chave: BNCC; Formação Continuada; Ensino de Ciências; Prática Reflexiva;
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O QUE A GENTE FEZ É O QUE FAZEM COM A GENTE,
NÉ, PROFESSORA? NÃO É ASSIM QUE TEM QUE
FAZER?
Mônica Machado Neves Ramos – IFFluminense
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INTRODUÇÃO
Na formação inicial docente, a relação teoria e prática é pauta de estudos, discussões,
leituras, falas e escutas. E todas as falas são carregadas de experiências, sejam tais experiências as
dos professores atuantes nos cursos, ou dos alunos em formação, que trazem consigo as vivências
acumuladas ao longo da trajetória escolar. Considerando que “a docência é uma profissão que se
aprende desde que se entra na escola, pela observação do comportamento dos nossos professores”
(FORMOSINHO, 2009, p. 95), as vivências dos alunos com e sobre a atuação dos professores são
elementos constitutivos da formação da identidade docente.
O dilema entre a racionalidade técnica e a racionalidade prática parece persistir ao longo do
tempo, retroalimentando as discussões acerca do tema, trazendo desafios a serem pensados no
âmbito de toda a formação docente, seja ela inicial ou continuada. E, “tudo indica que na raiz desse
dilema está a dissociação entre os dois aspectos indissociáveis da função docente: a forma e o
conteúdo.” (SAVIANI, 2009, p. 151). Indissociar a forma e o conteúdo tem sido um desafio
didático nos cursos de licenciatura, na ação direta com os alunos e no compromisso com a formação
docente, assim como na leitura e desenho curricular dos cursos, junto aos demais professores.
O confronto entre as experiências com e sobre a atuação docente, vivenciadas pelos
licenciandos, configura-se como tema extremamente importante e relevante à análise sobre o
processo de constituição dos novos professores. Eis o desafio posto: problematizar a forma e
conteúdo à luz de uma concepção sobre a formação docente.
E sobre esse desafio pairam não só diferentes concepções, mas ações didáticas a serem
(re)construídas no imaginário, quase coletivo, dos alunos em formação e dos professores que, por
excelência, formam os novos formadores. O ciclo de formação precisa ser problematizado, posto
em xeque, discutido e analisado.
O presente trabalho, relato de uma experiência vivida com uma turma de formação de
professores, toca nesse ponto, silencioso ou silenciado em alguns espaços da instituição escolar,
mas vívido nas salas de aula, nos diálogos clandestinos entre os alunos: a prática dos professores
que formam professores, entre o que dizem e o que fazem.
A proposta deste trabalho não é discutir a justaposição entre teoria e prática dos professores
formadores, mas trazer à tona a necessidade de dialogar sobre a prática que se manifesta para além
dos discursos, materializada numa cultura escolar de reprodução observada através do
comportamento dos alunos, que literalmente copiam e (re)produzem os gestos e as falas que tanto
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discutem e criticam utilizando as dotadas ferramentas da linguagem pedagógica bem aprendida,
dizendo tudo o que nós, professores, gostaríamos de ouvir ou ler.
Sem a pretensão de discutir o tema teoria e prática em sua forma conceitual, sob as bases
legais que orientam os cursos de formação docente no nosso país, o que aqui se apresenta é uma
situação vivida com os alunos em formação que nos leva a (re)pensar as práticas dos formadores,
considerando que ainda há muitas lacunas entre o que se diz e que se faz.
Colocar à mesa das discussões a pauta sobre quem é e como se forma o formador é trazer
para o cenário a prática do processo de reflexão sobre a construção da identidade docente, que
parece estar sendo fortemente formada, não pelos saberes experienciais, que constituem “a cultura
docente em ação” (TARDIF, 2012, p. 49), mas pelas experiências pedagógicas modeladas numa
cultura escolar de reprodução de ações, de falas e gestos, dando ao professor a imagem de executor
de tarefas (FÁVERO E TONIETO, 2010).
OS SUJEITOS DO PROCESSO E A PROPOSTA DE TRABALHO
A experiência de trabalho se deu com a turma do segundo período de Formação de
Professores, composta por alunos dos Cursos de Licenciatura em Química, Física e Biologia, no
Instituto Federal Fluminense (IFFluminense) Campus Cabo Frio/RJ, no segundo semestre do ano
letivo de 2019, no componente curricular Ensino de Ciências da Natureza. A turma, inicialmente
composta por quarenta e cinco inscritos no componente curricular, findou o período com trinta e
quatro alunos. A maioria da turma é composta por alunos jovens recém saídos da Educação Básica,
e uns poucos alunos mais velhos, afastados há mais tempo do convívio escolar enquanto alunos,
mas que mantiveram a convivência nesse cenário, acompanhando a vida escolar dos filhos,
conforme os relatos durante as aulas.
O componente curricular em questão tem como proposta trabalhar a concepção de ensino,
relacionando-o ao ensino de ciências no Brasil, estabelecendo um paralelo entre tendências e
pressupostos metodológicos. Para o cumprimento dos seus objetivos, os temas circulam no campo
da ação docente e da alfabetização científica, promovendo leituras, análises e discussões sobre o
desenvolvimento profissional, mais especificamente sobre o que entendemos por ensino e por
ensinar. Os temas são embasados em autores de referência nas áreas, e livros e artigos circulam
pelas mãos e vistas de todos. A leitura e a participação coletiva nas discussões ainda são desafios; a
falta delas é um problema a ser vencido na formação.
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Na formação inicial, com esta turma e com outras já vividas, as leituras ainda estão sob o
esteio do que é preciso ler para saber responder aos diferentes instrumentos avaliativos; ou no
quanto é preciso ler para saber o mínimo necessário estabelecido pelo professor. Entre as capas dos
livros ou páginas dos artigos a seleção e escolha dos parágrafos para a leitura vão se firmando sob
as palavras proferidas nos discursos dos professores, construindo o vocabulário específico que não
pode ser esquecido nos argumentos apresentados nas provas. É a reprodução da fala, sem
argumentos identitários. E de fala em fala, todos concordam e escrevem que “ensinar não é
transferir conhecimento” (FREIRE, 1996, p. 25).
Trabalhando com o referido livro de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia: Saberes
necessários à prática educativa, lemos a continuidade desta fala, muitas vezes omitida ou esquecida
após a vírgula que compõe a sequência da ideia. Se ensinar não é transferir conhecimentos, o que é?
Freire nos responde dizendo que é “criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”
(ibid).
Criar possibilidades, condições. Eis a base do trabalho pedagógico.
E foi exatamente com a proposta de que os alunos criassem as possibilidades de
aprendizagem, que a força da reprodução se mostrou impecavelmente inalterada, mesmo diante da
beleza dos discursos.
A tarefa era a seguinte: os alunos, em grupo, deveriam ministrar uma aula, ou melhor, criar
condições de aprendizagem, para a própria turma. O tema a ser selecionado por cada grupo deveria
ser algum dentre os já trabalhados na turma pelos professores das áreas de Ciências (Química,
Física e Biologia). É certo que a turma logo se preocupou com a forma e a nota, uma vez que,
estando no segundo período do curso, ainda não há elementos suficientes para o preparo técnico de
uma aula. E como parte do processo avaliativo, o combinado foi que a tarefa valeria 2,0 pontos,
mas, para a pontuação total, seria necessário ministrar a aula e participar das aulas dos colegas. O
ponto não seria definido pela forma da aula, mas sim, pela tarefa cumprida, considerando que ela
exigiria um esforço de pensamento e preparo. A essência da tarefa estava no depois, ou seja, na
análise individual e coletiva das situações de aprendizagem proporcionadas, num movimento de
reflexão sobre a ação. O ponto estava simplesmente garantido, mas a intenção era provocar a
análise reflexiva, necessária à formação, apurando o olhar sobre o próprio fazer.
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O RESULTADO DO TRABALHO
Nos dias agendados, os grupos se apresentaram. E foi essa mesma a sensação: uma
apresentação; um teatro apresentado sob a forma de monólogos coletivos.
No início do semestre, os alunos foram levados a pensar e discutir, à luz das experiências, o
que entendiam por ensinar e qual o sentido social de ensinar ciências. Essa foi uma atividade que
teve como fruto excelentes textos produzidos, que foram debatidos e, mais tarde, organizados num
portfólio, tendo garantida a análise das experiências à luz das produções teóricas selecionadas para
tal. Mas, nas apresentações do que chamaram de aula, essas mesmas ideias não apareceram, não
sustentaram o fazer, o produzir.
As aulas ministradas pelos grupos, sem a pretensão de que fossem tecnicamente desenhadas,
não trataram da questão do ensino, o que seria o objetivo primeiro de todas elas: ensinar alguma
coisa a alguém, considerando que o ensino está diretamente articulado à aprendizagem (RIOS,
2010), e que, por isso, exige, necessariamente, relações e mediação.
Nos monólogos coletivos, coisas foram ditas aos colegas/alunos e apresentadas nos
belíssimos slides. Mas as falas, impregnadas pelos modelos, firmavam o lugar do protagonismo
docente, sem a menor consideração com o aluno. Ouviu-se dizer: “eu vou falar sobre”, “olha, tem
muito assunto e, como o tempo é curto, vou correr um pouquinho”, “vou apresentar agora a minha
parte da aula”, “eu acabei”, “alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei?”, “isso aqui é o
mais fácil, o resto é complicado”. E foram tantas outras coisas ditas, mas todas contrárias às
escritas nos exercícios e avaliações.
Então, após todos os grupos se apresentarem, garantindo a pontuação que compunha a nota
do período, foi a vez do trabalho didático, considerando que
Se não há ensino sem aprendizagem, pode-se concluir que o professor – ensinante –
aprende no processo de ensinar, aprende sempre. Entretanto, seu
aprendizado é diferente do aprendizado dos alunos – há uma especificidade em seu
trabalho e é para ela que se volta a Didática (RIOS, 2010, p. 54).

A discussão circulou sobre essa especificidade do trabalho, na tentativa de reconstruir o
conceito de aula, de ensino e de ensinar, teoricamente já desenvolvidos. Mas, o que mais chamou a
atenção, foi ouvir que “o que a gente fez é o que fazem com a gente, né, professora? Não é assim
que tem que fazer?” . E essa fala de um dos alunos, corroborada pelos demais com as sacudidas de
cabeça, olhares, interjeições e onomatopéias que representam concordância, trouxe a simbologia do
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espelho para a prática pedagógica. Quem somos e onde estamos nós, professores das licenciaturas,
na formação dos futuros professores?
Fala-se, excessivamente, a respeito da necessidade de desenvolver nos alunos a capacidade
de aprender a aprender, mas, “nos cursos de formação de professores, a tarefa dos docentes é
ensinar a ensinar” (RIOS, 2012, p. 55), o que não é exclusividade dos professores da área
pedagógica. A organicidade e a coerência no processo de ensinagem surgem como contínuo desafio
aos professores formadores. É certo que “a percepção que o aluno tem de mim não resulta
exclusivamente de como atuo mas também de como o aluno entende que atuo” (FREIRE, 996, p.
109). E esse processo de entendimento com e sobre o outro se dá pela força do diálogo que gera a
reflexão, considerada não como um ato rotineiro de pensar, mas como “uma forma especializada de
pensar” (ALARCÃO, 1996 , p. 175). Dewey (1959 apud FÁVERO E TONIETO, 2010, p.47)
também distingue o ato rotineiro de pensar da reflexão dizendo que ela “não é simplesmente uma
sequência, mas uma consequência – uma ordem de tal modo consecutiva que cada ideia engendra a
seguinte como seu efeito natural e, ao mesmo tempo, apoia-se na antecessora ou a este se refere”.
A concepção de Dewey traz à reflexão a ideia de ação em movimento sobre as experiências
vividas. Considerando que é “a partir dos saberes experienciais que os professores concebem os
modelos de excelência profissional dentro de sua profissão” (TARDIF, 2012, p. 48), a prática
cotidiana dos professores formadores precisa proporcionar situações e experiências de
aprendizagem que retraduzam a concepção de prática pedagógica, implicando na consideração de
que “o pensamento, as competências e os saberes dos professores não são vistos como realidades
estritamente subjetivas, pois são socialmente construídos e compartilhados” (ibid, p.233). E isso
será possível quando a prática cotidiana dos professores formadores deixar de ser um assunto
evitado nas discussões e adentrar a pauta de (re)estrururação dos cursos de licenciatura, trazendo à
discussão a concepção de que a ação docente envolve as dimensões técnica, ética, estética e
política, abrigando a multiplicidade de poderes e interesses (RIOS, 2012).
É preciso não temer o espelho nas salas de aula dos cursos de formação docente. É preciso
que os professores se encarem e observem seus contornos sem culpas, sem medos, mas com olhar
de criticidade para que efetivamente possam refletir sobre a própria prática, com o compromisso
ético sobre a formação do outro. E “ninguém duvida de que, para ensinar, é preciso dominar os
saberes a ensinar” (PERRENOUD, 2001, p. 16). Se as vivências experienciais constituem esses
saberes, juntamente com os saberes disciplinares, curriculares e da formação profissional, conforme
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aponta Tardif (2012), é emergente a necessidade dessa discussão, porque já entendemos que somos
sujeitos e protagonistas no ato de ensinar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na relação com os alunos, no processo de reflexão sobre a prática de aula desenvolvida,
prevaleceu a certeza de que urge revirar as estruturas dos cursos de formação inicial, tocando no
silencioso ponto da identidade docente dos professores formadores, pois no eterno dilema entre
teoria e prática, a formação inicial docente ainda transita no terreno da reprodução, mesmo que não
esteja se dando conta disso.
Longe de apresentar uma análise sobre a formação inicial docente, a experiência vivida com
os alunos revelou que há fragilidades nessa etapa de formação, que precisam ser discutidas. E essa
fragilidade pode se estender sobre o projeto pedagógico dos cursos e sobre a não percepção do
professor enquanto formador.
Para os alunos, ficou a sensação de que precisam aprender a ensinar, mais do que falar sobre
o ato em si. Para mim, a certeza de que preciso olhar e cuidar melhor da minha prática.
Subjetivamente falando, essa foi uma experiência formadora.
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Resumo
Ensinar a ensinar é tarefa do curso de formação inicial docente. Sobre essa tarefa está uma grande rede
de representações, concepções, propostas didáticas, subjetividades, experiências e ideologias. Sem a
intenção de discutir abordagens conceituais, políticas e históricas sobre a formação inicial dos
professores, nem de discutir a justaposição teoria e prática, o presente trabalho relata uma experiência
sobre o ato de ensinar, vivida com uma turma de licenciatura formada por alunos dos Cursos de
Química, Física e Biologia. Com a clareza conceitual de que ensinar é um processo de mediação que
promove condições para a produção das aprendizagens, os alunos, ainda no segundo período da
formação, foram desafiados a criar condições de aprendizagem para os próprios colegas, ministrando
aulas sobre temas escolhidos entre os que haviam sido estudados há pouco, com os professores de
formação, atendendo à orientação de ensinar conforme gostariam de ter aprendido. A tarefa cumprida
revelou que os conceitos e propostas didáticas trabalhados são compreendidos e respondidos
teoricamente, mas o comportamento dos alunos licenciandos, frente às situações que deveriam ser de
aprendizagens, reproduzem os mesmos gestos, falas, olhares e formas que lhes são pontos de crítica.
Daí, urgem a apuração do olhar e das conversas sobre as práticas pedagógicas dos professores
formadores de novos professores, um tema ainda silenciado nas pautas das reuniões dos cursos de
licenciatura. Revelou, também, que na formação inicial, os saberes experienciais, que compõem a
formação da identidade docente, têm sido construídos sobre uma prática firmada numa cultura escolar
de silenciamento e invisibilidade do aluno, prevalecendo, ainda, exclusivamente, o protagonismo do
professor.
Palavras-chave: Formação Inicial Docente; Saberes experienciais; Professor Formador; Identidade
Docente.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, no Brasil, em um contexto de mundo globalizado e uma demanda recorrente
pelos aprendizados necessários na era digital, a profissão do professor tem sido sobrecarregada por
muitos afazeres e necessidade do desenvolvimento de competências necessárias a sua atuação em
sala de aula. Conforme destaca Batista (2014, p. 27):
As últimas décadas do século XX e início do sec. XXI vêm, desta maneira, sendo
marcados por um processo cada vez mais acelerado de mudanças na sociedade, nas
relações do trabalho, no cotidiano das pessoas, na forma como é vivida a infância de
nossas crianças.

A escola como instituição que faz parte da sociedade, inevitavelmente sofre com tais
mudanças. A relação entre professor e aluno tem sido em maior parte do tempo letivo, destinada ao
aprender cognitivo do aluno, as ações pedagógicas precisam ser planejadas e executadas de forma
que o aluno tenha uma aprendizagem mais satisfatória possível. A fim de que o mesmo se
desenvolva, para ser um cidadão produtivo na sociedade. As várias demandas do dia a dia na escola
acabam por deixar o tempo destinado ao desenvolvimento socioemocional em segundo plano.
No entanto, essa realidade vem aos poucos mudando, pois os estudos voltados à
compreensão do desenvolvimento das habilidades socioemocionais na escola, tem ganhado mais
espaço na academia e na pesquisa. De acordo com Tacia et al (2014, p.51), ao mencionar o estudo
de Wang, Haertel e Walberg (1990), afirma que uma das “oito influências socioemocionais mais
relevantes apontadas pelo estudo é o vínculo entre professor e aluno que aumenta a autoestima e
sensação de pertencimento do aluno em relação à turma”.
Assim a compreensão dos gestores educacionais sobre o processo educacional vem se
apoiando gradativamente na ideia de que o desenvolvimento das habilidades emocionais é tão
importante quanto o desenvolvimento cognitivo. Vale destacar aqui, a iniciativa da Secretaria
Municipal de Educação, ao ofertar desde 2013, Psicomotricidade Relacional na escola pública.
Segundo Vieira, Batista e Lapierre (2013, p.32) a Psicomotricidade Relacional é definida
como:
[...] um método de trabalho que proporciona um espaço de legitimação dos desejos e
dos sentimentos no qual o indivíduo pode se mostrar na sua inteireza, com seus
medos, desejos, fantasias e ambivalências, na relação consigo mesmo, com o outro e
com o meio, potencializando o desenvolvimento global, a aprendizagem, o equilíbrio
da personalidade, facilitando as relações afetivas e sociais.
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Essa é uma atividade que acontece semanalmente incluindo diretamente as crianças, e
indiretamente o professor, que acaba se beneficiando do desenvolvimento apresentado por seus
alunos, contudo o mesmo não participa das vivências com as crianças, em que acredita-se, que pode
ampliar a qualidade das relações afetivas e sociais na sala de aula. Vale ressaltar que durante todo o
ano letivo, cada turma é atendida pela psicomotricidade relacional em duas vivências distintas,
enquanto um grupo participa da sessão, o outro recebe intervenções pedagógicas de forma mais
individualizada pela professora, por esse motivo a presença do professor se faz necessária em sala
de aula no mesmo momento das vivências.
Dessa forma, para favorecer o desenvolvimento da relação entre professor e aluno na escola,
optou-se por planejar e realizar vivências de Psicomotricidade Relacional incluindo o professor de
sala de aula como integrante do grupo.
DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA
A experiência descrita a seguir foi realizada em 2018 com três turmas de 2º ano do ensino
fundamental da Escola Municipal Professora Maria Liduína Corrêa Leite, situada na Regional III da
cidade de Fortaleza. A escola conta com o serviço de Psicomotricidade Relacional desde 2013.
O objetivo norteador dessa ação foi o de promover o desenvolvimento mais saudável da
relação afetiva entre os alunos e sua professora, por meio da vivência psicomotora relacional.
As ações foram planejadas em parceria com as professoras das turmas. Durante a rotina
semanal, em um horário fixo, as crianças das turmas mencionadas participam de vivências de
Psicomotricidade Relacional, por esse motivo, esse foi o tempo utilizado para tal.
Foi realizada antes de cada vivência com a professora, uma ação prévia, o professor
psicomotricista levantou o questionamento para crianças suscitando o desejo de convidarem sua
professora para participar de uma sessão. Essa primeira etapa teve como objetivo despertar o desejo
pelo encontro psicomotor com a professora. Para registrar esse momento as crianças escreveram
cartas convite e entregaram para sua professora. O setting1 é um espaço coletivo e simbólico, aonde
se vivenciam os desejos por meio do jogo espontâneo, é um espaço que pertence simbolicamente ao
grupo. A entrada de um novo adulto ou uma criança que não faz parte da turma deve
preferencialmente ser combinada de forma consensual.
Espaço aonde são realizadas as sessões, que tem as características que seguem as orientações da abordagem
Psicomotricidade Relacional-método Lapierre.
1
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Após o convite realizado, foi necessário planejar com a coordenação pedagógica uma
estratégia adequada para que a professora pudesse participar das vivências sem causar prejuízo para
a rotina escolar. Portanto, outras atividades pedagógicas foram organizadas e conduzidas pela
coordenadora pedagógica, enquanto a professora participava desse outro momento com seus alunos.
Sobre a vivência psicomotora relacional e a presença do professor de sala de aula na mesma,
é importante esclarecer que o professor psicomotricista relacional é o profissional responsável pelo
direcionamento e condução da sessão, o professor não participa como profissional em atuação ou
facilitador do processo, mas participa como as demais crianças, é orientado a desfrutar dos
momentos e agir de forma mais espontânea possível, ou seja, permitir-se viver, desde que sinta-se
confortável, o jogo simbólico com as crianças de maneira que sinta prazer durante a brincadeira. O
professor psicomotricista deve intervir nas relações espontâneas e simbólicas para que o objetivo
traçado seja atingido.
Nas datas planejadas, as professoras participaram das vivências e para ampliar de forma
positiva o desejo e as expectativas das crianças, as professoras se organizaram para estar presente
no setting antes de cada grupo ser levado pela professora psicomotricista, ocasionando um
momento cheio de encantamento pela surpresa proporcionada. Simbolicamente o professor, naquele
momento representava um presente, alguém com quem se poderia desfrutar positivamente por meio
da brincadeira. Para facilitar as relações foram utilizados os materiais clássicos da psicomotricidade
(bolas, bambolês, bastões, cordas, tecidos, caixas e paraquedas), numa quantidade adequada ao
planejamento do psicomotricista.
Após a surpresa inicial realizada, as etapas2 da vivência se seguiram conforme o planejado.
Durante a rodinha, houve uma breve conversa sobre os combinados do grupo. Durante o jogo
dinâmico, próximo passo de cada vivência, as crianças e o professor puderam viver
espontaneamente, situações psicomotoras de partilha, criatividade, construção em grupo e afeto. As
crianças e a professora puderam experimentar toda a movimentação, deslocamento e expansão de
seu corpo em todo o espaço, horizontalmente e verticalmente. (VIEIRA, BATISTA e LAPIERRE,
2013). As crianças puderam se aproximar e realizar um diálogo tônico com sua professora e
colegas.
Para finalizar, foi proposto um relaxamento e logo após o registro da vivência através do
desenho durante a roda final. Segundo Batista, Vieira e Lapierre (2013, p. 113): “Esse momento

2

Etapas de uma sessão de psicomotricidade relacional: roda inicial, jogo dinâmico, relaxamento e roda final.
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ajuda a criança aprender a parar e regular sua atividade, iniciando um passeio por seus
pensamentos, suas fantasias e suas lembranças”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para avaliar os resultados da ação proposta foram coletadas falas dos alunos e professores,
como também, analisadas as produções das crianças: carta convite feita antes da ação para as
professoras e o desenho registrado ao final de cada sessão, conforme anexo 1 (carta de uma aluna).
Além da apreciação das imagens registradas por meio fotográfico, de acordo com anexos 2
(imagens das crianças em um relacionamento com sua professora). De acordo com a natureza da
ação, foi realizada uma análise qualitativa dos dados. Destaca-se dois pontos importantes dos
resultados obtidos, um lançado sobre o que observou-se por parte das crianças e outro sobre o que
observou-se por parte do professor.
Foi observado que a criança apresenta o desejo de vivenciar com o professor jogos de ordem
simbólica e que durante o jogo espontâneo, fica mais perceptível identificar as crianças que tem
dificuldade ou facilidade nessa relação. Com a intervenção do professor psicomotricista relacional,
as possibilidades de interação se ampliam e o jogo se torna mais leve, cooperativo e criativo.
Algumas crianças, a priori, ficam tensas na relação como o professor, sem saber ao certo o que
podem e o que não podem com o mesmo, visto que as regras do andamento da rotina na sala de aula
são diferentes de uma sessão de psicomotricidade relacional, no entanto rapidamente, numa
comunicação corporal tônica as crianças percebem a disponibilidade do professor e buscam essa
relação.
Dentre os conteúdos psicomotores o mais presente nas sessões foi a afetividade, as crianças
buscaram o corpo do professor como fonte de proteção e contenção, apresentaram também o desejo
de cuidar do professor, durante as brincadeiras, prepararam surpresas, criaram personagens,
refletindo no simbolismo o lugar de poder que o professor ocupa no grupo, as próprias crianças
traziam o professor para o centro do jogo e das atenções.
Ao participar e viver o jogo espontâneo com a criança, o professor ampliou seu olhar sobre
os comportamentos aparentes da criança nos demais espaços da escola, desenvolvendo sua
sensibilidade ao lançar um olhar mais afetuoso, procurando identificar o que de fato a criança tenta
comunicar com uma determinada postura.
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Conclui-se que a ação que utilizou o método da Psicomotricidade Relacional, promoveu um
desenvolvimento positivo da relação entre o professor e seus alunos, minimizando os conflitos e
ampliando os vínculos entre os mesmos. Os efeitos da ação se estenderam a uma melhoria nessas
relações fora do setting, de acordo com a análise dos resultados obtidos3.
Acredita-se que por facilitar as relações entre os sujeitos, a Psicomotricidade Relacional
possibilita à aproximação, o diálogo tônico, a comunicação infra verbal, consequentemente a
empatia e a afeto. Possibilitando que o aluno se reconheça no professor e o professor se reconheça
em seu aluno, favorecendo a autoestima e a sensação de confiança e segurança no outro. Facilitando
assim a formação de vínculos afetivos entre os mesmos.
REFERÊNCIAS
BATISTA, M. I. B., Estresse Docente: Contribuições da prática psicomotora relacional para seu enfrentamento.
Fortaleza, CE: RDS editora, 2014.
TACIA et all; Aprendizagem socioemocional na escola. In: ESTANISLAU, G. M. e BRESSAN, R. F. (orgs). Saúde
Mental na Escola. Porto Alegre: Artmed, 2014. p.49-62.
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ANEXOS
Anexo 1

3

Principalmente de acordo com os relatos das professoras
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Anexo 2
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Resumo
O presente trabalho compõe a coletânea de artigos que trazem relatos de experiência de professores da
rede pública selecionados pela Secretaria Municipal de Fortaleza (SME) mediante o Edital 2019
“Professor autor, fazendo história... trocando figurinhas”. O mesmo apresenta uma experiência
realizada na Escola Municipal Professora Maria Liduina Correa Leite, parte integrante de uma pesquisa
de dissertação em andamento. O objetivo norteador dessa ação foi o de promover o desenvolvimento
mais saudável da relação afetiva entre os alunos e sua professora, por meio da vivência psicomotora
relacional, compreendendo a mesma como um processo de formação docente em contexto. Para tanto
duas professoras de 2° ano do ensino fundamental, estiveram presentes em duas sessões de
psicomotricidade relacional, participando das mesmas com todos seus alunos. Por meio de uma análise
qualitativa dos dados obtidos conclui-se que a ação que utilizou o método da Psicomotricidade
Relacional, promoveu um desenvolvimento positivo da relação entre o professor e seus alunos,
minimizando os conflitos e ampliando os vínculos entre os mesmos. Os efeitos da ação se estenderam
a uma melhoria nessas relações de acordo com a análise dos resultados obtidos. A experiência realizada
foi de grande valia para traçar os caminhos para o aprofundamento desta pesquisa, por ocasião do
percurso vivenciado em mestrado acadêmico com foco de estudo em formação de professores e mais
especificamente em saúde emocional docente.
Palavras-chave: Psicomotricidade Relacional; Vínculo afetivo; Formação Docente em contexto.
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OS MULTILETRAMENTOS EM SALA DE AULA
Cada vez mais a educação se horizontaliza e se expressa em múltiplas interações grupais e
personalizadas. O papel ativo do professor como designer de caminhos, de atividades individuais e
em grupos é decisivo. É necessário que ele se torne um gestor e orientador de caminhos coletivos e
individuais, previsíveis e imprevisíveis, em uma construção mais aberta, criativa e empreendedora
(MORAN, 2015).
Segundo Alarcão (2010), as instituições educacionais são o local onde as novas
competências devem ser adquiridas ou reconhecidas pelos alunos e professores, já que fazem parte
de um mundo marcado pela riqueza informativa, onde precisamos cada vez mais, do poder
“clarificador” do pensamento, estas instituições não detêm o monopólio do saber, mas tem de ser
um sistema aberto, pensante e flexível já que o conhecimento se tornou um bem comum e a
aprendizagem ocorre ao longo da vida, como um direito e uma necessidade.
Isto posto, vamos de encontro ao nosso contexto marcado pelas tecnologias digitais móveis,
conectadas, leves e ubíquas que não são mais um apoio ao ensino, mas o motor que alavanca os
eixos estruturantes de uma aprendizagem criativa, crítica, empreendedora, personalizada e
compartilhada (BURBULES; MORAN; 2014, 2015). E como contemplar estes aspectos nas aulas
da pós-graduação? Em busca deste propósito, planejamos as aulas de uma disciplina, no curso de
pós-graduação stricto sensu, pautado na Pedagogia dos Multiletramentos.
Esta perspectiva ficou conhecida, entre os anos de 1994 / 1996, quando renomados teóricos,
sobretudo das áreas da Linguística e Educação, interessados em debater os problemas enfrentados
pelo sistema de ensino anglo-saxão, vieram de três países: Estados Unidos, Grã-Bretanha e
Austrália para um colóquio que aconteceu em Nova Londres, nos EUA e, por isso, ficaram
conhecidos como New London Group. (BEVILAQUA; ROJO, 2013, 2012) Após esse evento, o
grupo elaborou um manifesto, intitulado: A pedagogy of Multilietracies: Designing Social Futures
(Uma pedagogia dos multiletramentos - desenhando futuros sociais.) (ROJO, 2012) Nas palavras de
Rojo (2012, p. 12):
Neste manifesto, o grupo afirmava a necessidade de a escola tomar a seu cargo (daí a
proposta de uma “pedagogia”) os novos letramentos emergentes na sociedade
contemporânea, em grande parte - mas não somente - devidos às TICS, e de levar em
conta e incluir nos currículos a grande variedade de culturas já presentes nas salas de
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aula de um mundo globalizado e caracterizada pela intolerância na convivência com a
diversidade cultural, com a alteridade.

Para contemplar os conceitos de multiculturalidade das sociedades globalizadas,
multimodalidade dos textos, e, o uso de múltiplas mídias (TICS1), o grupo cunhou o termo:
Multiletramentos. Em linhas gerais, por multimodalidade entende-se “a multiplicidade de
linguagens, modos ou semioses nos textos em circulação” (ROJO, 2012, p. 18), por exemplo:
animês, matéria de sites de jornais e revistas. Por multiculturalidade a descentralização de culturas,
pois é o valorizar as produções de todas as comunidades e não apenas as privilegiadas pelo contexto
escolar: culto/ inculto, erudita/ popular (ROJO, 2012). Por múltiplas mídias compreendemos que
são os novos dispositivos utilizados para “transmitir, recriar e produzir significados” (LIBERALI,
et al. 2015, p. 5) por exemplo: celular, computador, televisão entre outros.
Isto posto, o ponto central da teoria dos Multiletramentos refere-se ao seu enquadramento
pedagógico, junto a preocupação com o ensino contemporâneo. Nas palavras de Liberali (et. al.,
2015, p. 6):
A pedagogia dos Multiletramentos baseia-se no modo como a mente humana funciona
na sociedade, na sala de aula e nos processos de ensino-aprendizagem. Parte do
pressuposto de que a mente humana está corporificada, incorporada, situada e
socializada e que o conhecimento humano está inserido em contextos sociais, culturais
e materiais. Desse modo, os pesquisadores do New London Group sugerem que a
propostas didáticas sejam desenvolvidas com base em quatro componentes: prática
situada, instrução evidente, enquadramento crítico e prática transformada.

A prática situada, geralmente acontece, no primeiro momento da aula, quando o aluno
vivencia uma imersão em práticas relevantes em sua comunidade, ou seja, brinca com uma
multiplicidade de papéis conforme suas experiências. (LIBERALI et al., 2015).
A instrução evidente é a valorização do conceito e da teoria que ocorre praticamente junto
ao enquadramento crítico que envolve a parte prática (prática situada - vivência) e o controle e a
compreensão consciente (instrução evidente) em relação às questões sociais, políticas, ideológicas,
entre outras. E, a prática transformada, que
pressupõe mais do que articular, compreender e criticar. Envolve, principalmente,
desenvolver modos de criação de realização, de forma reflexiva, de novas práticas

1

Tecnologias da Informação e Comunicação.
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imbuídas de seus próprios objetivos e valores, aplicando e revisando o que
aprenderam. (LIBERALI, et al. 2015, p. 6)

Para exemplificarmos como os componentes foram propostos, em nossas aulas,
apresentamos no anexo o quadro 1 com a síntese da organização de uma tarefa realizada com os
alunos a partir do tema Moradia.
O CONTEXTO E OS SUJEITOS DA PESQUISA
A concepção do mestrado profissional tem como cerne o profissional que atua,
efetivamente, no trabalho pedagógico em escolas ou em outras instituições educativas. Geralmente,
este profissional é parte integrante da equipe de gestão da escola, e, em sua maioria, tem a função
de coordenador pedagógico, responsável, dentre outras demandas, em participar da implementação
do projeto político-pedagógico, pela formação em serviço dos professores e pela avaliação das
ações implantadas, tendo como meta, a efetiva aprendizagem dos alunos (ANDRÉ, 2012).
A disciplina foi ministrada no curso de mestrado profissional, durante o 1º semestre de
2019. O objetivo foi trabalhar os conceitos multiculturalidade, multimídia e multimodalidade como
base para a formação e a ação de educadores e de formadores. Especificamente, focalizou a
vivência de experiências com várias mídias, explorando diferentes recursos semióticos para
externar posicionamentos diversificados. Seu planejamento foi pautado nos conceitos teóricos:
Multiculturalidade, Multimídia e Multimodalidade e na análise de propostas de aulas, reuniões,
sessões individuais, encontros com pais e demais atividades do contexto escolar, perpassadas pela
diversidade de pensamentos e de formas de significar.
Os alunos são professores, coordenadores pedagógicos (em sua maioria), diretores escolares
ou supervisores de ensino. O grupo foi composto por 21 alunos, 1 professor e cerca de 10 tutores
(alunos do mestrado profissional, ex-alunos, doutorandos, pós-doutorado).
As aulas foram ministradas presencialmente e virtualmente, uma vez por semana, no horário
das 19h às 22h na universidade. As tarefas eram propostas em grupos ou individuais e, geralmente,
iniciadas em aula e concluídas em casa para serem verificadas e expandidas na semana seguinte, de
acordo com os apontamentos da professora e/ou dos tutores. O grupo de WhatsApp ficava ativo
durante todos os dias da semana, para tirar dúvidas ou enviar avisos aos alunos.
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O REPENSAR E O TRANSFORMAR AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
A partir dos registros feitos pelos alunos, que cursaram a disciplina, no questionário
elaborado pela professora e tutores, com base no conteúdo programático do curso e nas tarefas
propostas, selecionamos 3 respostas, de diferentes alunos, à mesma pergunta: Pensando a
Perejivanie2 como o evento dramático vivido pelo indivíduo em conexão com o outro, com o meio,
com sua história, seus valores, conflitos e circunstâncias momentâneas, aponte qual foi o evento
dramático vivido por você neste curso, que o impulsionou a repensar e a transformar sua prática.
Justifique incluindo um exemplo. Os trechos revelaram, uma mudança de postura em relação ao que
significa ser professor / formador perante sua sala de aula / sua formação, conforme a escrita do
aluno 1:
A análise multimodal me fez refletir sobre algumas posturas em sala de aula.

Às

vezes pensamos que oferecemos oportunidade para o aluno se expressar, como por
meio de rodas de conversas, mas comecei a olhar atentamente para as minhas falas
e perceber que muitas coisas poderiam ser mudadas. E neste momento, ouço com mais
atenção e uso a fala do aluno como meio de prosseguir. Percebi que nem sempre eu
ouvia de fato o que meu aluno tinha a dizer. E quando olhamos atentamente
percebemos tantas coisas...Comecei a gravar trechos da aula como uma forma de
me autoavaliar. Com certeza esse curso foi contribuinte a minha prática e a minha
individualidade. Fui ouvida pela turma, pelos tutores e professores, com um olhar
atento e amplo que até o momento não havia sentido. E é isso que pretendo fazer com
meus alunos também. (Aluno 1)

Segundo Liberali (2012, p. 98), “ao descrever suas ações em resposta a uma pergunta, o
participante se distancia de suas ações e passa a se questionar sobre as razões das escolhas feitas”.
O aluno 3 complementa essa ideia, iniciada pelo aluno 1, no que diz respeito a estar atento as suas
ações, consciente de suas escolhas e agir de forma intencional:
Me marcou as relações criadas quando tivemos que trazer um objeto que tivesse uma
importância para cada um. Ouvir as outras histórias parecem ter aproximado o grupo e
criado laços que nos ajudaram a desenvolver melhor as tarefas que vivenciamos. Em
minha prática, a sensibilidade em observar diferentes discursos sem julgar no

O conceito de Perejivanie pode ser compreendido como “uma experiência visceral, que contribui para o
desenvolvimento de quem o sujeito é em que pode se transformar.” (LIBERALI, Fernanda; FUGA, Valdite Pereira A
importância do conceito de perejivanie na constituição de agentes transformadores. 2018 Estudos de Psicologia
(Campinas), 35(4), 363-373. http://dx.doi.org/10.1590/1982-02752018000400004.
2
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primeiro momento, fizeram que eu pudesse melhor trabalhar com a minhas
turmas, entendendo suas incertezas. (Aluno 3)

Nas palavras do aluno 2, “meu evento dramático ocorreu quando compreendi que o que
vivemos nos primeiros encontros com a temática da Moradia, eram as 4 etapas da unidade didática.
Percebi que eu podia transformar a minha prática e tornar os encontros formativos que realizo mais
significativos para as pessoas. Tomei coragem, planejei um encontro com a descrição detalhada das
etapas, com objetivo de ressignificar um conceito ainda difícil para o grupo que atuo. Deu tão certo
que este encontro será o foco da minha pesquisa. Desde abril minhas formações são pautadas nesta
estratégia para que a todo momento as ações de todos os envolvidos sejam transformadas”,
evidencia-se a materialização de um evento dramático vivido por ele, pois, ele é experimentado por
contradições entre as pessoas, que é

a base para o desenvolvimento intrapessoal. São nas

experiências vividas com os outros, que refratadas em cada um de forma diferente, o drama
acontece (FUGA; LIBERALI, 2018).
Os trechos em negrito, evidenciam marcas no discurso dos participantes que apontam para
uma reflexão individual a partir da experiência no coletivo, ampliando e modificando a forma de
enxergar e exercer sua prática. São essas marcas que evidenciam como os objetivos do curso tem
sido contemplado.
Isto posto, o foco das aulas não esteve na quantidade ou na qualidade do que é feito, mas
sim, na forma de como é feito - colaborativa, ou seja, os alunos integraram e participaram do
processo contribuindo com suas experiências e conhecimentos além do arcabouço teórico que
constituem a base das aulas.
CONSIDERAÇÕES
Planejar a disciplina pautados na Pedagogia dos Multiletramentos, nos fez pensar sobre
como as atividades acadêmicas precisam estar ancoradas numa forma de trabalho que possibilite
aos alunos refletirem sobre a multiculturalidade, as múltiplas mídias e a multimodalidade das quais
são sujeitos conscientes ou não. Por meio dos movimentos da prática situada, da instrução evidente,
do enquadramento crítico e da prática transformada, aproximamos a realidade vivida por eles nas
aulas da pós-graduação e, consequentemente, provocamos reflexões e mudanças sobre suas
práticas.
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ANEXO

Quadro 1. Organização da tarefa - Moradia

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Resumo
Esta investigação traz um recorte do projeto de pesquisa do Doutorado em andamento no programa
em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem numa universidade particular da capital do estado de
São Paulo. A pesquisa investiga: Como o planejar as aulas da pós-graduação, por meio da pedagogia
dos multiletramentos, contribuiu para o repensar e o transformar as práticas dos professores? Para
tanto, são considerados alguns dos eventos dramáticos intencionalmente planejados e gerados nas
aulas. Trata-se de uma pesquisa crítica de colaboração (PCCol), estruturada metodologicamente como
pesquisa de intervenção formativa que permite a transformação intencional do contexto, por meio da
busca por soluções compartilhadas, tendo a crise como base do desenvolvimento e os agentes
envolvidos como um coletivo. Está sendo desenvolvida de forma qualitativa, apoiada em pesquisa
bibliográfica e na análise das ações já realizadas com os alunos, tutores e professora em uma disciplina,
ministrada durante o primeiro semestre de 2019, num curso de pós-graduação, stricto sensu, de uma
universidade particular da capital do estado de São Paulo. Por meio dos movimentos da prática situada,
da instrução evidente, do enquadramento crítico e da prática transformada, aproximamos a realidade
vivida dos alunos nas aulas da pós-graduação e, consequentemente, provocamos reflexões sobre a
prática pedagógica realizada por eles, a necessidade por mudanças e o encorajamento para colocá-las
em prática. O “drama” se fez presente nas marcas do discurso dos participantes que apontam para uma
reflexão individual a partir da experiência no coletivo, ampliando e modificando a forma de enxergar e
exercer sua prática. São essas marcas que evidenciam como os objetivos do curso tem sido
contemplado.
Palavras-chave: Formação de professores; Multiletramentos; Práticas pedagógicas.
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RELEXÃO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA: RELATO
DE EXPERIÊNCIA AVALIATIVA NA FORMAÇÃO PARA
A DOCÊNCIA
Dayse Lago de Miranda – UNEB

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
No contexto educacional, a construção de profissionais críticos, investigativos, reflexivos e
autônomos, dentre vários desafios da formação docente, tem se destacado como uma demanda
emergencial contemporânea. Entretanto, esse processo de profissionalização não se efetiva
mediante a transmissão de teorias e técnicas e sim por um processo sistemático de problematização
e solução dos desafios do campo profissional, numa perspectiva dialética, dialógica e reflexiva de
relação teoria e prática, integrando as dimensões do pensar, agir e sentir.
A despeito de que é exigida, mediante regulamentos e marcos legais, uma formação inicial
de professores em nosso país, voltada para atender às demandas emergentes contemporâneas, e de
que “os sistemas de educação superior devem fortalecer a sua capacidade de conviver com a
incerteza, de mudar e provocar mudanças”, conforme Conferência Mundial sobre o Ensino Superior
(1998), o processo de formação de profissionais promovido na universidade deve ser capaz de
contribuir para o desenvolvimento da autonomia intelectual do graduando, da sua capacidade de
sensibilidade diante do mundo - aspectos que caracterizam os profissionais éticos, autônomos e
competentes requeridos pela sociedade.
Foi a partir dessa perspectiva e das necessidades formativas dos estudantes de ensino
voltados para práxis da profissão docente que me senti provocada a ultrapassar a lógica tradicional
de ensino que privilegia a transmissão de conteúdos em detrimento da qualidade da aprendizagem.
Contextualizadas essas questões, o objetivo desse artigo é trazer relato analítico de uma
prática de formação, ainda em curso, realizada durante a disciplina Referenciais TeóricoMetodológicos das Ciências Sociais na Educação Infantil (RTMEI), na graduação em Pedagogia da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Este componente curricular apresenta como ementa “o
ensino de Ciências Sociais no contexto das transformações paradigmáticas; a didática no ensino de
Ciências Sociais: a organização dos conteúdos e metodologias de trabalho em classes de educação
infantil; o saber histórico e geográfico em Ciências Sociais na sala de aula”; dentre outras.
A partir da proposição curricular, surgiram junto aos estudantes duas questões básicas: como
possibilitar que os estudantes incorporem práticas pedagógicas articuladas com seu exercício
profissional? como formar profissionais autônomos e com capacidade investigativa-reflexiva de
suas práticas pedagógicas? Para responder essas questões recorremos aos estudos de Candau &
Lelis, (1999), Dewey (1959), Freire, (1987), Korthagen (2009), Vasquez (1977) e Zeichner (1993).
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Por meio dessas leituras, entende-se que a prática refere-se a uma dimensão da práxis
compreendida como atividade social conscientemente orientada, transformadora das atividades de
natureza objetiva e subjetiva (relacionadas ao próprio homem). Porquanto que a reflexão sobre
essas práxis, suas condições e contexto de execução podem se configurar como potencial
transformador e de êxito no processo de desenvolvimento profissional e pessoal docente.
O pensamento reflexivo exige esforço consciente e voluntário. Pressupõe a adoção de
estratégias que permitam o seu desenvolvimento. Assim sendo, é através da reflexão que o
indivíduo poderá justificar suas crenças e compartilhá-las com base em evidências. Para tanto, fazse necessário um mergulho sobre as próprias reflexões ultrapassando a sua descrição ou narração.
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXPERIÊNCIA
Durante a apresentação e discussão do programa da disciplina, os estudantes ressaltaram que
o ensino universitário era distante da práxis pedagógica docente e por isso necessitavam de
experiências que contemplassem a formação de profissionais voltados às questões da profissão.
Essas queixas me conduziram a propor como atividade avaliativa a elaboração de um artigo, de
autoria individual, que tratasse de descrição e análise de experiências pedagógicas desenvolvidas no
transcorrer da disciplina RTMEI, componentes já cursados pelos estudantes em situações do
Estágio Supervisionado, ou do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e
Residência Pedagógica, estes últimos Programas vinculados à Secretaria de Educação Básica do
Ministério da Educação e implementados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES).
Há de se mencionar que a definição de um artigo descritivo-reflexivo deu-se mediante
possibilidade de intervenção junto aos estudantes, em razão de possuir experiência nesse tipo de
dispositivo a partir da organização de dois volumes da Série Práxis e Docência Universitária
publicado pela UNEB; ser parecerista dos volumes da Série (até a presente data foram publicados
sete volumes), do Colóquio de Práticas Pedagógicas Inovadoras e pela investigação de
doutoramento que teve como objetivo compreender o papel da reflexão sobre a própria prática
pedagógica para o desenvolvimento pessoal e profissional de docentes universitários.
A reflexão sobre a prática configurou-se como procedimento avaliativo estruturado em
quatro momentos de orientação: 1º: apresentação da proposta e elaboração dos critérios de
avaliação; 2º: fundamentação teórica da categoria reflexão sobre a prática pedagógica; 3º:
orientações individuais a partir dos temas escolhidos e produção de textos; 4º: socialização das
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produções dos textos. Utilizamos, para cada um deles, a carga horária de quatro horas-aula, exceto
os momentos de orientação que seriam ao longo da disciplina e efetivados sempre que houvesse
necessidade dos discentes para discussão dos textos produzidos.
1º momento: A ideia inicial é que apresentassem um portfólio contendo artigo descritivoreflexivo a partir de situações pedagógicas vivenciadas no Estágio Supervisionado. Entretanto, os
estudantes sugeriram ajustes a esta proposta argumentando que por cursarem sete disciplinas
naquele semestre, inclusive os componentes que exigem carga horária intensa, como Trabalho de
Conclusão de Curso e Estágio Supervisionado e serem trabalhadores em tempo integral, sentiam-se
impedidos de executarem a tarefa com qualidade. Assim, negociaram o número de práticas para o
relato, alegando possuírem poucas experiências neste modelo de avaliação.
Após debate e questionamentos sobre as possíveis causas das dificuldades que os estudantes
apresentaram (tais como: currículo sobrecarregado de disciplinas; formação na Educação Básica
centrada no ensino; serem estudantes trabalhadores), ficou acordado que o grupo necessitaria
investir tempo para a aprendizagem da disciplina. Poderia escolher práticas pedagógicas (entre três
a cinco) que eles considerassem significativas para relato dentre os componentes curriculares em
curso ou programas de docência que participava. O texto deveria ser apresentado conforme normas
da Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) vigente contendo: a) contextualização da
situação pedagógica desenvolvida apresentando os fatores que motivaram sua escolha; b) descrição,
de forma detalhada, ou seja, incluindo elementos que evidenciem como efetivamente ocorreu,
tecendo reflexões em diálogo com fundamentação teórica e c) destaque às contribuições da
experiência para construção de identidade profissional.
Foram eleitos dois pontos (2,0), no total de dez (10,0) para avaliação de cada critério, quais
sejam: objetividade, clareza das ideias, aporte teórico, reflexividade e cumprimento das normas da
ABNT. Ficou determinado ainda, que longo da disciplina, os estudantes poderiam apresentar o
texto para considerações da professora, com devolutiva para possíveis ajustes e indicação de
leituras.
Inicialmente, fiquei receosa em negociar as atividades com a turma temendo parecer
insegurança ou incompetência no planejamento da atividade, pois não estava habituada com turmas
que questionassem o modelo de avaliação e propusessem reorganização da atividade. Retomando o
conceito de negociação, que afirma ser uma exigência essencial à prática pedagógica voltada para a
autonomia e suporte para uma educação democrática, (Vieira, 1988, p. 94) percebi que implicaria
esforço mútuo dos interlocutores. Caminhar na perspectiva de uma negociação não acarretaria na
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aceitação de qualquer contraposição, e sim na problematização desta. Logo, a prática exige uma
rigorosidade metódica (rigoroso sem ser rígido), uma direção cuidadosa, planejada e orientadora
dos professores, a fim de tornar o processo um terreno fértil em prol da autonomia e do exercício da
liberdade consciente.
O desafio de lidar com a incerteza foi outro elemento que emergiu nesses momentos. Sair da
trilha batida, do lugar familiar da aula expositiva, previamente preparada é de fato desafiante,
porque requer do docente a capacidade de in loco, no desenrolar da aula, investigar e compreender
o pensamento dos estudantes, nem sempre claramente formulado.
Para o 2º momento foram enviados, antecipadamente, textos sobre o aporte teórico da
atividade proposta. Em sala de aula houve a discussão coletiva da compreensão dos leitores sobre
as ideias do texto. O encontro resumiu-se em discussão sobre o tema e dúvidas dos estudantes sobre
o processo de escrita. Combinamos ainda que sempre que se fizesse necessário retomaríamos
discussão do aporte teórico.
Nesse momento, os estudantes evidenciaram que ao adentraram no campo de atuação são
exigidas competências que, na maioria das vezes, não são desenvolvidas durante a licenciatura.
Alegaram que, quando estudantes possuem o assessoramento das professoras de Estágio
Supervisionado, mas temiam que ao concluírem o curso, deveriam exercer uma autonomia de forma
solitária. Refletirmos sobre como e onde poderíamos buscar apoio para o exercício da profissão, tais
como: ajuda de profissionais mais experientes; busca em sites da internet com tema sobre a
docência na Educação Básica; formação continuada a partir de participação em cursos de
aperfeiçoamento e grupo de pesquisa, por exemplo.
Decidi que também sistematizaria a experiencia através de texto escrito pois seria um
excelente dispositivo para apropriarmos os saberes oriundos dessa experiência.
3º momento: orientações individuais e coletivas. Ao longo da disciplina foram realizados
momentos coletivos e individuais de orientação. Ao início da cada aula, foram dedicados trinta
minutos (aproximadamente), tempo para que os estudantes colocassem sobre situações pedagógicas
vivenciadas que poderiam ser objeto de análise para a avaliação proposta, e, tanto a professora
como os presentes, problematizavam o tema, com sugestões de autores que poderiam fundamentar a
discussão. Percebi que os temas variados exigiam leituras demandando tempo para pesquisa.
Embora não pudesse me aprofundar nos temas escolhidos: mediação pedagógica, educação
inclusiva, alfabetização, atividades em classes de creche, dentre outros; foi um momento bastante
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enriquecedor, pois pude fazer uma incursão por vários temas, bem como os estudantes iam
percebendo os problemas comuns no cotidiano da Educação Básica.
Os momentos de reflexão coletiva tiveram a finalidade de favorecer interações nas quais os
estudantes apoiavam e sustentavam o crescimento um dos outros (ZEICHNER, 1993).
Verifiquei a necessidade de organizarmos outros momentos para acompanhamento das
produções dos estudantes, por isso dediquei carga horária extra para conversa com os estudantes
com o propósito de acompanhar suas produções escritas, escolha do tema e fundamentação teórica,
dificuldades encontradas.
4º momento: entrega e partilha do texto produzido (proposto para o último dia de aula com a
turma). A partilha e a troca são processos reconhecidos como fundantes para o processo de aprender
a ensinar (CHARLIER, 2014). Logo, este momento será destinado à partilha das produções dos
estudantes, dos conhecimentos construídos, sentimentos e dificuldades encontradas, busca do que
há em comum nos processos vivenciados. Este momento tem, também, como objetivo desenvolver
a competência comunicativa dos estudantes. Falar e ouvir não se refere à semântica da palavra, mas
sim “comunicar” os sentidos construídos a partir da experiência vivenciada, (BAJARD, 1994).
A fim de criarmos uma atmosfera propícia para a integração das dimensões do pensar, agir e
sentir, ao longo da disciplina, foram utilizadas diferentes linguagens, tais como: a poesia com texto
de Maria Teresa del Prete Panciera: “Para Sara, Raquel, Lia e para todas as crianças” e texto de
Eduardo Galeano: “A função da arte”; linguagem fílmica com a projeção e discussão do filme
MUTUM baseado na obra Campo Geral de João Guimarães Rosa, de Sandra Kogut; oficinas
pedagógicas sobre temas da disciplina. Todavia, ainda não foi possível perceber se os discentes
concebiam tais atividades como potenciais para auxiliar a apreender e a transformar a prática
pedagógica, tampouco perceber a ação reflexiva como meio e emancipação e autonomia
profissional.
CONCLUSÕES
A análise parcial da experiência indicou que, na universidade em apreço, não são recorrentes
atividades que levem os estudantes à escrita e reflexão de práticas pedagógicas, assim como
negociações dos docentes acerca das avaliações a serem desenvolvidas no semestre. Usualmente
são projetos individuais dos docentes.
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Considerando que tanto a minha formação acadêmica como a dos estudantes foram
fundamentadas num processo de ensino-aprendizagem referenciado na memorização, na qual o
estudante assume uma posição passiva, a transição para um processo formativo baseado na reflexão
se configurou como um desafio para todos os envolvidos. A despeito disso, acredito que a atividade
foi bem aceita posto que surgiu a partir de demandas dos estudantes.
Uma vez que a prática supracitada está em curso, não há, ainda, possibilidade para
apresentar percepções dos estudantes e análise final do processo.
Por fim, reitero que a dinâmica produzida pela articulação teoria e prática dialética e
dialógica gera espaços para a compreensão da realidade e para o desenvolvimento da autonomia
profissional. Certamente que, quando um professor institui novas formas de ensinar e aprender
configura um ciclo de aprendizagens que incitam o desenvolvimento em todos os envolvidos. Posso
concluir que fomentou a minha motivação para a docência e o reconhecimento de minhas
limitações e desafios docente.
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Resumo
O presente texto traz relato analítico de uma prática de formação, ainda em curso, realizada durante a
disciplina Referenciais Teórico-Metodológicos das Ciências Sociais na Educação Infantil (RTMEI), na
graduação em Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Este componente curricular
apresenta como ementa “o ensino de Ciências Sociais no contexto das transformações paradigmáticas;
a didática no ensino de Ciências Sociais: a organização dos conteúdos e metodologias de trabalho em
classes de educação infantil; o saber histórico e geográfico em Ciências Sociais na sala de aula”. A partir
das queixas dos estudantes que o ensino universitário é distanciado da práxis pedagógica e a solicitação
de experiências que contemplassem a formação de profissionais voltados para práxis da profissão
docente, e ainda considerando a motivação pessoal em vivências que reconhecessem a importância dos
saberes da experiência e da reflexão como geradora de conhecimento é que surgiram duas questões
básicas: como possibilitar que os estudantes incorporem práticas pedagógicas articuladas com seu
exercício profissional? como formar profissionais autônomos e com capacidade investigativa-reflexiva
de suas práticas pedagógicas? Posto isto, a experiência teve como objetivo oportunizar atividades que
contemplassem reflexão destas práticas vivenciadas no percurso da disciplina RTMEI ou de Estágio
Supervisionado, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) ou Residência
Pedagógica. A análise adotada desta atividade avaliativa da disciplina deverá ser apresentada sob forma
de artigo descritivo-reflexivo. Os resultados parciais apontam que, na universidade em apreço, práticas
pedagógicas semelhantes não são recorrentes, exigindo dos docentes um investimento e persistência em
atividades centradas no processo ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: reflexão; relação teoria-prática; experiência.
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INTRODUÇÃO
As sociedades em toda sua história procuram estabelecer a escola como sua referência. A
escola como local onde seus membros buscam o conhecimento através dos profissionais
educadores. Os anos se passaram e a evolução aconteceu e continua acontecendo. Percebe-se isto,
através dos modelos pedagógicos, nas mudanças em sua estrutura física e também, o esquecimento
do profissional que se encontra no meio deste processo. Reconhecer a função da escola nesta virada
de século é de suma importância, pois é nela que perpassam todas as gerações que foram, estão e
estarão levando o conhecimento adiante. Desta forma, valemo-nos de Edgar Morin (2002, p.16),
devemos, pois, pensar o problema do ensino, considerando, por um lado, os efeitos cada vez mais
graves da compartimentação dos saberes e da incapacidade de articulá-los, uns aos outros.
Podemos inferir que o conhecimento deixou de ser trabalhado de maneira global,
transformando-se em pequenos compartimentos e relegando a segundo plano, a dimensão humana e
social. Nas instituições escolares, deparamo-nos com muitas situações que estão presentes junto da
sociedade e que são levadas para o meio educacional, tais como: dificuldades de convivência,
desrespeito entre corpo docente e discente, a fragmentação dos conhecimentos. O que pensar de
uma instituição escolar na qual toda sua organização vem moldada pela descrença e desvalorização
de seu grupo?

Há possibilidade de mudanças? Por que existe tanto descrédito na figura do

profissional da educação? Como diminuir o desrespeito que ocorre entre corpo docente e discente?
Que meios podem ser utilizados para esta virada estrutural?
Através destes questionamentos, buscamos um diálogo e tentamos refletir sobre o tema para
quiçá, encontrarmos meios para propor que todos os membros das escolas, sejam eles corpo
docente, discente, pais, comunidade e órgãos competentes, possam analisar sua função e atitude
frente à instituição e ao papel do profissional da educação, acompanhados pelo trabalho realizado
junto a sua unidade escolar o qual está voltado para a possível mudança deste quadro. Nesta
perspectiva a definição de alteridade é necessária, pois é palavra que provem do latim 'alteritas,
alietas', segundo Abbagnano (2000) indica ser outro, colocar-se ou constituir-se como outro.
Também Fleuri (2006, p. 32), discorre sobre a possibilidade de a prática pedagógica favorecer a
discussão sobre alteridade, a partir do momento que evidencia a atenção nas relações e contextos
que explicitam a construção de sentidos. De modo geral, permeiam uma pluralidade de
possibilidades e desafios, enfatizando a necessidade do reconhecimento do outro como parte
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integrante de si, para além do mundo teórico, que seja reconhecida nas situações e eventos
cotidianos, como valor social e educativo.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Fazendo uma análise do aspecto estrutural, as escolas vêm sendo preparadas para receber
seus educandos, tanto com suas dificuldades especiais ou não. Entretanto, de nada vale possuir uma
estrutura física voltada para este fim, sem que haja uma preocupação com as necessidades humanas,
com a integração das crianças, seja em sua etnia, crença religiosa ou nível social e a valorização da
figura do profissional que faz parte deste processo.
A instituição – escola permanece voltada com as preocupações estruturais, sobretudo,
físicas, enchendo as salas com números elevados de alunos, esquecendo-se que uma escola, além de
estrutura física, necessita de algo mais, que possa preencher o vazio que impera no cotidiano da
mesma. Muitos se perguntam, o que está faltando? Atreveria dizer que a escola está carente de
valores. A escola mantém-se fragmentada em seus horários, onde os profissionais não conseguem
manter um diálogo que não seja negativo, onde as queixas são predominantes. Falar sobre a questão
de valores é fácil, mas no momento de manter um diálogo para a mudança, a grande maioria pensa
em deixar como está, pois, se encontram desmotivados perante a fragilidade do sistema educacional
e da desvalorização do profissional - educador. Os valores fazem constituem a essência do que
chamamos de humanidade e, consequentemente da educação, pois, para uma convivência
harmoniosa dentro e fora da escola, é de suma importância observar questões valorativas intrínsecas
ao próprio conhecimento.
O que se observa no quadro educacional, são profissionais cansados e descrentes de todos os
seus sonhos. Isto é motivo para procurar respostas que possam auxiliá-lo neste quadro caótico que
se manifesta em algumas instituições. Casos assim, não podem ser desconsiderados ou vistos com e
sempre confortável acomodação. Por outro lado, o educador não pode e não quer ser visto como um
sofredor, pois isso depõe contra sua dignidade. Suas utopias necessitam ser respeitadas como forma
de garantir a superação de obstáculos como imobilidade acadêmica, insensibilidade frente ao
descarte humano (exclusão) e tantas outras mazelas e que afastam a humanidade (valor) da escola.
O ensino assume assim um caráter eminentemente ético. Este tipo de ensino pode ser assim
definido:
O ensino ético não pode ser saciado, nem possui uma resposta concreta ou adequada,
pois se situa para além da intencionalidade meramente teórica e do fenômeno visto e
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representado, ultrapassando preponderantemente o horizonte de integração no sistema
meramente escolar. A educação é uma disposição ética pela qual o indivíduo se abre à
transcendência, ou seja, é uma abertura que procura receber o Outro em sua
exterioridade original. Esta abertura ética pressupõe um ser totalmente satisfeito e
efetivamente constituído mediante o mundo e a consciência (ALVES e GHIGGI,
2012, p. 587).

Na área educacional visualizam-se profissionais de grande valor intelectual e moral,
sentindo-se como meros coadjuvantes de uma peça teatral que não tem título, nem início, meio ou
fim, pois não recebem o apoio necessário em seus projetos, muitos dos quais perecem sem mesmo
terem sido executados. Para evitar este fenômeno é fundamental o envolvimento de todos os
segmentos da sociedade, onde pais, professores, direção e comunidade devem construir sua própria
concepção de qualidade, gerando prazer de permanecer no ambiente escolar.
Desta forma, reportamo-nos a Edgar Morin (2002, p.102), quando afirma que “compreender
é também aprender e reaprender incessantemente. ” A palavra compreender possui uma dimensão
planetária, pois todos somos aprendizes, até por nossa condição biológica de sermos curiosos,
alegres e críticos. Outro aspecto do termo compreensão é sua integralidade revelada pelo autor
quando nos desafia a reaprender incessantemente. Entenda-se não apenas o aspecto temporal desta
afirmação, mas também o viés ético, estético, político e humano. Repensar a estrutura pedagógica
de uma escola perpassa não somente pelas leis, as quais são de suma importância, mas as mesmas
necessitam ser acompanhadas pelas questões humanas, não somente científicas. Sendo assim, para
ocorrer uma transformação seria preciso a mudança de pensamento e da própria filosofia da escola,
mesmo que esta esteja maravilhosamente apresentada no Projeto Político Pedagógico – pois de nada
adianta se não for analisada e vivenciada junto aos educandos, educadores e grupo gestor. Como
destaca Edgar Morin (2002), é preciso “repensar a reforma e reformar o pensamento”. Alguns
podem questionar: reformar o quê, como e para quê? E o que isso tem a ver com o conhecimento
científico e as relações humanas?
Se a equipe de profissionais das escolas buscarem o que parece antigo, como a
compreensão, o respeito entre as partes - educador, educando, gestores - exporem suas ideias sem
sentir-se ameaçado pelo que o colega irá dizer ou o próprio educando, e aceitar participar das
mudanças, do inesperado, então estará no caminho certo, que é o de unir forças e buscar as reformas
necessárias para que o espaço educacional seja agradável e de crescimento, tanto intelectual, quanto
científico, como pessoal. Novamente sugere-se a concepção da integralidade percebendo a
formação como um campo de múltiplas faces.
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Esta polissemia exige abertura da parte da instituição e do professor e o estímulo sobre os
alunos para que estes construam uma nova concepção da importância de sua presença na escola,
para que ambas possam consolidar-se é fundamental que os alunos sejam habituados ao diálogo
franco com os seus pares e com a própria instituição. Se não for desenvolvido e incentivado esta
habilidade/postura de diálogo na equipe, não se conseguirá sair da mesmice, da inércia. É preciso
aceitar o novo, não ter medo. Com relação a esta situação Edgar Morin (2002, p.30) menciona:
O inesperado surpreende-nos. É que nos instalamos de maneira mais segura em nossas
teorias e ideias, e estas não têm estrutura para acolher o novo. Entretanto, o novo brota
sem parar. Não podemos jamais prever como se apresentará, mas deve-se esperar sua
chegada, ou seja, esperar o inesperado. E quando o inesperado se manifesta, é preciso
ser capaz de rever nossas teorias e ideias, em vez de deixar o fato novo entrar à força
na teoria incapaz de recebê-lo.

Desta forma, percebemos que a dinâmica que caracteriza a vida (da instituição escolar) não
pode ser marcada pela mera agilidade de repetir tarefas, mas muito mais de se desafiar à inovação.
Crianças e professores mal ou não desafiados expõem-se ao risco da inércia e da incapacidade de
agir quando flagrados por aquilo que não está descrito naquilo que imaginam se um “roteiro” que se
repete a cada ciclo. Mas esta deve ser uma opção e não uma imposição, visto que quando se dá
desta forma não há compromisso e/ou empenho.
Falar sobre este assunto parece maçante, mas cabe salientar que mesmo estando em pleno
século XXI, o que se apresenta no meio educacional é uma enorme lacuna, onde a necessidade de
uma reformulação do pensar enquanto indivíduo, para depois alcançar a equipe seja necessária. De
nada vale novas teorias se nossa mente não estiver aberta para as mudanças que surgem diariamente
em nosso meio. A escola é um dos espaços que pode modificar a ordem desordenada em que se
encontra a sociedade. Partir do princípio que as mudanças ocorrem a partir de cada ser humano, faz
com que exista a possibilidade de reorganização do todo.
METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa de natureza qualitativa foi realizada numa escola que compõe a rede estadual de
ensino de Santa Catarina e oferta o Ensino Fundamental. Os dados foram coletados por intermédio
de um memorial descritivo solicitado à professora que atua como bibliotecária, para que
descrevesse sua atuação profissional O memorial descritivo da professora que atua na biblioteca da
escola revela a sua ressignificação enquanto espaço educativo. Afirma que anterior ao
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desenvolvimento de seu trabalho, era visto como um local onde os alunos ditos “bagunceiros e maleducados” eram levados como forma de castigo. O ambiente era frio, escuro e os livros eram
antigos, sem nenhum atrativo para quem quer que fosse utilizar-se dele. Com isso, os livros e
demais materiais acabavam sendo danificados e o apreço pela leitura acabou sendo mutilado.
Desta forma, iniciou-se um diálogo com estes educandos, questionando-os o porquê da saída
da sala de aula e como se sentia, buscando cativá-los. Estes momentos com os alunos mostraram
que era de suma importância modificar em primeiro lugar a ideia que se tinha da biblioteca. Um
espaço de punição e de “matação de aula”. Na experiência realizada, verificou-se que através do
diálogo, o carinho, um olhar de apoio, uma crítica construtiva, como diz a profissional aqui
envolvida: “Agora é jogo aberto, olho no olho”, poderemos estabelecer uma ligação de respeito,
cumplicidade e de crescimento. Não somente voltada aos alunos, mas aos próprios profissionais que
compõem o quadro institucional. A profissional aqui envolvida buscou, em primeiro lugar, repensar
sua maneira de trabalho e como poderia trazer os alunos para a escola, pois os mesmos estavam
apenas fisicamente nos bancos escolares. Muitas situações constrangedoras ocorriam junto ao
quadro de professores da instituição e alunos.
Assim sendo, iniciou seu trabalho organizando projeto com os alunos do Terceiro Ano do
Ensino Médio, pois a educadora havia sido professora dos mesmos e era regente de classe. Buscou
junto aos pais conhecer a realidade de cada família, participando das atividades, onde estes alunos
moravam e conhecendo o que os pais pensavam sobre o trabalho que estava sendo realizado.
Inicialmente o trabalho foi visto com desconfiança, mas aos poucos tanto alunos, como pais
e alguns educadores, começaram a aproximar-se. Nos corredores da escola uma conversa sem muito
compromisso, tentando ver como cada profissional sentia-se naquele momento. Com os alunos um
diálogo aberto, onde surgiram críticas destrutivas inicialmente, mas aos poucos foram tomando
outro caminho: o do debate e da busca de soluções para problemas que surgiam no transcorrer das
aulas. Com os pais a curiosidade, pois os educandos levavam para casa os diálogos que eram
realizados sobre vários assuntos, muitos desabafos e até o momento o reconhecimento de grande
parte dos pais dos alunos. A educadora buscou o espaço da biblioteca para chamar os alunos e criou
um ambiente agradável, com almofadões, tapete, aquisição de novas coleções de livros, com temas
sugeridos pelos alunos através do apoio da Associação de Pais e Professores e comunidade em
geral.
Com este movimento muitos problemas foram resolvidos neste ambiente acolhedor,
situações constrangedoras foram eliminadas e em alguns casos, por maiores que fossem os diálogos
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mantidos, pouco se conseguiu. Os alunos até batizaram a biblioteca com o nome de “Kafofoteca”.
Este nome foi dado pelos alunos, pois os mesmos diziam que a biblioteca era um lugar gostoso de
permanecer para ler, desabafar, encontrar amigos e debater assuntos relacionados a temas
abordados pelos professores ou vinculados na mídia. Com este movimento, conseguiu-se aproximar
muitos dos pais a escola, com reuniões onde eram debatidos os assuntos de interesse do grupo de
alunos e também relacionados a instituição.

Os professores aos poucos também foram se

aproximando e percebendo que a partir do que os alunos levavam para a sala de aula, revistas,
documentários, os mesmos também buscaram engajar-se no projeto.
CONCLUSÕES
Encontrar saídas para este quadro de inércia existente junto a alguns profissionais da
educação é um dos atuais desafios da educação. Cabe a cada profissional da educação fazer um
autoexame, estremecendo suas bases. Buscar a alteridade como meio é uma alternativa. É aí que
reside o desafio, o de reencontrarmos nosso valor e autoconfiança. Realizar uma mudança interior,
observando as possibilidades e reformulando conceitos.
Esperar que a mudança ocorra a partir dos outros, só faz com que permaneçamos na
mesmice e nos tornemos céticos perante tudo o que surge de novo e assim, não nos deixamos
amadurecer. Saber compreender o outro, manter a ética em seu trabalho e em sua vida diária são
primordiais para que possamos nos unir e buscar juntos mudanças para este quadro, onde,
profissionais estão se sentindo abandonados.
Fazer este trabalho não significa perdermos a autoridade enquanto educadores, muito pelo
contrário. Demonstrar-se-á aos educandos e demais membros da sociedade, que para existir um
possível entendimento entre os indivíduos, necessitamos de uma abertura simpática e amadurecida
em relação ao outro.
Os profissionais da educação esquecem muitas vezes, que possuem em suas mãos o
mecanismo mais valioso que é o de poder criar mudanças dentro da sociedade em que vivem. Pode
ser utópico para alguns, mas não podemos esquecer que mesmo diante das dificuldades estruturais
de nossas escolas, os educadores possuem o conhecimento científico, e para diminuir um pouco esta
falta de autoestima, cabe mais uma vez aos profissionais unirem-se e buscarem devolver a esta
visão mecanicista o afetivo, a ética, a subjetividade e a criatividade.
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Assim, poderemos, por que não dizer, construir uma simbiose – onde todos possam
beneficiar-se com o conhecimento científico e com as relações humanas. Não deixando que isso se
transforme em um espaço onde “tudo pode”, mas onde exista a ordem, o equilíbrio e a
determinação. Sem tornar-se mais uma teoria, e sim, um espaço democrático, no qual exista a
compreensão, ética, determinismo e aceitação do outro com suas ideias e vice-versa, conseguindo
com isto que o crescimento intelectual e pessoal caminhe paralelo e que possam enfrentar o
inesperado com maturidade e profissionalismo.
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Resumo
Esta pesquisa teve como objetivo analisar por meio da alteridade a possível articulação entre o
científico e o pedagógico buscando mudanças de paradigmas advindos da estagnação dos profissionais
e dos demais segmentos formadores da educação básica. A justificativa parte da necessidade da busca
pelo novo, que é algo que atrai e amedronta muitos dos profissionais da educação básica. As
experiências, por vezes conflitantes estabeleceram uma lógica de que a estagnação é sinônimo e fonte
de segurança, falsamente concebida como certeza de aprendizagem. Desta forma buscamos redefinir
esta ideia, apresentando a alteridade como forma de unificar o científico e o pedagógico neste contexto.
A percepção de que existe o outro e que com ele estabelece-se uma relação de construção de “eus” é
fundamental para que nas salas de aula promova-se o saber científico, com saber com o qual todos
podem interagir. A pesquisa fundamenta-se de experiências vivenciadas e que resultaram em avanços na
formação de crianças e adolescentes, que serão apresentadas, não como receituário, mas como
percepção de que há possiblidades e experiências inovadores e possíveis. Além disso estas experiências
motivaram o surgimento de novas ações pedagógicas, inspirando mudanças e transformações
pedagógicas. O suporte teórico da investigação pauta-se em Morin (2002); Alves e Ghiggi (2012).
Como procedimento de análise optou-se pela análise de conteúdo (BARDIN, 2011) por meio da
produção de um memorial descritivo entregue à professora que atua como bibliotecária, para que
descrevesse sua atuação profissional. Quanto aos resultados da pesquisa observou-se um maior
comprometimento na formação integral dos sujeitos como autores de sua própria história. Assim,
construiu-se percursos formativos voltados para o estabelecimento de novas maneiras de compreender
e interagir no mundo, reconhecendo o outro como fundamento para a própria existência.
Palavras-chave: Alteridade; Formação Integral; Percurso Formativo.
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INTRODUÇÃO
Educação Integral como princípio, concepção e prática de uma educação insurgente
apresenta-se como desafio educacional no contexto da escola pública. Tensiona os fazeres e saberes
do cotidiano escolar, convocando os profissionais da educação e a comunidade escolar a refletirem
sobre os projetos e práticas cotidianas presentes nas escolas, ressignificando e reorientando seus
percursos pedagógicos.
Diante dessa convocação, nossos trabalhos iniciaram-se a partir da necessidade de
aprofundarmos reflexões, conhecimentos e o diálogo com as unidades de educação participantes do
Programa Mais Educação (Federal), Mais Educação São Paulo, São Paulo Integral e, na rede
municipal de ensino de Santos, do Programa Escola Total e do atendimento de suas escolas de
tempo integral. Sempre por meio de debates e ações formativas dos educadores e do monitoramento
de projetos educacionais, bem como das políticas públicas indutoras de educação integral. Para
Miguel Arroyo:
“Os programas políticos como Programa Mais Educação, Escola de Tempo Integral
ou Escola Integrada podem ser vistos como que puxando para o realismo
comprometido, tendo o grande mérito de chamar o pensar e fazer educativo e seus
profissionais ao reconhecimento dessa centralidade do direito à vida, ao corpo, ao
espaço, ao tempo e a sua inseparabilidade dos processos de educar, ensinar, aprender,
humanizar-nos.” (ARROYO, 2012 p.40).

Este estudo vincula-se ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Formação de
Formadores, nas linhas de pesquisas: “Políticas Públicas em Educação”, “Formação Docente” e
“Avaliação e Monitoramento da Educação Integral na Educação Básica” e tem como objeto de
pesquisa investigar as práticas pedagógicas e as especificidades da Educação Integral nos contextos
histórico e cultural, abordando a formação dos profissionais de educação e suas relações para a
implementação e desenvolvimento das propostas político-pedagógicas, em diálogo com as políticas
públicas de Educação Integral. Assim, contemplamos estudos e pesquisas tendo como princípio a
ação de ensinar/educar e suas implicações na formação dos profissionais de educação e na produção
de saberes e conhecimentos para o aprimoramento da prática docente, em contextos da educação
básica. Inspira-se pela importante tomada de consciência do papel dos profissionais de educação
para a necessidade do desenvolvimento de uma Educação Integral, Integrada e Integradora,
considerando as experiências e práticas historicamente construídas.
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Desta forma, entende-se a formação dos profissionais de educação, a priori, na perspectiva
global, colaborativa, cooperativa e de essencial ajuste e pertencimento a seu território para, assim,
desenvolver e aprimorar suas práticas pedagógicas. A ação conjunta de educadores e gestores deve
ser considerada como premissa para a formação dos sujeitos nas suas dimensões: intelectual,
afetiva, cultural, física, social, ética e estética e, base estruturante para a construção de um currículo
integral, integrado e integrador de espaços, tempos, contextos e experiências que promovam o
desenvolvimento do cidadão autônomo para um viver mais digno e justo, em que os espaços de
aprendizagem se apresentem como um lugar privilegiado para o desenvolvimento de práticas
pedagógicas contextualizadas e cheias de significados.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A discussão epistemológica sobre Educação Integral, a partir dos autores pesquisados,
suscita olhares acerca da temática, que apontam para a reflexão sobre: a prática pedagógica no
espaço escolar, a gestão democrática, a formação de uma comunidade de aprendizagem, a formação
docente, a reorientação dos tempos e espaços de aprendizagem, o diálogo com o território
educativo, bem como, sobre as políticas públicas que abordam de forma diferente o tempo como
“ensino” em detrimento da concepção de Educação Integral para a formação cidadã e inclusiva dos
sujeitos. Neste sentido, Miguel Arroyo argumenta:
“Alargar a função da escola, da docência e dos currículos para dar conta de um projeto
de educação integral em tempo integral que articule o direito ao conhecimento, às
ciências e tecnologias com o direito às culturas, aos valores, ao universo simbólico, ao
corpo e suas linguagens, expressões, ritmos, vivências, emoções, memórias e
identidades diversas. Essa função da escola mais integral da formação humana exige
mais tempos, mais espaços, mais saberes, artes, compromissos profissionais,
diversidade de profissionais.” (ARROYO, 2012, p. 44).

Segundo Arroyo (2012), o ser humano é integral enquanto sujeito de conhecimento, de
cultura, de ética, de valores, e a função da escola de tempo integral não é apenas ampliar seu tempo
de atendimento. Para poder dar conta de todas as dimensões do desenvolvimento humano, a escola
deve considerar e dialogar com outros tempos e espaços de formação, reconhecendo oportunidades
educativas, que vão além dos conteúdos compartimentados do currículo tradicional, e compreender
a vida como um grande percurso de aprendizado. Para tanto a escola tem que se integrar com uma
pluralidade de forças para dar conta da educação integral.
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Educação Integral é aquela que tem como objetivo a construção do conhecimento a começar
de uma nova relação entre tempo, espaço e gestão de pessoas, promovendo o acesso do aluno às
expressões culturais, artísticas e corporais, e ao exercício da cidadania compromissada com a
formação humanista e a inclusão social.
É importante reconhecer que a sociedade brasileira atual e nos grandes centros urbanos, por
se apresentarem diferentes realidades culturais e regionais, delineia-se algumas necessidades
educacionais sociointegradoras que assumem posição primordial no cotidiano escolar, como o
pluralismo de ideias e o respeito à diversidade. Nessa acepção, o cenário de profunda diversidade
não pode impor um currículo fechado e uniforme.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo, por meio de pesquisas de abordagem qualitativa, analisa a formação dos
profissionais de educação dentro das especificidades da Educação Integral e sua cultura,
construindo indicadores na perspectiva conceitual das concepções e propostas pedagógicas das
práticas das redes públicas.
Esta investigação está pautada em estudo de caso, pois poderão ser tratados casos
singulares, experiências bem sucedidas, contrapontos, ou casos diagnosticados como negativos. Os
participantes são sujeitos imersos no fazer das escolas, em espaços de educação integral e em
espaços de formação em educação integral, onde existe um saber da experiência que tem que ser
mais valorizado. Isso envolve pesquisa de campo, em situações reais, situações naturais, que não
são modificadas. Na aproximação das situações vamos buscar entender a dinâmica destas
experiências, como elas se desenvolvem, o fenômeno em si, aquilo que aparece, aquilo que se dá
aquilo que está posto. O estudo de caso é uma interação única do pesquisador para uma situação
pesquisada, uma interação única.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Essa pesquisa, ainda em andamento, revela que embora os profissionais de educação
apresentem discursos que valorizem a educação integral, ainda é necessário avançar no estudo e
reflexão sobre a temática para que os profissionais da educação tenham clareza da concepção de
educação integral enquanto formação integral dos sujeitos.
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A partir da promoção dos resultados da pesquisa pretendemos: 1. Promover pesquisas e
produção teórica sobre a temática possibilitando o desenvolvimento profissional; 2.Fomentar a
discussão sobre Educação Integral nos ambientes escolares refletindo sobre as ações de políticas
públicas e práticas pedagógicas voltadas para a formação integral, integrada e integradora, tendo
como eixos estruturantes a pesquisa, a formação e a intervenção; 3. A partir dos estudos de caso
estimular os profissionais da educação a refletirem sobre as práticas e participar da construção de
estratégias pedagógicas e de gestão inter setorial para a implementação da Educação Integral.
CONCLUSÕES
Destacamos que ao desenvolver os estudos sobre a temática em questão percebe-se um
movimento contínuo e processual de construção de conceitos, práticas e novos paradigmas. Isso
envolve pesquisa de campo, em situações reais. Para tal, ouvir os profissionais de educação, tornase fundamental e desafiador: a coisa mais desafiante é teorizar o saber.
Dessa forma, a educação integral que se busca, direcionará seus sujeitos à inovação e à
mudança, permeando com espaços e tempos diferenciados, um currículo agregador que empodere
de saberes todos os educandos.
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Resumo
O desenvolvimento desta pesquisa tem como foco a reflexão sobre a formação dos profissionais de
educação para o desenvolvimento da Educação Integral. Com investigações em andamento sobre a
Educação Integral e formação de professores desvelando as práticas pedagógicas no que diz respeito às
concepções de Educação Integral defendidas, as praticas pedagógicas desenvolvidas, a construção do
currículo, e o processo de aprendizagem na Educação Básica. Este estudo tem como o objetivo propor
um diálogo sobre as diferentes concepções e práticas pedagógicas e as especificidades da Educação
Integral em tempos, contextos históricos e culturais distintos, abordando a formação dos profissionais
e suas relações com as ações educativas. A pesquisa apresenta abordagem qualitativa, analisa a
formação dos profissionais de educação dentro das especificidades da Educação Integral e sua cultura,
construindo indicadores na perspectiva conceitual das concepções e propostas pedagógicas das práticas
das redes públicas. A investigação é composta de pesquisa bibliográfica e de campo e buscará
compreender a dinâmica destas experiências, como elas se desenvolvem nos contextos escolares. Os
referenciais teóricos baseiam-se nos saberes docentes e formação profissional (TARDIF, 2014) que
refletem na construção do currículo. Espera-se avançar no estudo e reflexão sobre a temática para que
os profissionais da educação tenham clareza da concepção de educação integral enquanto formação
integral dos sujeitos.
Palavras-chave: Educação Integral; Formação de Professores; Políticas Públicas; Projeto Político
Pedagógico; Currículo.
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Resumo
A temática Formação Docente e Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) é quase sempre
associada aos professores da área de Humanas. No entanto, sabe-se que formar sujeitos para o respeito
e a valorização da diversidade é dever de todas as áreas do conhecimento. Portanto, esse painel objetiva
refletir sobre experiências formativas de professores de Ciências da Natureza e Exatas para a ERER,
demonstrando como se podem descolonizar os currículos. Inicia-se com o texto “Diversidade ÉtnicoRacial e Formação de Professores: um olhar a partir de Escolas de Ensino Médio” que investigou as
articulações entre a formação docente e a educação das relações étnico-raciais no contexto de escolas
de Ensino Médio por meio de entrevistas com doze docentes do das áreas de Ciências da Natureza e
Matemática, revelando as possibilidades de diálogo com a ERER, levando em consideração a formação
docente e a valorização de diversas culturas. A formação do professor de física e o trabalho com a
diversidade étnico-racial foi o objeto de estudo da pesquisa de mestrado “O Ensino de Física e a Lei
10.639/03: possibilidade da Educação para a Diversidade Étnico-Racial”, demonstrando, por meio de
um produto educativo, como o docente pode trabalhar a temática Étnico-Racial no Ensino de Física.
Finaliza-se com o trabalho “Memória, Diversidade e Identidade Profissional Docente: fios que se
cruzam na formação de professores da Unilab”, que objetiva discutir as relações estabelecidas entre os
saberes da experiência dos licenciandos em Química e Matemática da UNILAB e o processo de
construção identitária dos mesmos, trazendo os futuros professores da área de ciências da natureza para
refletirem a diversidade a partir de autobiografias. Nesse sentido, o painel demonstra como a temática
Étnico-Racial pode perpassar a formação de professores em outras áreas de conhecimento que não
somente em humanidades e dessa forma atender à Lei nº 10.639/03.
Palavras- chave: Relações Étnico-Raciais; Formação Docente; Ciências da Natureza; Diversidade.
DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UM OLHAR A
PARTIR DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO
Elcimar Simão Martins – UNILAB
Maria Cleide da Silva Ribeiro Leite – IFCE

INTRODUÇÃO
O trabalho objetiva investigar as articulações entre a formação docente e a educação das
relações étnico-raciais, no âmbito das áreas de Ciências da Natureza e Matemática, em escolas da
região do Maciço de Baturité – Ceará.
Há mais de 130 anos se deu oficialmente a abolição das pessoas escravizadas no Brasil. Em
1988, no centenário da abolição, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil,
mas ainda hoje o país ainda carrega as marcas da escravidão, com a marginalização, as
desigualdades e o preconceito sofrido pelas pessoas negras. A luta antirracista continua cada vez
mais necessária, pois há uma crescente onda conservadora e reacionária no país, que, dentre outras
coisas nefastas, tem acentuado perseguições às minorias, como a população negra.
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Esse contexto nos mobiliza a lutar em favor da democratização da educação – básica e
superior – pública no Brasil, com acesso, permanência e ensino de excelência para todos e
socialmente engajada no combate às diversas formas de discriminação e preconceito presentes no
cotidiano.
Além do que já foi expresso, justifica-se a importância de uma investigação sobre a
formação de professores no contexto da diversidade étnico-racial no Maciço de Baturité/CE, em
virtude da presença da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(UNILAB) na citada região.
A UNILAB surge como uma possibilidade de ampliação do acesso ao ensino superior, em
um ousado projeto de inclusão de estudantes africanos e timorenses aliado à interiorização do
ensino, buscando combater o déficit histórico de grupos sociais minoritários no ambiente
acadêmico. A instituição foi criada pelo Governo Federal, na gestão do Presidente Luís Inácio Lula
da Silva, no contexto de expansão da rede pública federal de educação superior por meio da Lei Nº
12.289, de 20 de julho de 2010, vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro na cidade de
Redenção, no Maciço de Baturité/Ceará (BRASIL, 2010).
A referida universidade assume a dupla missão de integração internacional e de
desenvolvimento loco regional, buscando a formação de seus estudantes por meio da
“interdisciplinaridade, de Interculturalidade e de aprendizagem situadas no mundo do trabalho
tendo em vista a integração do domínio dos conhecimentos específicos desses campos disciplinares
ao domínio do saber ensinar com as respectivas didáticas e conteúdos” (UNILAB, 2015, p. 32). A
UNILAB, portanto, tem oportunizado um rico cenário na educação do Maciço de Baturité/CE, por
meio da inserção de estudantes de países africanos e do Timor Leste nas atividades de ensino,
pesquisa, extensão e iniciação à docência.
A metodologia utilizada na investigação centrou-se na abordagem qualitativa, elegendo o
estudo de caso, conjugando análise documental e entrevistas com doze docentes de cinco escolas
estaduais de Ensino Médio, situadas nos municípios de Acarape e Redenção, que também contam
com os três campi da UNILAB no Maciço de Baturité/CE.
Além da Introdução e das Considerações Finais, o texto está estruturado em três seções,
quais sejam: i) fundamentação teórica; ii) procedimentos metodológicos; apresentação e discussão
dos resultados, conforme segue.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3811

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Historicamente, a educação e a formação de professores, em particular, revelam os
interesses políticos, sociais e econômicos de cada época. Vivemos em um contexto de incertezas,
marcado por uma onda de conservadorismo, por estagnação e retrocessos nas políticas
educacionais, pelo avanço do mercado da educação, pela exploração do trabalho docente a partir do
capitalismo global, pela patrulha ideológica nas escolas e nas salas de aulas.
As inquietações e os limites da teoria educacional refletem nas práticas pedagógicas, bem
como os desafios presentes no cotidiano escolar impactam a teoria e cobram novas possibilidades
para o fenômeno educativo (GOMES, 2012). Tal processo convida à mudança dos currículos,
impulsionando o diálogo entre multiculturalismo e educação, viabilizando a convivência com a
diversidade cultural nos diversos espaços sociais.
Santomé (2008) revela que a educação multicultural crítica é um modelo pedagógico
propício ao combate das injustiças sociais, contribuindo para que grupos oprimidos tenham
reconhecimento público, promovendo o respeito mútuo e a tolerância, proporcionando o
entendimento de que as estruturas socioeconômicas e políticas reproduzem as desigualdades,
beneficiando uns e prejudicando outros.
A organização das pessoas escravizadas em busca de condições dignas de vida remonta ao
período escravagista, por meio de fuga para os quilombos e rebeliões. No final do século XIX e
século XX, os negros se organizam em associações, denunciando – por meio de revistas e jornais
específicos – as diversas formas de abusos sofridos. É preciso enfatizar que “no percurso trilhado
pelo Movimento Negro Brasileiro, a educação sempre foi tratada como instrumento de grande valia
para a promoção das demandas da população negra e o combate às desigualdades sociais e raciais”
(BRASIL, 2006, p. 17).
Na primeira década do século XXI, temos alguns resultados em forma de legislação, tais
como: a promulgação da Lei nº 10.639/2003, que inclui a temática História e Cultura AfroBrasileira no currículo da Rede de Ensino; o Parecer CNE/CP 003/2004 e a Resolução CNE/CP
1/2004, que instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; as Orientações e Ações
para Educação das Relações Étnico-Raciais (2006); a Lei Nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que
institui o Estatuto da Igualdade Racial; a Lei no 12.289, de 20 de julho de 2010, que dispõe sobre a
criação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB.
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Tais mecanismos legais sinalizam uma preocupação com a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e uma busca por minimizar o sofrimento e a exclusão do negro, realidade que não ficou
apenas durante o período oficial de escravidão, mas que ainda perdura nos dias atuais com as
diversas formas de trabalho escravo ainda presente em nosso país. Assim, espera-se que esses
dispositivos sejam apenas “um passo inicial rumo à reparação humanitária do povo negro brasileiro,
pois abre caminho para a nação brasileira adotar medidas para corrigir os danos materiais, físicos e
psicológicos resultantes do racismo e de formas conexas de discriminação” (BRASIL, 2006, p. 19).
É preciso salientar que entre o escrito e o vivido há um distanciamento, o que não é diferente
com a questão da diversidade étnico-racial, nos impulsionando a fazer com que tal legislação não se
configure como letra morta, motivando-nos a lutar pela efetivação das políticas de ação afirmativa,
pela garantia de formação aos profissionais da educação, pois boa parte dos que exercem o
magistério não tiveram contato com essa temática em sua formação inicial e/ou contínua.
As ciências humanas e sociais têm se destacado por colocarem no centro do debate questões
relativas à diversidade, o que se observa em menor quantidade quando se trata das Ciências da
Natureza e da Matemática. Por outro lado, “A biologia, a matemática, a física e a química
destacam-se como disciplinas que, integradas, são capazes de desconstruir conhecimentos que
afirmam as diferenças como inferioridade e que marcam a condição natural de indivíduos e grupos
interétnicos” (BRASIL, 2006, p. 194).
Verrangia (2014) chama a atenção para o fato de que o ensino das ciências da natureza, de
forma contextualizada, pode e deve dialogar com questões relativas à educação das relações étnicoraciais, contribuindo assim para o combate ao racismo. Complementando as ideias do autor, a
matemática também pode fazer interface com a diversidade étnico-racial, tornado “o ensino da
matemática vivo, respeitando a cultura local com base na história e na cultura dos povos, quando e
como vivem, como comem, como se vestem, como rezam, como resolvem as questões cotidianas
que envolvem os conhecimentos matemáticos” (BRASIL, 2006, p. 194).
Há, portanto, a possibilidade de uma correlação concreta entre a educação das relações
étnico-raciais e as ciências da natureza e matemática, o que pode favorecer uma leitura crítica do
momento atual a partir de uma visão de conjunto, retomando a história do negro na sociedade
brasileira, buscando dessa forma, contribuir para o combate de qualquer forma de discriminação.
Sendo assim, é importante “[...] lembrar que o processo de formação de professores/as deve
estar direcionado para todos(as) os(as) profissionais da educação, garantindo-se que aqueles/as
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vinculados(as) às ciências exatas e da natureza não se afastem de tal processo” (BRASIL, 2006, p.
22).
O material proposto pelo MEC com Orientações e Ações para Educação das Relações
Étnico-Raciais afirma a importância de que a temática seja trabalhada nos cursos de formação
docente, compreendendo que as salas de aula das escolas de Educação Básica são espaços-tempos
que podem dialogar com a universidade com vistas à formação de professores.
Desde os anos 1990 temos sido desafiados a compreender a formação de modo mais amplo,
situada em um contexto de incertezas, que se abre para inúmeras possibilidades, buscando uma
visão crítica, reflexiva e transformadora da educação (BEHRENS, 2007). Desta feita, visa ao
rompimento da lógica linear e, consequentemente, da abordagem conservadora, superando atos de
modelar e/ou conformar para dialogar com as demandas que emanam das práticas docentes. Na
compreensão de Behrens (2007, p. 449): “A formação contínua, continuada ou em serviço ao longo
da carreira, demanda o levantamento das necessidades dos professores universitários e a proposição
de sessões contínuas de discussão e reflexão sobre as possibilidades de mudança”.
De acordo com Pimenta (2012, p. 25-26): “A partir da valorização da pesquisa e da prática
no processo de formação de professores, propõe-se que esta se configure como um projeto de
formação inicial e contínua articulado entre as instâncias formadoras (universidade e escolas)”. A
citada pesquisadora dialoga com as ideias de Behrens (1996, p. 124), quando esta propõe a aliança
entre teoria e prática no qual “O compromisso visado é o profissional envolvido com a práxis, que
acredite na investigação como um caminho ininterrupto a ser conquistado na busca da competência
docente, e na predisposição para a transformação da prática à luz da teoria”.
Nesse sentido, vários estudos e reflexões vêm orientando uma nova concepção de formação,
cujo lócus privilegiado é a escola, tomando a instituição escolar e a prática pedagógica como
elementos centrais de reflexão e discussão. Nesse sentido, Fusari (2002), apresenta três concepções
de formação contínua: i) no cotidiano da escola, mediada pelo trabalho da coordenação pedagógica
e/ou de área, construída coletivamente em diálogo com o Projeto Político Pedagógico; ii) fora da
escola, sob a forma de cursos, oficinas, palestras; iii) formação dentro e fora da escola.
Fusari e Franco (2005, p. 21) advogam a formação contínua em serviço, ou seja, “aquela que
ocorre na própria escola, tendo como elemento mediador a própria dinâmica do currículo escolar,
isto é, o projeto pedagógico em ação”. Desta feita, buscam o fortalecimento do projeto políticopedagógico por meio de uma formação que favoreça o diálogo com o trabalho educativo na
concretude da escola em que os docentes atuam.
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Espera-se que o professor sinta-se capaz de refletir sobre sua sala de aula e tome posições
concretas para a superação dos problemas emanados de seu próprio cotidiano escolar, posto que a
formação não se constrói por mera participação em cursos, com o acúmulo de certificados, de
técnicas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa é de abordagem qualitativa, pois buscou a descrição pormenorizada dos
comportamentos, buscando compreendê-los a partir dos próprios sujeitos que fazem parte da
investigação, considerando o fenômeno em sua complexidade e no contexto natural (BOGDAN;
BIKLEN, 1994). Partindo dessa premissa, a pesquisa foi desenvolvida com doze docentes nas cinco
escolas de Ensino Médio em que eles lecionam, considerando, portanto, o ambiente de trabalho dos
participantes, as relações estabelecidas nesses espaços, os significados que eles atribuem entre a sua
formação e a educação das relações étnico-raciais como fonte para a compreensão do fenômeno
investigado.
Utilizamos o estudo de caso, que, de acordo com Yin (2005), em sua essência, pode ser
compreendido como uma investigação empírica empregada para esclarecer um fenômeno
contemporâneo da vida real. Tem como propósito reunir o máximo de informações e o seu
detalhamento de forma sistemática, sem perder de vista o caráter científico do fenômeno.
As entrevistas foram utilizadas como estratégia de coleta de dados. Segundo Yin (2005), em
um estudo de caso, as entrevistas são compreendidas como a principal fonte de evidência e as fontes
documentais são importantes para acrescentar informações bem como elucidar evidências de outras
fontes, como os depoimentos gerados com as entrevistas.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Buscando identificar, por meio dos depoimentos dos professores de Ciências da Natureza e
Matemática, as relações que eles estabelecem entre a sua formação, seu trabalho e a diversidade
étnico-racial, iniciamos solicitando que falassem sobre a sua compreensão de formação.
Que o professor tem que pesquisar continuamente. À medida que o tempo vai se
passando as coisas vão mudando e professor tem que ficar atento às mudanças (Mat1).
Eu penso que uma formação contínua é você sempre estar procurando meios para estar
refletindo a sua prática no dia a dia (Mat3).
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Com certeza ela é essencial, que a gente enquanto profissional da educação possa
refletir um pouquinho a nossa prática no dia-a-dia, o que pode ser melhorado. Ver
outras experiências, outros relatos, isso com certeza ajuda muito, eu acho algo
fundamental e essencial para a vida toda de um profissional da educação (Bio4).

Os participantes falaram sobre a importância da reflexão e da pesquisa no cotidiano escolar
e compreendem que a formação contínua ultrapassa a realização de cursos, valorizando a reflexão a
partir da própria prática, ou seja, as vivências na escola impulsionam a busca por mudanças no
cotidiano docente, que pode ser compreendido como um diálogo entre a teoria e a prática, tendo em
vista que “a especificidade da formação pedagógica, tanto inicial como contínua, não é refletir
sobre o que se vai fazer, nem sobre o que se deve fazer, mas sobre o que se faz” (PIMENTA;
ANASTASIOU, 2010, p. 84).
O Ensino Médio se configura como extremamente propício ao debate sobre a diversidade,
posto que no contexto atual, de “valorização do multiculturalismo e das diferenças os preconceitos
podem ser superados ao mostrarmos as bases sobre as quais eles foram construídos, e que não se
sustentam mais” (SOUZA, 2012, p. 24). O multiculturalismo, portanto, é compreendido como uma
possibilidade para a materialização de práticas educativas que favoreçam a pluralidade cultural e a
desconstrução de discursos que silenciam ou estereotipam o outro.
Solicitamos aos docentes que relatassem se e como as questões ligadas à educação das
relações étnico-raciais têm sido trabalhadas nas áreas de Ciências da Natureza e da Matemática,
conforme segue.
Pois é, esse aí é o meu desafio, então eu tenho que pesquisar bastante para criar um
projeto, para trabalhar na minha disciplina que eu ainda não encontrei. E é porque o
tempo que a gente tem é muito curto para pesquisar alguma coisa (Fís1).
A gente ajuda no que pode fazer, mas eu não consigo relacionar minha disciplina com
a temática (Mat1).
É assim, eu não tive a oportunidade de trabalhar ainda essa questão em sala de aula.
Na verdade, a minha licenciatura é em biologia e eu trabalho aqui com química e nós
temos outro professor de química e eu não tive bem a oportunidade de trabalhar com
essa temática. Tiveram alguns alunos daquele projeto PIBID, mas foi mais para
matemática, me parece que para física e assim a gente não pode dar um feedback
(Quí1).
É complicado né, mas dá né, acredito que dê (Fís3).
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Os docentes se mostram predispostos a trabalhar com as questões relativas ao contexto
étnico-racial, mas ainda não encontraram meios ou possibilidades para um diálogo com a temática
citada e a sua disciplina. Oliveira e Morais (2013, p. 22) refletem sobre tal aspecto, afirmando que
em relação História e Cultura Afro-Brasileira, a Lei 10.639/03 foca “nas áreas de Educação
Artística e de Literatura e História Brasileira. Este fragmento da lei dá margem para interpretações
reducionistas, principalmente no que tange à inserção da temática nas ciências exatas”.
A temática da educação das relações étnico-raciais precisa ser incluída no projeto políticopedagógico das escolas e assumida pelos profissionais da educação independente da área em que
atuam.
Verrangia (2014) revela que no Brasil há uma escassez de estudos e orientações
governamentais que abordem o ensino de Ciências, a diversidade étnico-racial e o combate ao
racismo. Em outro estudo, ao tratar o ensino de Ciências aliado à vivência de relações étnico-raciais
positivas, Verrangia (2016, p. 96), identificou em alguns professores de Ciências a “concepção de
que as Ciências Naturais, enquanto área curricular, têm menor, ou não têm, responsabilidade de
atuação diante de problemáticas que envolvam as relações étnico-raciais, ou mesmo a
obrigatoriedade imposta pela legislação vigente”.
O estudo de Verrangia (2016) aponta que os processos de formação inicial e contínua de
Ciências – e acrescentamos de Matemática – não têm favorecido um trabalho pedagógico que faça
um diálogo entre o conhecimento específico e a diversidade étnico-racial. Por outro lado, o combate
ao preconceito e às diversas formas de discriminação deve ser condição sine qua non no
planejamento e nos processos de ensinar a aprender em todas as áreas do conhecimento.
Quando indagados sobre as possibilidades de um diálogo entre a diversidade étnico-racial e
a disciplina que lecionam, houve uma multiplicidade nas repostas. Os quatro professores de
Biologia revelaram que já trabalharam e elencaram algumas perspectivas:
É trabalhado sim, por dois motivos: primeiro, faz parte da legislação pertinente
trabalhar a questão étnico racial e segundo, é uma maneira da gente diminuir o
preconceito, mostrar realmente a miscigenação brasileira. Nós somos todos africanos,
europeus, asiáticos, indígenas. Então não existe essa separação. Eu já percebo que
dentro da universidade diminuiu e que desde já vamos diminuir o preconceito de raça
superior, raça inferior. Como professor de biologia, digo que isso não existe, isso é só
questão genética. Essa questão de racismo é só questão mesmo social, é uma questão
ideológica, sem fundamento, sem sentindo algum (Bio1).

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3817

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Demais! Quando a gente trabalha na genética entra muito nisso, na questão das
características, aí entra na história do negro. Na Biologia eu trabalho mais nessa área;
no Núcleo a gente trabalha mais características e identidade social, vem as culturas,
vem trabalhando a questão das etnias (Bio2).
Sim! Principalmente na biologia quando se trabalha a origem da vida, genética, etc
(Bio3).
Com certeza. Por exemplo, as culturas, os povos. Na própria área da genética, a
contribuição de novas linhagens. Eu acho que é bem possível que esses organismos
interajam tanto aqui como em outros países. É tranquilo, dá para fazer normalmente
(Bio 4).

Os depoimentos revelam que os docentes de Biologia realizam um trabalho de promoção de
relações étnico-raciais positivas, ressaltando a história do povo negro, a diversidade de culturas e
etnias. Assim, levam a discussão da temática étnico-racial ao cotidiano escolar, contextualizando-a
com os conhecimentos da Biologia, envolvendo saúde, genética, origem da vida, organismos e
tornando o ensino e aprendizagem mais relevantes socialmente. Com efeito, o trabalho pedagógico
“e rotinas educacionais devem estar plenamente orientadas para relações sociais igualitárias, as
quais requerem o reconhecimento e a valorização da contribuição de mulheres e homens africanos e
seus descendentes para a formação social brasileira”. (BRASIL, 2013, p. 7).
O contexto apresentado revela-se profícuo, pois alia a teoria às situações reais, o
conhecimento científico a um planejado trabalho pedagógico, oportunizando a re(des)construção
em relação ao povo negro, potencializando leituras diversas, reflexão e a atribuição de novos
sentidos e significados.
CONCLUSÕES
A formação contínua dos professores para o trabalho com as questões relativas à educação
de relações étnico-raciais pode ser desenvolvida nas escolas em que os docentes atuam, com o
apoio da coordenação pedagógica, do professor coordenador de área ou de outro profissional, da
escola ou de fora dela – a exemplo de docentes da UNILAB – podendo ser feito coletivamente um
planejamento, considerando as demandas da unidade de ensino.
Com efeito, por meio da interculturalidade e da interdisciplinaridade, há a oportunidade de
vislumbrar uma educação mais democrática, valorizando questões identitárias, a interação e o
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diálogo de diferentes grupos socioculturais, refletindo que as relações culturais nem sempre se dão
em processos amistosos, mas marcados por lutas e historicamente situados.
As diversas áreas que compõem a escola, incluindo as Ciências da Natureza e Matemática,
devem engajar-se para combater o preconceito e a discriminação nas diversas formas que se
apresentam, velada ou explicitamente. Nesse sentido, o Projeto Político-Pedagógico desponta como
um espaço de construção coletiva, na perspectiva da horizontalidade, que pode e deve priorizar o
diálogo com diferentes culturas, valorizando as contribuições africanas e afro-brasileiras.
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Resumo
A identidade do povo negro, em suas diversas manifestações, individual e coletivamente, por meio da
religiosidade e da ancestralidade africanas presentes nos terreiros e quilombos, nas irmandades e
senzalas fortalece os movimentos de resistência e contribui para uma educação que combata o
preconceito e o racismo. Nesse sentido, o trabalho objetivou investigar as articulações entre a formação
docente e a educação das relações étnico-raciais no contexto de escolas de Ensino Médio.
Metodologicamente, a investigação de abordagem qualitativa, utilizou-se do estudo de caso e
desenvolveu-se por meio de entrevistas com doze docentes do Ensino Médio das áreas de Ciências da
Natureza e Matemática, em escolas da região do Maciço de Baturité - Ceará, especialmente, nos
municípios de Acarape e Redenção. Os dados da investigação revelam possibilidades de diálogo entre a
Educação das Relações Étnico-Raciais e as áreas de Ciências da Natureza e Matemática, levando em
consideração a formação docente e a valorização de diversas culturas, o que pode contribuir para uma
educação emancipatória, oportunizando a docentes e discentes uma convivência mais harmônica e
humanizadora, uma visão crítica de sua própria história, questionando a enraizada visão eurocêntrica.
Conclui-se que além de conteúdos ligados à educação das relações étnico-raciais nas escolas de Ensino
Médio há a necessidade de criação de espaços-tempos diversos, que envolvam escolas, universidade,
comunidade acadêmica e local, promovendo a convivialidade afetiva, o desenvolvimento de uma
pedagogia antirracista, oportunizando o respeito ao outro, mobilizando os diversos sujeitos, individual e
coletivamente, para o exercício da cidadania, a garantia dos direitos humanos e o combate às práticas
discriminatórias nos diversos espaços sociais.
Palavras-chave: Educação das Relações Étnico-Raciais; Formação Docente; Ensino Médio; UNILAB;
Maciço de Baturité/CE.
O ENSINO DE FÍSICA E A LEI 10.639/03: POSSIBILIDADE DA EDUCAÇÃO PARA A
DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL
Aldieris Braz Amorim Caprini – IFES
Raphael Secchin de Andrade – EAMES

INTRODUÇÃO
O texto apresenta os resultados da pesquisa de Mestrado Profissional em Ensino de Física,
do Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Cariacica, do Programa Nacional de Mestrado
Profissional em Ensino de Física (MNPEF), voltado a professores de ensino médio e fundamental,
tendo como objeto de pesquisa a Educação para as Relações Étnico-Raciais Africana e AfroBrasileira e o Ensino de Física.
A Lei 10.639/2003 foi criada no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alterando
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9.394/1996, introduzindo a obrigatoriedade de
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inclusão do tema da diversidade étnico-racial ao currículo da educação básica – ensino
fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos (BRASIL, 1996; 2003).
Com base na promulgação da Lei 10.639/03, o Conselho Nacional de Educação aprovou o
parecer CNE/CP 3/2004, que consiste nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais (ERER) e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana,
no intuito de balizar as orientações e ações a serem desenvolvidas com o tema.
Além disso, impõe a necessidade de que os sistemas de ensino e os estabelecimentos de
educação básica, em todos os seus níveis, providenciarem um apoio sistemático aos professores
para a elaboração de planos, projetos, seleção e conteúdos e métodos de ensino, cujo foco seja a
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e a Educação das Relações Étnico-Raciais: “[...] os
conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o
currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História
Brasileiras” (BRASIL, 1996, [s.p.] grifo nosso).
Um tópico que devemos ressaltar entre as diretrizes é a necessidade de produção de material
que apresente e dê ao professor o suporte necessário para abordar as relações étnico-raciais. Ao
analisarmos as diretrizes abordadas pela lei, percebemos que, para o cumprimento delas, existe a
necessidade de incorporação das relações étnico-raciais em todas as disciplinas curriculares, fato
que nos leva a refletir se tem sido abordado na física e de que forma isso tem acontecido.
Ao investigarmos o desenvolvimento do ensino de física, percebemos a inexistência de tal
abordagem, assim como sentimos uma grande dificuldade de encontrar caminhos e direcionamentos
de como seria possível fazer o ensino de física cumprir esse papel, passando a nos questionar até
mesmo qual tem sido a importância atual do ensino de física na sociedade.
A Lei 10.639/03 estabelece a obrigatoriedade de que todas as disciplinas podem contribuir
para a Educação das Relações Étnico-Raciais; então, alcançamos a problematização que norteou
esse trabalho: como o ensino de física pode contribuir na promoção de uma educação para as
relações étnico-raciais?
A pesquisa tem por objetivo refletir sobre a utilização de um material didático para o ensino
de física que possibilite atender à Lei 10.639, mediante a realização de um estudo teórico sobre a
temática Educação e Diversidade Étnico-Racial e o ensino de física. A investigação foi realizada em
dois campi do Instituto Federal do Espírito Santo, onde se pode e verificar se o material
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desenvolvido conseguiu o resultado esperado, aliando o ensino de física à Educação das Relações
Étnico-Raciais.
DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, EDUCAÇÃO E ENSINO DE FÍSICA
Em uma análise da legislação educacional vigente fica evidenciada a importância das
relações étnico-raciais na formação de cidadãos da educação. Para Verrangia (2016) e Verrangia e
Silva (2010), podemos definir as relações étnico-raciais como a relação estabelecida entre grupos
sociais e entre indivíduos desse grupo, que vão orientar-se sobre as diferenças e semelhanças ao
pertencimento racial e étnico individual e do grupo a que pertence.
Passamos agora a analisar a essência do ensino de física, guiando nossa discussão para uma
perspectiva de verificação se ele possui fundamentação e embasamento para ser capaz de
desenvolver a ERER, levantando a questão se o ensino de física possui, ou não, a capacidade de
promover a educação para cidadania.
Desse modo, é necessário primeiramente apresentar alguns questionamentos rotineiros de
um ano letivo que nortearam a explanação e são frequentemente enunciados em escolas de ensino
médio no Brasil: professor, por que devo estudar física? Quando vou utilizar isso na minha vida?
Ao pensar nesse questionamento e na prática docente, refazemos as perguntas propostas da
seguinte forma: Por que ensinar física? O que ensinar nas aulas de física? E quais os objetivos do
ensino de física? Sobre a reflexão desses questionamentos, vamos delinear o que seria e qual a
importância do ensino de física sob a ótica do ensino médio brasileiro. Assim, compreendemos que:
A Física é o campo da ciência que investiga os fenômenos e as estruturas mais
fundamentais da natureza. O conhecimento acumulado nesse campo tem possibilitado
a humanidade compreender aspectos cada vez mais complexos da natureza, e através
dele criar sistemas, dispositivos e materiais artificiais que têm contribuído
decisivamente para o progresso tecnológico (SBF, 1987, p. 13).

Percebemos que a física, além de ser uma parte constituinte da ciência, tem uma abrangência
infinita e é indissociável do nosso dia a dia e do mundo em que vivemos, ou de quaisquer outros
que existam.
Apresentamos o que seria o ensino de física, tentando, é claro, responder às perguntas feitas
inicialmente: por que aprender e ensinar física? Vale salientar novamente que, neste trabalho, a
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visão que descrevemos do ensino de física está pautada em um contexto em nível do ensino de
física da educação brasileira.
Dessa forma, conseguimos perceber que o ensino de física por existência e essência é capaz
não só de discutir e formar cidadãos, conforme se mostra indissociável da temática, como ainda de
sucumbir sua existência.
Assim, vemos que o ensino de física nessa perspectiva é vital para a nossa sociedade, pois
ele se mostra um veículo fundamental na formação de cidadãos, sendo capaz de desenvolver no
indivíduo habilidades e competência para uma sociedade crítica, que busca alcançar uma sociedade
melhor.
Portanto, podemos dizer que, com o trabalho de pesquisa e investigação científica,
chegaremos a um desenvolvimento científico e tecnológico que possibilite uma difusão da cultura e
desenvolva o entendimento do homem e do meio em que vivemos.
O ensino de física constitui uma grande ferramenta para aproximar o homem de sua
realidade e de sua sociedade, pois isso é a essência do estudo e a descrição da realidade ao seu
redor. É inconcebível dar uma aula de física sem tratar do ambiente que nos cerca e da sociedade a
que pertencemos.
A nossa pesquisa, então, vai tentar preencher justamente essas lacunas do ensino de física,
pois assume como foco principal essa discussão de como trabalhar a ERER no ensino de
ciências/física. Com efeito, “O ensino de Ciências, assim como todos os componentes curriculares,
é parte constitutiva desse processo e, portanto, deve contribuir para a formação de cidadãos e
cidadãs que vivenciam e procurem produzir relações sociais étnicas” (VERRANGIA; SILVA,
2010, p. 710).
Sabemos da exata importância dessa abordagem e da sua extrema necessidade, pois assim
começamos a pensar por que, então, o ensino de física não explora esse campo atualmente, quais
seriam os problemas dessa abordagem e o porquê há pouca utilização na educação brasileira.
Ao considerar a questão da diversidade, Verrangia (2010, 2014) mostra que esses problemas
surgem quando fazemos essa análise e encontramos, no meio acadêmico, uma enorme falta de
preparo por parte dos docentes das áreas relacionadas a ciências, a inexistência de material didático
que aborde o tema e de estudos que trabalhem acerca da visão da África, dos africanos e
afrodescendentes em livros de ciências.
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Contudo, para nós, o principal problema que também foi abordado por Verrangia (2009) é a
falta de percepção e de engajamento dos educadores na implementação de temas sociais na
educação das ciências. “Infelizmente, a diversidade étnico-racial ainda não é considerada uma
questão central na formação de professores/as dessa área, tanto inicial quanto continuada”
(VERRANGIA, 2009, p. 210).
É necessário que docente em física seja capaz não somente de contextualizar seu conteúdo,
mostrando situações do dia a dia, mas também possibilitar um envolvimento social, a ponto de ele
identificar outras situações, investigá-las e organizar as ideias, possibilitando um posicionamento
perante sua sociedade (CARVALHO et al., 2010).
METODOLOGIA
Em nosso trabalho, optamos pela abordagem da pesquisa-ação crítica, realizada com alunos
do Instituto Federal do Espírito Santo, que é uma instituição pública federal possuidora de turmas
de ensino médio, ensino médio integrado aos técnicos, técnico subsequente, graduação e pósgraduação, tendo 21 campi espalhados pelo estado do Espírito Santo.
Foram realizadas oficinas com os alunos utilizando o produto educacional, uma cartilha, e
aplicado questionário. Em relação aos questionários, foram aplicados dois tipos: o primeiro tinha
por objetivo fazer a identificação do conhecimento prévio dos alunos e serviu de base para a
elaboração e discussão da chamada problematização inicial.
O segundo questionário constituiu-se apenas de duas perguntas também abertas. Ele
objetivava a identificação da percepção dos alunos perante a possibilidade da discussão do tema
diversidade étnico-racial no ensino de física, assim como saber a percepção deles ante a aplicação
das oficinas desenvolvidas.
UMA PROPOSTA DE ENSINO DE FÍSICA NA PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO PARA
EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
O produto desenvolvido foi uma cartilha que propicia ao professor de Física a inserção da
temática das relações étnico-raciais no ensino de física, de forma que, além de desenvolver a
temática possibilitando o cumprimento da legislação vigente, cria na aula de física uma perspectiva
“inovadora” da física favorecendo o despertar do aluno para os conteúdos “clássicos” do currículo e
aproximando de sua realidade o seu aprendizado.
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A cartilha consiste num material didático de apoio ao docente para ser trabalhado com os
alunos nas aulas de física ou em eventos e projetos, como na Semana da Consciência Negra, e foi
elaborada com três grandes eixos estruturantes, assim intitulados: “A Física do Egito”,
“Personalidades Negras” e “Tecnologias Africanas”.
Essas temáticas foram escolhidas com base no que determinam as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana. Essa característica do material proporciona ao professor a utilização parcial
ou total de cada tema, discutindo tanto no momento em que achar oportuno cada uma delas.
Analisamos a “aplicação” do produto, descrevendo os dados e as análises com base nas
respostas dos alunos nas questões respondidas nas oficinas “A Física do Egito” (oficina 1), e
“Personalidades Negras” e “Tecnologias Africanas” (oficina 2).
Assim, a primeira pergunta do questionário: você consegue identificar na física e no
desenvolvimento tecnológico a presença da África ou do negro? Explique. Teve por objetivo fazer
um levantamento dos alunos que conseguiram relacionar a física à África ou ao negro, ou seja, se
percebiam ou se já haviam tido uma experiência da física como ferramenta para a promoção da
ERER.
Podemos verificar que a maioria dos alunos não conseguia identificar na física a presença da
África ou do negro e alguns poucos alunos que responderam ter conhecimento, ao tentarem explicar
onde percebiam a presença, não conseguiam aprofundar sua resposta, mostrando uma abordagem
superficial e pouco conteudista.
Essa ausência de profundidade na resposta pôde ser percebida quando, no debate inicial, os
alunos que responderam perceber a presença da África ou do negro na física ou na tecnologia
apenas tiveram uma vaga lembrança, muitas das vezes sem certeza da resposta ou com falhas
conceituais nessa apropriação da identidade negra.
As respostas sinalizaram a ausência na literatura da abordagem da ERER no ensino de física,
além da falta de preocupação dos docentes da disciplina com essa abordagem, sendo ela quase que
nula. Assim, mais uma vez, afirmamos a necessidade de material que discuta as relações étnicoraciais na física.
A segunda pergunta – Quando falamos de tecnologia ou ciência, você consegue fazer
alguma associação com algum personagem/cientista negro? Explique – teve o objetivo de
identificar nos alunos quanto conheciam da presença do negro na física ou na ciência.
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A grande maioria das respostas se limitou a um simples “não”, sem explicação nem
discussão da resposta.
Percebemos, mais uma vez, que os alunos, em sua maioria, não conseguem relacionar a
contribuição de negros a nenhuma tecnologia ou ao desenvolvimento de ciência de modo geral:
“Não, sei que há sim grandes descobertas que advém de negros, porém não tenho gravado em
mente nomes ou imagens deles, como é o caso de grandes cientistas brancos, como Newton”
(ALUNO – CARIACICA).
Essa resposta mostra exatamente a falta da apropriação das relações étnico-raciais por parte
dos alunos no ensino de física. O aluno reconheceu que o negro provavelmente tenha feito ou
contribuído para a ciência, mas declarou haver uma dificuldade de apropriação do conhecimento;
em contrapartida, afirmou o conhecimento muito claro de cientistas brancos.
Aqui chamamos a atenção para evidenciar, mais uma vez, a inexistência da discussão das
ERER na física, pois os alunos mostraram a carência dessa discussão. No debate inicial, ao serem
questionados pelo motivo de sua resposta, alguns alunos relataram que se devia ao reflexo de uma
sociedade preconceituosa e ao fato da dissociação da ciência ao negro, apoiando-a somente ao
europeu branco.
Entre as respostas, destacamos dois alunos que demonstraram um conhecimento
significativo a respeito do assunto, pois relataram, durante o debate inicial, ter participado de um
grupo de estudo formado por alunos que tratam de assuntos em astronomia. O conhecimento
adquirido adveio do próprio grupo, e não dá aula de física.
A última pergunta deste questionário – Em se tratando de conteúdos relacionados à força,
alavanca, momento, pressão ou empuxo, foi, em algum momento, mencionado ou discutido o
continente africano ou o negro? Quando? Por quê? – objetivou identificar se o aluno conseguiria
atrelar os conteúdos físicos básicos do ensino médio à discussão da ERER. Dessa forma,
saberíamos se a abordagem da ERER tem sido implementada no ensino de física conforme as
determinações da Lei 10.639/03.
Nessa pergunta, obtivemos quase que na totalidade das respostas uma negativa, sem
nenhuma explicação, corroborando, mais uma vez, a nossa conclusão de que a lei não vem sendo
cumprida no ensino de física: “Não, todos os conteúdos de física abordados em sala de aula,
nenhum foi falado sobre o continente africano ou o negro” (ALUNO – VIANA).
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Passamos, então, à análise e discussão das respostas obtidas pelos alunos na Oficina 2: Em
uma análise geral das respostas, podemos identificar novamente a ausência do conhecimento de
uma existência do negro na ciência e no desenvolvimento tecnológico, mostrando novamente a falta
da discussão da ERER na física. A primeira pergunta desse questionário – Você consegue
identificar na física e no desenvolvimento tecnológico a presença da África ou do povo negro?
Explique – possui o objetivo específico de identificar se os alunos conseguem vincular a física e o
desenvolvimento tecnológico à África ou ao negro.
Em parte dos alunos questionados, identificamos que eles não conseguem perceber, na física
e no desenvolvimento tecnológico, a presença do negro e/ou do africano, o que vai ao encontro da
nossa hipótese de que a física é apresentada para os discentes desvinculada a discussões étnicoraciais e até mesmo, sem a preocupação de trazer a discussão social, focando apenas o “conteúdo
físico” em questão. Assim, olhando para as diretrizes da Lei 10.639/03, percebemos o total
desconhecimento e descumprimento dela, conforme pôde ser observado ao longo de nossa pesquisa.
Na outra parcela dos alunos, percebemos que eles conseguiram, de forma superficial,
identificar a presença do povo africano e do negro no desenvolvimento tecnológico e na física,
podendo ser constatado pelo fato de que, ao responderem à questão, apontaram uma associação de
desenvolvimento tecnológico com povo egípcio.
Conforme descrito, as respostas acima mostram um conhecimento de que os egípcios
(africano) de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento científico e tecnológico e, para tal
construção, de alguma forma se apoiaram em algum conhecimento físico.
Entretanto, ao apresentarmos a segunda pergunta – Quando falamos de tecnologia ou
ciência, você consegue fazer alguma associação com algum personagem/cientista negro? Explique.
Percebemos a ausência de uma identidade com personalidades negras, pois quase a totalidade dos
alunos não conseguiu citar nenhum personagem/cientista.
As respostas acima mostram uma tentativa de justificar uma ausência do conhecimento, ao
colocar a culpa na sociedade, conferindo a ela a característica de ser preconceituosa. Observa-se
que é evidente a ausência da aculturação do negro no ensino de física, o que pode ser claramente
constatado no ambiente escolar de aplicação do produto explorado, permitindo-nos, assim, mais
uma vez, reafirmar a hipótese trabalhada nesta dissertação da inexistência do emprego do ensino de
física em um viés da discussão da ERER.
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A terceira e última pergunta do questionário inicial desta oficina – Você consegue identificar
alguma tecnologia do seu dia a dia ou algum conceito físico que tenha o envolvimento direto de
algum negro no seu desenvolvimento? Qual? Por quê? Tem por objetivo identificar a perspectiva
dos alunos no que se refere ao desenvolvimento tecnológico, ou seja, se eles conseguem relacionar
a tecnologia presente em seu dia a dia com a figura do negro.
Não diferentemente das demais perguntas, a totalidade dos alunos não soube associar as
tecnologias a algum negro. Um ponto interessante a ser ressaltado foi que, no debate inicial das
perguntas, ao discutir as respostas, o professor citou algumas tecnologias presentes no nosso dia a
dia e pôs em xeque se eles saberiam responder se tal tecnologia teria sido criada por um negro. Essa
dúvida criada nos alunos tornou-se um fator motivador para eles, despertando, assim, o interesse.
Finalizando as oficinas, foi lançada a última pergunta do questionário – Você acha que a
disciplina Física também pode contribuir para discussão da diversidade étnico-racial? Explique.
Serviu-nos como uma constatação de que a física pode também discutir a ERER, assim como, por
meio da ERER, também podemos discutir física, pois todos os alunos responderam que a disciplina
Física é capaz de discutir a diversidade étnico-racial.
A segunda questão do questionário de verificação final – Escreva o que achou da oficina e
comente a sua percepção a respeito das contribuições do africano e do negro – teve por objetivo
identificar a perspectiva dos alunos na dinâmica e saber se alcançaram os objetivos propostos em
cada seminário.
Ao analisarmos as respostas referentes a essa pergunta, verificamos que todos os alunos
responderam ter gostado da proposta e, de alguma forma, as oficinas mudaram a visão deles para
com o ensino de física.
O interessante também foi o momento em que os alunos descreveram que, além de terem
compreendido os conceitos físicos, ampliaram seu conhecimento da cultura africana, criando uma
identificação com o negro e proporcionando uma apropriação de uma identidade negra.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No início de nossa pesquisa, procedemos a uma análise da legislação brasileira vigente e
deparamos com a Lei 10.639/03, que trata da obrigatoriedade de uma educação que aborde a
diversidade étnico-racial em todo o currículo. Assim, realizamos um questionamento que se tornou
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o foco de nossa pesquisa: De que forma o ensino de física pode contribuir na promoção de uma
educação para as relações étnico-raciais?
O desenvolvimento das atividades propostas na cartilha nos possibilitou responder a questão
levantada de que é possível a Educação para as Relações Étnico-Raciais no ensino de física ao
introduzirmos a temática diversidade étnico-racial nos conteúdos, projetos e eventos. Quando
tratamos, por exemplo, de conceitos físicos como força peso, força gravitacional, atrito, alavancas,
toque, empuxo, densidade, pressão e conceitos astronômicos, devemos trazer para esses conteúdos a
contribuição africana na construção do conhecimento científico. Outro momento são os projetos e
eventos desenvolvidos na escola que podem promover oficinas e debates sobre a contribuição
africana nas ciências.
Ressalta-se que não é criar um novo conteúdo no currículo de física e sim, assumir uma
nova abordagem dos conteúdos existentes, para assim romper com uma visão eurocêntrica da
ciência e com modelos estereotipados, com isso, empoderar os africanos e afrodescendentes como
produtores de ciência e, especialmente, contribuindo para a identidade dos nossos alunos.
A cartilha nos possibilitou, enquanto material didático, esse trabalho pedagógico no ensino
de física e de reflexão sobre a diversidade étnico-racial e assim, chegarmos a conclusão da pesquisa.
Ao final da “aplicação” do nosso produto, consideramos atingido o objetivo principal de nossa
pesquisa, pois o material proposto foi capaz de possibilitar a discussão sobre a educação das
relações étnico-raciais no ensino de física demonstrando a possibilidade de trabalhar o tema no
ensino de física. As oficinas propostas possibilitaram a percepção dos dados coletados, que
mostraram uma apropriação de uma identificação com o negro e a África por parte dos alunos.
Ressaltamos a importância da formação inicial e continuada de professores de física com o
tema para que eles possam desenvolver uma Educação para as relações Étnico-raciais, bem como a
necessidade da elaboração de materiais, como a cartilha aqui trabalhada, para dar suporte aos
docentes em sua prática.
Desse modo, para possibilitar a inserção da ERER no ensino de física, foi necessário
primeiramente entender quais os objetivos e propósitos desse ensino, tentando alcançar, por meio
dele, uma física transformadora que pudesse, de alguma forma, contribuir para uma promoção
social. Ela deveria ser capaz de possibilitar uma discussão das contribuições da cultura africana e do
negro, gerando como consequência a formação de cidadãos críticos que busquem uma sociedade
igualitária.
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Percebemos que, conforme a orientação das diretrizes curriculares nacionais, em que todas
as disciplinas devem abordar a educação das relações étnico-raciais, confirmamos que o ensino de
física é capaz de promover essa educação quanto promover uma aprendizagem dos conceitos físicos
de forma significativa e comprometida com a diversidade.
À vista disso, concluímos que o material proposto não é de longe a única forma de explorar
a ERER no ensino de física, é apenas um caminho, uma sugestão. Desse modo, esperamos que o
material proposto sirva como instrumento dessa abordagem e os docentes brasileiros estejam cada
vez mais engajados em elevar a física como ferramenta para a transformação e formação de
pessoas.
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Resumo
A Lei 10.639/03 traz a obrigatoriedade da inclusão do tema diversidade étnico-racial ao currículo da
educação básica. Assim, no ano de 2004, ocorreu a promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCN) para a Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana, no intuito de balizar as orientações, desenvolver ações e fazer cumprir a
legislação. Considerando essa realidade, o texto apresenta os resultados de uma pesquisa de Mestrado
Profissional em Ensino de Física, do Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Cariacica, tendo
como objeto de estudo a Educação para as Relações Étnico-Raciais Africana e Afro-brasileira e o
Ensino de Física. Considerando que a Lei 10.639/03 estabelece a obrigatoriedade de que todas as
disciplinas podem contribuir para a Educação das Relações Étnico-Raciais, questionou-se: como o
ensino de física pode contribuir na promoção de uma educação para as relações étnico-raciais? Esta
pesquisa tem por objetivo refletir sobre a utilização de um material didático para o ensino de física que
possibilite atender à Lei 10.639, mediante a realização de um estudo teórico sobre a temática Educação
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3830

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

e Diversidade Étnico-Racial e o ensino de física. O trabalho optou pela abordagem da pesquisa-ação
crítica, com a realização de oficinas para validação do produto educacional e aplicação de questionários.
Ao final da “aplicação” do referido produto, considerou-se atingido o objetivo principal da pesquisa,
pois o material proposto foi capaz de discutir a educação das relações étnico-raciais no ensino de física,
demonstrando a possibilidade de trabalhar o tema no ensino de física.
Palavras-chave: Ensino de física; Educação das relações étnico-raciais; Lei 10.639/03.
MEMÓRIA, DIVERSIDADE E IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE: FIOS QUE SE
CRUZAM NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UNILAB
Elisangela André da Silva Costa – UNILAB
Eisenhower Souza Costa – SEDUC

INTRODUÇÃO
A formação de professores tem sido pauta permanente de discussões em diferentes países,
tendo em vista as transformações de ordem social, política, econômica e cultural ocorridas desde o
final do Século XX e que vêm gerando novas e constantes demandas formativas à população,
convidando escola e universidade a repensarem a organização de seu trabalho e os horizontes
formativos que o orientam.
A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), criada
no ano de 2010, é uma instituição de ensino superior que dedica boa parte de seu trabalho à
formação de professores para atuarem na educação básica, no Brasil, no Timor Leste e nos países
africanos de língua oficial portuguesa que se constituem como seus parceiros, a saber: Angola,
Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. A interação entre sujeitos vindos
destas diferentes realidades nos permite apreender as singularidades próprias das marcas históricas,
sociais e culturais destes espaços e nos convida a pensar os desafios vividos pelos educadores para
o exercício de sua profissão a partir de seus contextos de vivência.
A formação de professores de áreas como Ciências da Natureza e Matemática tem
historicamente privilegiado os conteúdos próprios desses campos de conhecimento em detrimento
dos conhecimentos de natureza pedagógica, limitando, muitas vezes, a compreensão dos licenciados
em relação aos desafios presentes nos processos de ensinar e aprender, situados nas perspectivas
histórica, social e cultural.
A tentativa de superação dessa compreensão, no contexto do Instituto de Ciências Exatas e
da Natureza da UNILAB tem se dado através de uma postura dialógica, que valorize as trajetórias
dos sujeitos, suas experiências e memórias, que são tomadas como pontos de partida para a
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problematização da realidade, na qual estão situadas a sua formação e sua futura profissão. Assim,
indagamos: Quais relações podem ser estabelecidas entre os saberes da experiência que emergem da
memória dos licenciandos em Química e Matemática da UNILAB acerca da educação básica e o
processo de construção identitária dos mesmos?
Para responder a esta questão, desenvolvemos o presente estudo que se assenta na
abordagem qualitativa de pesquisa e objetiva discutir as relações estabelecidas entre os saberes da
experiência dos licenciandos em Química e Matemática da Unilab e o processo de construção
identitária dos mesmos. Os resultados das análises nos ajudaram a compreender que a produção de
narrativas autobiográficas permite a percepção crítica dos desafios históricos da profissão professor
nos diferentes contextos e o modo como os mesmos interferem na vida, formação e profissão dos
professores.
A MEMÓRIA COMO ELEMENTO DE FORMAÇÃO NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO
IDENTITÁRIA
As discussões acerca da formação de professores nas últimas décadas têm colocado esses
profissionais como uma importante referência para a compreensão dos desafios presentes nos
processos de ensinar e aprender, inclusive a própria profissão, apresentando perspectivas distintas,
mas complementares acerca de quem é esse sujeito.
Nóvoa (1992) vem apresentando discussões importantes acerca do reconhecimento do
professor como pessoa que carrega consigo experiências, valores, princípios, crenças e saberes.
Esse conjunto de referências apresenta-se como chave para compreensão tanto dos fundamentos
que sustentam as práticas desse profissional e confere às mesmas a intencionalidade que é própria
do processo educativo por ele vivenciado, quanto dos aspectos relacionados à sua identidade.
De acordo com Pimenta (2012) a identidade profissional docente precisa ser compreendida
não só como uma categoria social, mas também valorativa, política e histórica em que estão
presentes os desafios do exercício da formação e da profissão, nos convidando a perceber
criticamente tal processo e repensar cotidianamente o nosso modo de compreender e viver a
docência, tanto individual, como coletivamente.
Nesse sentido, compreende-se o destaque dado por Imbernón (2011) ao trazer a discussão do
professor como profissional cujas responsabilidades, situadas numa sociedade que sofre rápidas
transformações, são cada vez mais sofisticadas e desafiadoras. São demandados domínios dos
conteúdos de sua área de formação, capacidade de compreensão e utilização de tecnologias digitais
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da informação e comunicação, aptidão para aprender continuamente e desenvolver diferentes
competências, habilidade para gerenciar conflitos, para lidar com emoções, para inovar, criar
estratégias de inclusão, entre tantas outras questões. É necessário, no entanto, que tal profissional
tenham garantidas as condições de profissionalização, como direito a formação, condições dignas
de trabalho e de desenvolvimento profissional. Toda essa complexa teia de obrigações e direitos
ocorre em contextos marcados por tensões entre inclusão x resultados; solidariedade x
competitividade; inovação x tradição; quantidade x qualidade; racionalidade técnica x racionalidade
reflexiva, entre outras.
A compreensão ampla do fenômeno educativo que é o centro do exercício da profissão
professor demanda de cada sujeito a leitura crítica da educação enquanto prática social situada e um
olhar atento para si, para seu contexto de vivência e para a totalidade, percebendo a si mesmo como
um profissional da contradição, como anuncia Charlot (2016). É necessário, portanto, desvelar as
questões políticas, econômicas e sociais que se manifestam em cada território, e problematizar o
modo como são percebidas subjetivamente por cada indivíduo. Cabe destacar que, dentro de um
contexto que historicamente valorizou a racionalidade técnica em detrimento da racionalidade
reflexiva, esse é um exercício difícil.
Tentando identificar referências para a formulação de propostas formativas que colaborem
com a leitura crítica da profissão, encontramos em Freire (1987) uma importante perspectiva que
nos indica a necessidade de procurar a partir da vivência dos educandos elementos para a
construção diálogos entre a vida, a formação e a profissão, de forma a encontrar sentidos e
significados para a experiência formativa. O professor tem, portanto, na sua trajetória de vida e
formação, elementos chaves para a construção de debates sobre os paradigmas educacionais e os
impactos que promovem na constituição de suas identidades.
De acordo com Souza (2008, p. 55), a pesquisa autobiográfica nos contextos educacionais
ajuda a “evidenciar e aprofundar representações sobre as experiências educativas e educacionais
dos sujeitos, bem como potencializa entender diferentes mecanismos e processos históricos
relativos à educação em seus diferentes tempos”. Desse modo, ao discutir a formação de
professores, ao longo da história, são tomadas como referências, na presente experiência, não só as
produções acadêmicas de renomados estudiosos da área, mas a própria vida dos educadores, quer na
formação inicial ou contínua.
Acreditamos que perceber-se na teia de relações históricas e sociais da educação é um
exercício que permite aos futuros profissionais compreender os objetivos políticos e pedagógicos
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das instituições de ensino e visualizar os seus desdobramentos na constituição das subjetividades
dos mesmos. Concordamos, portanto, com Josso (2016), quando afirma que os relatos
autobiográficos permitem que os sujeitos expressem sua condição humana, articulando a
experiência que perpassa os sujeitos e os singulariza; problematizem e reflitam sobre o vivido,
ressignificando compreensões abstratas e generalizantes, além do entendimento da abordagem
experiencial como um processo de autoconhecimento e autoformação.
DIVERSIDADE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: A UNILAB ENTRE O ESCRITO E O
VIVIDO
A UNILAB é uma instituição federal de ensino superior criada através da Lei nº
12.289/2010 (BRASIL, 2010a) no contexto das políticas de inclusão social materializadas pelo
governo federal brasileiro, considerando os compromissos internacionalmente assumidos junto a
diferentes países por ocasião da Conferência Mundial de Ensino Superior (UNESCO, 2009, p. 2).
Nesta Conferência, os países signatários assumiram a missão de “contribuir, através da formação de
profissionais e da construção de conhecimentos, para a superação de desafios relacionados [...] à
segurança alimentar, mudanças climáticas, uso consciente da água, diálogo intercultural, fontes de
energia renovável e saúde pública”, mediante a articulação do acesso, da igualdade e da qualidade
às estratégias de internacionalização, regionalização e globalização.
Estão presentes no projeto institucional da UNILAB elementos que dizem respeito tanto à
democratização do acesso à educação superior, quanto ao fortalecimento de ações afirmativas que
objetivam corrigir, de maneira ampla, a histórica desigualdade racial presente na sociedade
brasileira (BRASIL, 2010b). No Art. 2º de sua lei de criação (BRASIL, 2010a), é apresentada a
missão da UNILAB, que é através da formação de recursos humanos, contribuir para a integração
entre Brasil e países que são membros da CPLP, em especial os africanos, além de promover o
desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural científico e educacional.
Diante do exposto, as ações da UNILAB pressupõem como indispensável a perspectiva da
cooperação internacional, que se materializa por meio do estabelecimento formal de convênios de
caráter temporário ou permanente. De acordo com dados fornecidos na página da universidade –
http://www.unilab.edu.br/unilab-em-numeros/ – se encontram vigentes 123 acordos de cooperação,
sendo 109 com instituições brasileiras e 14 com instituições internacionais, situadas na América
Latina, África e Europa, distribuídos principalmente nas ações de Cooperação Geral,
correspondente a 34,9% e de Estágios, correspondente a 34,9%.
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A formação de professores foi definida pelo conjunto de países parceiros como uma das
áreas prioritárias de atuação. Assim, a Unilab oferta cursos de licenciatura em três distintos
institutos: Institutos de Ciências Exatas e da Natureza – com os cursos de Ciências Biológicas,
Física, Matemática e Química; Instituto de Humanidades – com a oferta dos cursos de Pedagogia,
Sociologia / Ciências Sociais e História; Instituto de Letras e Literaturas – ofertando os cursos de
Letras Língua Portuguesa e Letras Língua Inglesa. A perspectiva de formação comum aos
diferentes cursos é orientada, de forma ampla, pela legislação educacional vigente no Brasil e, de
forma específica, pelo Plano de Desenvolvimento Institucional - 2016 a 2021 (UNILAB, 2016, p.
11). O PDI apresenta, entre seus objetivos específicos, o compromisso com uma formação
comprometida com o projeto de cooperação solidária Sul-Sul, na qual o Sul é concebido como “[...]
campo de desafios epistêmicos que procuram reparar os danos e impactos historicamente causados
pelo capitalismo na sua relação colonial com o mundo” (SANTOS, 2009, p.12-13).
A colonialidade, expressão do mundo moderno e do sistema capitalista, se refere à
compreensão de que “[...] uma lógica de relação colonial permanece entre os saberes, entre os
diferentes modos de vida, entre os Estados-Nação, entre os diferentes grupos humanos e assim por
diante” (TONIAL et al, 2017, p. 19), operando através de relações de poder e de dominação que se
materializam em diferentes espaços como trabalho, família e escola. As práticas educativas
desenvolvidas nesses espaços trazem no bojo de seus princípios e valores a expressão do modo de
vida do colonizador, colocando em evidência suas formas de existência, cultura, valores e
conhecimentos, ao passo que desconsidera e invisibiliza esses mesmos elementos dos povos
colonizados, inferiorizando suas identidades e seus saberes.
A UNILAB desempenha um importante papel na superação da colonialidade do saber, que
se faz presente nos currículos das diferentes instituições de ensino brasileiras e africanas, uma vez
que estes foram construídos a partir dos referenciais europeus, compreendidos como única
perspectiva científica, acadêmica e intelectual de conhecimento válida em detrimento de outras
culturas e epistemologias (WALSH, 2008).
A formação de professores tem buscado sustentação teórica em perspectivas que
reconheçam a importância e o valor dos sujeitos e seus contextos, numa ação dialógica (FREIRE,
1987) que problematize a realidade a partir dos conhecimentos historicamente construídos pela
humanidade e da diversidade epistemológica existente, que traduz formas distintas de organização
da sociedade, da vida e dos critérios definidores daquilo que pode ser considerado como
conhecimento.
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Santos e Meneses (2009, p. 7) se referem à diversidade presente nos modos como os
diferentes povos constroem seus conhecimentos e suas relações, como:
[...] conjunto de intervenções epistemológicas que denunciam a supressão dos saberes
levada a cabo, ao longo dos últimos séculos, pela norma epistemológica dominante,
valorizam os saberes que resistiram com êxito e as reflexões que estes têm produzido
e investigam as condições de um diálogo horizontal entre conhecimentos. A esse
diálogo entre saberes chamamos ecologias de saberes.

O cotidiano dos cursos de licenciatura da UNILAB é profundamente marcado pela
necessidade de aprendizagem da convivência com a diversidade e pela construção de um modelo de
cooperação solidária entre os povos de Brasil e África, reafirmando a necessidade de uma postura
reflexiva nos processos de formação de professores.
Nesse sentido, a perspectiva investigativo-formativa utilizada, sobretudo, nos Estágios
Supervisionados, tem potencializado a compreensão crítica da educação nos diferentes contextos,
desvelando as relações de poder nelas existentes e os projetos de homem/mulher e sociedade que
ajudam a forjar.
Ao analisar o Programa da disciplina Práticas Educativas III, componente curricular comum
aos cursos de Licenciatura ofertados pelo Instituto de Ciências Exatas e da Natureza (ICEN) onde
se desenvolveu a presente investigação, verificamos que no mesmo são problematizadas questões
relativas a aspectos como: identidade, formação, epistemologia da prática, organização do trabalho
docente, tecnologias da informação e comunicação. A abordagem de tais aspectos é proposta
através de duas linhas de ação: a primeira delas diz respeito à perspectiva autobiográfica, que
articula de forma situada, o movimento de construção da identidade profissional docente; e a
segunda, se refere à perspectiva reflexiva que proporciona a problematização da experiência, a
partir dos referenciais teóricos constituintes da disciplina e dos demais componentes curriculares
presentes no Projeto Pedagógico do Curso.
Na próxima sessão serão apresentadas questões relativas à análise de narrativas
autobiográficas, produzidas por licenciandos em Química e Matemática, acerca da imagem de seus
professores da educação básica.
O QUE DIZEM OS LICENCIANDOS EM QUÍMICA E MATEMÁTICA DA UNILAB
Uma das atividades iniciais da disciplina, proposta a partir do estudo sobre construção da
identidade docente, convidou os licenciandos a relatarem memórias de formação na educação
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básica, destacando professores (as) que permanecem vivos em suas lembranças, assim como as
marcas que deixaram. Participaram da atividade 16 (dezesseis) estudantes, dos quais 04 (quatro)
eram angolanos e 12 eram brasileiros (as).
Os escritos dos (as) estudantes destacaram experiências vividas no contexto da educação
básica, associadas a imagens de contextos, instituições e professores (as) que tornaram esse
processo, por vezes mais e por vezes menos, humanizador.
Dentre as experiências mais desafiadoras, visualizamos elementos que se relacionam a
condições precárias de ensino, às posturas de desrespeito aos estudantes e ao descompromisso com
a profissão.
No que diz respeito às condições precárias de oferta do ensino, os estudantes angolanos
destacaram um cenário muito difícil, decorrente dos reflexos da guerra civil e da ausência de
recursos para financiamento público da educação:
Por ter sido uma época em que ainda havia se passado pouco desde o fim da guerra
civil, a escassez de salas de aulas e de escolas no geral era alarmante, e isto fez com
que o governo transformasse muitas igrejas (principalmente pequenas capelas em todo
país) em salas de aulas vinculadas a escolas públicas. Foi em uma das capelas da
Igreja Evangélica Congregacional de Angola (IECA), na cidade do Lobito, aonde
comecei o meu percurso acadêmico (A2).

As reflexões sobre as condições de funcionamento das escolas colocaram em pauta questões
fundamentais referentes aos desafios próprios dos sistemas de ensino dos países de origem dos
estudantes. Enquanto Angola vivia, no momento em que os estudantes iniciaram sua escolarização,
o período pós-guerra, com a infraestrutura, a administração pública e os empreendimentos
econômicos devastados (JOSÉ, 2008); os estudantes brasileiros viviam um período de avanços em
relação ao financiamento da educação, em decorrência da vigência do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, do avanço da
democratização do acesso à educação.
As discussões decorrentes dos diferentes contextos puseram em evidência os desafios de
efetivação da educação como um direito e matéria de políticas públicas nos diferentes países e a
necessidade de compreensão da realidade em que se desenvolvem as práticas educativas como um
fator determinante no modo como os professores organizam as experiências formativas, não sendo
suficiente, portanto, a ênfase dada aos conhecimentos específicos da área. É necessário avançar na
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compreensão política e pedagógica da formação e do exercício da profissão professor (FREIRE,
1987).
Posturas de desrespeito aos estudantes foram relatadas tanto por brasileiros (as), quanto por
angolanos:
[...]o de matemática me constrangeu após eu pedir para ele explicar mais de três vezes
um respectivo conteúdo, ele insinuou que não sabia como eu tinha passado de série, e
por último a professora de ciências que após eu ter tirado notas baixas, fez piadinhas
comigo e outros colegas reprimindo e nos deixando excluídos na disciplina (A1).
[...] professor mais conhecido, pelos alunos, por Matrix, pelos seus atos de violação
da integridade física dos alunos. O mesmo intimidava os estudantes, de modo que os
alunos não se sentiam a vontade para tirar as suas dúvidas, para não terem
consequências agressivas (A11).

Mais uma vez o reconhecimento da educação como uma prática social situada se apresenta
como um elemento importante para discussão das relações estabelecidas entre professores e
estudantes. Enquanto em Angola, no início do Sec. XXI os episódios de desrespeito envolviam
ainda a violência física, como algo fortemente presente, no Brasil isso ocorria de forma mais
velada, através da violência simbólica, em decorrência do avanço da legislação na defesa dos
direitos da criança e do adolescente. Destacamos que, em ambos os casos, as narrativas colaboraram
para a discussão acerca da humanização dos processos de ensinar e aprender que envolve princípios
importantes para a formação e para o trabalho docente, como inclusão, dialogicidade e afetividade.
Tais referências colaboram para o reconhecimento dos estudantes como sujeitos de direitos,
portadores e construtores de conhecimentos e de cultura, demandando dos professores uma postura
orientada por questões éticas, políticas e estéticas e não somente por questões meramente técnicas
(RIOS, 2008), colaborando para a superação de posturas autoritárias e opressoras e estabelecimento
de relações mais emancipatórias que valorizem a diversidade em suas diferentes formas de
expressão (FREIRE, 1987).
Dentre as referências positivas pontuadas pelos licenciandos visualizamos, principalmente, a
dedicação dos (as) professores (as) e a preocupação com a integralidade dos mesmos. Com relação
aos relatos que se referem à dedicação dos (as) professores (as), podemos mencionar:
A professora Rebelina usava os métodos disponíveis para conseguir despertar a nossa
imaginação e raciocínio, porém, a falta de materiais condicionava muitas coisas.
Naquela sala eu aprendi a contar com pedrinhas e pauzinhos. Mesmo em condições
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precárias, foi possível construir uma base forte para um longo percurso acadêmico
(A2).
A professora era muito dedicada a estar de carteira em carteira, ajudando cada um a
resolver os problemas matemáticos, lembro bem que ela era muito simpática, alegre
parecia que não existia tristeza, tudo era descomplicado (A6).

A preocupação com a integralidade dos educandos aparece expressa em relatos como o
realizado por A13:
Ela não só nos dava aula, mas se envolvia bastante na vida pessoal dos alunos,
buscando saber por qual motivo o aluno se comportava daquela forma. Nem mesmo o
pior aluno lhe tratava mal por que tinha respeito por ela. Ela costumava pegar muito
no pé dos alunos demonstrando preocupação por cada um (A13).

As formas de aproximação dos educadores com os educandos, a partir do olhar sensível,
demonstram o reconhecimento de que cada turma de estudantes é composta por sujeitos que
carregam em suas identidades marcas das suas trajetórias, que ora potencializam determinadas
aprendizagens, ora as dificultam. A discussão de tais aspectos colocou em evidência os desafios
vividos pelos educadores ao assumirem turmas numerosas e precisarem dar conta de resultados
quantitativos que, muitas vezes, não traduzem preocupações com processos e sim com produtos.
Neste movimento, que se traduz como resquício do pensamento moderno (SANTOS, 2009),
anulam-se as diferenças relativas às diferentes formas de pensar o mundo em nome de uma
padronização, onde sufocam-se os diálogos, as reflexões críticas e a afetividade considerados
aspectos imprescindíveis a uma formação de cunho emancipatório.
Finalizando esta reflexão, destacamos alguns trechos das narrativas dos licenciandos sobre
as marcas dos antigos professores que querem ter presentes em suas identidades:
O que eu quero levar dos meus antigos professores para a minha sala de aula é a
paciência que a maior parte deles teve, a didática diferenciada, encontrar formas de
animar e alegrar a aula, não ser apenas um professor mais um amigo que eles possam
contar não apenas em sala de aula mais fora dela (A7).
De todos, como professora, o que mais busco e buscarei ter é a empatia. Empatia de
entender os alunos, de me colocar no lugar de cada um. Coragem para sempre está
disposta a mudar, e a me adequar as necessidades. E sempre procurar estabelecer um
ambiente favorável para a aprendizagem (A8).

Os estudantes reconhecem como é desafiador o exercício da docência, tendo em vista as
dificuldades de ordem contextual, como a precariedade das condições de trabalho, o desafio de lidar
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com jovens em processo de formação que confrontam o professor e sua autoridade em sala de aula.
No entanto, revelam admiração na capacidade que alguns profissionais têm de lidar de maneira
humana com todas estas questões, transformando as dificuldades existentes em oportunidades de
construção de novas relações consigo mesmo, com a profissão, com os educandos e com a
sociedade. Assim, nos dias atuais, marcados pela violência, pela desigualdade e pelo
individualismo, a docência fundamentada pelo afeto, pela alegria e pela empatia pode ser
considerada um ato revolucionário de reconfiguração das relações de poder.
CONCLUSÕES
Ao longo do presente texto, objetivamos discutir as relações estabelecidas entre os saberes
da experiência dos licenciandos em Química e Matemática da Unilab e o processo de construção
identitária dos mesmos. Verificamos - através da revisão de literatura, da análise do Projeto
Institucional da Unilab e do Programa da Disciplina Práticas Educativas III, assim como das
narrativas construídas pelos licenciandos - que as categorias memória e identidade docente se
constituem como elementos formativos importantes no contexto da licenciatura, pois a partir de
ambas os futuros os professores podem estabelecer nexos entre as suas próprias experiências
formativas e os desafios da profissão professor.
Compreendemos, desse modo, que a produção de narrativas autobiográficas pelos
licenciandos, mediada por uma reflexão crítica sobre esse processo, permite que a construção de
suas identidades seja percebida como algo vivo, dinâmico, e não como um dado imutável ou
externo a ser adquirido de forma definitiva por ocasião da conclusão do curso de licenciatura. A
abordagem experiencial proposta pela disciplina em pauta pode, portanto, ser compreendida como
um processo de autoconhecimento que potencializa a construção de sentidos e significados entre a
teoria e a prática, a partir dos desafios presentes no processo formativo que se dá ao longo da vida.
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Resumo
O presente estudo emerge de uma experiência investigativo-formativa vivida no contexto de cursos de
licenciatura do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza - ICEN da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB. Parte da discussão sobre as transformações
ocorridas na sociedade que afetam diretamente a formação, o trabalho e a construção da identidade
profissional docente. O estudo se desenvolve a partir de narrativas autobiográficas, produzidas a partir
da partilha de memórias das trajetórias escolares dos licenciandos, permitindo que os conteúdos que
fazem parte da formação inicial de professores dialoguem com situações concretas por eles vividas em
seus contextos de origem. Considerando a diversidade como uma marca institucional da UNILAB,
universidade que congrega sete países de língua oficial portuguesa, singularizando os processos de
formação de professores através da riqueza dos diálogos interculturais potencializados neste espaço, o
presente estudo tem como objetivo geral discutir as relações estabelecidas entre os saberes da
experiência dos licenciandos em Química e Matemática da UNILAB e o processo de construção
identitária dos mesmos. Metodologicamente, o estudo se assenta na abordagem qualitativa e a
aproximação com a realidade se deu através da revisão de literatura, análise documental e análise de
narrativas autobiográficas produzidas por estudantes brasileiros e angolanos no contexto do
componente curricular práticas educativas, ofertada nas licenciaturas do ICEN/UNILAB. Os
resultados apontam que a produção de narrativas autobiográficas permite aos licenciandos a percepção
crítica dos desafios da profissão professor nos diferentes contextos e o modo como os mesmos
interferem na vida, formação e profissão dos professores.
Palavras-chave: Memória; Identidade; Saberes da Experiência; Formação de Professores; UNILAB.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta reflexões acerca de uma prática de formação de futuros
professores, realizada na disciplina de Didática I, nas Licenciaturas em História e Filosofia, de uma
Universidade Comunitária, no Estado de São Paulo. Entre os objetivos centrais da disciplina
destacam-se: contribuir para a formação de educandos por meio da análise de diferentes dimensões
da prática pedagógica; refletir sobre a sala de aula e suas formas de organização; e desenvolver a
atitude investigativa e crítica dos estudantes em relação prática docente.
A disciplina é lecionada por um dos professores responsáveis pela cadeira de Didática na
Instituição, com a colaboração de um monitor, doutorando em Educação, orientando do professor
responsável. A participação do monitor na disciplina pode ser viabilizada e institucionaliza por
meio da realização do estágio de docência, solicitado pelo pós-graduando, e que compreende
atividades de auxílio à docência a serem executadas em curso de graduação, como parte importante
de seu percurso formativo. O estágio, nessa disciplina, constitui-se como uma experiência que
permite aos monitores desenvolver fazeres-saberes de docência, pesquisa e orientação acadêmica,
construídos com teoria e prática, em um contato próximo com discentes da graduação e com o
docente responsável, que partilha com os monitores os momentos de planejamento, preparação,
desenvolvimento e avaliação de atividades e aulas.
A disciplina Didática I vem sendo lecionada nos supracitados cursos de graduação desde o
1º semestre de 2018, em semestres alternados, pelo prof. responsável, em pareceria com seu
monitor, e esse relato refere-se às ações realizadas no 1º semestre de 2019. A disciplina possui uma
carga horário de 68 horas/aula, sendo 51 delas presenciais, distribuídas em 17 encontros de 1h e
40min cada. As 17 horas restantes são destinadas ao desenvolvimento de atividades e projetos que
permitam aos estudantes aproximações com práticas de ensino-aprendizagem no contexto escolar.
Naquele semestre estiveram matriculados 54 alunos dos dois cursos que compartilham a disciplina.
Para além do trabalho com conceitos relevantes para a compreensão e a prática da Didática
que, de acordo com Pimenta, pode ser considerada "um campo de estudos e pesquisas voltado para
a tarefa de fundamentar o processo de ensino-aprendizagem como uma prática social de
incorporação e de emancipação política [...]"(2010, p. 9).; o professor e o monitor, que doravante
será chamado de professor colaborador, têm buscando referenciais e métodos para construir uma
prática docente dialógica, que possibilite aproximar teoria e prática. Ambos encontram na proposta
de Paulo Freire um terreno fértil para pensar e praticar a docência da educação superior.
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O que se pretende expor, de maneira sucinta, no espaço deste texto, são alguns elementos
que podem ser observados para a efetivação de uma prática docente dialógica, que tem em Freire a
sua principal fonte de inspiração.
REFERENCIAL TEÓRICO
A educação problematizadora de Paulo Freire (1974) constitui-se na pedra angular sobre a
qual apoiam-se os momentos e métodos implicados no planejamento e desenvolvimento da
disciplina Didática I. O diálogo, entendido por Freire como elemento fundante da prática educativa,
que possibilita aos seres humanos constituírem-se como tais, em uma interação conflitiva,
respeitosa, esperançosa, crítica e criativa, é o crivo analítico e propositivo para seleção de tópicos
de conteúdo, formas de organização e dinamização das aulas e da avaliação dos processos de
ensino-aprendizagem, em uma busca permanente pela necessária coerência entre essas dimensões
da prática.
Um outro elemento central para o trabalho realizado é a noção de “leitura de mundo”. Paulo
Freire ensina que uma prática educativa dialógica não pode prescindir da "leitura de mundo" que
todos os envolvidos fazem do objeto sobre o qual, lado a lado, ombro a ombro, educador e
educandos se colocarão para (re)conhecer e (re)criar a realidade. Somente tendo clareza do ponto de
partida político-epistemológico de seus interlocutores, sejam eles os educandos e/ou outros
educadores, é que o professor poderá auxiliá-los a assumirem-se como sujeitos históricos e
autônomos, produtores de conhecimento. Nesse sentido, referindo-se ao seu trabalho com grupos
populares, diz Freire:
Como educador preciso de ir "lendo” cada vez melhor a leitura do mundo que os
grupos populares com quem trabalho fazem de seu contexto imediato e do maior de
que o seu é parte. O que quero dizer é o seguinte: não posso de maneira alguma, nas
minhas relações político-pedagógicas com os grupos populares, desconsiderar seu
saber de experiência feito. Sua explicação do mundo de que faz parte a compreensão
de sua própria presença no mundo. E isso tudo vem explicitado ou sugerido ou
escondido no que chamo “leitura do mundo” que precede sempre a “leitura da
palavra”. (2001, p .32)

Uma prática de ensino-aprendizagem dialógica, implica um compromisso com a
(re)construção cotidiana e coletiva da sala de aula e da escola, em uma direção democrática, onde as
pessoas possam dialogar e deliberar sobre sua história, com especial apoio para os sujeitos e grupos
oprimidos. O ensino-aprendizagem dialógico é, portanto, um ato intrinsecamente político, um lócus
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fecundo para encontrar, para ver, ouvir e dizer a sua palavra, uma forma de construir conhecimento
e desenvolver a consciência.
METODOLOGIA
Com inspiração nas proposições metodológicas apresentadas por Paulo Freire na Pedagogia
do Oprimido, a construção do programa educativo mais amplo da disciplina, bem como das
atividades e sequências didáticas necessárias para estruturar cada aula, vem incluindo os seguintes
movimentos:
•

Realização de 03 encontros presenciais entre o professor responsável pela disciplina
e o professor colaborador, para discutir os objetivos e intenções da disciplina, os
eixos estruturantes do programa de estudos, e proposta metodológica, que inclui
procedimentos e instrumentos de dinamização das aulas e formas de avaliação.

•

Definição de um conjunto inicial de aulas (04), cuja ênfase está em dialogar com os
educandos sobre os objetivos e os conteúdos a serem estudados na disciplina que,
necessariamente, precisam estar enraizados na identidade cultural e na linguagem
desses sujeitos.

•

Definição de um conjunto de aulas (10) cuja ênfase está sobre o estudo minucioso e
sistemático de tópicos de conteúdo elencados para o semestre, pelos educadores, com
a participação dos estudantes, tendo como referências as necessidades apresentadas
pelos educandos no primeiro conjunto de aulas.

•

Definição de um conjunto final de aulas (03), cuja ênfase é explorar os achados
obtidos nas aulas anteriores, avaliar com mais detalhes a prática do semestre e
projetar ações concretas, individuais e coletivas, nas quais os conhecimentos
construídos no curso possam ser utilizados.

•

Realização de encontros semanais entre os educadores para preparação de planos de
aula que incluam variações didáticas, e permitam criar situações por meio das quais
os educandos possam apreender criticamente e vivenciar os conceitos trabalhados.

•

Realização das aulas, com periodicidade semanal e duração de 1 hora e 40 minutos.
As aulas contam com a participação ativa dos dois educadores, que partilham entre si
os momentos de exposição e análise dos conceitos, e de proposição e condução de
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outras atividades. Por vezes, os educandos também são estimulados a planejar e
assumir a condução de partes da aula.
•

Realização de encontros semanais entre os educadores para avaliar as aulas já
ministradas, com base em produções solicitadas aos educandos semanalmente, em
avaliações realizadas na classe, e na observação dos educadores de aspectos
específicos da prática pedagógica, tais como: diferentes ritmos de aprendizagem,
relações entre os educandos, e observância do respeito aos combinados do início do
semestre, entre outros aspectos. Em função da avaliação, aulas e sequências didáticas
estabelecidas podem e devem ser modificadas.

•

Entre os procedimentos e instrumentos que vêm sendo utilizados nas aulas estão:
problematização de situações codificadas, ou seja, representações gráficas que
expressem situações existenciais dos educandos (FREIRE, 1974); utilização de
dinâmicas de grupo e jogos teatrais (BOAL, 2005), elaboração de mapas mentais,
elaboração e discussão de memoriais, redação de textos (individual e em grupo),
discussão de textos (em duplas, pequenos grupos e grupo-classe), leitura comentada,
utilização de filmes e vídeos seguidos de debate, apresentação de seminários.

ANÁLISE
A prática em processo, a cada semestre trabalhado, tem apontado resultados positivos em
relação às possibilidades de integração entre os alunos das licenciaturas de História e de Filosofia,
que compartilham a disciplina, e de trabalho interdisciplinar nessas áreas do conhecimento.
O uso do corpo nas dinâmicas e nos jogos teatrais, nas aulas, têm despertado curiosidade da
maioria dos educandos, que têm considerado importante que a construção do conhecimento, e
daquilo que significa "tornar-se professor", possam ser feitas com aportes de outras linguagens e
sentidos orgânicos, não apenas pela via racional-cognitiva. O trabalho com o corpo também tem
sido valorizado pelos estudantes como possibilidade de mantê-los mais presentes e interessados no
debate, na classe, uma vez que as aulas de Didática I são realizadas aos sábados, das 7h40 às 9h20,
depois dos estudantes (em sua maioria trabalhadores) terem enfrentado uma semana de aulas
noturnas no período das 19h00 às 22h40.
A perspectiva freireana, sobretudo em relação à leitura do mundo e ao seu caráter dialógico,
está se apresentando como uma alternativa viável e factível para ensinar-aprender na formação de
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educadores. Com esse referencial, tem sido possível implementar, também, novas relações entre
educadores que, juntos, participam ativa e prazerosamente do planejamento e desenvolvimento da
disciplina. Com isso podem oferecer aos professores em formação um testemunho teórico-prático
que provoca novos olhares sobre a necessidade de lecionar uma direção solidária, referenciada na
realidade e comprometida com a justiça social.
Vale dizer que um trabalho pautado por uma pedagogia dialógica não é tarefa fácil,
tampouco apresenta-se como a solução definitiva para os dilemas da prática pedagógica. A
mudança da Universidade e da prática irá requerer mudanças estruturais ao mesmo tempo em que a
luta por salas de aula e instituições mais democráticas é feita por docentes e discentes nesses
contextos. Dentre os principais desafios encontrados a cada semestre destacam-se: a) o grande
número de discentes na sala, que dificulta o diálogo e a qualidade das interações entre docentes e
discentes e entre eles mesmos. São conhecidas as pesquisas que apontam para a necessidade de que
haja um menor número de alunos por sala, quando se busca um trabalho pedagógico mais
individualizado e humanizador; b) a compreensão do ensino-aprendizagem como mera técnica,
como se a didática fosse uma solução mágica para viabilizar o ensino e aprendizagem dos
conceitos; e c) o fato de que as disciplinas chamadas pedagógicas são, por vezes, subvalorizadas nas
licenciaturas que formam professores especialistas, fato que leva os estudantes a chegarem com
menor interesse e comprometimento às aulas.
CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS
Em tempos precarização e homogeneização do trabalho docente, faz-se necessário ousar. De
acordo com Ira Shor:
[...] quando Paulo Freire publicou a Pedagogia do Oprimido, ele fez mais do que
oferecer um livro perturbador sobre a educação, porque nela podemos encontrar uma
epistemologia, uma pedagogia e uma sociologia da educação ligadas a um apelo à
democratização da sociedade e da escola: um programa audacioso que estabelece um
vínculo entre a sala de aula e as políticas de poder na sociedade que instigou
educadores e estudantes a se modificarem, ao longo da e na história, na forma como
ensinam e aprendem uns com os outros, dando origem a um movimento internacional
de educadores que quer transformar as sociedades em que ensinam-aprendem.
(SHOR, 2004, tradução nossa, s/p).

Espera-se que a prática docente que está sendo realizada e aqui, brevemente apresentada,
possa agregar novos conhecimentos ao que vêm sendo pesquisado e efetivado no âmbito da didática
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e da formação de professores e, ainda, afirmar o valor e a atualidade do pensamento de Paulo Freire
em diferentes modalidades e níveis de educação.
REFERÊNCIAS
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Resumo
O presente relato de experiência diz de uma prática de formação de professores realizada em uma
Universidade Comunitária do Estado de São Paulo, na disciplina Didática I, compartilhada nas
Licenciaturas em História e Filosofia. A disciplina vem sendo lecionada nos supracitados cursos de
graduação desde o 1º semestre de 2018, em semestres alternados, pelo prof. responsável, em pareceria
com seu monitor, e esse relato refere-se às ações realizadas no 1º semestre de 2019. A disciplina possui
uma carga horário de 68 horas/aula, sendo 51 delas presenciais, distribuídas em 17 encontros de 1h e
40min cada. Naquele semestre estiveram matriculados 54 alunos dos dois cursos mencionados.
Objetiva-se refletir sobre os processos de ensino-aprendizagem que vem sendo desenvolvidos com
bons resultados, e têm como principal referência o pensamento de Paulo Freire, em especial na
Pedagogia do Oprimido, que oferece, ainda, suporte metodológico ao trabalho realizado. As aulas
ministradas de forma colaborativa buscam oferecer aos futuros docentes um testemunho de que um
trabalho solidário, pautado no diálogo é possível e desejável. A proposta pedagógica da disciplina inclui
o uso de diferentes linguagens, com destaque para o teatro, que potencializa o diálogo e abre espaço
para que os corpos dos discentes ocupem um lugar importante na construção de conhecimento sobre a
didática. Dentre os principais desafios a serem superados, destacam-se: o grande número de discentes
na sala, o horário em que a aula é oferecida, a compreensão do ensino-aprendizagem como mera
técnica e o fato de que as disciplinas chamadas pedagógicas são, por vezes, subvalorizadas nas
licenciaturas que formam professores especialistas. Quer-se, no escopo desse relato, possibilitar o
debate acerca de possibilidades de materialização e reinvenção do legado freireano no Ensino Superior.
Palavras-chave: Paulo Freire; Formação inicial de professores; Prática docente; Didática.
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INTRODUÇÃO
No contexto atual, podemos perceber que precisaremos nos empenhar cotidianamente para
lidarmos com as transformações advindas com as novas nuances do sistema capitalista.
Transformações estas, que buscam cada vez mais, desconsiderar o multiculturalismo e a diversidade
do povo brasileiro. Assim, sob a falsa égide de garantir a efetivação dos processos democráticos,
tende a colocar no ostracismo, culturas não hegemônicas, valorizando assim, modelos culturais
consolidados socialmente.
Na perspectiva de constituir a escola como espaço de reflexão acerca da diversidade cultural
existente, garantindo assim, que docentes e discentes reflitam sobre as relações sociais,
possibilitando que as culturas socialmente desconsideradas, sejam discutidas e refletidas nos
diversos espaços formativos, se faz necessário um processo de formação que garanta aos docentes,
instituir práticas pedagógicas multiculturais.
Para tanto, torna-se basilar que os educadores passem a considerar, no processo de formação
integral de seus alunos, a importância de mobilizarem práticas pedagógicas gestadas a partir de
currículos escolares em perspectiva interdisciplinar envolvendo temáticas relativas a diversidade e
ao multiculturalismo.
MULTICULTURALISMO E EDUCAÇÃO
Construir uma perspectiva educacional multicultural consiste na busca incessante pela
reinvenção dos processos educacionais no tocante a pluralidade cultural existente, garantindo assim,
um espaço-tempo que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem de conhecimentos relevantes
e significativos para os educandos
De acordo com Candau (2013, p. 07) o multiculturalismo em educação envolve, “um
posicionamento claro a favor da luta contra a opressão e a discriminação a que certos grupos
minoritários têm, historicamente, sido submetidos por grupos mais poderosos e privilegiados”.
Portanto, pensar em processos formativos, quer seja através da educação formal ou informal,
significa pensar também em diversidade cultural e, principalmente, qual modelo cultural tendemos
representar no nosso processo educativo? Rompendo com modelos culturais eurocêntricos
hegemônicos que tendem a desconsiderar culturas minoritárias.
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Quando analisamos o modelo educacional brasileiro, torna-se notório um modelo
monocultural, ou seja, que valoriza apenas uma cultura, que passa a ser referência para as demais
culturas.
Portanto, nosso modelo educacional ao invés de favorecer um choque ou cruzamento de
culturas que existem nos diversos contextos educacionais, são direcionadas na perspectiva de
homogeneizar as culturas existentes.
Para Moreira e Candau (2003, p. 161)
A escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença. Tende a
silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais confortável com a homogeneização e a
padronização. No entanto, abrir espaços para a diversidade, a diferença e para o
cruzamento de culturas constitui o grande desafio que está chamada a enfrentar.

Este consiste no grande desafio que a escola deve enfrentar: o de promover o respeito e a
interação as diversas culturas existentes em seu seio, fomentando a heterogeneidade em contraponto
a homogeneização, o multiculturalismo ao invés da idealização de uma cultura única e a não
existência de padrões ou modelos culturais que devam ser seguidos por todos.
PRÁXIS PEDAGÓGICA MULTICULTURAL
Na perspectiva de construção de uma heterogeneidade cultural, os processos educativos se
apresentam de maneira primordial na perspectiva de construção de um novo olhar acerca da
diversidade cultural existente. Porém, se analisarmos os referidos processos, perceberemos o quão
frágil são as relações desenvolvidas a partir das práticas docentes. Longe de nós, buscar
responsabilizar os docentes por suas práticas pedagógicas. Trata-se de considerar para o problema
em tela todo um arcabouço conceitual e enumeráveis práticas sociais utilizadas para favorecer e
tornar hegemônico um único modelo cultural.
Como nos diz Munanga (2005, p. 15):
Alguns dentre nós não receberam na sua educação e formação de cidadãos, de
professores e educadores o necessário preparo para lidar com o desafio que a
problemática da convivência com a diversidade e as manifestações de discriminação
dela resultadas colocam cotidianamente na nossa vida profissional. Essa falta de
preparo, que devemos considerar como reflexo do nosso mito de democracia racial,
compromete, sem dúvida, o objetivo fundamental da nossa missão no processo de
formação dos futuros cidadãos responsáveis de amanhã. Com efeito, sem assumir
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nenhum complexo de culpa, não podemos esquecer que somos produtos de uma
educação eurocêntrica e que podemos, em função desta, reproduzir consciente ou
inconscientemente os preconceitos que permeiam nossa sociedade.

Portanto, como desenvolver práticas pedagógicas multiculturais, se todo o processo
educacional, social e cultural aos quais os professores são submetidos estão arraigados de
concepções que visam a homogeneização e valorização da cultura eurocêntrica? Como repensar um
outro modelo, quando a nossa formação nos (de) forma e passamos a reproduzir de maneira
consciente e inconsciente discursos retrógrados e tradicionais?
Buscando respostas para tais questionamentos, acreditamos que os docentes podem sempre
desenvolver novas perspectivas. Para tanto, torna-se fundamental a tomada de consciência acerca
dos processos aos quais estão inseridos. Assim, se faz necessário, que os docentes assumam a
postura de pesquisadores e atuem de maneira reflexiva acerca de suas práticas pedagógicas e que a
partir de tais mudanças, tenham a compreensão sobre a forma com as quais os professores
constroem e produzem saberes. De acordo com Meijer (p. 77, 2019)
O professor produz saberes. Sejam eles quais forem, os professores estão resolvendo
coisas, tomando decisões. Por isso, é tão interessante estudar o professor em ação. Lá,
na prática, acontece uma série de ações que exigem decisões imediatas, mas exigem
também ações premeditadas. É uma profissão muito complexa e interessante a partir
da qual é possível fazer muitos movimentos pedagógicos.

Essa capacidade criativa do professor, permite que o mesmo construa, a partir de ações
planejadas, novas concepções, novos saberes e aprendizagens, produzindo movimentos
pedagógicos com vistas a construção de práticas pedagógicas multiculturais, práticas estas, que
tenham por objetivo principal consolidar a escola como espaço de discussão, reflexão e diálogo, isto
é, um espaço multicultural.
Portanto, como a escola tende sempre a homogeneizar a fim de facilitar o processo de
reprodução de conhecimentos, o currículo deve ser repensado a partir deste novo olhar
multicultural. Assim, para que uma prática pedagógica multicultural seja efetivamente consolidada,
torna-se imprescindível a construção de um novo modelo curricular baseado na diversidade cultural.
Para Gomes (2008, p. 25)
a inserção da diversidade nos currículos implica compreender as causas políticas,
econômicas e sociais de fenômenos como etnocentrismo, racismo, sexismo,
homofobia e xenofobia. Falar sobre diversidade e diferença implica posicionar-se
contra os processos de colonização e dominação. É perceber como, nesses contextos,
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algumas diferenças foram naturalizadas e inferiorizadas sendo, portanto, tratadas de
forma desigual e discriminatória. É incorporar no currículo, nos livros didáticos, no
plano de aula, nos projetos pedagógicos das escolas os saberes produzidos pelas
diversas áreas e ciências articulados com os saberes produzidos pelos movimentos
sociais e pela comunidade.

Tornar o currículo multicultural, compreende torna-lo representativo dos diversos atores que
compõem a escola, garantindo assim, que as diversas culturas que existem no âmbito escolar sejam
vistas, refletidas, dialogadas e respeitadas.
O MULTICULTURALISMO NA ESCOLA RACHEL DE QUEIROZ
Conscientes de que a Escola deve se configurar como espaço dialógico multicultural, bem
como, ensejando possibilitar à comunidade escolar um novo olhar acerca das relações multiculturais
sobre esta abordagem complementar, os professores de ciências humanas, juntamente com o Núcleo
Gestor da Escola Rachel de Queiroz, idealizaram formações específicas para os alunos que, por
adesão, se inscreveram no projeto, para atuarem posteriormente como reprodutores dos
conhecimentos e aprendizagens que os mesmos estavam adquirindo
Na perspectiva de construir o multiculturalismo na escola, objetivamos desenvolver
atividades que buscassem inserir no currículo a cultura africana e afro-brasileira de maneira
intercultural, e desta forma construir a interculturalidade. Porém, podem surgir os seguintes
questionamentos: Trabalhar as culturas africanas e afro-brasileiras nessa perspectiva, não seria
novamente “curricularizar” uma nova monocultura? Em que medida se está considerando uma
diversidade cultural? Ou um multiculturalismo?
Para compreendermos tais questionamentos, torna-se necessário analisarmos o processo de
construção da interculturalidade na escola. Nessa perspectiva, buscamos um modelo pedagógico
decolonial, onde através das reflexões e discussões possamos referenciar processos educacionais
que, como nos diz Oliveira e Candau (2010, p. 27), “representa a construção de um novo espaço
epistemológico que inclui os conhecimentos subalternizados e os ocidentais, numa relação tensa,
crítica e mais igualitária”. Portanto, intencionamos a reconstrução padrões epistêmicos
hegemônicos que desconsideram os aspectos multiculturais.
Nesta perspectiva de uma pedagogia decolonial, torna-se necessário uma interculturalidade
que não apenas perceba tais padrões epistêmicos, mas que pelo contrário, intencionem as mudanças
dos referidos padrões a partir de uma interculturalidade crítica. De acordo com Walsh (2007, p. 8)
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A interculturalidade crítica (...) é uma construção de e a partir das pessoas que
sofreram uma experiência histórica de submissão e subalternização. Uma proposta e
um projeto político que também poderia expandir-se e abarcar uma aliança com
pessoas que também buscam construir alternativas à globalização neoliberal e à
racionalidade ocidental, e que lutam tanto pela transformação social como pela criação
de condições de poder, saber e ser muito diferentes. Pensada desta maneira, a
interculturalidade crítica não é um processo ou projeto étnico, nem um projeto da
diferença em si. (...), é um projeto de existência, de vida.

Deste modo, a comunidade escolar se configura como espaço de pensamento de fronteira,
possibilitando assim, a partir do reconhecimento de si, os atores sociais que compõem o ambiente
escolar poderão propor a “transformação da colonialidade do poder, do ser e do pensar”.
(OLIVEIRA E CANDAU, 2010, p. 25)
Inicialmente, essas atividades formativas foram desenvolvidas pelos próprios professores da
escola, tendo o seguinte formato: Cada professor a partir de sua disciplina, mantendo o caráter
educacional interdisciplinar e transversal, desenvolveu temas relativos à História da África e suas
contribuições, trabalhando desde os povos antigos, como os reis e rainhas africanas, bem como,
aspectos da contemporaneidade sobre a situação do negro na sociedade atual, resgatando a
relevância africana e afro-brasileira no processo de formação e consolidação do povo brasileiro.
De acordo com Leite e Andrade (2019, p. 161)
O modelo educacional brasileiro, a partir do processo de ensino e aprendizagem, não
conseguiu efetivamente superar o aparato ideológico residente nas relações sociais no
que diz respeito às diversidades étnicas e culturais. [...] o modelo de história
eurocêntrica ainda é valorizado, tanto nos livros didáticos, como nas próprias relações
sociais, que visam excluir as etnias em uma sociedade globalizada, que não promoveu
o congraçamento das diversas culturas e etnias existentes.

A partir do embasamento teórico, os alunos participaram de atividades culturais, tais como
dança e teatro, tendo como mote a formação do Brasil e as contribuições africanas e afro-brasileiras.
Tais atividades, culminaram com a realização do Festival Afroarte na escola.
Torna-se relevante ressaltar, que tais atividades não ocorrem em função apenas do referido
Festival, mas se locupletam na perspectiva da construção de uma formação integral dos educandos.
Principalmente, por estarmos conscientes de que as atividades multiculturais possibilitam aos
educandos o movimento, a construção de uma dinâmica de aprendizagem que ultrapassa os limites
estáticos constitutivos das salas de aula.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3854

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Tentando romper com o modelo educacional eurocêntrico, buscamos parcerias pedagógicas
e técnicas com instituições que fomentassem esse processo de construção de uma diversidade
cultural. Assim, após o primeiro ano do Projeto #Ubuntu, surgiu a possibilidade de estabelecer
parceria entre a Escola Rachel de Queiroz e a Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB. Para que tal parceria fosse viabilizada, foram feitas algumas
reuniões com o grupo de Estudo do NEAAB, sob coordenação à época, do Professor Dr. Luís
Tomás, que disponibilizou membros do grupo de estudo para realização de oficinas culturais e
teóricas sobre africanidades.
Assim, conseguimos, através da visão de alunos africanos, afro-brasileiros e suas interações
com os educandos da Escola Rachel de Queiroz, descontruir visões equivocadas e enraizadas sobre
os povos africanos e afro-brasileiros, algo que nós consideramos de extrema importância no ensejo
de construir um novo olhar sobre o negro e suas contribuições para a formação de uma sociedade
multicultural.
CONCLUSÕES
A partir da implantação do Projeto #Ubuntu, pode-se perceber a construção de novos olhares
sobre a questão dos negros, quer sejam africanos ou afro-brasileiros no ambiente escolar,
possibilitando assim aos educandos a construção de novos saberes acerca do processo de formação
do povo brasileiro e suas contribuições.
Temos ciência que o processo formativo baseado no multiculturalismo e no respeito a
diversidade étnico-racial ainda não está consolidado, porém, vislumbramos de maneira processual e
gradativa a construção de conhecimentos que busquem um modelo de educação onde negros e não
negros possam conhecer a História e os aspectos culturais do Brasil levando em consideração a
contribuição negra, o empoderamento das populações negras e o reconhecimento do ser negro
partir da construção de novas narrativas que tratem o negro sob um novo aspecto: o de construir
uma história que considere o multiculturalismo, através da afrocentralidade, que não se constitui
como uma versão africana do eurocentrismo, mas sim, de um processo dialógico que tem como
base principal e primordial o respeito a multiculturalidade e a diversidade étnica e cultural
existentes no espaço escolar.
Portanto, a partir do estabelecimento de práticas pedagógicas baseadas na afrocentralidade e
no respeito a diversidade, a Escola Rachel de Queiroz tem conseguido transformar conceitos
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retrógrados e ultrapassados, buscando, além de construir aprendizagens significativas para os
educandos, promover a valorização das diversas culturas que compõem a escola.
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Resumo
Vivemos em tempos sombrios, caracterizado por políticas econômicas e educacionais extremamente
influenciadas pelo viés neoliberal, cujo princípio básico consiste na exclusão de culturas sob a égide
demagoga de que “todos somos iguais”, ou seja, a manutenção da falácia de que existe uma democracia
cultural no Brasil. Tal perspectiva, objetiva manter a valorização monocultural, de maneira específica,
da cultura europeia, desvalorizando assim, as demais culturas que compõem o povo brasileiro. No
tocante a isto, temos como questão principal deste trabalho, compreender de que forma podemos
contribuir para a construção de ações multiculturais na Escola e por conseguinte, na Comunidade
Escolar, buscando inserir nos currículos escolares a ideia e o respeito ao multiculturalismo. Para
realização deste trabalho, A partir da complexidade do objeto, optamos por uma pesquisa qualitativa,
pois consideramos relevantes a interações sociais e a construção de significados e significantes por parte
dos sujeitos da pesquisa. Para o desenvolvimento desta pesquisa, buscamos analisar de que forma a
utilização de métodos dialógicos e dialéticos, possibilitam aos docentes da Escola Rachel de Queiroz,
situada no Município de Maracanaú – Ceará, em turmas de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano),
promover a discussão e a inserção do currículo multicultural nas suas práticas pedagógicas,
promovendo assim, a construção de novos olhares discentes acerca das diversas culturas existentes,
possibilitando assim, o acesso a culturas diversificadas. Portanto, podemos concluir que a partir do
estabelecimento de práticas pedagógicas baseadas na afrocentralidade e no respeito a diversidade, a
Escola Rachel de Queiroz tem conseguido transformar conceitos retrógrados e ultrapassados,
buscando, além de construir aprendizagens significativas para os educandos, promover a valorização
das diversas culturas que compõem a escola.
Palavras-chave: Formação de Professores; Práxis Pedagógica; Multiculturalismo.
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INTRODUÇÃO
A formação acadêmica é a base inicial do desenvolvimento profissional do docente. Ao
iniciar um curso, o estudante de licenciatura espera entender como o um aluno aprende e
compreender como ensiná-lo, no entanto, diante de diversos componentes que não têm clara suas
conexões e relações, muitas vezes uma compreensão global não se efetiva. O que se constata é que
a organização curricular se apresenta na forma de conteúdos isolados cujo conhecimento é
fragmentado tornando esta base frágil para a formação docente.
No sentido de superar a fragmentação do conhecimento, propiciando maior significado à
aprendizagem,

a

interdisciplinaridade

ganha

destaque

nas

discussões

atuais.

Práticas

interdisciplinares exigem a interação entre diferentes conteúdos, pois “há uma necessidade
emergente de integrar as disciplinas e de contextualizar os conteúdos de ensino de forma mais
significativa” (FEISTEL, MAESTRELLI; 2009).
Considerando os pressupostos que fundamentam a avaliação no âmbito do Instituto Federal
do Paraná (IFPR, 2017), ressaltamos a importância de compreender a aprendizagem por uma
perspectiva de totalidade, que considere os aspectos cognitivos, afetivos, culturais e principalmente
a relação intrínseca entre os conhecimentos formais e a prática social. Assim, apresentamos uma
prática que englobou diversos componentes do segundo ano do curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas do IFPR-Campus Assis Chateaubriand.
Tivemos a intencionalidade de propor uma experiência que fosse representativa dos desafios
que a realidade escolar apresenta uma vez que a prática pedagógica, função que os estudantes
desempenharão na futura vida profissional, é uma atividade complexa.
No decorrer do desenvolvimento das atividades percebeu-se a efetividade de ações
interdisciplinares e a relevância da atividade docente enquanto ação planejada, como
intencionalidade e possibilidade de aperfeiçoamento tendo em vista a efetivação da aprendizagem.
MEDIAÇÕES, DIDÁTICA E ADAPTAÇÕES METODOLÓGICAS
Dentre as diversas contribuições que derivam dos estudos da teoria de Vygotsky (1995), a
mediação é certamente um dos mais valoráveis conceitos para a educação. É fundamental
compreendermos, entretanto, que o conceito de mediação é abrangente e está relacionado a própria
constituição humana. Não nos constituímos individualmente, precisamos da relação com o outro e
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com o legado das gerações anteriores. Qualquer possibilidade de desenvolvimento e ampliação de
nossas capacidades humanas está determinada por aquilo que nos apropriamos em nossas
experiências:
[...] quando a criança adentra na cultura, não somente toma algo dela, não somente
assimila e se enriquece com o que está fora dela, mas que a própria cultura reelabora
em profundidade a composição natural de sua conduta e dá uma orientação
completamente nova a todo o curso de seu desenvolvimento (VYGOTSKY, 1995, p.
305).

No conjunto de mediações a que cada sujeito está suscetível, temos aquelas que são
responsabilidade da escola. No intuito de efetivar a socialização dos conhecimentos, cabe a
essa elencar o que ensinar, ou seja, assegurar os conteúdos que sejam representativos daquilo de
mais elevado que a sociedade produziu em termos de cultura e conhecimento, bem como, encontrar
as melhores formas e metodologias que garantam a apropriação por parte das futuras gerações
(SAVIANI, 2012, p. 13).
Portanto, o exercício necessário ao docente depende sempre de uma articulação consciente
entre teoria e prática. Para ensinar o professor deve dominar as bases teóricas da área com que
trabalha, o conteúdo específico (HEGETO, CAMARGO, LOPES; 2017), para, em seguida, eleger
as formas de ensino mais apropriadas e tentar garantir que o estudante obtenha êxito na apropriação
dos conhecimentos. Nesse sentido, precisa superar a espontaneidade e aderir às práticas
intencionais, planejadas, com fins previamente estabelecidos (SAVIANI, 2012). Essa configuração
do ato pedagógico e a definição de formas conscientes para os encaminhamentos, estratégias e
procedimentos dependem dos conhecimentos didáticos.
Nesse sentido, a formação inicial de professores precisa se encarregar de dar atenção tanto à
ação do futuro profissional quanto às próprias ações desenvolvidas no espaço acadêmico, ou seja, a
didática presente na formação do docente pode permitir que o futuro profissional atribua maior ou
menor coerência às próprias ações.
Diante da função social da escola de socializadora da cultura e do conhecimento científico,
valoriza-se uma didática que estimule uma compreensão global do mundo e das relações que nele
são estabelecidas. Dessa forma, o fazer docente precisa se dar de forma integrada, por meio de
ações conjuntas que permitam aos futuros professores também desenvolver uma atitude
interdisciplinar (FAZENDA, 2016).
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Não se trata do empobrecimento ou superficialização dos conteúdos, ao contrário, busca-se
o aprofundamento em cada área e uma integração metodológica que possibilite a superação de uma
visão mecanicista e fragmentada sobre a realidade, para constituir uma concepção mais dialética
que permita entender as práticas sociais.
Essa perspectiva integradora exige que a formação do professor tenha um perfil com marcas
de resistência à acomodação; que esse profissional tenha um gosto especial por conhecer e
pesquisar, cujo grau de comprometimento seja diferenciado para com seus alunos; que o docente
ouse em técnicas e procedimentos de ensino e seja envolvido com seu trabalho; e que compromisso
e competência sejam marcas de seu itinerário profissional (FAZENDA, 2016).
Assim, valoriza-se uma proposta de ensino que tenha clara a importância das parcerias, das
trocas de experiências e do diálogo em todas as situações: no planejamento, nas dúvidas, nas
buscas por respostas, nas revisões e ajustes, na satisfação de um trabalho realizado com integração e
cumplicidade.
Nesse sentido, práticas que integram os componentes curriculares oferecem experiências
acadêmicas que se aproximam de maneira mais representativa das situações que o futuro professor
enfrentará em sala de aula. Permite que o estudo do campo de discussão de cada componente
curricular não o isole, mas forneça aprofundamento e articulações para lidar com as situações
concretas.
A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR E A INCLUSÃO DOS ESTUDANTES COM
DEFICIÊNCIA
A atualidade apresenta para a instituição escolar uma série de desafios, dentre os quais
temos a inclusão. Embora este seja um tema controverso, cujas políticas não estabeleçam as
alterações suficientes para uma efetiva mudança nas condições de vida das pessoas excluídas,
apresenta determinados ganhos para alguns grupos, como por exemplo, às pessoas com deficiência,
que obtiveram o direito à educação.
Frente ao acesso à educação escolar, cabe a essa instituição assegurar a apropriação dos
conhecimentos para todos. Coloca-se, então, ao professor um novo desafio, encontrar formas
adequadas para o ensino dos conteúdos, uma organização didática que atenda pessoas com
desenvolvimentos e condições específicas no contexto da sala de aula.
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Contemplar no ensino as necessidades de pessoas que não aprendem pelas vias normais
requer ações para a “compensação social do defeito” (VYGOTSKY, 1993), o que exige o
aperfeiçoamento das mediações para todos os estudantes e encaminhamentos metodológicos
diferenciados para alguns. Queremos dizer que um ensino que não contempla os sujeitos ditos
normais, tampouco contemplará as necessidades de pessoas que precisam de adaptações. Além
disso, muitas das adequações necessárias aperfeiçoam o ensino como um todo, não se limitando aos
sujeitos com deficiência.
Os conteúdos da educação especial no curso de licenciatura devem instrumentalizar para a
realização de adequações necessárias nas diversas áreas, como matemática, geografia, ciências,
entre outras. Ou seja, faz-se necessária a relação dialética entre teoria e prática para fornecer
respostas pensadas e conscientes para a ação docente em que as mediações, além de garantir o
acesso ao conhecimento, estejam adequadas a estudantes cujo processo de aprendizagem requer
condições especiais.
Nesse sentido, a integração entre os componentes curriculares e o desenvolvimento de
práticas que possibilitem exercitar no espaço acadêmico a condução de uma aula sob orientação dos
docentes do curso de licenciatura, oportunizam a constituição de repertório de atividades e a
experimentação de ações que permitem ao estudante de licenciatura testar o próprio desempenho,
identificar e corrigir as falhas ao conduzir uma explicação ou a elaboração de um material didático,
por exemplo. Práticas dessa natureza corroboram a responsabilidade docente e conduzem ao
aperfeiçoamento das mediações, bem como, possibilitam ao acadêmico de licenciatura a
experiência de atribuir maior sentido às atividades em que está se inserindo.
DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA
A atividade que relatamos foi realizada no primeiro semestre de dois mil e dezenove e se
mostrou bastante proveitosa uma vez que proporcionou um exercício prático fundamentado nos
estudos teóricos realizados durante as aulas.
Primeiramente, os estudantes tiveram acesso aos fundamentos de cada componente
curricular por meio dos estudos de autores como Vygotsky (1993), Libâneo (2017), Saviani (2012),
Gasparin (2005), Veiga (2004), entre outros. Em seguida, em grupos, elaboraram um plano em que
constasse conteúdos, objetivos, desenvolvimento, avaliação, materiais e as adaptações necessárias
para uma situação hipotética de ter um estudante cego em sala de aula.
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Para a definição dos conteúdos utilizamos as Diretrizes Curriculares de Ciências
(PARANÁ, 2008a) e as Diretrizes Curriculares de Biologia (PARANÁ, 2008b). Material que foi
estudado pelos acadêmicos na disciplina de Didática e fundamenta o trabalho na rede estadual de
educação do Paraná. Cada grupo escolheu um conteúdo para trabalhar: origem da vida; origem e
evolução do universo; Sistema Solar (astros e movimentos); organização dos seres vivos; evolução
dos seres vivos; célula; morfologia e fisiologia dos seres vivos; formas de energia; e ecossistemas.
De modo geral, os grupos iniciaram por se apropriar do conteúdo a ser trabalhado para
depois redigir o planejamento elencando os objetivos, a metodologia, os recursos e a avaliação, e
por fim as adaptações tendo em vista as necessidades de um estudante cego. Assim, houve a
preocupação em transpor as informações visuais para a forma tátil, bem como, manifestaram
atenção em relação a eficiência na oralidade durante as explicações.
Na sequência, cada grupo ministrou a aula para a turma fazendo explicação, demonstrações
com materiais, proposições de atividades e as adequações para um estudante cego no mesmo
momento em que conduziam o trabalho com os demais. Essa é a realidade que encontrarão nas salas
de aula, o trabalho geralmente é simultâneo com todos os alunos, mesmo aqueles que têm alguma
necessidade diferenciada.
Após as apresentações das aulas, cada grupo se reuniu com os professores e fizeram a
avaliação, dialogando sobre o desempenho que obtiveram. Esse feedback das docentes aos futuros
professores serviu para orientar para o aprimoramento de aulas
futuras. Sabe-se que o desenvolvimento também decorre de trocas de profissionais mais
experientes e do exercício na prática (TARDIF, 2002). Assim, fez-se a análise tanto do desempenho
individual quanto da participação e coesão do grupo. Essa forma de avaliar teve o propósito de
ressaltar os aspectos em que os estudantes foram assertivos e indicar caminhos para a melhoria em
pontos inconsistentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que propostas de atividades práticas que promovam relações entre os conteúdos
de maneira integrada resultam em aprendizagem mais significativa e favorecem o desenvolvimento
de atitudes que se constituem em melhores respostas aos desafios da realidade, propiciando aos
futuros profissionais condições para atuar em projetos coletivos, bem como, apresentam
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possibilidades de aperfeiçoamento das práticas educacionais e de construção de um amplo
repertório de técnicas e estratégias.
Atividades práticas de caráter interdisciplinar permitem ao estudante testar o próprio
desempenho, identificar e corrigir as falhas ao conduzir uma explicação, de elaborar material
didático com competência. Trata-se de um tipo de proposta que permite a ampliação gradativa da
compreensão sobre a própria atividade, o aprofundamento e o desenvolvimento da capacidade de
correção das ações.
Além do entendimento dos pontos essenciais no planejamento e execução de uma situação
didática, as aulas práticas, ao considerar a presença de um aluno com deficiência, favoreceram a
percepção de atitudes que precisavam ser tomadas a fim de adequar a aula para todos e garantir o
acesso ao conhecimento.
O relato dos estudantes nos mostrou que a prática desenvolvida trouxe um sentido para os
estudos acadêmicos coerente com o significado da atividade docente. O sentido, de acordo com
Leontiev (1978), é relacionado às necessidades e às razões pelas quais se desempenha determinada
atividade, é individual e marcado pela subjetividade. O significado, por sua vez, é social e histórico,
ou seja, definido pelo coletivo em determinado momento. Para que a atividade se torne consciente é
preciso que o sentido (pessoal) esteja em consonância com o significado (social) da atividade.
A correspondência entre o sentido pessoal e o significado da atividade é produzida
socialmente. Embora tenha um teor pessoal e subjetivo, o sentido é construído nas relações que são
oportunizadas ao sujeito. No caso da atuação docente, práticas que integram os componentes
curriculares na formação inicial contribuem para esse ganho de consciência em relação a atividade
educacional.
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Resumo
Este trabalho apresenta o relato de uma prática desenvolvida nas aulas do segundo ano do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas em que a interdisciplinaridade entre os componentes curriculares
se configurou numa experiência significativa para os estudantes tendo em vista a preparação para a
futura atividade profissional. Após o estudo e discussão teórica nas aulas de cada componente
curricular, a proposta para os estudantes foi de elaborar e aplicar aulas sobre conteúdos de
ciências/biologia considerando que hipoteticamente tivesse em sala, juntamente com os demais, um
aluno com deficiência. Os estudantes tiveram a oportunidade de estabelecer relações entre teoria e
prática nos momentos de planejamento, execução e avaliação da aula, bem como propuseram e
executaram adaptações metodológicas e de materiais para atender as necessidades de pessoas cegas.
Fundamentamos nossa prática em perspectivas que valorizam na formação inicial de professores as
metodologias educacionais como meio para a descoberta das formas mais adequadas para possibilitar
assimilação dos elementos culturais por parte dos estudantes. Como resultado tivemos a visualização de
aspectos a serem melhorados pelos acadêmicos no planejamento, na execução da aula e/ou na
adaptação de materiais, bem como a percepção dos estudantes sobre o próprio desempenho numa
atividade bastante próxima àquela que desempenharão na docência. Constatamos que prática
desenvolvida trouxe um sentido para os estudos acadêmicos coerente com o significado social da
atividade docente, bem como, percebemos a necessidade de ampliar a realização de atividades que
integrem os componentes curriculares e que possibilitem que aos acadêmicos experienciar práticas que
os preparem para o exercício da docência analisando e corrigindo a própria atuação.
Palavras-chave: Ensino; Didática; Interdisciplinaridade; Adaptações Metodológicas.
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INTRODUÇÃO
Ao analisarmos o significado da palavra diversidade, podemos constatar que, de acordo com
o Mini-dicionário Aurélio (2001), diversidade significa: “1Qualidade ou condição do que é diverso,
diferença, dessemelhança. 2 Divergência, contradição (entre idéias, etc.). 3 Multiplicidade de coisas
diversas: existência de seres e entidades não idênticos, ou dessemelhantes, oposição. A abordagem
do termo diversidade torna-se de uma necessidade e de grande relevância nos cursos de formação
de professores, Serbino e Grande (1995, p. 9), ressaltam que:
A formação do educador na atualidade precisa considerar com grande seriedade os
aspectos e requisitos diversos, de naturezas diferentes, que vêm constituindo o
universo da instituição escolar e o universo cultural da clientela escolar que estão
frequentando.

Historicamente falando, sempre houve problema no contexto educativo em relação ao
respeito à diversidade, infelizmente a universidade não foge à regra, fato comprobatório é a
experiência vivida como professor formador no curso de Pedagogia da faculdade UNINASSAU. A
turma era composta por 22 discentes, com faixa etária diferenciada, também residente em cidades
diferentes. Mesmo os alunos sendo do mesmo curso é impossível não haver diversidade neste
contexto, e como professores formadores precisamos estar atentos a esta questão, como pontua
Lima:
A diversidade é norma da espécie humana: seres humanos são diversos em suas
experiências culturais, são únicos em suas personalidades e são também diversos em
suas formas de perceber o mundo [...] como toda forma de diversidade é hoje recebida
na escola, há a demanda óbvia, por um currículo que atenda a essa universalidade
(2006, p. 17).

Não podemos ignorar o que acontece nas universidades em relação ao preconceito e
intolerância porque é de lá que sairão os futuros profissionais que atuarão no mercado de trabalho e
contribuirão através das suas práticas para promover uma educação opressora ou libertadora.
Discutiremos a seguir a respeito das marcas da diversidade que estão presentes no curso de
Pedagogia da UNINASSAU, bem como, os conflitos existentes entre os dissentes.
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AS MARCAS DA DIVERSIDADE PRESENTES NA TURMA DE PEDAGOGIA DA
UNINASSAU E OS CONFLITOS EXISTENTES
Diversidade Religiosa
No que diz respeito à religiosidade dos discentes a maior parte da turma se autodenomina
católicos, mas nesta mesma turma há uma discente que é do candomblé, também há evangélicos e
dentre os evangélico há uma aluna que é Adventista e guarda o sábado. A intolerância religiosa foi
percebida através da resistência e dos diálogos ofensivos entre os alunos católicos e evangélicos,
outra situação se deu quando a aluna Adventista justificou que ela não poderia participar de uma
atividade que aconteceria no sábado, quando tentamos entrar em acordo, alguns discentes reagiram
negativamente dizendo que não seria justo fazer mudança por conta da religião da colega “ela que
se vire com a religião dela”, este foi o argumento utilizado por alguns colegas. Verifiquei ainda
algumas atitudes de preconceito com a aluna que frequentava o candomblé, houve uma situação em
que a referida aluna passou mal na sala por conta do preconceito sofrido. Todas estas situações
geraram conflitos na sala de aula e atrapalhou a harmonia da turma e demonstrou o quanto a
intolerância religiosa e o preconceito estavam arrigados naquela turma.
Mesmo vivendo em um Estado laico, muitas religiões, sobretudo as de matrizes africanas
sofrem com a discriminação dentro das salas de aula. A liberdade religiosa é um dos direitos
fundamentais da humanidade, como afirma a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948)
em seu art. XVIII:
Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este
direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar
essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada
ou coletivamente, em público ou particular ( DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS
DIREITOS HUMANOS, 1948.)

Corroborando com a Declaração Universal dos Direitos Humanos a Constituição Brasileira
(1988) em seu art. 5º, inciso VI diz: “É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais
de culto e as suas liturgias” (BRASIL, 1998, p. 5).
A este respeito Heerdt, (2003, p. 34) pontua que: ”É fundamental que as escolas incentivem
os educandos a conhecer a sua própria religião, a ter interesse por outras formas de religiosidade,
valorizando cada uma e respeitando a diversidade religiosa, sem nenhum tipo de preconceito.”
Infelizmente quando o assunto é fé e religião, nem sempre existe uma sensibilidade e respeito.
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Diversidade cultural
Em relação a origem dos alunos desta turma, pode-se afirmar que é uma turma mista, pois
boa parte residem no campo e os demais na cidade. Naturalmente neste contexto há uma
diversidade cultural muito grande.
A diversidade marca a vida social brasileira. Diferentes características regionais e
manifestações de cosmologias ordenam de maneiras diferenciadas a apreensão do
mundo, a organização social nos grupos e regiões, os modos de relação com a
natureza, a vivência do sagrado e sua relação com o profano. O campo e a cidade
propiciam às suas populações vivências e respostas culturais diversas, que implicam
ritmos de vida, ensinamentos de valores e formas de solidariedade distintas. (BRASIL,
2000, p. 125)

A respeito deste quesito também já presenciei situações de preconceito para com os oriundos
alunos do campo ou das periferias, principalmente preconceito linguístico, quando separa grupos
para realização de alguma atividade alguns alunos acabam sendo excluídos.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, lançados pelo Ministério da Educação, na
gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso nos anos de 1997 e 1998, enfatizam a Pluralidade
Cultural como um dos Temas Transversais a ser incorporado aos currículos das escolas (BRASIL,
1997, 1998). Outro documento oficial, lançado no ano de 2004, já na administração do Presidente
da República Luiz Inácio Lula da Silva, foi a Lei 10.639/032 que incorpora à Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – LDB, a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura AfroBrasileira e Africana nas escolas de todo o país.
Muitos indivíduos tem dificuldade em perceber, aceitar e respeitar a diversidade presente na
sociedade, Segundo Candau (2002, p. 4) “ com a globalização predominaria a tendência de que
“[...] as expressões particulares fossem substituídas por linguagens gerais, uniformes,
homogeneizando indivíduos e grupos [...]”
As questões relacionadas à cultura precisam ser desenvolvidas nas práticas e nos
currículos levando em consideração a pluralidade da escola o que “ requer do
professor nova postura, novos saberes, novos objetos, novos conteúdos, novas
estratégias e novas formas de avaliação” (CANDAU e MOREIRA, 2003, p. 157).

As pessoas que vivem no campo nas periferias têm sua cultura, seus saberes de experiência,
seu cotidiano. Os alunos advindos destes segmentos precisam se sentir parte do processo e terem o
seu valor reconhecido pela sociedade, a começar pela escola, que trabalha no sentido de
desenvolver a humanização e a emancipação dos cidadãos.
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Diversidade no ritmo de aprendizagem
Boa parte dos egressos do curso de Pedagogia são alunos que não tiveram um bom Ensino
Médio, pelo fato de residirem no campo ou em regiões periféricas também não tiveram e muitos
ainda não têm acesso às tecnologias de informação e comunicação, porém há uma pequena minoria
que moram na cidade que fizeram um bom Ensino Médio, tiveram e tem acesso aos meio
tecnológicos, estes tem mais experiências muitas vezes apresentam mais facilidade no domínio de
alguns conteúdos, por conta disto os alunos com menor rendimento às vezes são discriminados
pelos demais, causando situações constrangedoras e de conflito na sala de aula.
Pesquisas mostram, sobretudo aquelas relacionadas à Educação de Jovens e Adultos, que ao
trabalhar com uma turma composta por alunos que possuem diferentes ritmos de aprendizagem,
uma turma heterogênea, o ideal é que os alunos tenham as mesmas oportunidades, porém, essas
podem ser aplicadas de forma diferenciada, dependendo do ritmo de cada um, o importante é que
todos se sintam inseridos no processo de ensino e aprendizagem.
Há também outras diversidades entre os alunos do curso de Pedagogia como de gênero,
geracionais, cor e raça, mas neste relato optamos em destacar somente aquelas em que há
evidências de preconceito e intolerância, o foco principal no desenvolvimento da atividade foi
justamente em cima dos principais pontos onde há manifestação de intolerância, dessa forma, todas
as atividades do projeto teve como objetivo educar para/na diversidade.
Uma educação para a tolerância parte tanto do reconhecimento do valor absoluto de
cada ser humano – único, distinto, singular – como da obrigação moral de, pelo
diálogo, construir normas éticas comuns e compartilhadas (universais) para garantir,
sem mais, a pluralidade deste mesmo ser tão particular. Educar para a tolerância
apontaria assim para a universalidade das normas morais e para a particularidade de
cada ser humano como um ser absolutamente valioso (ANDRADE, 2009, p.206).

Diante das atitudes de intolerância e preconceito presente na turma de Pedagogia senti me
desafiado enquanto educador, qual seria o melhor caminho a seguir, para se trabalhar com a
diversidade em uma turma de futuros professores e alguns que já são professores, meu desafio seria
mostrar para eles que a diversidade é uma oportunidade de abertura para novas

experiências e

não uma ameaça e que em um ambiente como a sala de aula as diferenças são inevitáveis. A este
respeito Aquino (1998, p. 63-64), ressalta que:
A heterogeneidade característica presente em qualquer grupo humano passa a ser vista
como fator imprescindível para as interações na sala de aula. os diferentes ritmos,
comportamentos, experiências, trajetórias pessoais, contextos familiares, valores e
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níveis de conhecimento de cada criança (e do professor) imprimem ao cotidiano
escolar a possibilidade de troca de repertórios, de visões de mundo, confrontos, ajuda
mútua e consequente ampliação das capacidades individuais.

Como professor desta turma há dois semestres consecutivo, percebi que já houve vários
problemas por conta desta diversidade, já presenciei situações de preconceito, intolerância e até
mesmo alguns casos de manifestação de violência. Não tem como se calar diante de atos de
intolerância, pois a escola é o espaço de formação de cidadania mais importante nas sociedades
atuais e torna-se imprescindível incluir em seu currículo e debater temas que englobam a
diversidade, sobre isso Araújo salienta que:
[...] a escola precisa abandonar o modelo no qual se esperam alunos homogêneos,
tratando como iguais os diferentes, e incorporar uma concepção que considere a
diversidade tanto no âmbito do trabalho com os conteúdos escolares quanto no das
relações interpessoais. É preciso que a escola trabalhe no sentido de mudar suas
práticas de ensino visando o sucesso de todos os alunos, pois o fracasso e o insucesso
escolar acabam por levar os alunos ao abandono, contribuindo assim com um ensino
excludente (ARAUJO, 1998, p. 44).

A universidade não é apenas um lugar de aprendizado, mas também de debates e de troca
de conhecimentos. Partindo desse pressuposto, um momento oportuno para se discutir a temática
com a turma foi quando fomos trabalhar com o tema “Currículo e Diversidade”.
O primeiro passo para o desenvolvimento da atividade supracitada foi a leitura e fichamento
do livro “Documentos de Identidades” de Tomaz Tadeu da Silva, depois da leitura e do fichamento
fizemos rodas de conversa focando o capítulo do livro que faz referência à identidade, pedimos para
aula seguinte que os alunos trouxesse pedaços de tecidos diversos, agulhas e linhas para a
realização de uma oficina.
Para a culminância desta oficina foi confeccionado pelos os alunos uma colcha de retalhos
utilizando os tecidos que os próprios alunos trouxeram. No início houve um pouco de resistência,
principalmente por parte dos homens que chegaram até a comentar “costurar é coisa de mulher”,
mas de acordo com o desenvolvimento da atividade todos foram se inserindo. Após a confecção da
colcha fizemos uma exposição onde cada discente relatava os detalhes da colcha: cor dos tecidos,
tamanho de cada retalho, qualidade dos tecidos, preço, tipo de costura, estampa etc. Diante da fala
de cada aluno eles mesmos chegaram à conclusão que aquela colcha representava muito bem a
diversidade, fizemos a leitura de alguns textos sobre a temática abriu-se um espaço para conversa,
onde cada discente tiveram a oportunidade para relatarem atitudes de preconceito e intolerância
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vividos por eles, foi uma oportunidade para os alunos refletirem as atitudes de preconceitos
existente na turma, em seguida abrimos para a discussão sobre o tema e a visão de diferentes
autores sobre o respeito e tolerância à diversidade.
CONCLUSÕES
O Brasil é um país rico em diversidade, porém isto não pode ser visto como um problema no
contexto educativo, mas ao contrário, como uma grande oportunidade de aprendizagem através de
experiências diferentes. É papel da Universidade trabalhar com o tema diversidade, adequando o
currículo com o multiculturalismo, oferecer subsídios aos professores para auxiliá-los na condução
de sua prática pedagógica, tornando- os seres humanos mais tolerantes e consequentemente exercer
sua profissão com a responsabilidade de preparar a futura geração para conviver com o diferente de
forma mais harmônica conscientes de que a diversidade é peculiaridade da existência humana.
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Resumo
O presente relato descreve as atividades e algumas das experiências vivenciadas ao ministrar o
componente curricular Currículo, Programas e Projetos no curso de Licenciatura em Pedagogia da
Faculdade Uninassau, no polo de Vitória da Conquista Bahia. Este relato tem como objetivo descrever
e relatar o resultado de uma estratégia de ensino utilizada pelo docente para trabalhar com o tema
“Currículo e Diversidade” em uma turma onde há uma gama de diversidade e que por conta dessas
diferenças muitos conflitos eram estabelecidos demonstrando em vários momentos atitudes de
preconceito e intolerância. Para fundamentar este relato serão utilizados documentos oficiais como: A
Constituição Federal de 1988; a LDB – Lei de Diretrizes e Bases 9394/96; Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos, além de resoluções e decretos sobre a temática, utilizará ainda autores
que debatem o tema como: (CANDAU, 2002); (CANDAU e MOREIRA, 2003), (LIMA, 2006),
(HEERDT, 2003), (SACRISTÁN, 1988) entre outros. Trabalhar o tema diversidade na formação de
professores revela-se de grande importância para a formação dos acadêmicos de licenciatura em
Pedagogia em virtude de que os mesmos além de estarem inseridos em um contexto onde a diversidade
se faz presente de diversas formas eles deverão estar preparados para lhe dar com as diferenças que
encontrarão como futuros professores. Os resultados evidenciam que após a culminância das atividades
com a confecção de uma colcha de retalhos e uma roda de conversa sobe o tema as mudanças obtidas
são percebidas no dia-a-dia dos alunos, pois muitas situações de preconceitos e intolerância foram
abolidas da turma.
Palavras-chave: Diversidade; Formação de Professores; Estratégia de Ensino.
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Resumo
O presente painel trata da formação docente, no âmbito da formação inicial e também no âmbito da
formação continuada, tendo como fundamento teórico-metodológico o conceito de aprendizagem
dialógica e a proposta de Comunidades de Aprendizagem. Trata-se de um constructo teórico-prático
que foi desenvolvido pelo CREA (Community of researchers on excellence for all), da Universidade de
Barcelona/Espanha, e que vem sendo trabalhado também por núcleos e grupos de pesquisa de
diferentes universidades do Brasil e América Latina. Tal perspectiva materializa-se em atuações
educativas de êxito, as quais foram validadas pela Comunidade Científica Internacional por meio de um
projeto de pesquisa de grande envergadura desenvolvido junto à comunidade europeia (INCLUD-ED,
2006-2011). Tais atuações podem ser desenvolvidas em escolas de educação básica, como também em
instituições de Ensino Superior. Neste trabalho, composto por três artigos diferentes, apresentam-se
ambas as possibilidades. No primeiro artigo destacam-se reflexões acerca de uma proposta de formação
inicial docente vivenciada a partir de Atuações Educativas de Êxito junto a um curso de Pedagogia na
modalidade presencial. No segundo artigo apresenta-se o relato de uma experiência já consolidada de
trabalho focada na formação continuada de professores por meio da Tertúlia Literária Dialógica
(também uma atuação educativa de êxito), e no terceiro artigo tem-se alguns resultados de duas
experiências que articulam a formação inicial e a formação continuada de professores por meio dos
programas PET e Pibid, também ancoradas pelo referencial dialógico. Podemos dizer que as
experiências e pesquisas relatadas evidenciam o esforço em se articular a formação docente com
processos educacionais cientificamente válidos, assim como com as dinâmicas de transformação e
construção de uma sociedade justa, plural e igualitária, na qual os valores democráticos sejam vividos e
fomentados na escola e fora dela.
Palavras-chave: Formação de professores; Aprendizagem Dialógica; Atuações Educativas de Êxito;
Comunidades de Aprendizagem; Tertúlias Dialógicas.
FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE: TRANSFORMAÇÃO POR MEIO DE ATUAÇÕES
EDUCATIVAS DE ÊXITO
Fabiana Marini Braga – UFSCar

INTRODUÇÃO
A necessidade de propostas formativas de êxito, que atuem de acordo com um modelo de
docência pautado em evidências científicas, parece eminente, principalmente, por conta de algumas
críticas a essa etapa que versam sobre a sua pouca contribuição para o trabalho cotidiano do
professor e também para abertura de novas concepções sobre o ensino e aprendizagem que atuem
de acordo com as demandas da sociedade atual (versátil, tecnológica, informacional).
Não se trata, sobretudo, de expor ideias brilhantes sobre como deveriam ser os cursos de
formação docente, nem tampouco de fazer belas propostas teóricas, mas de evidenciar como é
possível articular e desenvolver habilidades de investigação e reflexão no licenciando por meio de
metodologias de trabalho que sejam pautadas em resultados científicos de maior nível na área
educacional (EGAN, 2005).
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Estudos como o de Tryggvason (2009) demonstram a importante articulação dessa formação
com a melhoria da educação, ressaltando a postura reflexiva e inovadora que os futuros professores
adquirem a partir das disciplinas pautadas em dados científicos, proporcionando-lhes uma grande
variedade de métodos em suas práticas pedagógicas que podem ser confirmados por meio da
investigação das mesmas.
Esse é o caso de muitos países como a Finlândia, Reino Unido e Escócia que estão
desenvolvendo seus cursos de formação inicial para docência com base em evidências de êxito. A
Finlândia, por exemplo, conseguiu se destacar entre os primeiros países da Europa com maiores
índices de rendimento escolar em todas as áreas avaliadas pelo PISA (leitura, matemática e
ciências) (OECD, 2013 apud FLECHA et all, 2014).
Autores como Zeichener (2013) também já apontavam a importância dos cursos de
formação docente se desenvolverem a partir de modelos mais democráticos em que a
responsabilidade de educar do professorado seja de maneira mais equitativa entre escolas,
universidade e comunidade. Trata-se, portanto, de promover aos futuros professores investigações
que cientificamente evidenciem os êxitos e os mecanismos de transformação da educação, presentes
em diferentes contextos.
Nesse sentido, é que se tem desenvolvido algumas atuações na disciplina de Práticas de
Ensino e Estágio docente na Educação de Jovens e Adultos realizada na Universidade Federal de
São Carlos na modalidades presencial, tais como: o ensino e a leitura de autores clássicos na área
das ciências humanas; a produção textual sobre o lido e suas contribuições para a produção do
conhecimento científico e a apresentação e discussão de investigações científicas exitosas que se
encontram nas principais bases de dados internacionais. Nesse ponto, especificamente, estão sendo
abordadas a proposta de Comunidades de Aprendizagem e as atuações educativas de êxito (AEE).
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No campo educacional, é notório o reconhecimento de muitas ações governamentais, de
pesquisa ou de órgãos de fomento que tem investido na busca de atuações que superem o fracasso
escolar (evasão escolar, baixo desempenho escolar, etc.), porém a discussão que levanta Aubert et
al (2016) e que guia o presente texto nos leva a indagar sobre a relação que estas ações apresentam
com as atuais teorias científicas e rigorosas. “Se utilizarmos teorias de aprendizagem que hoje não
servem para aumentar os resultados acadêmicos de meninas e meninos, estaremos colocando
obstáculos para a construção de uma sociedade da informação para todas as pessoas”. (ibid, p.22).
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Portanto, as atuações educativas de êxito aqui descritas referem-se à uma formação dialógica
do professorado fundamentada nas bases da comunidade científica internacional que permitem
gerar um processo de reflexão mais ampla e crítica sobre o papel da educação para além da aulas e
contextos escolares. E nessa direção, as atuações educativas de êxito (AEE) na área educacional
indicadas pela pesquisa INCLUD-ED (2006-2011) ganha destaque.
As AEE foram identificadas pelo projeto INCLUD-ED - Estratégias para inclusão e coesão
social na Europa a partir da Educação (2006-2011), desenvolvido pela Comunidade de Pesquisa de
Excelência para Todos (CREA), da Universidade de Barcelona (UB), com a qual o NIASE/UFSCar
trabalha em parceria desde 2001.
Este projeto envolveu 26 estudos de caso em 8 países dos 14 envolvidos no estudo mais
amplo, em escolas de êxito, para verificar de perto os resultados que ali estavam ocorrendo.
(VALLS; PADRÓS, 2011). Essa indicação foi solicitada aos ministérios da Educação de modo a
abranger escolas localizadas em regiões com desvantagem social, que congregassem diversidade
cultural acentuada e que estivessem obtendo os melhores resultados educativos Na Espanha, as
cinco escolas indicadas pelo governo, por cumprirem os critérios acima apontados, eram
Comunidades de Aprendizagem.
Como principais resultados do INCLUD-ED (2006-2011), teve-se a aprovação de uma série
de recomendações e resoluções políticas (Parlamento Europeu, Comissão Europeia, Conselho da
Europa), que indicam aos Estados-Membros transformar suas escolas em comunidades de
aprendizagem e implantar as atuações educativas de êxito que têm componentes universais
passíveis de transferência. São eles: a) gerar mais altas melhorias no de resultados de aprendizagem
e de convivência na prática; b) transferência de tais êxitos a muitos e diversos contextos; c)
demonstração dos dois pontos anteriores em pesquisas científicas que levem em conta as vozes de
todos os envolvidos, e não apenas de um tipo de participante, e d) validação dos três pontos
anteriores por meio de publicações em periódicos reconhecidos pela comunidade científica
internacional, representados pelos conselhos editoriais das revistas indexadas internacionalmente,
como a base Scopus, a Web of Science e a Journal Citation Report (JCR).
De acordo com as contribuições de Valls & Kiriakides (2013), o INCLUD-ED (2006-2011)
representa um avanço do conhecimento na área da educação, uma vez que trouxe a reorganização
dos recursos disponíveis nas escolas e na comunidade de entorno, com a finalidade de garantir o
êxito acadêmico de todos os estudantes, ao invés de sua segregação por nível, o que reduziria suas
oportunidades educacionais.
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Algumas das atuações que já compunham o desenho de Comunidades de Aprendizagem
desde sua origem, e que também já haviam sido comprovadas no Brasil pelo NIASE[i] foram
validadas a partir do INCLUD-ED (2006-2011) com base em duas ações centrais: àquelas que
envolviam os familiares na vida da escola a partir de uma participação decisória e educativa e
àquelas destinadas a aprendizagem tanto dentro quanto fora da sala de aula ( Flecha, 2015). Além
dessas, surgiram outras duas atuações referentes à formação de professores e ao modelo dialógico
de prevenção de conflitos. Chegava-se, assim, às sete AEE que atualmente compõem a
transformação de escolas em comunidades de aprendizagem: grupos interativos, tertúlias dialógicas,
biblioteca tutorada, formação dialógica do professorado, modelo dialógico de prevenção de
conflitos e participação educativa da comunidade.
Em linhas gerais, as AEE perpassam todo o processo de desenvolvimento de uma
comunidade de aprendizagem por meio dos princípios da aprendizagem dialógica: diálogo
igualitário, dimensão instrumental, inteligência cultural, transformação, criação de sentido,
solidariedade e igualdade nas diferenças. De acordo com Mello, Braga e Gabassa (2012), estes
princípios se articulam nas formulações teóricas para permitir descrever o que, na prática se dá
como uma unidade.
A Aprendizagem Dialógica acontece nos diálogos que são igualitários, em interações
em que se reconhece a inteligência cultural de todas as pessoas, e está orientada para a
transformação do grau inicial de conhecimento e do contexto sociocultural, como
meio de alcançar o êxito de todos. A Aprendizagem Dialógica acontece em interações
que aumentam a aprendizagem instrumental, favorecendo a criação de sentido pessoal
e social, e que são guiadas pelo sentimento de solidariedade, em que a igualdade e a
diferença são valores compatíveis e mutuamente enriquecedores (AUBERT et al.,
2006, p.167).

Ao aderir à proposta de Comunidades de Aprendizagem[ii], a escola dá início a um plano de
ação para realizar as atividades que buscam melhorar a aprendizagem dos estudantes e o convívio
respeitoso entre todos/as. Isso ocorre por meio da participação dos familiares nas comissões mistas
que cuidarão da realização das ações priorizadas e dos sonhos da fase de transformação, planejando,
executando e avaliando as ações, em conjunto com os membros de outras comissões (Flecha,
Gómez & Latorre, 2009). Ou também como voluntariado apoiando o trabalho do professor nos
grupos interativos, que se caracterizam por ser uma organização da aula em grupos heterogêneos
que são acompanhados por uma pessoa voluntária que dinamiza a interação dos estudantes em torno
de uma atividade elaborada pelo professor ou pela professora, com base no que vem trabalhando
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nos dias anteriores. Essas atividades têm por objetivo reforçar os conteúdos já trabalhados em sala.
A ideia é que todos aprendam e realizem os exercícios, de maneira solidária em interação respeitosa
que ocorrem uma vez na semana nas salas de aula, considerando-se a máxima diversidade de
composição entre os estudantes. Com duração de 15 a 20 minutos cada, estudantes se dedicam a
realizar entre quatro a cinco atividades em cada grupo, apoiando-se mutuamente na aprendizagem.
A biblioteca tutorada é um espaço aberto que conta com a participação de pessoas
voluntárias para potencializar a expansão do horário de atendimento ao aluno, para além da aula
regular. Nela, priorizam-se as interações e o diálogo de quem dela participa (professores,
voluntários, estudantes, familiares, bibliotecários dentre outros).
As tertúlias dialógicas são encontros semanais mediados pelos princípios da aprendizagem
dialógica, em torno da leitura de obras clássicas de produção nacional e internacional. Para tais
encontros, os participantes têm o desafio de trazer para o encontro um destaque da leitura, seguido
de seu comentário pessoal sobre o que a partir dele lembrou, sentiu, pensou, questionou. Esta
atividade é caracterizada não apenas pelo processo de leitura em si, mas pelo diálogo em torno
dessas obras, momento em que as pessoas podem trocar experiências, aprender conjuntamente e
produzir mais conhecimento. Além disso, tal processo acarreta a produção de novos significados
que transformam a linguagem e o conteúdo da vida das pessoas envolvidas. Elas podem ser
literárias, artísticas, pedagógicas e científicas. Vale dizer da importância que tem a mediação do
moderador para que de fato consiga promover o dialogo igualitário entre todos participantes.
Em comunidades de aprendizagem, são também criados espaços formativos para os
próprios familiares, como turmas de idioma, informática, tertúlias dialógicas entre outras demandas
apontadas por eles. O fato de participarem destes espaços na escola ajuda a potencializar suas
relações com a escolarização e a aprendizagem de outros membros de sua família, fortalecendo em
casa e na vizinhança vínculos e motivações com a escola (De Botton, Girbes, Ruiz & Tellado,
2014).
Por fim, o modelo dialógico de prevenção de conflito se desenvolve a partir de uma ação
que seja recorrente na escola e também amplamente reconhecida pela sociedade como um problema
e uma violência. Detectada esta ação, monta-se uma comissão mista formada entre estudantes,
familiares, profissional da escola, que tem por objetivo levantar junto a todos os estudantes, de sala
em sala, a problemática na escola de modo a propor uma primeira redação de norma, que será
debatida com todos, chegando-se a uma formulação posta em consenso entre estudantes e
profissionais para por fim, levá-la a uma assembleia com familiares para que todos a assumam
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como sua. É papel da comissão acompanhar se ela está de fato servindo como parâmetro ou se tem
de ser reformulada, ou mesmo abandonada em caso de que a situação que a gerou foi superada na
escola.
METODOLOGIA
Conforme já anunciado, desde 2013, a disciplina de Práticas de Ensino e Estágio Docente na
Educação de jovens e adultos do curso de Licenciatura em Pedagogia da UFSCar vem sendo
ofertada com base na concepção de uma formação dialógica do professorado que está fundamentada
no compromisso científico e ético da educação. A disciplina possui uma carga horária de 90 horas,
dos quais 60 deles são práticos e 30 teóricos e é ofertada no último semestre do curso, atendendo
em média de 25 a 40 alunos, sendo em sua grande maioria mulheres.
Por meio da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Universidade, os alunos
realizam seus estágios em escolas públicas, principalmente por meio de duas ações: a primeira diz
respeito à prática vivenciada em uma escola que é Comunidades de Aprendizagem e desenvolve as
AEE e a segunda voltada para o estudo das bases científicas em sala de aula por meio das tertúlias
pedagógicas dialógicas. Nesse sentido, as discussões na disciplina versam sobre a leitura de uma
das obras clássicas de Paulo Freire, a Educação como prática da liberdade, juntamente com a
leitura de alguns artigos científicos publicados pela comunidade científica internacional que tratam
sobre diversos temas, como relação professor aluno, interações dialógicas, abordagens de ensino,
AEE etc.
Os dados aqui apresentados fazem parte de uma pesquisa mais ampla pautada na
metodologia comunicativa que foi desenvolvida nos anos de 2014 a 2016 a partir de um estudo de
caso qualitativo em relação à transformação da primeira escola de Educação de adultos no Brasil
em Comunidades de Aprendizagem. (MELLO; BRAGA, 2018). Mais, especificamente, a coleta foi
realizada a partir de um grupo focal comunicativo com as alunas e aluno que frequentaram o estágio
no ano de 2015. Essa técnica tem por objetivo produzir conhecimento científico de forma coletiva e
transformar o contexto tendo por base a reflexividade e o consenso entre as diferentes
interpretações (AUBERT; MELGAR; VALLS, 2011).
A Metodologia Comunicativa é baseada nas contribuições das Ciências Sociais sobre a
virada dialógica dos eventos na sociedade, que se refere ao diálogo como principal meio de
compreender e transformar a realidade (Beck, 1992; Elster, 1998; Giddens, 1991; Habermas, 1987).
Assim, por meio de um diálogo intersubjetivo e igualitário, busca potencializar todas as vozes das
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pessoas envolvidas na pesquisa por meio das técnicas de coleta e análise de dados, rompendo assim
com a hierarquia interpretativa existente entre pesquisador e participante em todo o processo de
pesquisa. (Goméz, Puigvert, & Flecha, 2011).
Para tanto, foi realizado um encontro no último dia de aula de aproximadamente uma hora
de duração em ambiente familiar aos participantes, nesse caso, a universidade. A escolha dos
participantes foi em função de afinidades já existentes entre eles/as. No Grupo Focal Comunicativo,
as perguntas pré-definidas versaram de forma aberta. Além disso trata-se de uma abordagem
teórico-metodológica voltada para transformação social, portanto, não se limita a descrever e
analisar a realidade, mas também analisa como a realidade pode ser transformada no contexto
analisado, superando obstáculos à igualdade social. (AUBERT; MELGAR; VALLS, 2011).
O QUE NOS REVELAM OS DADOS OBTIDOS A PARTIR DAS AEE NA FORMAÇÃO
INICIAL
Os dados apontaram como principal elemento transformador na formação inicial a
consistência teórico-prática desenvolvida durante a disciplina a partir de dois eixos: o primeiro
envolve a leitura contextualizada das bases científicas da área educacional em sala de aula e o
segundo abrange a vivência dos estudantes em uma Comunidade de Aprendizagem que pratica as
AEE.
O fato deles e delas estarem numa escola de EJA que é Comunidade de Aprendizagem e
realizava algumas atuações de êxito fez toda diferença para seu processo formativo pela valorização
da atuação docente baseada em evidências científicas que ultrapassam o contexto da sala de aula.
Eu acho que por ser uma Comunidade de Aprendizagem todo aquele vínculo que eles
tinham entre os profissionais, os professores, os alunos, a gestão (...) favoreceu para a
gente conhecer a dinâmica da escola, conhecer realmente como funciona uma escola,
quais são os problemas, como são resolvidos os problemas, porque em outros estágios
a gente só conhecia às vezes a professora da sala, só ficava na sala, terminava o
estágio da sala e ia embora, então lá a gente teve um contato muito próximo com
outros professores, não só com o professor da sala que a gente acompanhou. A gente
conhecia aluno mesmo que não era da nossa sala, a gente conhecia os outros alunos e
a gente sentiu a diferença de o que é ser acolhido, acolhido pelo nome, que desde o
diretor até os alunos da sala sabiam da nossa presença e nos chamavam pelo nome”.
Isso também ocorreu com cada familiar e voluntário que estava na escola. Agora ficou

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3880

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

claro o que os artigos indicavam sobre ser apenas a participação educativa e decisória
as que geram melhores resultados na prática.

As tertúlias pedagógicas dialógicas permitem ainda uma visão mais global de determinados
autores de modo a exercer uma análise crítica das bases teóricas da Educação. Inicia-se, portanto,
um processo formativo pautado no rigor e também na indagação dialógica a partir das AEE que
revelam avanços para superação das desigualdades educativas.
E é muito diferente você lê o texto falando – a participação da comunidade é
importante e você estagiar em uma escola em que você vê que a participação da
comunidade realmente é importante, faz a diferença, porque isso tem um impacto
totalmente positivo e visível em relação à aprendizagem dos alunos, por exemplo,
porque na medida em que você chama a comunidade e mostra para a comunidade que
olha a escola é feita por vocês, para vocês isso provoca eu acho uma transformação no
sujeito em relação ao papel social da escola porque ele vê que é bem recebido, ele vê
que tem espaço, que ele pode ajudar, que ele pode contribuir, que ele também pode
aprender, nesse movimento, vamos dizer assim dialético. Eu acho que isso faz assim
uma mudança e tem um papel essencial na minha opinião.

Ë possível identificar que a vivência estendida a CdA revelou também importantes caminhos
para a superação da cultura da queixa ainda muito presente no contexto escolar. (AUBERT et al,
2016). As AEE trouxeram conhecimentos e recursos para o alunado pensar em suas práticas
educativas diárias, tomando como referência o diálogo igualitário.
Um ponto positivo que eu vi diferente de outros estágios foi a relação dos professores.
Na sala dos professores, por exemplo, é um clima muito agradável para você ficar,
você não ouve, por exemplo, professor reclamando de aluno, construindo estereótipo
sobre, pelo contrário, é um clima muito tranquilo, a escola foi muito aberta para nos
receber, isso foi importante para nós como estagiários” até para construir modelos de
atuação depois, acho que contribuiu bastante e eu acredito que essa... esse ambiente
agradável se dá ao fato da escola ser Comunidade de Aprendizagem.

Em relação às aprendizagens, a troca de saberes e o sentimento de pertencimento foram os
principais elementos destacados nas falas das alunas e do aluno, que certamente geram um vínculo
positivo que aumentam a reflexividade entre todos/as.
(...) a gente aprende muita coisa junto com eles por conta deles serem muito abertos os
alunos, eles contam da vida mesmo, contam da experiência deles mesmo, se a
atividade do grupo interativo é referente ao dia a dia deles, eles vão comentar com
certeza, seja saúde, trabalho, dinheiro, eles acabam comentando, então, para a gente
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acaba sendo muito interessante você ter este contato com eles (...) e como eles trazem
coisas, a gente..., eles estão ali para aprender aquele conteúdo, para desenvolver
aquele conteúdo escolar e a gente acaba carregando de volta para casa uma bagagem,
assim, como fala, uma bagagem social para nós, de ouvir eles, de ver eles e tudo
mais”. Assim foi também na sala de aula, pois geralmente estamos acostumados a
ouvir sempre as mesmas pessoas mas não aquelas que acham que não tem nada
importante a falar e nesse ponto quando ouvimos uma aluna do curso que nunca
tínhamos escutado, imediatamente começamos a enxerga-la de forma diferente e
paramos para ouvir o que as outras pessoas tem a dizer.

Portanto, o relato acima evidencia a forma como essa reflexividade compartilhada a partir
de uma escuta respeitosa e sincera entre todos/as ajuda a estabelecer um processo de autoconfiança
que valoriza a inteligência cultural de cada um com base suas experiências e conhecimentos.
CONCLUSÕES
A formação dialógica do professorado abordada nas experiências da disciplina de Práticas
de Ensino e Estágio Docente na Educação de Jovens e Adultos configura-se como uma importante
atuação dialógica reflexiva para além do âmbito da sala de aula, levando os estudantes a
desenvolverem uma visão mais global e crítica sobre a própria essência da Educação. O fato deles
vivenciarem as AEE nos estágios de EJA reforçou a possibilidade de que a educação pode sim ser
importante eixo transformador para construção de um mundo melhor, tendo em vista a construção
de modelos educativos comunitários e melhores relações de convívio.
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Notas de fim
O Núcleo de Investigação e Ação Social e Educativa (NIASE), desenvolve pesquisa, ensino e extensão, com base no
conceito de aprendizagem dialógica, buscando oferecer elementos de melhoria de condições de escolaridade e de vida
para grupos populares. www.niase.ufscar.br.
i

A transformação de uma escola em Comunidade de Aprendizagem envolve oito fases, sendo, destas, cinco
pertencentes à primeira etapa de ingresso (sensibilização, tomada de decisão, sonhos, seleção de prioridades e de
planejamento) e três à segunda etapa de consolidação da proposta (investigação, formação e avaliação). Todas elas
priorizam a participação democrática deliberativa por todos seus segmentos.
ii

Resumo
O texto apresenta dados de experiências e pesquisas realizadas na disciplina de Práticas de Ensino e
Estágio docente na Educação de Jovens e Adultos do curso de Licenciatura em Pedagogia da
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Trata-se, especificamente, das contribuições das
Atuações Educativas de Êxito (AEE) realizadas em uma Comunidade de Aprendizagem a partir das
evidências científicas do projeto INCLUD-ED (2006-2011). Tal disciplina tem como objetivo
possibilitar aos futuros professores instrumentos reflexivos sobre as práticas de ensino por meio do
desenvolvimento de uma abordagem investigativa, crítica e dialógica, que os desafie a novas
aprendizagens. Os dados abordam as vivências em uma escola de Educação de Jovens e Adultos
localizada num bairro periférico de São Carlos. Com base na aprendizagem dialógica, caracterizada
como uma abordagem teórico-metodológica de teor interdisciplinar, pautada em autores como Paulo
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Freire, Habermas, Mead e Vygotsky, as/os estudantes têm a possibilidade de compartilhar seus
conhecimentos de modo a desenvolver a escuta respeitosa e a fala sincera a partir do diálogo igualitário.
A leitura das obras clássicas da área educacional, bem como a vivência dos estágios em uma escola em
que é Comunidade de Aprendizagem e desenvolve as AEE ajudam a estabelecer uma relação muito
mais potente entre os diálogos traçados pelas/os estudantes a partir de suas diferentes práticas diárias.
Todas estas interações foram importantes para potencializar os diálogos intersubjetivos no processo
formativo, permitindo ganho de maior reflexividade para todos/as que delas participam, bem como
maior consistência para a unidade teórico-prática da prática educacional.
Palavras-chave: Atuação Educativa de Êxito; Formação dialógica do professorado; Aprendizagem
dialógica; Tertúlias pedagógicas.
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: A TERTÚLIA LITERÁRIA DIALÓGICA
COMO ESTRATÉGIA FORMATIVA
Raquel Moreira – SME/São Carlos

INTRODUÇÃO
As ciências sociais contemporâneas (FLECHA, GÓMEZ e PUIGVERT, 2001; GIDDENS,
2003; HABERMAS, 1987) reconhecem que há um giro dialógico nas relações e dele se utilizam
para sinalizar como os antigos padrões e normas, que costumavam guiar nossas vidas na sociedade
industrial, perderam sua legitimidade na sociedade do conhecimento (AUBERT et al., 2008). As
pessoas possuem cada vez mais a necessidade de se comunicarem e dialogarem para tomar suas
decisões neste mundo com mais opções, que são produtos de novos valores, normas sociais e
intercâmbios culturais.
No campo da educação a situação não é diferente e, nas últimas décadas, tem-se caminhado
ao encontro de concepções mais comunicativas no contexto das interações sociais em que estas têm
lugar.
O conceito de Aprendizagem Dialógica, apresentado por Flecha (1997), se destaca como
subsídio a atuações educativas que reconheçam a interação e a comunicação como fatores chave da
aprendizagem. A aprendizagem dialógica se produz em diálogos que sejam igualitários, em
interações que se reconhecem a inteligência cultural de todas as pessoas e que estão orientadas à
transformação dos níveis prévios de conhecimento e do contexto sociocultural, para que todos e
todas tenham êxito. A aprendizagem dialógica se produz, ainda, em interações que aumentam a
aprendizagem instrumental, favorecendo a criação de sentido pessoal e social, guiada por princípios
de solidariedade em que a igualdade e a diferença são valorizadas de forma respeitosa, sem gerar
desigualdades.
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Desta forma destaca-se os sete princípios que configuram a aprendizagem dialógica: diálogo
igualitário, inteligência cultural, transformação, dimensão instrumental, criação de sentido,
solidariedade e igualdade de diferenças. Princípios estes que pretendem ser um guia para se refletir
e praticar a aprendizagem dialógica.
Desenvolvida a partir da aprendizagem dialógica, a Tertúlia Literária Dialógica (TLD) é
uma das Atuações Educativas de Êxito (AEE) identificadas pelo projeto de pesquisa INCLUD-ED:
Strategies for inclusion and social cohesion from Investigación de la Unión Europea (2006-2011).
Segundo o relatório da pesquisa (CREA, 2012) as AEE são práticas educativas que levaram aos
melhores resultados de desempenho acadêmico, promovendo, ao mesmo tempo, a melhora da
convivência nas escolas.
Criada em 1978 (por um grupo de adultos estudantes e seu educador da Escola de Educação
de Pessoas Adultas de La Verneda de Sant Martí em Barcelona, Espanha), a TLD é uma atividade
cultural e educativa com base na leitura de livros de literatura clássica universal. A opção é pelos
clássicos, porque estas obras abordam as questões mais centrais da vida das pessoas, e por isso
permanecem por tanto tempo; e porque

rompe com as barreiras elitistas culturais, que têm

considerado a literatura clássica um patrimônio de determinados grupos sociais. Democratiza-se,
assim, o acesso à cultura para todas as pessoas.
A TLD ocorre em encontros semanais de uma a duas horas. A partir da decisão conjunta do
livro clássico a ser lido e da parte que será dialogada a cada encontro, os participantes leem
antecipadamente um trecho ou capítulo combinado, passado o período entre um encontro e outro
refletindo, pesquisando e conversando com seus amigos e familiares. No momento de encontro para
a realização da TLD cada pessoa traz um excerto escolhido para ler e explicar por que o escolheu
para ser compartilhado. Assim vão se estabelecendo e se construindo o diálogo entre as pessoas
participantes, mediado por uma pessoa do grupo que fica responsável por apoiar o grupo segundo
os princípios da aprendizagem dialógica.
Desde 2002, o Núcleo de Investigação e Ação Social e Educativa (NIASE), da Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar), realiza divulgação, formação, apoio e pesquisas sobre as TLD em
ambientes escolares e não escolares. No Brasil, a TLD se estabeleceu em salas de aula a partir de
2008 (GIROTTO e MELLO, 2009). Como apontam Mello, Braga e Gabassa (2012, p.132),
A prática de aprendizagem dialógica da leitura na escola via Tertúlia Literária
Dialógica, vem se mostrando como caminho possível de leitura como prática cultural,
superando as práticas de leitura historicamente desenvolvidas pela instituição, e
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sempre com finalidade exclusivamente de desenvolvimento de habilidades e
instrumentos para a leitura e a escrita: práticas escolares que se sucedem, que se
contrapõem, ou que se complementem para tal finalidade.

Diante do potencial educativo da TLD diversos professores da rede pública municipal de
São Carlos buscam formação para colocarem a atividade em prática em sala de aula. Em março de
2019 o NIASE, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Carlos/SP, em mais
uma versão da “Parada Pedagógica”, ofertou um curso de formação continuada sobre TLD a um
grupo de 60 educadores. Como desdobramento desta formação o Centro de Formação dos
Profissionais da Educação (CeFPE) da Secretaria Municipal de Educação de São Carlos/SP (SME)
ofertou o curso de Tertúlias Literárias Dialógicas aos educadores e às educadoras da rede pública
com o objetivo de utilizar tal AEE como estratégia formativa para apoiar a reflexão do professor
sobre a própria prática da TLD em sala de aula.
Muitos educadores e educadoras da SME já passaram por diferentes formações sobre a TLD
e realizam a atuação há muitos anos com os diferentes grupos de estudantes com quem atuam.
Todavia, embora possuam um bom domínio dos saberes teóricos que sustentam a proposta de TLD,
bem como da dinâmica prática da atividade, eles e elas indicaram o desejo por vivenciar a prática
da Tertúlia no papel de participantes e não de moderadores, tal qual assumem na atuação em sala de
aula. Eles e elas argumentaram que através da vivência da atuação como participantes teriam a
possibilidade de refletir sobre o papel da moderação por outra perspectiva, vislumbrando o
aprimorando de suas práticas, além de poderem se beneficiar dos saberes adquiridos com a leitura e
as trocas compartilhadas. Saberes que impactam na forma de ser e estar no mundo com as pessoas
e, por conseguinte, resvalando nas relações que estabelecem com os estudantes em sala de aula.
O CONTEXTO FORMATIVO E SEU DELINEAMENTO METODOLÓGICO
A Secretaria Municipal de Educação (SME) da cidade de São Carlos realiza ao longo dos
anos letivos momentos de “Parada Pedagógica”. Ao final de cada bimestre os educadores e as
educadoras, pertencentes à rede pública municipal de educação da cidade, se reúnem, em diferentes
grupos temáticos para aprofundar e compartilhar conhecimentos e saberes, no intuito de fomentar o
desenvolvimento profissional e o aprimoramento da atuação docente.
O Núcleo de Investigação e Ação Social e Educativa (NIASE), da Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar), há anos vem estabelecendo parceria com a SME para ofertar grupo de estudo
em Tertúlia Literária Dialógica durante as “Paradas Pedagógicas”. Na edição de março de 2019, os
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educadores e as educadoras que participaram deste grupo de estudo indicaram o desejo de um grupo
de Tertúlia Literária Dialógica direcionado a eles e elas. Argumentaram que, ainda que tenham
certo domínio dos saberes teóricos e da dinâmica da prática da AEE, nunca haviam vivenciado a
prática semanal de um grupo de TLD no papel de participantes, desvinculado do papel de
moderadores. A hipótese levantada pelos educadores e pelas educadoras foi a de que, na
experiência vivida como participantes e não como moderadores, poderiam adquirir e aprofundar
mais conhecimento e saberes sobre a AEE no movimento de reflexão entre a prática vivenciada
enquanto participante e a prática vivenciada em sala de aula com os estudantes, à luz do conceito de
aprendizagem dialógica, base da TLD.
Na pretensão de atender a tal demanda, o Centro de Formação dos Profissionais da
Educação (CeFPE) da Secretaria Municipal de Educação de São Carlos, ofertou no período de
agosto de 2019 a dezembro de 2019 encontros semanais de TLD, organizado e moderado por uma
educadora do ensino fundamental da própria rede de ensino.
Com a divulgação da realização da TLD a todas as redes de ensino da cidade de São
Carlos/SP, o grupo foi composto não apenas por educadores e educadoras da rede pública municipal
de educação, mas também por profissionais pertencentes à rede pública do estado de São Paulo e a
instituições privadas de ensino. Contando com vinte participantes, os encontros ocorreram
sistematicamente às quartas-feiras a noite, das 19h às 21h, nas dependências do CeFPE.
No período de realização das TLD o grupo realizou a leitura de duas obras de literatura
clássica: Sonho de uma noite de verão, de William Shakespeare, e Memórias Póstumas de Brás
Cubas, de Machado de Assis. Seguindo a dinâmica da TLD, a cada encontro foram consensuados os
trechos da obra a serem lidos pelos participantes e durante os encontros ocorreram os
compartilhamentos dos excertos destacados, dos pensamentos e das reflexões realizadas que,
permeados pela moderação segundo os princípios da aprendizagem dialógica, teceram saberes e
conhecimentos das trocas intersubjetivas.
O grupo acordou que a primeira hora e meia do encontro seria realizada a prática de Tertúlia
Literária Dialógica e que a meia hora final seria dedicada ao movimento coletivo de reflexão sobre
a vivência articulada aos desafios vivenciados na prática da AEE em sala de aula com os estudantes.
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DAS VIVÊNCIAS EM TERTÚLIA LITERÁRIA DIALÓGICA À PRÁTICA EM SALA DE AULA
A literatura que trata da formação de professores tem apresentado um conjunto de críticas ao
paradigma da racionalidade técnica, destacando a necessidade de modelos formativos que
favoreçam, aos educadores e às educadoras, a reflexão sobre a própria prática. Freire (1996) assim
trata da reflexão crítica sobre a própria prática docente, como um dos saberes necessários à prática
educativa:
A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico,
dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. O saber que a prática docente
espontânea ou quase espontânea, “desarmada”, indiscutivelmente produz é um saber
ingênuo, um saber de experiência feito, a que falta a rigorosidade metódica que
caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito. Este não é o saber que a
rigorosidade do pensar certo procura. Por isso, é fundamental que, na prática de
formação docente, o aprendiz de educador assuma que o indispensável pensar certo
não é presente dos deuses nem se acha nos guias de professores que iluminados
intelectuais escrevem desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que
supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o
professor formador.(...) através da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua,
percebendo-se como tal, se vá tornando crítica. Por isso é que, na formação
permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a
prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a
própria prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de
tal modo concreto que quase se confunda com a prática. O seu “distanciamento”
epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise, deve dela “aproximá-lo” ao
máximo. Quanto melhor faça esta operação tanto mais inteligência ganha da prática
em análise e maior comunicabilidade exerce em torno da superação da ingenuidade
pela rigorosidade. (FREIRE, 1996, p.38-39)

Nesta perspectiva, o potencial formativo, no que tange a formação dos educadores e
educadoras em Tertúlia Literária Dialógica, consolidou-se nos momentos de articulação entre
vivências e teorias. Nos momentos de reflexão da e sobre a prática vivenciada como participante e
como moderador em sala de aula com os estudantes, os educadores e as educadoras se colocaram no
movimento de construção de saberes e conhecimentos que favorecem o aprimoramento de sua
atuação docente e, em especial, sua atuação como moderador ou moderadora da Tertúlia Literária
Dialógica.
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Neste processo de reflexão crítica da e sobre a prática de TLD algumas educadoras
apontaram a reelaboração de posicionamento diante da realização da leitura prévia do texto, uma
das orientações para a realização da TLD. As educadoras apontaram que, ainda que soubessem de
todo argumento teórico para tal orientação, não persistiam no envio do texto para leitura prévia em
casa, porque “a maioria não lerá mesmo”. E, visando garantir que todos os estudantes efetivassem a
leitura, deixaram de disponibilizar o acesso prévio ao texto, passando a realizar a leitura
compartilhada em sala de aula antes da prática da TLD. As educadoras afirmaram que ao longo da
formação puderam rever tal posicionamento:
(...) minha filha passou a ler junto comigo enquanto estava me preparando para a
Tertúlia. Eu sempre procuro ler com ela, mas foi diferente...ela me via lendo e
perguntava se era para a escola e eu dizia que não, que era para a Tertúlia e a gente
conversava sobre o que eu aprendia na Tertúlia e como estava me fazendo bem
retomar a leitura por prazer e não por obrigação. (fala professora participante)
Vou retomar com a turma a importância de levarem o livro para casa, de lerem em
casa antes da Tertúlia. Acho que posso sensibilizar melhor a turma sobre isso. Quando
não consigo ler antes em casa e faço a leitura no caminho do trabalho para cá meu
envolvimento é outro...não tive tempo suficiente para parar e pensar sobre o lido.
Estou achando que muitas vezes a pouca participação das crianças na Tertúlia possa
ter a ver com o fato delas não terem tido tempo para refletir sobre o lido. (fala de
professora participante)

Ancorado no conceito de aprendizagem dialógica, a leitura prévia do texto é tida como o
momento de imersão subjetiva junto ao conteúdo lido, acrescido do intuito das pessoas
compartilharem seus comentários e pensamentos com outras pessoas do seu círculo de convivência,
almejando novas expectativas educativas que influem diretamente nas expectativas de
aprendizagens de todos os envolvidos. Mello et al (2004) indicam o desenvolvimento de processos
de transformação pessoal e do entorno próximo para superar situações de exclusão social, cultural
e/ou educativa, como sendo um dos principais objetivos da TLD. Na reflexão compartilhada pelas
educadoras elas passam a dimensionar o impacto do posicionamento antes assumido e reelaboram o
pensamento e a postura em prol do favorecimento do acesso à leitura prévia, retomando objetivos
da TLD.
Ademais, por diversas vezes os educadores e as educadores participantes relataram que há
muito tempo só realizavam leituras de teor educacional, com finalidades formativas profissionais e
não liam literatura ou exerciam “leitura por prazer”.
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Eu trabalho dois períodos, de manhã sou professora na Educação Infantil e a tarde dou
aulas num primeiro ano do Ensino Fundamental...a noite estou super cansada e quando
chego em casa estou esgotada. Mas por incrível que parece aqui na Tertúlia eu
recupero meu animo e saio como se nem tivesse trabalho o dia todo. Saio abastecida.
Eu leio o livro porque gosto de conversar com vocês sobre ele...paro para pensar em
coisas que nunca tinha percebido...olho para minhas crianças na sala de aula e penso
se estou conseguindo fazer isso por elas também...sabe, aprender a gostar da leitura,
por prazer mesmo, e olhar o mundo de um jeito novo. (fala de professora participante)

Também conversamos muito quanto ao papel do moderador, que a ele cabe organizar as
falas e as relações a partir dos princípios da aprendizagem dialógica, sem assumir o lugar de quem
fica esclarecendo dúvidas ou ministrando uma palestra sobre o texto lido. Mas por outro lado, tão
pouco deixa de expor suas ideias e pensamentos pelo receio de se impor nas relações, mas que deve
tentar explicitar seu posicionamento de modo a estabelecer um diálogo igualitário com os demais
participantes, independentemente da posição que ocupam (professor, estudante ou familiar). A ideia
é favorecer a reflexão sobre a perspectiva ou o pensamento compartilhado buscando elementos
argumentativos que favoreçam o movimento da rigorosidade metódica com que refletimos sobre o
saber em questão (FREIRE, 1996). Assim os educadores e as educadoras chegaram a compreensão
de que no papel de moderadores eles e elas podem aprender tanto ou mais que os demais
participantes, visto a relação dialógica igualitária que permeia as relações.
DAS APRENDIZAGENS DECORRENTES DAS TERTÚLIAS LITERÁRIAS DIALÓGICAS:
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização do grupo de Tertúlia Literária Dialógica com educadores e educadoras
efetivaram a articulação entre os referenciais teóricos-conceituais que fundamentam a Atuação
Educativa de Êxito em questão e a prática junto aos estudantes da educação básica. Ao longo dos
encontros tivemos momentos de reflexão prático-teórica, com ênfases diferenciadas e
complementares, tendo em vista os desafios apresentados pelos próprios participantes na efetivação
da prática em contexto escolar.
Esses diferentes momentos de reflexão, propiciaram o exercício para além do constatar e
perceber, mas especialmente a possibilidade de reconstruir e produzir saberes. Articulando os
processos da vivência de grupo de TLD ao da reflexão sobre tal AEE em sala de aula, a formação
permitiu aos educadores e às educadoras participantes a ampliação dos horizontes culturais, o
desenvolvimento da sensibilidade para as transformações decorrentes das trocas intersubjetivas,
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3890

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

promovidas pelas compreensões das obras de literatura clássica estudadas, e, de olhar sobre o
mundo e das relações que estabelecemos.
A percepção sobre a TLD a partir de um ponto de vista de participante e não como professor
ou professora moderador da atividade passou a problematizar o modo como se dá a dinâmica das
relações e da própria atividade em sala de aula. Assim, aquilo que era vivido, passou a ser
compreendido e a criar subsídios para reelaborar seu papel de professor ou professora moderador
em sala de aula. O sentido da prática passou a ser construído através da inter-relação estabelecida
nos momentos de reflexão compartilhada. A prática de TLD passou da condição de conhecida para
compreendida, sofrendo uma reelaboração a partir da experiência vivida e analisada.
Neste sentido, a prática reflexiva crítica da própria Tertúlia Literária Dialógica se apresentou
como uma postura docente e estratégia metodológica no processo de formação de professores e
professoras, intentando tomar o processo de formação articulado às experiências do educador e da
educadora, aos saberes por eles e elas já dominados e desenvolvidos, bem como aos de cunho
científico, resultando na constituição de pessoas ativas e autônomas em sua formação.
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Resumo
Desenvolvida a partir da aprendizagem dialógica, a Tertúlia Literária Dialógica (TLD) é uma atividade
cultural e educativa relacionada a leitura de literatura clássica universal, sendo uma das Atuações
Educativas de Êxito (AEE) identificadas pelo projeto de pesquisa INCLUD-ED: Strategies for
inclusion and social cohesion from Investigación de la Unión Europea (2006-2011). Diante de seu
potencial educativo, diversos educadores e educadoras buscam formação para desenvolver a atuação
em sala de aula, prática estabelecida em várias escolas brasileiras. O texto ora apresentado versa sobre a
ação de formação continuada de professores no município de São Carlos/SP, em Tertúlias Literárias
Dialógicas com o objetivo de utilizar tal AEE como estratégia formativa para apoiar a reflexão crítica
sobre a própria prática em sala de aula. A percepção sobre a TLD a partir de um ponto de vista de
participante e não como professor moderador da atividade passou a problematizar o modo como se dá
a dinâmica das relações e da própria atuação. Assim, aquilo que era vivido, passou a ser compreendido
e possibilitou subsídios para que o professor reelaborasse seu papel de moderador em sala de aula. O
sentido da prática passou a ser construído através da inter-relação estabelecida nos momentos de
reflexão compartilhada. A prática de TLD passou da condição de conhecida para compreendida,
sofrendo uma reelaboração a partir da experiência vivida e analisada.
Palavras-chave: Tertúlia Literária Dialógica; Atuação Educativa de Êxito; Aprendizagem dialógica;
Formação continuada de professores.
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES (AS) A PARTIR DO
DESENVOLVIMENTO DE ATUAÇÕES EDUCATIVAS DE ÊXITO NO PET E PIBID:
EXPERIÊNCIAS EM MATO GROSSO E EM GOIÁS
Vanessa Gabassa – UFG
Eglen Sílvia Pipi Rodrigues – UFMT

INTRODUÇÃO
Apresentamos neste texto experiências de ensino e aprendizagem realizadas a partir dos
Programas PET (Programa de Educação Tutorial) e Pibid (Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência), tendo sido o primeiro desenvolvido em Cursos de Pedagogia, Letras,
Matemática e Sistemas de Informação da Universidade Federal do Mato Grosso – Campus
Rondonópolis, desde 2013 até a atualidade, e o segundo desenvolvido junto ao curso de Pedagogia
da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, de 2014 a 2017. Nos dedicamos a
expor os resultados de estudos e investigações que se concretizaram a partir dessas experiências e
que pautaram-se, sobretudo, no esforço de buscar propostas educativas coerentes e científicas, que
tragam respostas aos desafios de uma sociedade dinâmica, tecnológica e informacional, e nas
dificuldades enfrentadas pelas instituições de ensino no que diz respeito à aprendizagem e à
convivência de crianças, jovens e adultos.
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Junto a essa demanda, apresentou-se também como desafio eleger uma proposta de
formação de professores séria, baseada em evidências, e coerente com as mudanças sociais da
atualidade, entendendo a escola como um espaço de vivência da democracia, de articulação dos
agentes educativos e da comunidade de entorno em prol de um ensino de qualidade para todos, na
tentativa de apontar caminhos diante da baixa procura pelos cursos de licenciatura nas
universidades e do descontentamento dos professores já formados com o modelo de escola atual.
Nos dedicamos, portanto, neste trabalho, a demonstrar como é possível, através do que a
comunidade científica internacional tem apontado como possibilidades reais de avanços, articular a
formação de professores (as) e a melhoria da educação básica, o que apresentamos por meio de
resultados de experiências já consolidadas dentro dos Programas PET e Pibid, nos contextos
anteriormente mencionados.
O Programa de Educação Tutorial tem por fundamento desenvolver atuações educativas que
integrem docentes e discentes, ampliando as possibilidades de formação profissional (BRASIL,
2018b). O PET desenvolvido na Universidade Federal do Mato Grosso, campus Rondonópolis,
denomina-se PET Educação Interdisciplinar, e nasceu do interesse em desenvolver um programa
que tivesse relevância e trouxesse contribuição para a vida acadêmica dos estudantes e,
consequentemente, para os cursos que dele participam (Pedagogia, Letras, Matemática e Sistemas
de Informação), principalmente pela possibilidade de desenvolvimento de experiências formativas
que contribuem para a autonomia acadêmica e a formação ética e política, na realização de
atividades que integram as dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão.
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência é uma iniciativa para o
aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica. Trata-se de um
programa que concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à
docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior em parceria com escolas de
educação básica da rede pública de ensino, buscando atuar na formação inicial (de estudantes da
universidade) e continuada (de professores das escolas públicas), e na melhoria da qualidade de
ensino da educação básica.
Trata-se, em ambos os programas, de elevar a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de
graduação, que no caso aqui mencionados, são essencialmente cursos de formação de professores.
Um movimento que procuramos realizar por meio dos princípios de Comunidades de Aprendizagem
e do desenvolvimento de Atuações Educativas de Êxito, seja no âmbito da Universidade, como no
âmbito das escolas de educação básica.
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As Comunidades de Aprendizagem se apresentam como um modelo comunitário de escola e
se organizam como uma resposta educativa igualitária para o contexto da sociedade atual. Parte-se
do direito que todas e cada uma das crianças têm à melhor educação e se aposta em suas
capacidades, contando com toda a comunidade educativa para se alcançar esse objetivo. O foco
dessa proposta está posto na qualidade do ensino e na participação dos diferentes agentes
educativos (professores, funcionários da escola, familiares, comunidade de entorno, etc.) na luta
pela eliminação do fracasso escolar e pela melhora da convivência nas escolas. (ELBOJ et al, 2002)
A partir de um programa marco de pesquisa da União Europeia, denominado Includ-ed
(2006-2011), elencou-se nas e para as Comunidades de Aprendizagem um conjunto de Atuações
Educativas de Êxito1, isto é, de práticas pedagógicas que, reconhecidas pela comunidade científica
internacional, alcançam bons resultados em contextos diversos. (VALLS e PADRÓS, 2011) As
atuações educativas de êxito incluem atividades de leitura compartilhada de clássicos, sejam eles da
literatura ou científicos (tertúlias dialógicas); reorganização da aula em pequenos grupos
heterogêneos que recebem o apoio de pessoas voluntárias para impulsionar a aprendizagem (grupos
interativos); atendimentos extraclasse realizados na biblioteca da escola para potencializar a leitura
e permitir a realização de pesquisas (biblioteca tutorada); formação dos familiares dos estudantes
em temas que sejam de seu interesse, como alfabetização, informática, língua estrangeira e outros
(formação de familiares); elaboração conjunta, por meio do estabelecimento de consensos, de
normas de convivência respeitosas (modelo dialógico de resolução de conflitos) e; participação da
comunidade nos espaços e atividades relacionadas diretamente à aprendizagem das crianças, como
as tertúlias, os grupos interativos, a biblioteca tutorada e outros (participação educativa da
comunidade).
Nas experiências que serão aqui relatadas, do PET e Pibid, algumas das Atuações
Educativas de Êxito foram implementadas, tanto no âmbito da Universidade, como também de
escolas de educação básica, impactando positivamente a formação de professores, fossem eles
iniciantes ou experientes.

Práticas evidenciadas pelo programa de pesquisa desenvolvido sob coordenação do Crea/UB: INCLUD-ED
(Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education, 2006-2011); caracterizadas por uma
reorganização dos recursos disponíveis na escola e na comunidade para apoiar o desempenho acadêmico de todos, em
vez de segregar alguns de acordo com a capacidade ou reduzindo as suas oportunidades educacionais. As AEEs
derivam de uma análise rigorosa dos sistemas de ensino, teorias e práticas a partir das ações bem-sucedidas
identificadas em vinte e sete estudos de caso em toda União Europeia de escolas que atendem famílias de baixo nível
socioeconômico, onde as crianças alcançam excelentes resultados (VALLS y PADRÓS, 2011).
1
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As Comunidades de Aprendizagem e, por sua vez, as Atuações Educativas de Êxito,
fundamentam-se teoricamente no conceito de aprendizagem dialógica. (FLÉCHA, 1997; AUBERT
et al, 2008). Essa perspectiva de aprendizagem é composta por sete princípios. O primeiro princípio
é o diálogo igualitário, fundamentado na teoria de Paulo Freire, com o conceito de palavra
verdadeira, e de Habermas, com a ação comunicativa. Tal princípio prevê a busca de entendimento
e orientação da ação no mundo a partir do diálogo, o qual deve prevalecer a partir do melhor
argumento, gerando um entendimento entre os sujeitos (consenso), o qual deve orientar as ações
dos indivíduos. O que importa, a partir dessa perspectiva de diálogo, é o argumento que se está
apresentando, e não o lugar que ocupa quem está falando.
O segundo princípio é o da inteligência cultural, que reconhece a inteligência como
originária das experiências de vida dos sujeitos em diferentes contextos. Para Flécha (1997), a
inteligência cultural de cada pessoa, de cada grupo, deve ser valorizada, entendendo que cada um
tem algo a ensinar, além de transferir o que se sabe a partir de um contexto para outro e, portanto,
todos podem participar ativamente da construção de uma educação de qualidade. O terceiro
princípio é o da transformação: trabalhando a partir do diálogo igualitário e da inteligência cultural,
a escola não vai prender-se à reprodução da sociedade, mas sim às possibilidades de sua
transformação. O impacto das mudanças acontece em âmbito individual e também coletivo, uma
vez que a vivência dialógica permite reconstruir as relações interpessoais e institucionais.
(FLÉCHA, 1997; AUBERT et al, 2008)
O quarto princípio é o da dimensão instrumental da aprendizagem, que segundo Flécha
(1997) e Aubert et al (2008) consiste na garantia de dominar todos os instrumentos necessários para
uma vida digna na sociedade da informação, como: leitura e escrita de excelência, idiomas,
informática, conceitos matemáticos e habilidades comunicativas, instrumentos esses que
possibilitarão inserção e luta no mundo atual. Já o quinto princípio define-se pela criação de
sentido, entendido como possibilidade de sentir-se protagonista da própria existência. Uma situação
que implica tomada de decisões, respeito ao outro, diálogo e interação (FLÉCHA, 1997).
O sexto princípio é o da solidariedade, entendida como elo que mantém os sujeitos
conectados num pertencimento ao mesmo mundo social. (HABERMAS, 1987; FLÉCHA, 1997) A
ação comunicativa e o diálogo dependem dessa solidariedade para se estabelecerem. Além disso, o
fomento da solidariedade entre os sujeitos e a possibilidade de organizar a educação e as
instituições em torno de uma rede solidária de aprendizagem como um todo, aumentam as chances
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de êxito educativo para os sujeitos. O sétimo princípio, por sua vez, é o da igualdade de diferenças.
Esse princípio remete ao conceito de unidade na diversidade, de Freire (2006), e significa que o
sujeito tem o igual direito de ser diferente; que as pessoas podem dialogar mesmo com diferenças,
respeitando-as e lutando por objetivos e direitos comuns. (FLÉCHA, 1997; AUBERT et al, 2008).
Tendo como referência esses princípios, colocamo-nos o desafio de buscar respostas na
articulação entre Comunidades de Aprendizagem e Atuações Educativas de êxito e a formação
inicial e continuada de professores vivenciadas no PET e Pibid.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nos dois casos apresentados neste texto, as experiências pedagógicas organizaram-se em
torno das atuações educativas de êxito. No caso do PET, em Mato Grosso, o foco tem sido o
desenvolvimento de tertúlias pedagógicas dialógicas com os estudantes de graduação que
participam do programa. Em Goiás, no Pibid, o desenvolvimento das AEEs se deu principalmente
junto às escolas de educação básica, com a participação dos estudantes da graduação. Eram elas:
tertúlias literárias dialógicas, grupos interativos, biblioteca tutorada e formação de familiares.
A partir do desenvolvimento das AEEs, elas foram sendo investigadas e analisadas, com o
intuito de se evidenciar seus alcances e limites. Esse movimento de estudo e investigação se pautou
em estratégias próprias da Metodologia Comunicativa, uma opção coerente com o marco teórico de
nosso trabalho. (GÓMEZ, 2006) Dessa forma, foram utilizadas sobretudo três ferramentas para
coleta de dados junto aos estudantes da graduação e professores da educação básica participantes
dos programas: relatos comunicativos, organizados como entrevistas em profundidade, grupos de
discussão comunicativos e observações comunicativas. Em todos os casos, a prerrogativa
comunicativa implicou em uma análise de dados feita em parceria com os sujeitos participantes, por
meio do diálogo.
Como é próprio dessa metodologia, a organização e análise do material coletado se deu a
partir de duas dimensões: 1) dimensão transformadora, que diz respeito aos elementos evidenciados
como transformadores dentro das práticas vivenciadas, isto é, que aproximam os sujeitos de seus
objetivos de aprendizagem e; 2) dimensão excludente, que diz respeito aos elementos que
distanciam os sujeitos de seus interesses e objetivos. Com base nessa perspectiva, apresentamos e
discutimos os dados dos dois estudos.
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Considerando que os dados obtidos em cada programa foram específicos e demandaram
estudo próprio, apresentaremos os resultados divididos em dois momentos.
A experiência do PET em Mato Grosso
A tutoria do grupo PET Educação Interdisciplinar foi concebida para ser respaldada pelos
princípios da Aprendizagem Dialógica (FLECHA, 1997), que são os fundamentos da atuação e base
de toda a ação metodológica em Comunidades de Aprendizagem e nas Atuações Educativas de
Êxito. A Aprendizagem Dialógica é tomada como eixo orientador das relações construídas entre a
tutoria e os estudantes petianos e petianas, nos âmbitos internos e externos ao espaço acadêmico.
Esse eixo fundamenta todo o desenvolvimento das atividades do PET Educação Interdisciplinar e
uma das atividades centrais realizada pelo grupo é a Tertúlia Pedagógica Dialógica, por meio da
qual lemos obras clássicas da área pedagógica e dialogamos a partir delas, buscando fomentar uma
formação de excelência, seja para quem está se formando professor (a), como para quem já está
inserido (a) na profissão.
Por meio deste trabalho, muitas foram as experiências e aprendizagens. A realização desta
atuação possibilitou o aperfeiçoamento não só dos estudantes que participam do ensino, da pesquisa
e da extensão, mas de todas as pessoas envolvidas no processo, sejam alunos da graduação, da pósgraduação, seja a própria tutora que acompanha os estudantes na realização das atuações de êxito,
realizadas na universidade e/ou nas escolas de educação básica que estabelecem parcerias com a
universidade2.
A experiência na tutoria, especialmente com relação à dimensão do trabalho interdisciplinar
tem revelado contribuições que o trabalho conjunto de estudantes dos diversos cursos convergindo
para a realização de atividades dialógicas pode trazer. A troca de saberes tem ocorrido com a
participação integrada dos estudantes, independentemente do curso de origem, nas AEEs e nas
demais que foram sendo criadas pelo grupo ao longo dos anos. Os saberes articulados por meio do
diálogo potencializam a resolução de problemas e o processo criativo. A experiência das atuações
educativas realizadas no PET Educação Interdisciplinar se configuram como práticas pedagógicas
potencializadoras na formação inicial desses estudantes. Os relatos dos estudantes indicaram que a
experiência vivida no programa por meio das AEEs fizeram a diferença na formação deles. Os

Atuações Educativas de Êxito desenvolvidas junto à escola estadual Profa Sebastiana Rodrigues de Souza: tertúlias
dialógicas, grupos interativos e biblioteca tutorada (2013 a 2018).
2
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alunos (as) destacam como exemplo as tertúlias literárias dialógicas, segundo eles, tal atuação
propiciou muitas aprendizagens durante a formação inicial. Alguns relatos indicam que os petianos
e petianas aprenderam a exercer a prática do diálogo igualitário, aprenderam a respeitar as
diferenças nos diferentes coletivos de pessoas, onde a literatura é a ponte que aproxima as pessoas
de diferentes grupos culturais e sociais que normalmente não teriam acesso a esse tipo de
conhecimento, preenchendo uma lacuna cultural importante. Tal prática, na visão deles, aumenta as
expectativas em relação à aquisição de diferentes conhecimentos, possibilita a transformação de si e
do entorno, e leva ao êxito acadêmico, cultural e social.
Os encontros de estudo, guiados pelos princípios da aprendizagem dialógica, como o
diálogo igualitário, a inteligência cultural e a solidariedade, possibilitam a troca de percepções,
reflexões e saberes, potencializado ainda mais a formação teórica dos estudantes petianos. A
vertente dialógica potencializa a formação teórico-prática, pois fomenta a escuta ao outro, o
estabelecimento de laços de amizade e solidariedade e privilegia o acesso e o trabalho com
conhecimentos validados pela comunidade científica internacional.
A base teórico -metodológica das AEEs são reconhecidas e investigadas em diversos países
e universidades, e sua efetividade na promoção da melhoria da qualidade do ensino em escolas,
especialmente em comunidades com maior grau de vulnerabilidade social tem sido comprovada no
Brasil, em diferentes países da América Latina e na comunidade europeia. Tais conhecimentos
ainda pouco divulgados aqui no Brasil, também não fazem parte do desenvolvimento curricular dos
cursos envolvidos no PET Educação Interdisciplinar. Assim, a experiência dos petianos e petianas
no período tutoral contribui com o desenvolvimento de conhecimentos e práticas modernas e
exitosas, que podem contribuir para a melhoria efetiva também de sua formação.
A experiência do Pibid em Goiás
Os dados encontrados junto ao grupo de professores e de estudantes de graduação do Pibid
em Goiás evidenciaram alguns aspectos excludentes a partir da experiência de desenvolvimento das
AEEs em escolas de educação básica em Goiás, mas sobretudo tornaram evidentes aspectos
transformadores a partir dessa vivência.
Como elementos excludentes foram apontados, por exemplo, o fato de as escolas
envolvidas não terem escolhido pela transformação da escola em uma Comunidade de
Aprendizagem, mas sim pela realização isolada das atuações educativas de êxito3. Os dados
3

No momento de apresentação do projeto as escolas podem fazer essa opção.
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revelam que essa vivência parcial da proposta, do ponto de vista dos professores iniciantes e
experientes, é uma limitação, pois quando a escola não funciona integralmente dentro da filosofia
do projeto, alguns aspectos importantes se perdem. A falta de formação de todas as pessoas
envolvidas (professores, funcionários e pessoas voluntárias), dentro dos princípios da aprendizagem
dialógica; a organização da escola e de sua rotina de acordo com os propósitos do projeto; a
abertura da escola e da equipe de gestão para a participação da comunidade externa, entre outros.
Para mim as limitações do projeto Comunidades de Aprendizagem em Goiânia foi que
de fato as escolas em que atuamos não se tornaram Comunidades, e sim optaram por
apenas algumas das atividades de êxito, não tivemos a oportunidade de vivenciar esse
projeto por completo (Estudante-Bolsista Pibid).

Percebe-se que é possível realizar atuações de êxito de forma isolada e obter-se bons
resultados nas escolas, mas esses resultados seriam mais significativos se a proposta fosse tomada
como a própria forma de organização da escola, isto é, como seu projeto político pedagógico.
(MELLO, BRAGA E GABASSA, 2012)
Outro elemento destacado como excludente refere-se diretamente à organização do
Programa Pibid, uma vez que ressalta a rotatividade de bolsistas (estudantes) como um problema
para a atuação junto ao Projeto Comunidades de Aprendizagem ou as AEEs. Isso porque a entrada e
saída constantes dos alunos dificulta o processo de formação, a apropriação da teoria e dos
princípios teórico-metodológicos para o acompanhamento e realização das atividades. Quanto a
isso, sabe-se que o Pibid ainda oferece uma remuneração baixa aos estudantes (a bolsa durante o
desenvolvimento de nosso projeto foi de R$400,00), e exige um trabalho não só teórico, mas
prático, em parceria com escolas públicas, que muitas vezes são distantes da universidade e os
bolsistas tem que arcar com os custos do transporte. Na fala de uma estudante: “Há dificuldades
como deslocamento até a escola, despesas com alimentos, transporte, falta de verba para produção
de materiais etc.” Essas são algumas possíveis indicações sobre a questão, que também precisa ser
investigada mais apropriadamente, embora indiquem limitações significativas ao desenvolvimento
do programa.
Esses elementos, porém, não referem-se diretamente a aspectos da aprendizagem dialógica
ou das AEEs, mas sim a questões que ficam à margem da proposta, embora tenham interferência
nela, ainda que pequena. Os elementos pontuados como transformadores, por sua vez, ganham
maior expressividade. No que diz respeito a esses elementos, tem-se a questão do compromisso
docente com o resultado acadêmico dos estudantes, o qual deve ser foco na escola, inclusive na
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escola pública localizada na periferia das cidades (MELLO, BRAGA E GABASSA, 2012). Essa
compreensão é destacada diversas vezes pelas estudantes de Pedagogia, bolsistas Pibid envolvidas
no projeto.
Nos estudos teóricos que embasam Comunidades de Aprendizagem havia aprendido
que não posso olhar meu aluno com baixa expectativa, julgando-o negativamente [...]
As atuações de êxito e a proposta de Comunidades de Aprendizagem pensam uma
escola nova, diferente. A escola que desejo para os meus filhos tem que ser a mesma
escola na qual atuo como docente. (Estudante-Bolsista Pibid)

Outro elemento refere-se à vivência dos princípios da aprendizagem dialógica e a sua
incorporação às atividades realizadas na escola e à própria vida pessoal e profissional de quem se
envolve com o trabalho.
Com as atuações: grupos interativos e biblioteca tutorada ou oficina de informática
para familiares experimentei a possibilidade de um trabalho voltado para o exercício
das interações e do diálogo igualitário. Compreendi que aos poucos, a solidariedade e
o respeito entre todos do grupo podem se tornar prática e permitir o crescimento de
um sentimento solidário. (Professora-Supervisora Pibid)

Houve ainda a percepção da melhoria da aprendizagem dos estudantes do ensino básico por
meio da realização de atuações educativas de êxito e como a participação da comunidade de entorno
e voluntários em geral potencializam esses resultados.
Com o grupo interativo, a cada dia de atividade os alunos gostavam mais da aula, se
interessavam e se sentiam instigados a participar mais, discutiam o conteúdo e
ajudavam o próximo. A presença dos voluntários ajudou muito também, pois os
alunos sabiam que sempre poderiam contar com ajuda. Essa atividade traz mais
confiança para o aluno, porque ele é capaz de perceber que todos os que estão
presentes na sala de aula são responsáveis pelo seu aprendizado, ele, os seus colegas,
os voluntários e o professor. (Estudante-Bolsista Pibid)

Quanto a isso, a teoria que embasa o projeto Comunidades de Aprendizagem revela que as
atuações de êxito trabalham simultaneamente a aprendizagem instrumental e as interações entre os
estudantes, por isso obtém bons resultados. “Las AEU conjugan el rigor académico com los
procesos de colaboración en el aula favorecendo un aprendizaje que los mismos protagonistas
califican de más profundo y motivante” (FLÉCHA et al, 2014).
Por fim, houve ainda a indicação da crença na possibilidade de mudança da escola, o que
vai se mostrando uma possibilidade mais concreta e mais real, à medida que os próprios resultados
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(positivos) impulsionam o desejo por fazer mais e seguir mudando e melhorando, como aponta uma
estudante bolsista do Pibid: “Aprendi a acreditar que é possível uma mudança significativa na
escola e que é preciso ser otimista. Aprendi que as pequenas atitudes podem provocar grandes
mudanças, mesmo que a gente não perceba tão rápido”. Uma das professoras supervisoras do Pibid
também aponta o aumento do interesse do grupo docente de sua escola por causa dos bons
resultados alcançados pelo projeto: “À medida que todos foram vendo e tomando conhecimento da
proposta, o número de interessados foi aumentando. Realizamos as atividades com todas as turmas
do Ciclo I e algumas com turmas do Ciclo II.”
CONCLUSÕES
Os resultados apresentados no texto, ainda que de forma breve, apontam para uma formação
do professorado pautada no desenvolvimento de uma consciência crítica, reflexiva e dialógica sobre
os conhecimentos acadêmicos, sobre a realidade da sociedade atual e sobre a responsabilidade
social que o ato de educar implica. De acordo com Mello, Braga e Gabassa (2012, p.54), “é nessa
medida que o professor pode atuar como intelectual transformador nos termos de Giroux (1990),
fazendo suas argumentações não apenas no sentido da denúncia, mas de anúncio também,
movimentando-se do discurso para a ação”. A partir da perspectiva da aprendizagem dialógica, das
Atuações Educativas de Êxito e das Comunidades de Aprendizagem, o professor ou professora
pode não só atuar como um agente transformador que visa mudanças em prol do interesse comum,
promovendo interações que possibilitem transformar a realidade social, mas também como
mediador: articulando a realidade, a cultura, o saber sistematizado e os diferentes agentes
educativos, assumindo uma postura dialógica a favor de uma educação mais igualitária, solidária e
democrática.
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Resumo
As pesquisas e experiências que baseiam a escrita deste texto se inserem no âmbito do desenvolvimento
dos Programas PET (Programa de Educação Tutorial) e Pibid (Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência); o primeiro vinculado aos Cursos de Pedagogia, Letras, Matemática e Sistemas de
Informação da Universidade Federal do Mato Grosso – Campus Rondonópolis, e o segundo vinculado
ao curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, cujo foco, em
ambos os casos, foi e tem sido o desenvolvimento de Atuações Educativas de Êxito (AEE) a partir da
proposta de Comunidades de Aprendizagem. O objetivo do texto é evidenciar os avanços e desafios na
formação inicial e continuada de professores a partir do desenvolvimento das AEEs que foram
identificados ao longo do percurso dos programas (de 2013 a 2019 no caso de Mato Grosso e de 2014
a 2017 no caso de Goiás). O PET e o Pibid são programas que concedem bolsas a estudantes de
graduação. O primeiro tem por objetivo desenvolver atuações educativas que integrem docentes e
discentes, ampliando as possibilidades de formação profissional, e buscando assim constituir
alternativas para reduzir a evasão e melhorar as taxas de sucesso dos alunos. O segundo visa a iniciação
à docência, em parceria com escolas de educação básica e seus objetivos são, portanto, contribuir para a
formação inicial e continuada de professores e para a melhoria da qualidade de ensino da educação
básica. O desenvolvimento e o impacto das AEEs que ocorreram nos dois contextos elegidos
evidenciam a perspectiva de uma formação de professores ampliada, pensada na relação com os
diferentes agentes educativos escolares e pautada em evidências científicas. Tal formação indica-se que
seja orientada por AEEs também no âmbito das universidades.
Palavras-chave: Formação de professores, Atuações Educativas de Êxito, Aprendizagem dialógica;
Pibid; PET.
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Resumo
O presente painel tem por objetivo refletir as questões inerentes à formação docente e a prática
pedagógica a partir das questões de gênero, sexualidade, diversidade sexual e suas intersecções. Os
estudos aqui apresentados levaram em consideração as experiências formativa e profissional de um
professor e duas professoras que atuam no Semiárido Baiano. Vale salientar que os estudos ora
apresentados tiveram como aporte teórico Scott (1990; 1998); Louro (1997; 2008), dentre outros. O
primeiro artigo tem por objetivo analisar a concepção de estudantes sobre as discussões de gênero,
sexualidade e orientação sexual numa escola pública da rede estadual de ensino. Para tanto, foram
aplicadas entrevistas semiestruturadas a sete alunos/as do ensino médio e analisadas com o método
qualitativo. Observou-se que é preciso olhar além do que foi habitualmente tomado como “normal”. O
segundo texto discorre acerca das expressões e atitudes machistas apresentadas por alunos e alunas
(adolescentes e jovens), estudantes do 9º ano escolar, de modo a compreender como construíram essas
concepções de masculino e feminino, para que, a partir destas reflexões possa se realizar intervenções
que problematize essas falas e comportamentos, e os permitam refletir sobre suas representações em
relação ao que é ser homem e o que é ser mulher, o papel social que assumem, bem como os padrões
instituídos, ainda pautados em construções patriarcais, machistas e sexistas, ressignificado suas
concepções. O terceiro texto analisa de que maneira se dá a problematização acerca dos processos de
construção e reconstrução das relações de gênero, sexualidades e suas interseccionalidades nos
processos ensino-aprendizagem no Ensino Fundamental I. O estudo destaca a importância de se
estabelecer, no âmbito do contexto escolar, o debate sobre as questões de gênero e sexualidade, em
seus diversos atravessamentos.
Palavras-chave: Formação docente; Relações de Gênero; Diversidade Sexual; Educação.
RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE NA ESCOLA: POR PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
EQUITATIVAS
Pedro Paulo Souza Rios – UNEB

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: REFLETINDO SOBRE GÊNERO NA ESCOLA
Na contemporaneidade a escola se constitui enquanto espaço de formação e socialização,
onde são (re)elaboradas concepções de mundo a partir das experiências cotidianas que influenciam
sobremaneira como os/as estudantes formarão suas subjetivações de gênero e sexualidade, assim
como suas concepções sobre o assunto.
Em sua função social a escola se caracteriza enquanto espaço democrático que deve
oportunizar a discussão e questões sociais e possibilitar o desenvolvimento do pensamento crítico.
Para isso, faz-se necessário que o/a professor/a socialize informações e contextualize-as, além de
contribuir, oferecendo caminhos para que o/a discente adquira mais conhecimentos. É também um
ambiente de sociabilidade entre as crianças e adolescentes, o que acarreta na difusão sociocultural,
incluindo as relações de gênero.
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As questões inerentes às relações de gênero e sexualidade encontram-se diretamente
relacionadas à forma como as pessoas concebem os distintos papéis sociais e comportamentais
relacionados aos homens e às mulheres, estabelecendo padrões estabelecidos daquilo que atribuídos
como sendo próprio para o feminino bem como para o masculino, de forma a reproduzir regras,
como se fossem um comportamento natural do ser humano, originando condutas e modos
exclusivos de se viver sua natureza sexual. Isso significa que as questões de gênero têm ligação
direta com a disposição social de valores, desejos e comportamentos no que tange à sexualidade.
Nesse sentido, a escola tem um papel fundamental na desmistificação destas diferenças,
além de ser um importante instrumento na (re)construção de valores e atitudes, que possibilitem um
olhar mais crítico e reflexivo sobre as subjetivações de gênero, ao invés de ser um espaço de
promoção de práticas de desigualdades e de produção de preconceitos e discriminações como
destaca Louro (1997, p. 57) “Diferenças, distinções, desigualdades. A escola entende disso.
Na verdade, a escola produz isso.
O presente estudo tem por objetivo analisar a concepção do corpo discente sobre as
discussões de gênero e sexualidade no espaço escolar. Para tal análise, buscamos conhecer o Projeto
Político Pedagógico – PPP, da instituição; a percepção dos discentes sobre o debate de gênero e
sexualidade na escola; e identificar como as relações de gênero e sexualidade estão inseridas no
ensino médio.
O lócus do nosso estudo foi uma escola da rede pública estadual localizada no Território de
Identidade Norte do Itapicuru, Semiárido Baiano. A escolha da escola levou em consideração o fato
da mesma possuir uma proposta de desenvolvimento da consciência crítica, consciência de gênero,
feminismo, inclusão cultural e digital a partir de uma visão interdisciplinar.
Para a presente análise, foram realizadas sete entrevistas semiestruturadas com alunos do
3°ano do ensino médio, analisadas a partir da análise de dados. O fenômeno a ser estudado perpassa
por diversos campos subjetivos, envolvendo a história de vida, as crenças e os preconceitos dos/as
colaboradores/as, configura-se como um campo complexo de estudo. Nessa perspectiva, a análise
de dados das visões nos permitirá encontrar as aproximações e os afastamentos entre os/as
envolvidos/as na pesquisa, bem como investigar quais elementos estão presentes nos discursos e na
prática.
A partir do olhar de Duarte (2009), percebe-se que a investigação qualitativa traz consigo
essa complexidade, pois as subjetividades estão imersas no contexto estudado. Para essa realidade a
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análise de dados integra diferentes perspectivas com relação ao fenômeno estudado, pode gerar
complementaridade, favorecendo a compreensão dos resultados.
Considera-se que a realização da investigação em um ambiente com essa proposta, pode
revelar elementos importantes para discussão de gênero no currículo escolar. O referido colégio é
considerado de médio porte, possui cerca de 500 alunos/as regularmente matriculados/as no Ensino
Médio e um total de 36 professores/as.
A ESCOLA E AS QUESTÕES DE GÊNERO, SEXUALIDADE E DIVERSIDADE SEXUAL
Na atualidade existe uma agenda de propostas para emancipação dos sujeitos, no entanto, as
mulheres e os grupos que rompem com a heteronormatividade, ainda vivenciam um quadro de
discriminação, opressão e condições de vida precárias. De acordo com a Coordenadoria de
Promoção dos Direitos LGBT da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, em dados publicados
no ano de 2017, as violações contra os direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e
transgêneros cresceram 46,6%, saltando de 6.809 para 9.982 casos de violação de direitos
(BRASIL, 2017).
Partindo do contexto apresentado, compreende-se a importância de discutir as relações de
gênero na escola, pois além da necessidade de construção do respeito à diversidade, existe o dever
de reparar as disparidades de gênero reforçadas por essa instituição ao longo da história. De acordo
com Rios (2018, p. 19)
A reflexão em torno das questões de gênero, sexualidade, diversidade sexual e as
subjetivações humanas têm sido recorrente no fazer pedagógico no século XXI.
Compreender a intrínseca relação entre educação e sexualidade pressupõe retomar
alguns/mas estudos ou estudiosos/as que nos ajudam a pensar os processos educativos
ao longo da história.

Nessa perspectiva, considera-se o estudo sobre as relações de gênero e os debates sobre
sexualidade na escola, como de extrema importância para compreender os entraves e as
possibilidades relativas à desconstrução das imposições sociais sobre mulheres e homens, bem
como os padrões de sexualidade.
EQUIDADE DE GÊNERO E SEXUALIDADE: A REALIDADE DA ESCOLA ESTUDADA
As entrevistas foram realizadas no espaço escolar, os/as entrevistados/as responderam a um
questionário semiestruturado. A entrevista abordou a visão dos/as alunos/as sobre as questões de
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gênero, as discussões sobre sexualidade e os entraves e possibilidades para discursão sobre gênero e
sexualidade na escola.
A seleção dos discentes para participar da pesquisa, aconteceu a partir da disponibilidade e
desejo em colaborar, todos/as alunos/as envolvidos nesse estudo são estudantes do 3°ano do ensino
médio, sendo 4 meninos e 3 meninas. A idade média dos/as entrevistados/as é de 17 anos, dos 7
entrevistados, 6 declararam-se heterossexuais e 1 declarou-se homossexual .
Durante as entrevistas, em comum acordo com os/as estudantes optamos por usar codinomes
para identifica-los/as. Dessa maneira, os/as colaboradores/as serão denominados/as a partir de um
animal, escolhido por eles/as.
Considerando que os/as estudantes são menores, os pais/mães assinaram um termo de livre
consentimento autorizando a participação dos/as mesmos/as. Contudo, é importante ressaltar que
os/as estudantes também assinaram o termo de livre consentimento.
DISCURSÕES SOBRE GÊNERO, SEXUALIDADE E ORIENTAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA
Todos/as os/as estudantes sinalizaram que de alguma maneira os debates em torno dessas
temáticas fazem parte do cotidiano escolar. Sinalizaram ainda que as discursões acontecem
pautadas no âmbito do respeito às diferenças, sempre primando pelo respeito ao próximo. Conforme
sinaliza Leão “Sim, acontecem palestras, aulas com professores de qualidade, debates, etc. os
professores sempre afirmam que preciso respeitar o meu colega independente da vida que ele leva”
(Entrevista em 04 de dezembro de 2017).
Nessa mesma perspectiva Gato nos fala que tais temáticas “são conduzidas normais [...], às
vezes a escola traz outros profissionais de fora para conversar sobre o assunto, acho importante
porque podemos fazer perguntas e tirar dúvidas (Entrevista em 04 de dezembro de 2017).
A partir das falas de Leão e Gato podemos evidenciar que há por parte da escola – direção,
docentes, coordenação pedagógica, uma preocupação em abordar tais questões. Sobre isso Rios
(2018) afirma que tal discussão tem ganhado relativa notoriedade dentro das instituições escolares,
possibilitando maior compreensão sobre temas ainda pouco discutidos.
Contudo, foi possível evidenciar que a discussão comumente fica no âmbito do respeito ao/à
próximo/a e às diferenças, não adentrando em questões mais específicas, tais como orientação
sexual, transexualidade, subjetivação de gênero, conforme sinalizou Macaco “As discursões
ocorrem em cima do respeito que todos merecem e também de uma coisa horrível que é a
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3907

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

imposição de gênero as crianças” (Entrevista em 04 de dezembro de 2017). Para Louro (2007) é
papel da escola estabelecer o debate sobre os chamados temas polêmicos, a saber orientação sexual,
transexualidade dentre outros, conforme sinalizaram alguns/umas estudantes
Penso que precisa ter os discussões, se não como as pessoas vão entender essas
questões de gênero, como vão aprender a respeitar as diferenças? Somos diferentes
né? Uns são gays, outros héteros, outros são crentes, outros católicos, uns são
candomblecistas e por aí vai, o mundo tem espaço para todos, sou gay, e gostaria
apenas que os debates explicassem mais sobre as dificuldades que enfrentamos na
vida (LOBO, entrevista em 04 de dezembro de 2017).

Nessa mesma perspectiva Leão ressalta que “É muito interessante, porque ajuda algumas
pessoas que tem preconceito com essas pessoas com opção sexual diferente. Para tentar
“convencer” a eles que todos somos iguais independente de gênero”. Para Águia “A discursão é
fundamental para ajudar a quebrar os preconceitos” (Entrevista em 04 de dezembro de 2017).
De acordo Silva (2014) temáticas relacionadas às questões de gênero e sexualidade precisa
fazer parte do currículo escolar, nesse sentido o autor ressaltar que a escola precisa pensar uma
matriz curricular na perspectiva queer. Contudo ressalta que essa não será tarefa simples uma vez
que trata de questões ligadas às subjetividades das pessoas e normalmente estão relacionadas com
questões religiosas, éticas e morais. Nesse sentido, mesmo alguns/umas considerando importante a
discussão o veem com certa preocupação. Sobre isso ressalta Gato: “Penso que essas discursões
sejam feitas com quem sabe discutir, não adianta ter debate e ficar atingindo a religião e a vida
sexual dos outros, cada um faz o que quer da sua vida”.
Para Camelo “[...] é um assunto delicado, pois existem pessoas conservadoras e, eu sou uma
delas, então tem que haver respeito quando se trata da discursão de gênero, porque para eles o que é
normal para os mais velhos não é? (Entrevista em 04 de dezembro de 2017). Arara também
considera o debate sobre as questões de gênero importante, contudo ressalta que
[...] muitos querem nos obrigar a aceitar essa história de gênero como uma coisa
normal. Eu só acredito que existe homem e mulher o resto é invenção. Eu respeito às
pessoas como elas são, mas não sou obrigada a ver pessoas do mesmo gênero se
agarrando e achar que é certo, já vi muitos, nunca disse nada mas pra mim é errado.
Eu respeito e acho certo respeitar, não agredir, xingar, isso é muito feio e triste
(Entrevista em 04 de dezembro de 2017).
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De acordo com Rios; Vieira; Barrros (2017, p. 230) a escola deve ser compreendida
enquanto espaço de formação, sendo um importante instrumento no enfrentamento de situações de
preconceito e discriminação,
[...] contudo, mesmo com a implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais PCN’s e as significativas transformações que estão acontecendo na sociedade e no
campo educacional brasileiro, observa-se que os currículos têm dado pouca
importância às questões relativas ao gênero e a diversidade sexual, reproduzindo
lógicas perversas de opressão contra as identidades LGBT.

Dessa maneira, entendemos que não é suficiente que documentos como a LDB e os PCN’s
tratam de tais questões, é necessário que a comunidade escolar pense o currículo da escola a partir
de questões que sejam pertinentes aos/às estudantes, sempre na perspectiva da formação e respeito
ás diferenças.
Percebe-se, portanto, que é necessário refletir sobre a compreensão que os/as alunos/as
possuem acerca do termo gênero, nos permitindo indicar que entendem essa conceituação como
própria dos debates sobre orientação sexual, não incorporando as discussões sobre as desigualdades
entre os sexos. Sendo assim, reforçamos que as conceituações de gênero estão relacionadas aos
papéis sociais de mulheres e homens, bem como às questões relativas à orientação sexual e
sexualidade.
A INVISIBILIDADE DO GÊNERO NO ESPAÇO ESCOLAR
Conforme sinalizamos acima, a partir das entrevistas com os/as estudantes, a discussão em
relação às questões de gênero na escola transcorrem no âmbito no respeito ao/à próximo/a, contudo
a discussão em torno das diferenças não é suscitada, sendo invisibilizada, principalmente no que se
refere aos gays e lésbicas. Sobre isso Leão comenta que “Geralmente rola certo preconceito, os
colegas ficam olhando e se futucando quando gays ou lésbicas estão muito perto um do outro. Acho
isso falta de respeito” (Entrevista em 04 de dezembro de 2017). Gato comenta que “O desrespeito
de ambas as partes. Tanto os homossexuais não respeitam os heterossexuais, como esses não
respeitam os outros. Às vezes ficam se agarrando um na frente do outro pra competir, parecendo
criancinhas” (Entrevista em 04 de dezembro de 2017). Para Lobo
[...] a maior dificuldade de meninos e meninas exercer a sexualidade na escola é o
medo, a vergonha. Nós nunca sabemos como as pessoas vão reagir se souberem que
sou ou não gay. A escola deveria ser a nossa segunda casa e assim como na primeira
casa, somos excluídos por ser gay, demorei muito pra assumir na escola que era gay
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porque desde que era pequeno já sofria preconceito, todos me xingavam de viadinho,
eu tinha medo de apanhar dos meus pais e colegas, até hoje tenho medo, as vezes fico
quieto nem falo nada muitas pessoas aqui na escola não sabem que eu sou gay
inclusive os professores (Entrevista em 04 de dezembro de 2017).

O medo também se apresenta como o maior empecilho no que se refere às questões de
gênero, na concepção de Macaco, principalmente no que se refere a manifestação da sexualidade
não normativa. Sinaliza ele:
A maior dificuldade é o medo. Todos nós temos medo de alguma coisa e uma coisa
que eu acho que todos tem medo é de não ser aceito pela família, pela escola, pelos
amigos. As vezes as demonstrações de preconceito contra homossexuais provocam
muito medo (Entrevista em 04 de dezembro de 2017).

Sobre esse assunto Macaco comenta que,
É muito preconceito, indiferença, tanto dos alunos como dos professores, já vi
professor virar a cara e fazer careta quando viu dois meninos de mãos dadas. Não acho
certo, mas também não acho certo julgar as pessoas e ofender porque são gays.
(Entrevista em 04 de dezembro de 2017).

Nos PCN’s, a orientação sexual é entendida apenas pelo viés informativo, o que está
vinculado à visão de sexualidade que perpassa o documento. A sexualidade é concebida como um
dado da natureza, portanto, “algo inerente, necessário e fonte de prazer na vida” (RIOS; VIEIRA;
BARROS, 2017, p. 231).
Conforme Louro (2007, p. 57), a escola, desde a sua origem, entende e produz “diferenças,
distinções, desigualdades” sociais, étnicas, geracional, de gênero, de orientação sexual dentre
outras. A negação dos/as homossexuais no espaço legitimado da sala de aula acaba por confiná-los
às “gozações” e aos “insultos” dos recreios e dos jogos, fazendo com que, desse modo, jovens gays
e lésbicas só possam se reconhecer como desviantes, indesejados e ridículos.
Os saberes para a prática pedagógica onde se pode combater a homofobia converte-se em
uma questão para qual a escola deve estar aberta, a fim de poder produzir conhecimento em forma
de credenciar as/os professoras/es no combate à homofobia, ou seja, a escola deve ser a principal
base de combate ao preconceito. Converter esse quadro no cotidiano escolar deve ser para a escola e
o educar um marcador de divisão.
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QUANDO O ASSUNTO ESTÁ RELACIONADO ÀS QUESTÕES DE GÊNERO, QUAL A
POSIÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS?
Quando perguntados/as sobre como os/as professores se posicionam quando o assunto está
vinculado às questões de gênero e sexualidade podemos perceber que não há consenso nem
profundidade no debate, mas o respeito é sempre ressaltado, conforme relatos: “Bom, alguns
professores respeitam as diferenças e nos incentivam a aceitar e respeitar os outros. Outros
professores dizem que para eles Deus criou homem e mulher e que o resto é “safadeza” (LEÃO,
entrevista em 04 de dezembro de 2017). Já Gato comenta que “Alguns são a favor das diferentes
formas de amar, outros são contra acho que a maioria, muitos já deixaram isso bem claro durante os
debates (Entrevista em 04 de dezembro de 2017). Lobo entende que
Para muitos professores é um assunto polêmico, acho que também é por causa da
idade deles, no tempo deles não existiam essas coisas, uma vez na escola chamei um
colega de viado e a professora reclamou na hora , disse que aquilo não era postura de
aluno educado e respeitoso, eu chamei com intimidade porque ele também me chama
de viado. Mesmo que o professor não apoie esse tipo de comportamento aqui na
escola nunca vi nenhum distratar aluno por ser gay. Queria que os professores dessem
mais importância ao assunto (Entrevista em 04 de dezembro de 2017).

De acordo com Águia “A postura deles é discutir sobre o assunto, debater e explicar para
aqueles que não entendem o assunto direito”, porém ele também sinaliza que “[...] tem uns
professores que não gostam e dizem que não gostam, parece que eles têm preconceito (Entrevista
em 04 de dezembro de 2017).
As falas acima revelam que há preconceito por parte dos profissionais de educação. Assim,
podemos evidenciar que tanto os/as professores/as quanto os/as alunos/as, compreendem o termo
gênero como sinônimo de orientação sexual.
Camelo sinaliza que os/as professores/as “Apenas escutam as opiniões e intervém quando
necessário. Não percebo muito interesse deles em tratar deste assunto, parece que são
preconceituosos também, apesar de que também tem professor gay e sapatona (Entrevista em 04 de
dezembro de 2017).
Daí a necessidade de se pensar a formação docente pautada nos pilares da educação para a
diversidade, mediante investimentos na capacitação de profissionais durante o ensino superior, na
formação continuada e, sobretudo, na incorporação desses conteúdos na estrutura curricular (RIOS,
2018). Uma vez que o/a professor/a se coloca enquanto sujeito mediador/a e organizador/a do
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processo pedagógico deve favorecer a visão de conjunto sobre a situação, e propõe outras fontes de
informação, colocando o aluno em contato com outras formas de pensar as questões de gênero e
sexualidade.
A partir das declarações acima, percebemos que os/as discentes apoiam esses debates no
espaço escolar, daí percebe-se a importância de se compreender às questões de gênero, além das
correlações ao quesito sexual, nesse sentido, é importante o que Silva (2014) ressalta sobre a
importância de um currículo queer.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O GÊNERO QUE ADENTRA A ESCOLA
Ao analisar as informações a partir das observações no período da pesquisa, as entrevistas
com os/as estudantes e o aporte teórico estudado para a pesquisa, percebemos afastamentos e
aproximações no que diz respeito às questões de gênero e sexualidade. Acreditamos que a escola
deve ter como uma de suas prioridades a difusão do direito à equidade e à diversidade.
Nossa visão se aproxima das concepções trazidas por alguns/umas alunos/as, no entanto,
reforçamos a necessidade de compreender o termo gênero de forma mais ampla do que o termo
orientação sexual, pois o último está mais profundamente relacionado à afetividade e o desejo
sexual dos indivíduos, enquanto o primeiro relaciona-se com as identidades de gênero e as
disparidades sociais vividas pelos sujeitos que possuem identidades consideradas inferiores pela
sociedade. No entanto, as questões sobre orientação sexual estão dentro dos debates de gênero, mas
a categoria de análise “gênero” não se resume a isso.
Distanciamo-nos profundamente dos discursos dos/as outros/as entrevistados/as, visto que
estão marcados pela ausência de compreensão sobre a temática, além de preconceito.

Não

pretendemos culpar os/as discentes, mas sim problematizar os entraves para o avanço do debate
sobre gênero e sexualidade na escola.
Ao dialogar com Louro (1997; 2007), Rios (2017; 2018), encontramos aproximações com
nossas concepções, assim como, com o pensamento de alguns/mas alunos/as e o distanciamento das
ideias dos/as outros/as. O diálogo com esses autores “caminha” em direção ao respeito às
identidades de gênero e a compreensão de que a sexualidade é uma construção que acontece ao
longo da vida, não é algo “nato” (que está dado ao nascer), sendo também diversa. Esse caminho
busca o rompimento com o pensamento dicotômico - homem/mulher, considerando que os sujeitos
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podem ser o que desejarem, se inscrevendo no mundo da forma como se sentem e não “engessados”
nos padrões determinados socialmente.
Tais padrões estão descritos no debate sobre heteronormatividade escrito. A partir das
concepções da autora, compreendemos que ser o que se deseja, não depende apenas da vontade do
sujeito, pois a sociedade impõe um conjunto de normas, que quando rompidas, geram coerções. A
heteronormatividade estabelece a heterossexualidade como norma para todos os comportamentos
sociais, dessa forma, mesmo nas relações homoafetivas as imposições permanecem. Os sujeitos que
não se enquadram na norma, sofrem violências das diversas ordens.
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Resumo:
O trabalho é resultado de investigação realizada em uma escola estadual, localizada em Senhor do
Bonfim, Bahia. O objetivo do trabalho foi o de analisar a visão do corpo discente sobre as discussões
de gênero, sexualidade e orientação sexual dentro da escola. Para tanto, foram aplicadas entrevistas
semi-estruturadas a sete alunos/as do ensino médio e analisadas com o método qualitativo. Os maiores
entraves revelados pela pesquisa foram: o preconceito dos profissionais de educação, a não inserção
dos debates de gênero e sexualidade no contexto escolar; e a não institucionalização de gênero na
escola. Grande parte dos discursos centra-se no preconceito e na heteronormatividade, estabelecendo
julgamentos que não contribuem para a desconstrução das desigualdades sociais vivenciadas por
mulheres, e grupos LGBT’s. Como resultado dessa pesquisa, observou-se e ratifica-se que é preciso
olhar além das nossas “verdades”, buscar informações e ouvir os sujeitos historicamente excluídos,
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construindo assim, possibilidades de rompimento com as disparidades sociais entre os sujeitos
considerados superiores e inferiores.
Palavras-chave: Relações de Gênero; Sexualidade; Educação.
“ISSO É COISA DE MENINA”: MANIFESTAÇÕES DISCENTES SOBRE PAPÉIS
MASCULINOS E FEMININOS
Alane Martins Mendes – SEMEC

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, muito tem se falado sobre a visibilidade da mulher visto que as
diferenças que se atribui a um gênero em detrimento do outro tem contribuído para a perpetuação
do patriarcado que instituiu os diferentes papéis colocando a mulher numa situação de inferioridade
em relação ao homem.
Esse sistema de dominação que oprime e exclui o gênero feminino de espaços que sejam
públicos, inibindo uma atuação social mais produtiva, se apoia em discursos que diminui a
competência e a habilidade feminina com base em crenças arcaicas sobre suas diferenças físicas e
psicológicas, que como é sabido, realmente existem, ainda que estejam relacionadas a um sistema
cultural e socialmente construído, mas que não devem ser utilizadas como justificativa para colocar
em xeque a capacidade da mulher e limitar a sua atuação social.
Quando nos apropriamos da história das mulheres e seu desenvolvimento social aqui no
Brasil, é perceptível que elas que estas têm, amiúde, resistido ao um sistema de opressão que sobre
elas é imposto durante séculos. Assim sendo, todas as conquistas, por mínimas que possam parecer,
foram e são de grande importância no processo de libertação feminina. No Brasil, grupos feministas
acaloram as discussões e reinvindicações, sobretudo, a partir de 1970, em que há uma crescente
inquietação feminina em relação à hegemonia masculina, e as mulheres começam a fomentar o
diálogo e a reflexão sobre a construção de identidade que é imposta a elas, fazendo uma releitura do
que se constitui como homem e mulher nesse contexto social, denunciando uma relação desigual
existente entre ambos.
Toda essa construção social secular provocou uma padronização no comportamento da
mulher e do homem, de tal modo que, mesmo depois de todo engajamento e luta feminista, ainda
hoje é possível perceber nas falas e nas atitudes de crianças, adolescentes, jovens e adultos

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3914

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

expressões e atos marcadamente patriarcais e sexistas, trazendo sempre a ideia de inferiorização da
mulher e superioridade do homem.
Durante a minha atuação como docente de adolescentes e jovens, é comum ouvir e/ou
presenciar falas e atitudes que padronizam o comportamento da mulher e do homem, numa relação
binária e sem exceções, visto que fazer “algo de menino” ou “fazer algo de menina” compromete a
sexualidade, sobretudo se é o menino quem faz algo que seja considerado “coisa de menina”. Tenho
percebido na fala de muitos/as alunos/as em sala de aula, quando se reportam às/aos colegas, que
eles/elas têm definido qual e como deve ser a atuação feminina na sociedade. Essas falas estão
construídas e são expressadas considerando uma demarcação de papéis sociais que colocam a
mulher em desvantagem em relação ao homem, e o homem que, por alguma razão assume algum
desses papéis, tem a sua masculinidade posta em xeque, e automaticamente é hostilizado pelo
grupo, e essa hostilização é feita tanto pelos meninos como pelas meninas. São falas como “isso não
é coisa de mulher” e/ou “isso não é coisa de homem”, entre outras falas semelhantes, recorrentes
em muitos momentos durante as aulas, o que causa uma preocupação sobre as representações que
estão sendo construídas em torno do feminino, tanto pelos meninos como pelas meninas.
Pensando nisso, e compreendendo a necessidade de ressignificar estes conceitos e
redimensionar as representações discentes sobre o gênero feminino, será feito aqui, uma discussão
acerca das expressões e atitudes machistas apresentadas por alunos e alunas (adolescentes e jovens),
estudantes do 9º ano escolar, durante o período de seis meses, numa escola municipal de Mirangaba
– Bahia, de modo a compreender como construíram essas concepções de masculino e feminino,
para que, a partir destas reflexões possa se realizar intervenções que problematize essas falas e
comportamentos, e os permitam refletir sobre suas representações em relação ao que é ser homem e
o que é ser mulher, o papel social que assumem, bem como os padrões instituídos, ainda pautados
em construções patriarcais, machistas e sexistas, ressignificado suas concepções.
A ESCOLA ENQUANTO ESPAÇO DE REFLEXÃO, FORMAÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO
A escola é um espaço formado por diversos sujeitos que assumem dentro da instituição, as
mais variadas funções: aluno/a, pais, portaria, administração, direção, coordenação, docência,
limpeza, alimentação dentre outros que compõem a diversidade e a diferença que ali convive.
Assim sendo, ela se coloca como um espaço de potência para as discussões e reflexões sobre as
problemáticas sociais, uma vez que estes sujeitos que nela se encontram passam pelos mais distintos
problemas sociais e/ou pessoais, bem como os provocam ou os fazem emergir.
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Tensionar estas questões no espaço escolar, é crucial para a formação cidadã, uma vez que
por meio do estabelecimento do diálogo compartilhamos experiências, vivências, angústias,
preceitos, preconceitos e todas a construções sociais das quais somos resultantes, bem como nos
fazemos conhecer e nos permitimos conhecer o outro, sensibilizando-nos com sua história e/ou
tomando-a como referência na (re)constituição de quem somos no eterno vir a ser que nos constitui.
Como constituintes deste contexto, nós, docentes, como afirma Cortella (2016, p. 55), temos
“uma interpretação sobre o conhecimento”, e complementa que
[...] como o cerne e a finalidade última dos processos educativos em geral é o
conhecimento (formativo ou informativo), as concepções pedagógicas de cada um e
de cada uma de nós estão em uma estreita conexão com a ‘teoria sobre o
conhecimento’ que individual ou coletivamente, assumimos.

Assim, sendo, o conhecimento no meu processo de docência foi e construindo e também se
modificando trazendo em si uma proposta de currículo aberto, como pontua Carvalho (2012, p. 104105), que está centrado na aprendizagem, sendo este o eixo do processo de reconhecimento das
diferenças individuais, e que nos desafia
[...] para o enfrentamento da inibição e da acomodação, levando-nos ao desejo de
ousar, criando e diversificando, adaptando de modo a oferecer a todos os alunos a
igualdade de oportunidades de ter acesso ao aprender, ao fazer, ao pensar e ao
participar”.

Destarte, o conhecimento adquirido na escola não perpassa apenas pelo conteudismo
programático, que, inegavelmente, envolve uma série de questões relevantes ao conhecimento, mas
que por diversas vezes não encontram contextualização para as vivências discentes, perdendo
assim, o sentido de sua aprendizagem. Luis (2016, p. 303) afirma que mesmo fazendo parte do
processo educativo, a instrução não pode ser restrita à mera transmissão dos conhecimentos, pois a
educação requer uma formação em termos de práticas, valores humanos, sociais, culturais, políticos
e epistemológicos, e isso envolve refletir sobre os significados que estes conhecimentos
transmitidos por meio da instrução, tem para a humanidade.
Como é sabido, quando a escola se depara com as necessidades de mudanças e estas
decorrem de decisões externas, documentos e normativas, algumas vezes vinculadas, outras vezes
desvinculadas com a realidade, ou mesmo pouco compreendidos, e consequentemente,
descartados/anulados, é comum haver uma resistência e/ou mesmo uma cautela por parte do corpo
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docente, e até mesmo dos pais, principalmente, porque mexe com uma zona de conforto que nem
sempre estão dispostos a abrir mão.
A situação torna-se mais tensa, quando o conceito de diversidade e diferença no sentido de
ter que trabalhar em torno de grupos sociais normalmente excluídos e/ou marginalizados, se
apresenta no espaço escolar como uma necessidade de ser emergido nas práticas docentes. É nesse
momento que se inicia uma maior inquietação, ou mesmo incômodo, porque esse novo
conhecimento e essas novas práticas, precisam ser repensado e reconstituído, conforme Cortella
(2016) sinalizou, necessitam perpassar pela interpretação do educador, que nem sempre é
consciente e reflexiva, e é imbuída de valores, crenças, experiências e pré-conceitos, que podem ou
não favorecer a uma educação mais inclusiva e que contemple toda a diversidade existente nas
instituições escolares.
Independente de como constituímos as nossas práticas docentes, sendo elas inclusiva ou
excludentes, no ambiente escolar sempre vai existir um movimento circular diferente do que nos
acomoda enquanto professor/professora, nos impulsionando tanto a mudar nossa forma de ver como
agir pedagogicamente, isso porque, a diversidade ela é latente e emerge dos corpos que ocupam
esse espaço do conhecimento. Corpos que, visibilizados ou invisibilizados, existem, transitam,
ocupam e se constroem, desconstroem ou reconstroem atraindo nossos olhares, ainda que por medo,
insegurança ou pela simples falta de empatia, ajamos com indiferença a alguns ou a todos eles. Por
outro lado, como salienta Nóvoa (1999, p. 100) tem acontecido nas últimas décadas
[...] um autêntico processo histórico de aumento das exigências que se fazem ao
professor, pedindo-lhe que assumam um número cada vez maior de responsabilidades.
(...) Para além de saber a matéria que leciona, pede-se ao professor que seja facilitador
da aprendizagem, pedagogo eficaz, organizador do trabalho de grupo, e que, para além
do ensino, cuide do equilíbrio psicológico e afetivo dos alunos, da integração social e
da educação sexual, etc.; a tudo isto pode somar-se a atenção aos alunos especiais
integrados na turma”.

Diante dessa nova demanda, muitos educadores alegam a falta de uma formação que lhes
propicie e lhes dê segurança para desenvolver um trabalho que realmente dê conta dessa
diversidade. Outros, se recusam mesmo a ter que lidar com estas questões, entendendo-as como
alheias à sua competência profissional.
Neste último caso, pode-se considerar que há um equívoco do professor, quando os
documentos, diretrizes, resoluções, decretos, leis etc.,

que regem o sistema educacional, nos
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convida ou mesmo nos confere como responsabilidade, também desenvolver competências que
consigam lidar com estas questões, a fim de que nossas práticas possam contemplar a todos e a
todas, considerando suas individualidades e singularidades oferecendo um ensino de qualidade e
que avalize a aprendizagem e a inclusão de todos e de todas para além do âmbito escolar,
garantindo assim a sua atuação social.
Considerando essa situação, a reflexão sobre uma outra questão parece ser de grande
relevância, que é a formação docente, seja ela inicial ou contínua, visto que existe uma alegação de
que a formação inicial não lhes convida a discutir e refletir sobre as questões de diversidade e
diferenças existentes na escola, ou o faz de forma superficial, preparando-lhes mais para o domínio
do conteúdo a ser transmitido do que sobre como elaborar estratégias que os auxiliem a lidar com o
diverso e o diferente, e nesse sentido, Nóvoa (1999, p. 119) afirma que
A formação permanente deve constituir-se a partir de uma rede de comunicação, que
não se deve reduzir ao âmbito dos conteúdos académicos, incluindo também os
problemas metodológicos, pessoais e sociais, que, continuamente, se entrelaçam com
as situações de ensino

Segundo o autor, essa encetação vai permitir que o professor dê uma expressão mais pessoal
ao papel que desempenha na instituição escolar. Por outro lado, como salienta Carvalho (2012, p.
100), “a educação é um ato político e não pode estar divorciada das polêmicas que se travam na
economia, na antropologia, na filosofia dentre outras áreas do saber e do fazer humano”, e reitera
afirmando que “a sala de aula é o espaço privilegiado, embora não seja o único, onde a resposta
educativa contempla as indagações: o que, como, quando ensinar e avaliar, objetivando atender aos
interesses e necessidades de todos”, e como é sabido, estas necessidades não se encerram na
apropriação dos conteúdos didáticos previamente programados pelos currículos e planejamentos,
mas também na apropriação de conhecimentos que lhes permitam refletir, tensionar e problematizar
tantas outras questões que atravessam o seu cotidiano e suas vivências e experiências pessoais.
A autora ainda complementa que para que essa proposta de uma educação que seja
realmente inclusiva, e aqui devemos entender o conceito de inclusão como ela própria o traz –
aquela que é “capaz de acolher e reconhecer as diferenças individuais e oferecer respostas
educativas que atendam aos interesses e necessidades de todos” (p.99) –, precisa ter um caráter
abrangente envolvendo a família, a sociedade e a comunidade educacional escolar.
Enfim, encontramos nos ambientes educacionais as mais diversas problematizações a serem
consideradas: engessamento curricular, conjunto de crenças e valores dos diferentes sujeitos que a
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compõe; manifestação da diversidade e da diferença; políticas contraditórias e que não contemplam
a realidade do espaço, carência formativa, entre tantos outros e de tantas outras ordens, contudo, ela
não para e nem deixa de existir enquanto instituição, pelo contrário, tem sido cada vez mais sido
procurada e exigida como política pública de direito, e assim sendo, as reflexões, a formação e as
ressignificações necessárias vão se fazendo e se refazendo no confronto, nos embates, dos desafios
que se apresentam, nas vivências e nas convivências que cada sujeito que a compõe tem a
oportunidade de ter na escola, dentro de um panorama onde o diverso e o diferente tem cada vez
mais se visibilizado mesmo que as práticas pedagógicas ainda lhes negue ou não os contemple de
modo a garantir-lhes uma educação e aprendizagens de qualidade.
Todavia, vê-se na escola, o despontar da discussão de uma realidade já há muito tempo
existente, mas pouco tensionada tanto na escola como em outros nos espaços formativos,
colocando-nos diante do processo do fazer para aprender, fazendo emergir das práticas, ainda que
experimentais, a melhor forma de lidar com esses sujeitos que já não se assujeitam à invisibilidade
nem educacional nem social, exigindo para si, de modo consciente ou inconsciente, o que lhe é de
direito.
“ISSO É COISA DE MENINA”: O DESAFIO DA CONVIVÊNCIA COM O DIFERENTE
Como já discutimos, a escola é um ambiente em que a diversidade e as diferenças ressoam e
eclodem buscando espaço de expressão, o que normalmente requer mudanças e renovação
educacional para que assim possam contribuir para as transformações sociais necessárias. Todo/a
professor/a, em sua trajetória, vivenciou/vivencia, lidou ou precisa lidar com essas diversidades e as
diferenças que compõem o ambiente escolar, e certamente em alguns ou em muitos momentos, se
sentiu inseguro/a em sua prática pedagógica e quis de desvencilhar desse enfrentamento,
desacreditando em sua habilidade em contemplá-la. Contudo, a escola se tornou um espaço fora do
controle. Não no sentido ruim/pejorativo de perder o controle, mas no sentido de já não conseguir
mais silenciar e invisibilizar os sujeitos que não se adequam à sua normativa, e que aos poucos eles
saltam do silêncio e se expressam de maneira eloquente, impulsionando-nos a buscar novas formas
de ensinar que se traduzam verdadeiramente no aprender, ou seja, pensar em como essas
aprendizagens acontecem.
Durante o ano de 2018, esse movimento de expressão discente, trouxe tensionamentos à
minha prática, diante de uma situação que se tornava recorrente e realizada com tanta naturalidade
que me provocava inquietação. Existia em sala de aula o uso de expressões e palavras, e mesmo
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atitudes, que deixavam evidente uma construção machista e sexista do que era ser mulher ou
homem.
A preocupação se dá, sobretudo, porque são frequentes as situações de violência às quais são
submetidas as mulheres pelo simples fato de serem do gênero feminino que vemos noticiadas na
mídia e redes sociais, e mesmo alguns casos conhecidos mais próximos ao ambiente escolar onde
esses alunos se encontram, visto que em algumas famílias deles há casos de violência de gênero, e a
frequente reprodução de falas que ratificam a submissão da mulher em detrimento do homem,
pelos/as alunos/as, me fez crer que conhecer e problematizar essas representações discentes sobre o
papel social da mulher e sobre o que é ser homem, pode, a médio e/ou longo prazo contribuir para a
minimização, ou mesmo extinção, dos atos violentos ainda cometidos contra as mulheres,
considerando que a violência à qual nos reportamos não é apenas a física, mas também a
psicológica, emocional, verbal, patrimonial etc.
Como já foi sinalizado, a proposta aqui é apresentar como essas manifestações machistas
ocorreram no espaço escolar, durante seis meses, que foi o período no qual estive observando,
anotando e algumas vezes questionando para tentar entender melhor de onde traziam estes
conceitos, atitudes e expressões, pois como salienta Louro (2013, p.125) “esse’ afinamento’ da
sensibilidade (para observar e questionar) talvez seja a conquista fundamental para qual cada
um/uma e todos/as precisaríamos nos voltar”.
Desse modo, as intervenções ainda não serão emergidas, e a observação e alguns
questionamentos se torna nesse momento, o foco das discussões em relação ao comportamento
discente. Não creio ser essa uma experiência incomum a muitos professores e professoras, que
talvez se reconheçam na vivência com essas situações, entretanto, como reitera Louro (2013) é
preciso se informar, adquirir conhecimento, bem como ter disposição política, pois só se percebe as
desigualdades, e estas podem ser subvertidas ou desestabilizadas, quando nos atentamos para o
modo como elas se produzem e reproduzem.
As duas turmas de 9º ano formavam um grupo de 27 alunos, em sua maioria do sexo
masculino, e desde o início do ano, percebi na fala deles e delas, e por vezes em algumas atitudes,
conceitos machistas e sexistas que se manifestavam. O que, a priori, parecia uma brincadeira sem
intenção de ofender ou causar problemas, passou a ser recorrente e a trazer incômodo, não só a
mim, como também a vários/as outros/as estudantes, e as expressões que mais foram ouvidas
durante os seis meses observados, foram “isso é coisa de menina”, ou, menos frequentemente falada
“isso não é coisa de homem”, e como corrobora Candau (2013, p. 31) “a interação com os
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diferentes está muitas vezes marcada por situações de conflito, de negação e exclusão, que podem
chegar a várias diversas formas de violência”.
Uma das primeiras situações, que se repetiu em alguns momentos, foi o direcionamento a
um dos colegas da sala que estava no processo de “muda vocal” que é a alternação da voz, ora
grave ora aguda, e quase sempre quando a voz saía aguda, surgiam falas como “fala como homem”,
ou “isso é voz de mulherzinha”, e boa parte dos demais riam e concordavam. Em alguns momentos,
não se percebia incômodo por parte do aluno ofendido, porém, a recorrência começou a inquietá-lo
e por algumas vezes, ele reagia às colocações dos colegas, por vezes, a intervenção docente também
se fez necessária, ora questionando, ora inibindo mesmo as expressões. É interessante ressaltar que
não eram apenas os meninos que se expressavam, as meninas também se manifestavam usando
essas expressões.
Em uma determinada situação de confraternização na sala de aula, muitos alunos, se
recusavam a ajudar na limpeza da sala, e teciam crítica as que varriam ou limpavam o chão, e logo
ressoava a expressão “isso é coisa de menina”, mesmo quando o pedido era feito por professoras/es,
a recusa trazia a mesma justificativa de que “isso não é coisa de homem”, “isso é coisa de menina”,
e ainda nessas situações de confraternização, os meninos se recusavam também a trazer o que
chamavam de “comidas”, eles sempre diziam que ficavam com as “bebidas” (refrigerantes), pois
eram as meninas quem sabiam fazer o que comer, atribuindo assim, às mulheres o papel doméstico
que limpar, arrumar, cozinhar etc., e aos homens que fazem esses serviços o título de “não
homens”, através das falas “isso não é coisa de homem” ou “homem não faz essas coisas”, uma vez
ou outra atribuía expressões relacionadas à homossexualidade (viado, gay, mariquinha ou
expressões afins). Segundo esses alunos em suas casas, eles não fazem essas coisas, apenas a mãe,
irmãs, tias, avós.
Outros momentos conflitantes se relacionavam com as cores, movimentos de corpo, dança,
modo de andar, sentar, como posicionar mãos e pernas. Tudo era observado. Usar roupas coloridas,
principalmente nos tons da cor rosa, era motivo para falas como “ele hoje veio todo menininha, com
essa blusa/calça/bermuda rosinha”; Se por ventura algum aluno dançasse de uma maneira que
rebolava mais, logo vinha frase como: “virou mulherzinha”, “tá dançando como uma mulherzinha”,
“dança como homem”. Perna cruzada “é coisa de mulher” ou indagações como “é assim que
homem senta?”. Se por acaso a mão estivesse em repouso ou algum movimento fosse considerado
“suspeito” como diziam, logo surgiam questionamentos como “e essa mão quebrada aí?”, “virou
viado?”, e outras similares a estas, negando ao outro a sua masculinidade, e apresentando uma
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definição de como representam o que é ser homem e o que é ser mulher em sua forma de agir, falar,
atuar, trazendo papéis definidos que não podem ser transitados entre o masculino e o feminino, o
que é atribuído a um, o outro não pode fazer, ainda que lhe seja possível fazer.
Quando observamos estes comportamentos, atitudes e expressões percebemos conforme
Beauvoir (2009, p. 361), o modo como vemos a mulher, como a definimos ou atribuímos-lhes
papéis, não está relacionado com algo biológico, psíquico ou econômico, mas sim como uma
construção cultural e civilizatória que elabora esse modelo ideal, específico, desejado de mulher.
Dentre as que foram citadas, e outras que poderiam ser aqui expostas, uma das que mais
trouxe estranhamento ocorreu em atividades de leitura, em que o aluno se recusava a ler qualquer
palavra do texto que estivesse no feminino, mudando o gênero dos artigos, substantivos, adjetivos
entre outras classes de palavras variáveis, para o masculino.
Uma das situações que mais causou tumulto foi a leitura do texto “Restos de Carnaval” de
Clarice Lispector, em que um dos alunos, ao ler esse trecho que é o final do texto “(...) Só horas
depois é que veio a salvação. E se depressa agarrei-me a ela é porque tanto precisava me salvar.
“Um menino de uns 12 anos, o que para mim significava um rapaz, esse menino muito bonito parou
diante de mim e, numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus
cabelos já lisos, de confete: por um instante ficamos nos defrontando, sorrindo, sem falar. E eu
então, mulherzinha de 8 anos, considerei pelo resto da noite que enfim alguém me havia
reconhecido: eu era, sim, uma rosa.”, ele leu da seguinte maneira: “Uma menina de 12 anos, o que
para mim significava uma moça, essa menina muito bonita parou diante de mim e, numa mistura de
carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus cabelos já lisos, de confete: por um
instante ficamos nos defrontando, sorrindo, sem falar. E eu então, homenzinho de 8 anos, considerei
pelo resto da noite que enfim alguém me havia reconhecido”, se negando a ler a parte final “eu era,
sim, uma rosa”.
Dentro desse cenário educacional em que as diferenças que quebram padrões instituídos
socialmente são rechaçadas, a atuação docente que volte seu olhar para estas questões e tensões se
faz necessária, pois esses novos grupos considerados diferentes, que agem diferente, como
corrobora Louro (2013), estão trazendo estas transformações a esta instituição, e cada vez mais se
visibilizam e ocupam espaços, requerendo uma prática pedagógica pautada em sentidos afiados
capazes de ver, ouvir e sentir as múltiplas maneiras como os sujeitos estão se constituindo e se
relacionando dentro dos espaços educacionais.
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Tanto os/as alunos/as que quebram as normas, como os/as que tentam manter as normas
precisam ser tensionados a dialogar e trazer suas construções sociais, de modo que possam ser feitas
intervenções e problematizações que auxiliem na mudança de postura, na ressignificação das ideias,
concepções, atitudes de modo a compreenderem a naturalidade da convivência com a diversidade e
as diferenças, visto que elas sempre existiram e trazem consigo a sua importância para a construção
das identidades no modo como eu me reconheço, como eu me entendo e me defino enquanto sujeito
social, psíquico, cultural etc.
ENGENDRANDO CAMINHOS
As discussões apresentadas até aqui nos permitem compreender que o convívio com as
diferenças e com a diversidade é latente, principalmente nos espaços educacionais, e que quando se
trata das relações de gênero, elas emergem de várias maneiras, principalmente quando se trata de
estabelecer padrões e normas a serem seguidas. Os/as nossos/as alunos/as pertencem aos mais
variados grupos sociais e trazem consigo inúmeras vivências e experiências, tendo previamente
conceitos que lhes permitem se manifestar posicionando-se e/ou argumentando, e isso torna o
ambiente escolar tanto complexo como também rico de possibilidades de interação e convivência
com o diverso e o diferente.
A prática docente precisa buscar estratégias que consigam fazer os entrelaçamentos desses
diferentes sujeitos, tensionando e problematizando as situações em que as falas e atitudes
destes/destas estudantes se coloquem como excludentes, preconceituosas e que minimizem um
sujeito, um grupo, uma cultura etc. em detrimento do/a outro/a. Não é um caminho simples e
possível de encontrar apenas nos processos formativos ao qual nos propomos participar, estes nos
ajudam e fundamentam a nossa prática, mas, em muitas situações, apenas as experiência e as
tentativas práticas é que vão produzir o resultado necessário ou desejado.
Todavia, é importante compreender a escola como um espaço favorável a reflexão,
formação e ressignificação, aproveitando as manifestações discentes para significar suas
aprendizagens, problematizar seus conceitos e posicionamentos, propiciá-los o convívio com as
diferenças e a diversidade, comprometendo assim com socialização da cultura em seus diversos
aspectos, buscando tanto o respeito à vida, como à dignidade humana, como salienta Luis (2016). E
nesse sentido, o processo de observação realizado durante seis meses, permitiu conhecer e
compreender como se constituíram os conceitos de alunos e alunas no que diz respeito à construção
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e entendimento do que vem a ser o gênero feminino e masculino, bem como as diferentes formas
como estas ideias se transformam em atitudes e expressões.
Para além disso, foi possível realizar questionamentos e discussões que os possibilitassem
iniciar um processo de reflexão a ser aprofundado em intervenções mais organizadas e
sistematizadas num futuro próximo, pois não há modelos de práticas prontas para o exercício
docente, diante de uma sociedade que tem se transformado e mudado de forma dinâmica e
acelerada fazendo emergir novos sujeitos que trazem consigo todos os seus preceitos baseados no
modo como vivem, em sua cultura, em sua forma de olhar e participar do mundo, no impulsionando
a, como professores e professoras, engendrar novos caminhos pedagógicos.
REFERÊNCIAS
BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo (vol. 1 e 2). Ed. Nova Fronteira, 2009.
CANDAU, Vera Maria. Multiculturalismo e educação: desafios para a prática pedagógica. In: Multiculturalismo:
diferenças culturais e práticas pedagógicas.
MOREIRA, Antônio Flávio; CANDAU, Vera Maria (Org.). 10. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.
CARVALHO, Rosita Edler. Escola Inclusiva: a reorganização do trabalho pedagógico. 5. ed. Porto Alegre: Mediação,
2012.
CORTELA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos. 15. ed. São Paulo:
Cortez, 2016.
LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação. 15. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.
LUIS, Suzana Maria Barrios. Formação Docente para a Diversidade: algumas aproximações e problematizações. In:
CARVALHO, Maria Vilani Cosme de; CARVALHEDO, Josania Lima Portela; ARAÚJO, Francisco Antônio Machado
(Org.). Caminhos da pós-graduação em educação no nordeste do Brasil: avaliação, financiamento, redes e
produção científica. Teresina: EDUPI, 2016.
NÓVOA, Antônio (Org.). Profissão professor. 2. ed. Porto: Porto Editora, 1999.

Resumo
A visibilidade feminina tem sido frequentemente debatida, no intuito de desconstruir o sistema de
dominação que ainda oprime e exclui o gênero feminino dos espaços públicos e institui papéis para a sua
atuação. A escola enquanto espaço de intensas trocas de experiências e vivências, se apresenta, muitas vezes
como um lugar em que essas manifestações patriarcais se apresentam, e durante a minha atuação como
docente de adolescentes e jovens, é comum ouvir e/ou presenciar falas e atitudes que padronizam o
comportamento da mulher e do homem, numa relação binária e sem exceções, visto que fazer “algo de
menino” ou “fazer algo de menina” compromete a sexualidade, sobretudo se é o menino quem faz algo que
seja considerado “coisa de menina”. Neste artigo, por meio observações de estudantes do 9º ano de uma
escola do ensino fundamental em 2018, são apresentadas algumas falas e atitudes discentes que se revelam
machistas/sexistas, o que traz uma preocupação enquanto docente. Porém, por meio destas reflexões foi
possível realizar intervenções que problematizaram essas falas e comportamentos, e os permitiram aos
alunos refletir sobre suas representações em relação ao que é ser homem e o que é ser mulher, o papel social
que assumem, bem como os padrões instituídos, ainda pautados em construções patriarcais, machistas e
sexistas, possibilitando-lhes assim, ressignificar suas concepções.
Palavras-chaves: Gênero; Coisa de menina; construções patriarcais; escola.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3924

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

PROBLEMATIZANDO AS QUESTÕES DE GÊNERO NO ENSINO FUNDAMENTAL I: A
ESCOLA ENQUANTO ESPAÇO DAS DIFERENÇAS
Rosilaine Moreira do Nascimento – UNEB
Laise de Souza Nascimento – UNEB

CONSIDERAÇÕES: O GÊNERO QUE SE APRENDE NA ESCOLA
A escola enquanto espaço de construção do conhecimento tem se constituído enquanto
ambiente em que ideias e práticas culturais e sociais são enaltecidas e reproduzidas, mas esse
também é um espaço onde são disseminadas práticas conservadoras e discriminatórias. Nesse
processo, corremos o risco de negar saberes imprescindíveis para a formação e construção do
indivíduo enquanto ser histórico, cultural e social.
Dentre as questões que vem sendo desprezadas e negligenciadas nos processos pedagógicos
destacamos os estudos de gênero e sexualidade, as questões étnicas raciais, orientação sexual que
apesar de sua relevância social, cultural, política e pedagógica continua a ocupar um espaço pouco
significativo no Projeto Político Pedagógico – PPP e, por consequência acaba por ter pouca ou
quase nenhuma importância nos planos de aulas dos/as professores/as.
Nas últimas décadas estudiosos/as têm chamado atenção para o fato de que não podemos
pensar os processos pedagógicos desvinculando-os das demandas concretas dos/as estudantes
(LOURO, 1997; 2008; SEFFENER, 2009; RIOS, 2016; 2018; 2019). Sinalizam que ignorar falas,
gestos e comportamentos que indagam sobre essas questões seria descuidar de uma parte importante
do processo pedagógico, que é o cuidado com a formação cidadã. É a partir desses pressupostos que
compreendemos a importância dos estudos de gênero, sexualidade, orientação sexual, etnia, raça
dentre outros na formação acadêmica profissional, merecendo especial atenção dos/as profissionais
da educação.
Visando romper o silêncio imposto histórico e socialmente às práticas pedagógicas, se
constitui enquanto objetivo desse estudo analisar de que maneira se dá os processos de construção e
reconstrução das relações de gênero, sexualidades e suas interseccionalidades nos processos ensinoaprendizagem no Ensino Fundamental I. Além refletir de que maneira o processo ensinoaprendizagem pode contribuir com a formação na perspectiva da equidade e sexualidade dos/as
alunos/as, a partir da concepção de estudantes e professoras de uma escola pública municipal de
Campo Formoso – Bahia.
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Enquanto método de pesquisa compreendemos a investigação a partir da concepção de
qualitativo descritiva, que segundo Marconi & Lakatos (1996), é uma investigação empírica, com o
objetivo de conferir delineamento de um problema, análise de um fato e avaliação de programa. A
pesquisa qualitativa descritiva exige daquele/a que pesquisa um profundo conhecimento do
problema a ser estudado. No tocante às técnicas e procedimento de pesquisa optamos por
questionário, entrevista semiestruturada e análise documental.
A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE GÊNERO
O conceito de gênero dá-se a partir da análise das “origens exclusivamente sociais das
identidades subjetivas de homens e mulheres” (SCOTT, 1998) e remete a ideia dos processos de
construção histórica e social das noções de masculinidade e feminilidade. Dessa forma, a concepção
de gênero se define enquanto “um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças
percebidas entre os sexos, sendo uma forma primeira de significar as relações de poder” (SCOTT,
1990, p. 14).
Para tanto, tal conceito não se reduz apenas ao universo dicotômico masculino/feminino,
trata-se também da análise e compreensão de outras identidades, conectando-se em especial às
questões culturais de construção da sexualidade humana. De acordo com Rios (2018) as relações de
gênero perpassam por várias conceituações e estudos, desde a construção de papéis masculinos e
femininos, a formação da subjetivação dos sujeitos, da sexualidade, do foco na violência contra a
mulher, das discussões sobre as masculinidades, heteronormatividade, homossexualidade, até as
questões que relacionam gênero e poder, colocando em evidência que a subordinação feminina não
é natural, estática e imutável.
Para além de reprodutoras de desigualdades de gênero, e resistentes às desnaturalizações e
transformações sociais, as instituições escolares são resultantes de uma sociedade culturalmente
patriarcal, conservadora e desigual, onde o ciclo da hierarquia – padronizada entre cultura, escola e
sociedade se reforçam. Portanto, comportar-se de acordo com os padrões esperados por
determinada cultura ou sociedade, como menino (sendo forte, viril, corajoso, etc.) ou como menina
(sendo delicada, comportada, meiga, etc.) só demonstra o quanto a escola sustenta e é assim
sustentada por uma cultura machista, heteronormativa, preconceituosa, desigual e desumana.
A estruturação curricular está intimamente ligada às relações sociais e valores dominantes
da sociedade capitalista. Por conta disso, temos um currículo heteronormativo, sexista, patriarcal e
elitista. Nesse cenário, atribui-se ao currículo a responsabilidade da carência das questões de gênero
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nos espaços escolares, assim como, suas atribuições enquanto terreno de produção, de criação,
recriação e, sobretudo, de contestação e transgressão.
Apesar das complexas questões que apontam a cultura, a formação e o currículo enquanto
forças que impossibilitam a conciliação entre os estudos de gênero e a escola, percebe-se que há
também forças contrárias, pois, muitos estudos acerca das questões de gênero tem conquistado
espaço, mesmo em número significativo. Contudo, nota-se uma carência de pesquisas que articulem
infância, gênero e sexualidade, ainda que, seja essa, a fase primeira, da construção e formação do
sujeito.
EQUIDADE DE GÊNERO E INFÂNCIA
As desigualdades de gênero impostas em nosso dia a dia são resultados não apenas de uma
estrutura social patriarcal, mas de um construto de consciência e paradigma pré-estabelecidos que
têm se mantido até os dias atuais: opressão, perpetuação de estereótipos, violência física,
psicológica, moral, patrimonial, feminicídio, estupros, assédio e abuso sexual são apenas alguns
exemplos das consequências da ausência da abordagem desta temática desde a infância, por
aqueles/as tomados como diferentes e anormais (RIOS, 2019).
Ao falarmos de infância muitos aspectos devem ser considerados, pois o conceito construído
pela humanidade ocasionou uma padronização da criança, como se esta fosse um ser universal, sem
características próprias de cada sociedade e de cada contexto histórico. Para Sarmento (2007) no
interior do mesmo espaço cultural, a variação das concepções da infância é fundada em variáveis
como a classe social, o grupo de pertença étnica ou nacional, a religião predominante, e o nível de
instrução da população.
É na infância que as crianças começam a desenvolver suas identidades, a partir de um
construto imaginário. Compreendemos, portanto, que esse é um momento crucial no tocante ás
questões de gênero. É, necessariamente, na infância onde acontecem os processos de compreensão
acerca das divisões e diferenças entre meninas e meninos (FELIPE; GUIZZO; BECK, 2013). Logo,
desenvolvem estereótipos, que aplicam a si mesmos/as e aos/às outros/as, em uma tentativa de dar
sentido sobre as identidades em construção.
Podemos dizer que é justamente na infância onde os estereótipos são desenvolvidos,
tornando este um período propício para lidar com a temática. Quando estruturados e internalizados,
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os estereótipos negativos impactam no desenvolvimento e no entendimento que a criança tem do
mundo a sua volta; na autoestima, e até mesmo nas relações sociais.
A Base Nacional Comum Curricular – BNCC reconhece a educação básica como essencial
para a formação plena do estudante, voltada para a singularidade e a diversidade. Além do que ‘’a
escola como um espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática
coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades’’ (BRASIL,
2017, p. 14). Nesse sentido, deve-se reconhecer as desigualdades no cotidiano escolar, nas relações
entre os/as estudantes definidas por raça, sexo e condição socioeconômica objetivando a igualdade,
a diversidade, o respeito e equidade.
Desse modo a BNCC ressalta a importância de atender às desigualdades entre os/as
estudantes, de modo que todas as singularidades devem ser consideradas (BRASIL, 2017).
Entretanto, o documento apresenta uma contradição com a supressão dos termos gênero e com a
sexualidade articulada apenas à dimensão da saúde, diferentemente do proposto da abordagem em
suas múltiplas dimensões. Vale ressaltar que isso não significa dizer que esses termos não podem
ser abordados em sala de aula, tendo em conta que fazem parte das demandas dos/as alunos/as.
Ainda que as questões de gênero não estejam explicitadas nos currículos das escolas e nos
cursos de formação docente como objeto de discussão e análise, as mesmas têm respaldo legal, a
saber a Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) ao ressaltar a igualdade de todos/as perante a lei.
Além disso, consta de Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB, em seu Art. 3º que:
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola; II – liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III – pluralismo de
ideias e de concepções pedagógicas; IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância
(BRASIL, 1996, p. 9).

A partir do descrito acima é possível dizer que a LDB afirma que o processo educativo
abrange a formação dos indivíduos que se desenvolvem em diferentes espaços e nas manifestações
culturais, além de vincular-se também à prática social, reforçando ainda que o ensino exige
condições de igualdade, para que sejam assegurados o acesso e a permanência dos/as estudantes na
escola. Entendemos assim, que o respeito às diferenças de gênero, orientação sexual, étnica e racial,
dentre outras, se constituem enquanto princípios basilares no processo educativo.
Segundo Louro (1997, p. 77), gênero refere-se ‘’ ao modo como as diferenças sexuais são
compreendidas numa dada sociedade, num determinado grupo, em determinado contexto’’. Assim,
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não é propriamente a diferença sexual de homens e mulheres que delimita as questões de gênero, e
sim as maneiras como ela é representada na cultura através do modo de falar, pensar ou agir sobre o
assunto.
Tais diferenças são engendradas nas crianças pouco a pouco por diversos mecanismos que
envolvem suas interações com os adultos, com outras crianças, com a televisão, com os filmes, com
as músicas e com a escola etc. A demarcação do que cabe aos meninos ou às meninas se inicia bem
cedo, mesmo antes do nascimento (RIOS, 2016) ocorrendo pela materialidade e também pela
subjetividade. Essas relações influenciam nas elaborações que as crianças fazem sobre si, os/as
outros/as e a cultura, contribuindo para composição de suas identidades.
Nesse contexto, cabe alertar que a estrutura escolar como está posta reforça o machismo
desde a infância. Educa o menino para exibir seu sexo, pautado meramente em aspectos biológicos,
anatômicos, fenotípicos, gostar dele, ostentá-lo orgulhosamente. Já com relação à menina dá-se o
contrário; obriga-se a esconder seu sexo, mantê-lo misterioso, a não ter uma relação afetiva com sua
identidade sexual. Para o menino o modelo estimula e incentiva toda expressão sexual, para a
menina o domínio, a reclusão e a repressão (FELIPE; GUIZZO; BECK, 2013).
PROCESSOS METODOLÓGICOS: LÓCUS, COLABORADORES/AS E INSTRUMENTOS
O presente estudo se caracteriza como pesquisa de abordagem qualitativa. A escolha pelo
desenvolvimento de um estudo qualitativo deu-se para a compreensão mais detalhada dos
significados e características apresentadas pelos participantes da pesquisa.
A pesquisa foi realizada em uma escola da rede pública municipal localizada na cidade de
Campo Formoso – Bahia. A escola Maria Anita Miranda Rocha está localizada no bairro Colina do
Sol. Atualmente atende a uma demanda de 242 estudantes, que estão distribuídos/as em 10 turmas,
funcionando cinco no turno matutino e cinco no vespertino. A instituição recebe alunos/as do 1º ao
5º ano do Ensino Fundamental I.
Esse estudo teve como público alvo quatro (04) crianças do 5º ano, sendo dois (02) meninos
e duas (02) meninas, com faixa etária entre nove (09) e dez (10) anos. É pertinente ressaltar que o
contato com as crianças acorreu em 2018, durante a realização do estágio docente obrigatório no
curso de Licenciatura em Pedagogia, no Ensino Fundamental I.
No decorrer do processo consideramos pertinente entrevistar a coordenadora pedagógica,
por entender que é sua função, a partir do PPP da escola, incentivar e estimular atividades
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pedagógicas e práticas educativas pautadas no respeito às diferenças, a partir das manifestações
culturais e sociais que adentram a escola. A coordenadora tem formação em pedagogia e
especialização em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica, atuando a mais de vinte (20) anos em
salas de aulas, sempre com Educação Infantil e Ensino Fundamental I e exerce a função de
coordenação pedagógica há seis anos (06).
Entrevistamos ainda a professora regente da turma. É ele/a que ouve cotidianamente as
indagações dos/as estudantes em sala de aula. Na perspectiva de gênero e sexualidade Rios (2016)
salienta que muitas vezes os/as profissionais da educação são as pessoas com os quais as crianças
mais cometam sobre essas questões, já que em casa a abertura é pouca ou quase nenhuma.
A professora em questão tem formação em pedagogia e está na docência há dezesseis (16)
anos, sempre com turmas do Ensino Fundamental I.
No tocante às técnicas e procedimentos de pesquisa optamos por entrevistas semiestruturas,
com a coordenadora pedagógica da escola e a professora. Esse instrumento trata-se de uma técnica
de pesquisa cujo objetivo é compreender o significado que os/as entrevistados/as atribuem a
questões e situações, em contextos que não foram estruturados anteriormente, com base nas
especulações do/a pesquisador/a (MARTINS, 2008). A coleta de dados, a partir das entrevistas,
ocorreu no dia dez (10) de setembro de 2019, na própria escola.
Com as crianças optamos pela aplicação de questionário fechado de múltipla escolha, cujo
objetivo era saber qual a compreensão dos/as mesmos/as acerca das perguntas elaboradas. A
aplicação do questionário ocorreu em um dia de aula, com horário e dia previamente combinado
com a professora da turma. A escolha dos/as estudantes para responderem ao questionário se deu
mediante a disponibilidade dos/as mesmos/as em responderam ao questionário.
Num primeiro momento explicamos às crianças do que se tratava a atividade que estávamos
desenvolvendo, abrindo espaço que elas tirassem suas dúvidas. Em seguida distribuímos os
questionários. Estando com os questionários em mãos, procedemos da seguinte maneira: fazíamos a
leitura de uma pergunta por vez e dávamos um tempo para que eles/as sanassem possíveis dúvidas
em seguida cada um/a respondia individualmente.
O questionário subdivide-se em identificação, questionamentos sobre relações de gênero e
sexualidade, questionamentos sobre a relevância dos demais temas na sala de aula, e um pequeno
espaço para exposição de ideias, propostas ou perguntas sobre tais temas. Para Gil (1999, p. 128), o
questionário, pode ser definido instrumento de coleta de pesquisa composto com um número

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3930

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

considerável de questões tendo por objetivo o “conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos,
interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”
ROMPENDO O SILÊNCIO: PORQUE É IMPORTANTE FALAR SOBRE GÊNERO NA
ESCOLA?
É curioso perceber que mesmo em pleno século XXI assuntos relacionados à sexualidade,
sexo, orientação e diversidade sexual, relações de gênero, corpo, dentre outros ainda se constituem
em verdadeiros tabus. Nesse sentido, Rios (2018) argumenta que a melhor maneira de romper tabus
relacionados às subjetividades é falando sobre eles. O autor reforça ainda que a escola tem papel
preponderante nessa questão.
Conforme salientamos anteriormente a escola, enquanto instituição social e cultural se
apresente enquanto produtora e reprodutora de conhecimento, podendo esse ser voltado tanto para a
inclusão quanto para a exclusão das diferenças. Dessa maneira, acreditamos que a melhor maneira
de educação, no que se refere às subjetividades é rompendo o silêncio.
PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES/PROFESSORA/COORDENADORA SOBRE GÊNERO
Uma primeira constatação acerca das análises se refere à ansiedade das crianças em
responderem ao questionário. Tantos os meninos, quanto as meninas estavam visivelmente
ansiosos/as. Acreditamos que a ansiedade seja decorrente do fato de ser essa a primeira vez em que
eles/as estavam participando de uma pesquisa, conforme comunicado em momento anterior.
Contudo, sabemos que a temática abordada tenha parcela significativa no quesito ansiedade. Era a
primeira vez em que eles/as iriam emitir opinião sobre algo que desejam tanto falar, mas que
sempre são cerceados/as.
Em relação à professora e à coordenadora constatamos certo desconforto, diga-se de
passagem recorrente, quando se trata de pesquisa. A impressão era a de que elas queriam dar a
respostas de acordo com aquilo que pensavam que queríamos saber. Durante a entrevista foi
possível perceber que elas foram ficando mais à vontade.
Uma primeira perguntava transcorria acerca da compreensão de gênero. As meninas
responderam que sabiam do que se tratava, pontuando que, gênero seria o mesmo que falar sobre
desigualdades entre homens e mulheres. Uma delas acrescentou que, tal conceito trata também do
combate às discriminações.
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A partir das respostas das meninas é possível dizer que elas já conseguem romper com a
concepção do senso comum de que gênero é falar sobre as questões inerentes às mulheres.
Ao sinalizarem que as relações de gênero dizem respeito às desigualdades entre homens e
mulheres compreendem que tais temáticas tratam necessariamente das relações de poder,
estabelecidas social e culturalmente entre homens e mulheres, negros/as e brancos/as,
heterossexuais e homossexuais. De acordo com Louro (2008) se faz necessário compreender as
questões de gênero para além do masculino e feminino, ressaltando que é necessário compreender a
partir das relações de poder que se estabelecem determinando qual gênero, orientação sexual, etnia,
classe social pode ou não pode fazer ou exercer determinadas coisas e funções.
Um dos meninos assinalou que já tinha escutado falar sobre gênero. Contudo, num primeiro
momento, considerando as alternativas assinaladas por ele, temos a impressão de que ele pareceu
confuso, uma vez que ele marcou praticamente todas as respostas. No entanto, compreendemos que
ele vai além, ao concordar com as meninas, sinalizando ainda que as questões de gênero tratam
também das relações afetivas entre pessoas do mesmo sexo, o combate a discriminação e as
diversas violências cometidas contra as mulheres. Nesse mesmo sentido Sefferner (2009) ressalta
que as questões de gênero precisam ser vistas em sua amplitude. Em torno dessa temática é possível
tratar desde as questões mais corriqueiras até aquelas mais complexas das relações humanas.
No que se refere ao menino que disse não saber do que tratavam as questões de gênero, foi
curioso constatar que mesmo afirmando não saber ele assinalou que trata das discussões acerca das
desigualdades entre homens e mulheres.
Ao marcar essa alternativa é possível inferir que mesmo não conhecendo o conceito ele
compreende em alguma medida do que trata o assunto. Acreditamos que sua resposta seja
decorrente do trabalhado desenvolvido na própria escola, uma vez que a professora sinalizou que
essas questões são trabalhadas “de acordo com a necessidade”. Pontuou ainda que essa discussão é
feita nas reuniões com os/as professores/as e que a escola já percebeu a necessidade de abordar tais
temáticas como os/as estudantes. Acrescentou ainda que: “[...] dependendo da matéria a gente
insere, se a gente ver que dá certo com a matéria”.
Mesmo não sendo algo refletido de forma sistemática compreendemos, a partir das respostas
dos/as alunos/as, que ele/as tem contato com as temáticas, sendo possível que os/as nunca tenham
escutado falar sobre os termos mais técnicos, ou não tenham tido esclarecimentos, demonstraram
que em algum momento tiveram acesso a tais discussões.
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Ademais eles/as concordaram sobre a importância e necessidade da introdução das questões
de gênero durante as aulas, em virtude do conhecimento e compreensão das mesmas. Discutir as
relações de gênero no ambiente escolar é de fundamental importância quando se pensa em construir
uma educação democrática que possibilite a todos os seus agentes, igualdade de condições e de
oportunidades. Há, portanto, que sumariamente, considerar as crianças e adolescentes como atores
sociais.
No entanto, a professora salientou que não teve nenhuma formação específica no que se
refere as temáticas de gênero e sexualidade e que aquilo que sabe é decorrente “daquilo que lemos
nos planejamentos, quando há necessidade”. A resposta da professora sinaliza que, apesar das
questões de gênero mesmo não sendo parte do seu processo formativo, ela tem refletido acerca de
tais ideias e concepções com os/as alunos/as. Na medida em que apresentam as relações de gênero
como a abordagem e discussão das relações entre homens e mulheres explicitando a construção das
desigualdades entre ambos, confirmam o que Scott (1998), conceitua como gênero, um produto
social apreendido, em que o poder que permeia tais relações é desigualmente distribuído
A coordenadora pedagógica ressalta que teve “[...] apenas na formação continuada, em
palestras, oficinas e encontros. Essas formações foram boas, mas foram insuficientes, preciso
aprender mais, pois os desafios são muitos”. Compreendemos, dessa maneira, o quão urgente é que
na formação inicial de professores/as essas temáticas sejam abordadas.
CONSIDERAÇÕES: ROMPER O SILÊNCIO É PRECISO!
Tendo em vista a proposta do trabalho, destacamos a importância de estabelecermos, no
âmbito do contexto escolar, principalmente no Ensino Fundamental I o debate sobre as questões de
gênero e sexualidade, em seus diversos atravessamentos – classe social, raça, etnia, geração, entre
outros. Considerando que tais temáticas são inerentes à formação humana, fazendo parte do
cotidiano dos/as estudantes desde a infância e que, portanto, antecede à educação escolar,
acreditamos que a problematização e a reflexão acerca de tais temáticas se constituem enquanto
instrumentos eficazes no combate à desigualdade de gênero, orientação sexual, raça e etnia.
Portanto, tais discussões são indispensáveis para pensarmos justiça social, direitos humanos,
cidadania, equidade e respeito, assim como a grave situação de violência física, psicológica, moral,
os abusos, estupros e desrespeitos que crianças, meninas, mulheres, gays, lésbicas e transexuais
vivenciam diariamente. Assim como outros temas que precisam ser amplamente entendidos e
problematizados na sala de aula.
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Por essa razão, os processos pedagógicos precisam estar vinculados às demandas concretas
dos/as estudantes, com vista à compreensão, reflexão e problematização de questões intrínsecas aos
alunos, considerando o fato de que as mesmas adentram as escolas ao tempo em que aí são
produzidas e reproduzidas, afetando incisivamente nos processos ensino-aprendizagem.
Podemos dizer que a escola em questão sinaliza tais discussões, ao passo que não só
reconhece a necessidade e importância das demais temáticas, como as insere em alguns projetos.
Apesar das discussões aparecerem apenas em momentos de necessidade, percebe-se que as questões
estão alcançando os alunos\as, pois, algumas concepções iniciais ao debate de gênero e sexualidade
estão sinalizadas em suas opiniões.
Discutir e transformar as representações a respeito de gênero e sexualidade é uma ação
urgente e necessária a nossas escolas, pois acreditamos ser relevante pensar a formação a partir dos
princípios da equidade e do respeito. Apenas assim conseguiremos romper com a estrutura
machista, sexista e homofóbica, formando meninos e meninas, mulheres e homens para ações de
não violência e que se respeitem mutuamente na perspectiva da equidade de gênero.
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Resumo
O presente estudo analisa de que maneira se dá a problematização acerca dos processos de construção
e reconstrução das relações de gênero, sexualidades e suas interseccionalidades nos processos ensinoaprendizagem no Ensino Fundamental I. Para tanto, nosso aporte teórico se deu a partir dos estudos
teóricos na perspectiva de gênero e educação em Louro (1997; 2008) e Rios (2016; 2018; 2019) e gênero
e infância em Felipe; Guizzo; Beck (2013) dentre outros/as pesquisadores/as de gênero e suas
intersecções. A partir da abordagem qualitativa descritiva, optou-se por procedimentos de pesquisa o
questionário de múltipla escolha, entrevistas semiestruturadas, e análise documental. A pesquisa foi
realizada numa Escola pública de Ensino Fundamental do Município de Campo Formoso – Bahia, e
teve como sujeitos estudantes do ensino fundamental I, a professora da turma e a coordenadora. A
partir deste estudo destacamos a importância de estabelecermos, no âmbito do contexto escolar o
debate sobre as questões de gênero e sexualidade, em seus diversos atravessamentos. Considerando que
tais temas são inerentes à formação humana, fazendo parte do cotidiano dos/as estudantes desde a
infância.
Palavras-chave: Relações de Gênero; Sexualidade; Ensino Fundamental I; Formação Docente.
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FORMAÇÃO DOCENTE: DESAFIOS PARA UMA
EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA
Gustavo Pinto Alves da Silva – UFRRJ
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INTRODUÇÃO
Um galo sozinho não tece uma manhã: ele precisará sempre de outros galos. De um
que apanhe esse grito que ele e o lance a outro; de um outro galo que apanhe o grito
que um galo antes e o lance a outro; e de outros galos que com muitos outros galos, se
cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todo os galos (...). (JOÃO CABRAL DE MELO NETO).

O poema de João Cabral de Melo Neto “Tecendo a manhã” me leva à reflexão das redes que
fazemos dentro do grupo de pesquisa à medida que nossos trabalhos vão se entrelaçando uns com
os outros e com as questões gerais postas nas discussões das orientações, formando redes de
conhecimentos, bem como o acompanhar das modificações. Cabe ressaltar que essas redes podem
ser iniciadas de qualquer ponto desejado, a fim de potencializar a construção de trabalhos a partir do
coletivo.
Analogamente, são necessários outros galos para que seu canto ganhe força. E esse canto
que vai se fazendo com tantos outros, busca uma sociedade mais justa, uma sociedade sem racismo,
que esteja em movimento para combater o preconceito e a discriminação. Quer uma educação que
pense as relações étnico-raciais.
O trabalho que aqui apresento, é um fragmento da minha dissertação de mestrado defendida
em 2019. Nesta pesquisa, os esforços se concentram em analisar a trajetória histórica, política e
pedagógica que marca a criação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB) dentro de uma
escola de ensino fundamental, bem como refletir acerca das ações que impactam no cotidiano de
alunos, professores, comunidade do entorno, com vistas à uma formação antirracista.
O meu interesse pelo tema formação de professores no campo étnico-racial teve sua origem
na vida acadêmica, perpassando diferentes disciplinas, mas acentuou-se com meu ingresso no cargo
de professor na Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro (2011), facilitou a compreensão de
desafios impostos pela diferença e, consequentemente, de enfrentamentos das demandas da escola
pública.
Nos estudos de Cavalleiro (2001), Gomes (2002) e Souza (2009) as autoras destacam
práticas discriminatórias vivenciadas por estudantes negros no cotidiano escolar, como os
xingamentos, as ofensas ao seu pertencimento racial, os apelidos e as formas diversas de segregação
que dificultam sua plena convivência, bem como o bom desempenho desse segmento populacional
no espaço de educação formal.
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Foi de grande importância para educação e sociedade, a efetivação da Lei 10/639 aprovada
em 2003 pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da república, à época, Luiz Inácio
Lula da Silva. A lei em questão legitima a obrigatoriedade do estudo da história e da cultura
africana e afro-brasileira nos currículos de todas as escolas do país. Sua criação contribui para a
consolidação de um momento histórico de debates e tomada de consciência do racismo à brasileira
dentro da sociedade.
Não há dúvidas de que a implementação da lei 10.639/03 no currículo escolar é de grande
importância na promoção de práticas docentes que colaborem com uma nova forma de conceber a
história e a cultura africana e afro-brasileira, assim como atuar na ruptura de práticas
preconceituosas e racistas na formação do aluno, promovendo o respeito às diferenças. Entretanto,
faz-se necessários a efetivação e formação desses profissionais para incorporação no cotidiano
escolar.
Pensando com Cavalleiro (2005), podemos destacar a fala da autora sobre a postura dos
profissionais da educação em relação à manutenção ou não da prática do racismo. Nesse sentido,
chama a atenção para o fato de que todos os profissionais de educação, que colaboram, inconsciente
ou conscientemente, para a manutenção e a propagação do racismo, para a discriminação racial e o
preconceito no cotidiano escolar, devem se autoquestionar quanto sua atuação como profissional da
educação. É necessária uma abordagem sobre as relações étnico-raciais e educação por parte dos
professores de forma consciente.
Isso aponta para a urgência de formação em serviço, não sendo mais possível que tal
discurso fique somente no plano das ideias; assim, faz-se urgente avançar no debate, na efetivação
da lei 10.639/03. Somente a partir da reflexão e de práticas pedagógicas efetivas, que considerem a
realidade educacional posta, é que a escola conseguirá colaborar na promoção da igualdade racial
LÓCUS DA PESQUISA
A rede municipal de educação do Rio de Janeiro está dividida em 11 Coordenadorias
Regionais de Educação – CREs , distribuídas por toda região da Cidade do Rio de Janeiro. Cada
coordenadoria é responsável pelo apoio técnico-pedagógico, pela administração predial e financeira
de um conjunto de escolas circunscritas em determinados bairros cariocas. As CREs funcionam
como mediadoras entre essas escolas e o órgão central –a SME.
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Cabe destacar, que a rede municipal de educação do Rio de Janeiro é a maior da América
Latina. Dessa forma, demanda de grandes problemas, que vão, na maioria das escolas, da estrutura
física ao pedagógico, uma vez que cada escola tem sua demanda específica.
A Escola Municipal Clementino Fraga, como mencionado no início deste trabalho, está
localizada no bairro de Bangu, Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro. Sua coordenação é feita
pela 8ª CRE, que atende o maior número de escolas da rede municipal, mais especificamente 186
unidades de ensino, com grande parte localizada em comunidades de baixo poder aquisitivo e
desenvolvimento social. A Escola pesquisada está inserida num contexto de grande violência,
próxima a áreas conflagradas pelo tráfico de drogas e por confrontos policiais. As famílias
apresentam baixa renda e escolaridade. A maioria é beneficiada por programas governamentais,
como o Bolsa Família e o Cartão Família Carioca.
Por que esta escola foi escolhida para pesquisa?
É no contexto de necessária qualificação dos profissionais de educação que atuam nesta
unidade escolar, um Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros – NEAB AYÒ (Ayò é uma palavra na
língua yorubá que significa alegria), foi criado, a fim de cada vez mais ganhar força pensando a
promoção da igualdade racial.
Nesse caminhar, o NEAB tem feito esforço no sentido de proporcionar o debate sobre a
população negra dentro da sociedade e da escola, possibilitando a ampliação do entendimento de
alunos, professores e demais funcionários que fazem parte do espaço escolar. Acreditamos que
todos os envolvidos são potenciais multiplicadores de combate racial dentro da escola. O Núcleo de
Estudos Afro-Brasileiro (NEAB) da Escola Municipal Clementino Fraga foi criado em 10 de abril
de 2015.
O NEAB busca trabalhar a partir da construção coletiva de medidas e ações dentro do
espaço escolar que promovam a igualdade racial, a eliminação da discriminação no ambiente
escolar e a coparticipação nas atividades dos professores no ensino da História e Cultura AfroBrasileira e Africana – colaborando na seleção de conteúdo/atividades/procedimento de ensino e
aprendizagem. Nesse sentido, as atividades desenvolvidas pelo núcleo de estudos têm contribuído
para a efetivação da lei 10.639/03 no currículo da escola, proporcionando um espaço
interdisciplinar de discussões sobre a questão racial na sociedade e na escola.
Várias são as atividades desenvolvidas pelo núcleo, porém neste trabalho nosso foco são as
narrativas dos professores a respeito da formação em serviço que o NEAB oferece.
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formações vêm colaborando com a formação inicial e continuada de professores em educação das
relações etnicorraciais, bem como elaboração de materiais didático específico para uso em sala de
aula, sobre Educação das relações Étnico-Raciais e história e cultura afro-brasileira e africana.
NARRATIVAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO FRAGA: O
QUE NARRAM OS PROFESSORES DA ESCOLA SOBRE A FORMAÇÃO OFERECIDA PELO
NEAB?
Todas a narrativas foram filmadas durante o mês de junho e aconteceram na escola. Entre os
dispositivos de recolhimento de informações desta pesquisa um documentário foi gravado pelo
Laboratório de estudos e aprontos multimídia-LEAM, assim como pelo estudo de outros
documentos (portfólio, caderno de campo) e pelas pistas deixadas nas relações e situações vividas
no cotidiano da escola. No documentário foram entrevistados 7 (sete) professores da escola.
Infelizmente, em função do tempo corrido que o espaço escolar oferece, não foi possível entrevistar
todos os docentes que lá atuavam. Aproveitar este material trouxe a oportunidade de ouvir o colega
relatar coisas que são ditas. Talvez na minha presença informações seriam supridas.
Trazer as narrativas dos professores, tem sido um grande espelho para minha formação. Sou
tão sujeito deste trabalho em quanto eles. Suas narrativas são as minhas narrativas. Colocar as
histórias até agora narradas neste trabalho, não foi tarefa simples. Exigiu de mim uma série de
emoções que não saberia descrever aqui. Talvez alguns adjetivos possam expressar melhor:
compromisso, sensibilidade, ética, angústias, etc. Nessas histórias, encontram-se registros de vida,
modos de como se colocar no mundo, de aprender e ensinar, os conflitos sociais que nos formam
enquanto sujeitos ativos de uma sociedade e que constitui as nossas trajetórias. As histórias aqui
apresentadas, trazem-me a reflexão de como nos constituímos na relação com outro.
O corpo docente ouvido durante a pesquisa do mestrado, diz ao evocar nas inter-relações
aquilo que pode nos ajudar a pensar na formação de professores, numa educação antirracista – a
partir das potências e das fragilidades destas experiências. Nos possibilita pensar e discutir na rede
de direitos e condições negadas ao negro, como seu próprio lugar dentro da sociedade. Os
apontamentos feitos nas narrativas, nos possibilitam pensar no desafio de (re)construção da
identidade negra dentro do espaço escolar como parte da luta, com vistas a uma transformação da
sociedade. Acredito nisso por mais insano que possa parecer, mas é o que mantém viva a minha
luta. Para mim foi emocionante ouvir e ler cada narrativa ofertada por meus colegas professores.
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Essas falas se constituem como parte dos embates presente que enfrentamos e ainda enfrentaremos
dentro do campo educacional.
Não seria leviano da minha parte afirmar que a escolha de trabalhar narrativas, contemplou o
que buscava estar nesta pesquisa; ou seja, uma fonte que debruçou em ouvir e transcrever como
esses professore/as, pensam sobre o NEAB, bem como suas práticas se cruzam com as do Núcleo.
Esta opção tornou-se um objeto valioso enquanto instrumento de investigação. Ajudou-me para
além de uma compreensão sobre como construir um pensamento didático de uma prática do
cotidiano. Despertou-me para um olhar mais humanizado de alguém que divide grande parte de sua
vida comigo. Histórias de vidas, aqui, não são dados estatísticos ou simples resultado de uma
pesquisa.
Como já abordado acima, o NEAB AYÓ tem funcionado com mais frequência na formação
de professores da escola. Causou-me surpresa chegar a esta conclusão durante o processo de ouvir
as narrativas, uma vez que, como já pontuado, o núcleo surge com o objetivo principal de trabalhar
com os alunos as questões étnico-raciais. No entanto, quando perguntei aos professores, quais as
contribuições do NEAB AYÓ para a formação deles durante este ano, responderam:
Das contribuições do NEAB para minha formação, considero primordiais as
conversas, sempre que o tempo permite, na sala dos professores, como também as
leituras ofertadas, as reflexões sobre os trabalhos proposto aos alunos.
Professora Célia Regina
O contato com o NEAB na Clementino Fraga, trouxe a mim uma inquietude e uma
preocupação diante do que apresento ao meu aluno. Minha prática era contaminada
por falas preconceituosas que eu reproduzia de forma mecanizada. Hoje me preocupo
mais com relação a isso.
Professora Marilene
Ajudou muito. Hoje penso o folclore de maneira mais ampla, incluindo as
manifestações afro-brasileiras. Refletir sobre letras de cantigas tradicionais e
expressões cotidianas de cunho racista.
Professora Elisa
Tenho aprendido muito. Sobretudo, o verdadeiro significado de expressões populares
de cunho racista.
Professor Renato
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O NEAB abriu minha visão para a questão afro-brasileira dentro da escola.
Principalmente no trabalho de conscientização dos alunos desde muito pequenos. O
aluno se reconhecer e se aceitar, além de aceitar e reconhecer o outro dentro da
sociedade.
Professora Isabelle
Além de trazer informações pertinentes e importantes para o nosso conhecimento,
formação e trabalho pedagógico na UE,o NEAB contribui muito com os projetos,
ações e intervenções diretas e indiretas, facilitando às crianças conhecer e ter contato
com aspectos culturais e temáticas que são pouco abordadas no âmbito escolar. Assim
contribui para a prática de conscientização social e cultural, valorização e respeito.
Professora Taís

Conforme destaca os professores em suas narrativas, o NEAB AYÓ apresenta-se como
colaborador em sua formação em serviço, contribuindo com suas práticas a respeito de uma
educação para relações étnico-raciais, muitos dogmas e conceitos racistas são desconstruídos com
os momentos de troca. Alguns docentes relatam que antes das intervenções propostas pelo Núcleo,
tentavam fazer algo para combater o racismo (atividades ou vícios impregnados nas falas) durante
suas intervenções. Atualmente, segundo esses professores, ao observarem criticamente essas
intervenções, enxergam nelas falas do senso comum, ou pior, percebem que acabavam, por vezes,
reforçando o preconceito. Recordam-se que, muitas das vezes, em datas comemorativas, colocavam
o negro de forma subalternizada ou que aceitava de forma passiva todos os mandos dos senhores e
castigos dos capatazes.
O trabalho que é desenvolvido na escola não se dá a partir da imposição, mas sim a partir do
envolvimento das pessoas, pelo que toca o outro, pelo que sensibiliza. Talvez não seja possível
trazer uma descrição precisa de como acontece essa sensibilização. Mas buscamos sempre refletir
junto aos demais professores quanto as nossas propostas de atuação e aos textos sugeridos para
leitura. Apontamos que não podemos desconsiderar as questões que envolvem as relações étnicoraciais nas escolas e na sala de aula. Afinal, a maioria dos nossos alunos são negros, isso aponta
para necessidade de se (re) pensar as práticas pedagógicas, buscando sempre caminhos que atendam
a uma educação para as relações étnico-raciais. Esse diálogo se faz importante, uma vez que cada
docente envolvido nesse processo é também, além de professor, pesquisador. Sem pretensões
futuristas ou palavras de autoestima, acreditamos no poder do diálogo. A cada dia estamos (re)
elaborando novas possibilidades de trabalho com nossos professores. Muitas vezes focamos as
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práticas nas atividades, até por um pedido do grupo, mas acreditamos que uma formação mais
científica – que aborde a história da África, a questão social do negro no Brasil, a construção de
ideologias para extermínio do negro na sociedade, as formas de resiliência da população negra,
dentre outros tópicos, também colaboram muito para o aprofundamento das questões que envolvem
o negro na sociedade. Esses temas são tocados no geral, entre um recreio e outro, uma conversa
rápida no corredor, na mesa na hora do almoço, etc.
Sem falsas pretensões, acredito que a experiência exercida pelo NEAB AYÓ, pode servir de
modelo para pensar e até mesmo reconfigurar os currículos de formação de professores da educação
básica. Debater relações étnico-raciais e formação de professores/as, não deve ser um trabalho
realizado esporadicamente. Demanda uma nova postura profissional, uma nova visão das relações
que circulam no cotidiano da escola e na carreira docente, bem como o respeito e reconhecimento
da diversidade (GOMES, 1995).
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Resumo
A escola é uma das instituições responsáveis pela socialização dos mais jovens. Neste processo de
socialização são ensinados conhecimentos e valores, tanto via currículo e práticas pedagógicas de sala
de aula, como no contato entre alunos de diferentes origens com visões de mundo diversas. Cabe
destacar que esta socialização no ambiente escolar nem sempre se dá de forma harmônica, sem gerar
conflitos. Pesquisas no campo das relações étnico-raciais na educação apontam para várias formas de
exclusão sofridas por estudantes negros durante sua trajetória escolar. O discurso social pregado na
sociedade brasileira – e reproduzido nas escolas – criou estereótipos, barreiras e colocou a população
negra em posição de inferioridade. No sentido de eliminar as desigualdades produzidas contra negros e
afrodescendentes, nas últimas décadas o Brasil vem criando estruturas legais e ações concretas para
efetivar uma educação das relações étnico-raciais. O estímulo à expansão dos Núcleos de Estudos
Afro-brasileiros (NEABs), principalmente nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), foi uma
dessas ações. Neste trabalho apresento um fragmento da pesquisa que foi desenvolvida no mestrado,
refere-se a um NEAB criado na Escola Municipal Clementino Fraga. O NEAB é mais um esforço para
a efetivação da lei nº 10.639/03 dentro da escola, proporcionando um espaço interdisciplinar de
discussões sobre a questão racial na sociedade e na escola. Dentre várias atividades desenvolvidas pelo
núcleo, destacamos a formação inicial e continuada de professores, bem como elaboração de materiais
didático específico para uso em sala de aula, sobre Educação das relações Étnico-Raciais e história e
cultura afro-brasileira e africana. Entre os dispositivos de encaminhar esta pesquisa foi criado um vídeo
– realizado por membros do Laboratório de Estudos e Aprontos Multimídias (LEAM) – onde foram
coletadas as narrativas dos professores.
Palavras-chave: Formação de professores; Narrativas; Educação das relações Étnico-Raciais; Lei
10.639/03.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Este painel é composto por três trabalhos que se articulam entre si a partir da temática da formação
docente e das práticas desenvolvidas por professores com olhar privilegiado para a diversidade. Todos
eles preocupam-se em discutir e compreender as possibilidades de formar um professor que seja
sensível às diferenças encontradas na escola, de modo a valorizá-las e a reafirmar as identidades dos
sujeitos que dela fazem parte. O primeiro defende a importância de proporcionar aos futuros
professores espaço de aprendizagem ativa, com práticas que incentivam e valorizam o diálogo e a
escuta. Apresenta um relato de experiência realizada em uma disciplina com alunos de licenciaturas em
uma instituição de ensino superior privada na cidade do Rio de Janeiro. Em diálogo com esta proposta,
no segundo trabalho, com base na Teoria da Autodeterminação, as autoras apresentam uma pesquisa
qualitativa, que teve por objetivo compreender a influência do estilo motivacional docente no grau
motivacional dos alunos durante suas aulas em duas escolas públicas do município do Rio de Janeiro.
Os resultados corroboram o pressuposto de que quando a individualidade identitária e cultural do aluno
é valorizada, ele se sente ativo e automotivado a aprender. O último trabalho aborda a importância da
formação inicial e continuada para educadoras que se identificam com uma educação em direitos
humanos, comprometida com a valorização das diferenças. A partir de entrevistas semiestruturadas, a
autora buscou compreender como experiências vivenciadas na formação acadêmica dessas educadoras
influenciaram e marcaram e/ou se articularam com suas práticas educativas. O painel visa, desta forma,
trazer contribuições para se pensar a formação e a prática docente em diálogo com a diversidade e a
interculturalidade na educação básica e no ensino superior.
Palavras-chave: formação docente; prática docente; diversidade; educação básica; ensino superior.
APRENDIZAGEM ATIVA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: SENSIBILIZAÇÃO PARA O
OLHAR ÀS DIFERENÇAS
Maria Elisa Almeida Bacal – PUC-RIO

INTRODUÇÃO
A diversidade de alunos que frequentam nossas escolas marca a heterogeneidade presente
em sala de aula. Diferenças de raça, gênero, religião, ritmos de aprendizagem, apenas para citar
algumas, representam o cotidiano da escola e consistem em desafios nos processos educacionais. A
partir de alguns anos de trabalho com alunos licenciandos de diferentes cursos, notamos que este é
um ponto de grande preocupação dos futuros professores. Como lidar com a heterogeneidade em
sala de aula? Como dar conta dessas diferenças?
Defendemos a importância de trabalhar a sensibilidade para o olhar para a diversidade e as
diferenças que compõem a heterogeneidade de alunos na escola desde o momento da formação
inicial de professores, nas licenciaturas. Para tal, falar ou discursar sobre o tema não é suficiente,
faz-se necessário vivenciar, experimentar, refletir e sentir. Se queremos formar docentes que
trabalhem na perspectiva da interculturalidade, ou seja, de forma a promover “a deliberada
interrelação entre diferentes sujeitos e grupos socioculturais presentes em uma determinada
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sociedade” (Candau, 2014, p. 28), precisamos oferecer um espaço que possibilite a aprendizagem
ativa.
O conceito de aprendizagem ativa é abordado aqui não somente como um espaço que lança
mão de “metodologias ativas” ou “tecnologias digitais”, tampouco de “espaços virtuais de
aprendizagem”. A ideia refere-se, no presente trabalho, ao caráter ativo da aprendizagem (SFORNI,
2015), a partir de uma perspectiva construtivista, compreendendo o aluno como participante ativo
no seu processo de construção do conhecimento e a atribuição de significado à aprendizagem.
Representa, portanto, um espaço-tempo de possibilidades de participação ativa e cooperação.
Assim, entende-se que é preciso repensar e ressignificar o papel do professor formador nas
licenciaturas, de forma que este não seja visto como um mero transmissor de conteúdo, mas sim
como mediador do conhecimento (VIGOTSKY, 2007; FEUERSTEIN, FEUERSTEIN e FALIK,
2014). Nessa perspectiva, o papel do aluno-futuro-professor também é modificado. Ele passa a ser o
centro do processo ensino- aprendizagem e nele tem participação ativa. Acredita-se que, ao
transformar a sala de aula em um espaço de troca e de produções coletivas, é possível estabelecer e
reinventar currículos, práticas pedagógicas e modos de lidar com seus sujeitos.
Diante deste cenário, este trabalho tem por objetivo refletir e discutir a proposta de uma sala
de aula ativa na universidade, mais especificamente no âmbito das licenciaturas na qual os alunos
estejam no centro do processo de aprendizagem, como forma de sensibilizar os futuros professores
a um olhar mais atento às diferenças. Ou seja, tem-se o pressuposto de que, a partir da promoção de
um espaço de formação mais cooperativo e participativo dentro da sala de aula da universidade,
esses sujeitos possam ter uma postura e olhar mais sensíveis quando forem eles os docentes na
escola. Escola esta que, inevitavelmente, apresenta uma multiplicidade de culturas e características,
que deve ser concebida, conforme aponta Candau (2000), como
Um espaço de busca, construção, diálogo e confronto, prazer, desafio, conquista de
espaço, descoberta de diferentes possibilidades de expressão e linguagens, aventura,
organização cidadã, afirmação da dimensão ética e política de todo o processo
educativo (CANDAU, 2000, p. 15).

Isto implica formar um professor que possa chegar no “chão da escola” atento a essas
dimensões. Assim, é preciso, ao longo da formação, vivenciar situações em grupo, aprender a
trabalhar e a lidar com o outro, com a alteridade, incentivando e valorizando o diálogo e a escuta ao
outro com respeito.
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A partir dessas reflexões iniciais, o trabalho foi dividido da seguinte forma: em um primeiro
momento, aborda-se a centralidade da interculturalidade e do olhar para as diferenças na formação
de professores. Em um segundo momento, são aportados alguns autores que defendem o trabalho
em grupo em sala de aula para a aprendizagem ativa e centrada no aluno.
A fim de ilustrar a proposta, apresenta-se um relato de experiência concluída em uma
disciplina da grade das licenciaturas em uma universidade privada na cidade do Rio de Janeiro. A
disciplina chama-se “Processo de Construção do Conhecimento na Escola” e tem por objetivo
abordar as principais teorias de aprendizagem, bem como temas relativos à construção do
conhecimento na escola, como a motivação para a aprendizagem, a inclusão, a violência, dentre
outros temas que possam surgir de acordo com a demanda dos alunos. A ilustração com o relato de
experiência faz-se importante, pois mostra as possibilidades e fragilidades da proposta.
EDUCAÇÃO INTERCULTURAL E FORMAÇÃO DOCENTE
Se por um lado, como já afirmamos anteriormente, a escola apresenta uma grande
diversidade de culturas e identidades, por outro, é sabido que esta instituição ainda mantém,
historicamente, o seu caráter padronizador e homogeneizador. Candau (2016) relata que em
pesquisas realizadas com docentes em exercício, o termo “diferenças” aparece nos depoimentos dos
participantes em referência a deficiências ou problemas a serem resolvidos. Para eles, as diferenças
seriam então um mal a ser combatido em prol da padronização e de uma pretensa igualdade.
Entretanto, ao silenciar as diferenças, as identidades são apagadas, já que as diferenças são
constitutivas dos sujeitos e dos grupos sociais.
Assim, faz-se necessária uma mudança de ótica: valorizar as diferenças e enxergá-las não
como déficit, mas sim como vantagem pedagógica. Ao definir o conceito de educação intercultural,
Candau (2014) parte da afirmação da diferença como riqueza e da importância da promoção de
diálogos entre os diferentes sujeitos, saberes e práticas, bem como da construção de relações
igualitárias e da democratização da sociedade.
Muitas vezes, esse é um tema pouco explorado nas licenciaturas. Nesse sentido e com o
intuito de desenvolver o debate sobre a tensão entre diferenças e igualdades na formação inicial de
professores, Candau e Leite (2009) realizaram um estudo de caráter exploratório na disciplina
Didática Geral do curso de Pedagogia da PUC do Rio de Janeiro no ano de 2005.
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A disciplina foi estruturada no formato de oficinas, elaboradas a partir dos seguintes eixos
fundamentais: desconstrução dos preconceitos, articulação igualdade-diferença, resgate dos
processos de construção de identidades culturais e promoção de interação sistemática e de
empoderamento. O trabalho se pautou na afirmação da sala de aula enquanto um espaço de
múltiplas narrativas e em uma perspectiva dialógico em termos metodológicos, epistemológicos e
políticos da prática pedagógica. Ao avaliar a experiência, as autoras relatam os desafios e tensões
que surgiram durante as oficinas, mas que, ao mesmo tempo, apontaram um caminho em
construção.
De fato, a “ousadia” de lançar mão de práticas que fogem à padronização e a uma tradição
perpetuada pelo sistema educacional, por vezes esbarra em normas institucionalizadas, provocando
tais tensões e desafios. Porém, a concepção do professor como transmissor de saberes tradicionais
em uma escola reprodutora dessa lógica vai de encontro às ideias sustentadas pela perspectiva da
educação intercultural. Assim, faz-se importante que os futuros professores possam, durante a
formação,
refletir sobre suas próprias identidades culturais e os impactos das mesmas em suas
escolhas e pertencimentos, no cotidiano das relações estabelecidas nas instituições de
ensino brasileiras. Prepara-os para a desconfiança de discursos que buscam silenciar
suas identidades e a de seus alunos e futuros alunos (IVENICKI, 2018, p. 1162).

Portanto, compartilhamos da postura de Nóvoa (1992) quando o autor afirma que “o
professor é a pessoa” e que a sua formação deve estimular uma perspectiva crítica e reflexiva,
promovendo práticas de permanente construção das identidades pessoais. Acrescentamos, ainda, a
importância de se desenvolver, no âmbito das licenciaturas, práticas dialógicas que levem o aluno a
refletir sobre sua identidade e a desenvolver competências que permitam compreender o seu
pertencimento cultural, o contexto no qual está inserido e problematizar o conhecimento que se
constrói dentro e fora da escola.
SALA DE AULA ATIVA E TRABALHO EM GRUPO
A ideia de uma sala de aula ativa parte do pressuposto de que o conhecimento se constrói a
partir da atividade do sujeito (PIAGET, 2006). Partir desse ponto de vista significa considerar o
aprendente como participante ativo do seu processo de aprendizagem e não um ser passivo, disposto
apenas a aprender em um modelo de mera transmissão de conteúdo. Implica também conceber a
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importância de promover uma aprendizagem significativa, ancorada em conhecimentos prévios,
saberes que o aluno traz consigo para o contexto ensino-aprendizagem.
Sendo assim, o docente universitário que adota tal referencial teórico entende que “ensinar
não é só falar, e aprender não é só ouvir” (HOROWITZ, DARLING-HAMMOND e
BRANSFORD, 2019, p. 75), e que, portanto, deve proporcionar espaço para o diálogo e a troca
durante o processo de aprendizagem. Sustentamos que esse espaço de troca será fundamental para
exercitar a escuta, a compreensão do outro e, por conseguinte, despertar o futuro professor para um
olhar mais sensível às diferenças que encontrará no seu ofício no âmbito da educação.
Uma estratégia frequentemente adotada com essa intencionalidade é a realização do trabalho
em grupo durante a aula. Cohen e Lotan (2017, p. 1) definem o trabalho em grupo como “alunos
trabalhando juntos em grupos pequenos de modo que possam participar de uma atividade com
tarefas claramente atribuídas”. Na visão das autoras, os agrupamentos devem ser temporários, ou
seja, deve haver um rodízio dos integrantes, e constituídos de forma heterogênea. Uma
característica importante do trabalho em grupo é que os alunos dependem uns dos outros para
completar as tarefas, ou seja, as atividades devem ser orientadas de tal forma que eles não consigam
fazer todas as partes sozinhos. Lidar com as diferenças existentes no pequeno grupo pode ser um
primeiro passo para desenvolver uma maior habilidade de enxergar a perspectiva do outro e de
convivência com o diferente.
O trabalho em grupo gera maior equidade na sala de aula, à medida que em pequenos grupos
é possível trabalhar melhor as demandas de cada estudante. Por exemplo, aqueles que não
costumam ter muita voz podem ser ouvidos, os que falam muito aprendem a ouvir. Além disso,
estimula a cooperação, a interação, a comunicação, a resolução crítica de problemas e também a
escuta do outro, saber ouvir, concordar, discordar, criticar, tomar decisões coletivas e a autonomia
dos participantes na realização das atividades. Para que os alunos se engajem verdadeiramente nas
propostas, devem ser estabelecidas regras, rotinas e funções para os componentes do grupo
(COHEN E LOTAN, 2017).
Nessa perspectiva, o professor assume o papel de mediador do conhecimento, conforme
propõe a abordagem da Psicologia Sócio-histórica, tendo como seu precursor Lev Vigotsky. O
docente é uma espécie de mentor que faz a mediação entre o aprendente e o conhecimento, abrindo
espaço para o protagonismo do aluno como sujeito de sua aprendizagem. Faz perguntas instigantes
que encorajam a participação dos alunos, trabalha suas potencialidades e promove a autonomia Ele
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delega a “autoridade intelectual”, o aluno pode demonstrar suas habilidades intelectuais,
acadêmicas e sociais, administrar dilemas e, assim, se desenvolvem.
UMA EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DE LICENCIATURAS
Ao longo dos últimos anos, a partir da experiência como docente de disciplinas dos cursos
de Pedagogia e de outras licenciaturas em uma universidade privada da cidade do Rio de Janeiro,
vimos notando a dificuldade de manter os alunos motivados nas aulas e engajados com as
atividades e leituras propostas. Além disso, têm sido cada vez mais frequentes as demandas, por
parte dos alunos, de inserção de conteúdos e práticas que abordem a temática das diferenças. Surge
daí a necessidade de promover mudanças, de modo a transformar a sala de aula e a experiência
desses alunos em seus processos de aprendizagem. Se falamos em reinventar a escola, como
podemos formar docentes que apenas reproduzem teorias, pois apenas as introjetaram de forma
passiva ao longo dos anos na universidade?
Tendo como ponto de partida tais necessidades e questionamentos, apresentamos uma
experiência realizada no segundo semestre de 2019 com uma turma da disciplina “Processo de
Construção do Conhecimento na escola”, obrigatória para os cursos de licenciatura de uma
universidade privada no estado do Rio de Janeiro. A turma contava com 32 alunos, oriundos de
diferentes cursos de licenciatura, a saber: Ciências Biológicas, História, Geografia e Letras, além de
5 alunas do curso de Psicologia. A seguir, citaremos algumas das atividades desenvolvidas ao longo
do semestre e apresentaremos alguns resultados obtidos a partir do ponto de vista dos alunos,
quando do encerramento do semestre letivo.
Os temas abordados na disciplina dizem respeito às teorias de aprendizagem e do
desenvolvimento, motivação para aprendizagem, inclusão, violência na escola. Diferentes
estratégias foram desenvolvidas, dentre elas a visita a uma escola com abordagem inclusiva e a
presença de uma convidada para compartilhar sua experiência como psicóloga escolar. Em algumas
aulas foi adotada a proposta de oficinas pedagógicas, conforme sugerido por Andrade e Lucinda
(2011). As aulas expositivas foram reduzidas, mas continuaram existindo, sempre seguidas por
discussões ou atividades para consolidar a aprendizagem. Foram utilizadas atividades como estudo
dirigido, mapas mentais, elaboração e apresentação de trabalhos e planos de aula, discussão de
filme, painel integrado, storytelling (ou contação de histórias), situações-problema, estudos de caso,
para citar algumas.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3951

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

No último dia de aula foi solicitado aos alunos que preenchessem um questionário de
autoavaliação, com a finalidade de levá-lo a uma reflexão sobre o seu próprio processo de
aprendizagem. Havia também um quadro a ser preenchido como forma de avaliar a disciplina. De
uma lado os pontos positivos “Em que a disciplina mais te ajudou?” e, do outro, os pontos negativos
“Em que a disciplina poderia ter sido melhor?”. O retorno dos alunos foi muito rico em diversos
aspectos, principalmente para pautar a organização da disciplina para os próximos semestres.
Transcrevemos aqui alguns desses pontos ressaltados por eles, optando por destacar aqueles que se
relacionam ao tema abordado neste trabalho.
- Pontos positivos: “Em que a disciplina mais te ajudou?”: “Desenvolver pensamento
crítico”; “As dinâmicas em grupo me fizeram ter uma ampliação da visão do outro”;
“No olhar mais sensível a casos específicos”; “Pensar mais na inclusão”; “Trabalhar
com diferenças”; “Escutar outros”; “Humanização do indivíduo”.
- Pontos negativos: “Em que a disciplina poderia ter sido melhor?”: “Trazer um pouco
mais

a

realidade

das

escolas

públicas”;

“Gostaria

que

houvesse

maior

representatividade negra na bibliografia”; “Com menos atividades em grupo”; “As
aulas expositivas podem ser um pouco mais objetivas”.

É possível notar que, em relação aos pontos considerados positivos, vários alunos trouxeram
o olhar e a escuta para o outro e para as diferenças, demonstrando que, de fato, adotar práticas de
trabalho em grupo pode ser profícuo para trabalhar tais aspectos na formação docente. Nos pontos
negativos os alunos apresentaram diversas contribuições no sentido de tornar a disciplina ainda
mais rica, como, por exemplo, convidando profissionais que atuem na rede pública para falar sobre
essa realidade e ampliando a representatividade negra nas leituras sugeridas. Embora a perspectiva
da aprendizagem ativa e o trabalho em grupo tenham proporcionado uma experiência diferenciada,
sabemos que não é fácil promover mudanças, tampouco garantir o envolvimento e a motivação de
todos. Porém, acreditamos que mesmo diante dos vários obstáculos encontrados ao longo do
semestre, foi possível sensibilizar, ao menos uma parte considerável dos alunos.
CONCLUSÕES
A formação inicial de professores apresenta inúmeros desafios e deveria ser objeto de
preocupação das agendas universitárias. Os cursos de licenciatura merecem olhar apurado e
cuidadoso, uma vez que formam os educadores de crianças e adolescentes, base do
desenvolvimento humano e, consequentemente, da sociedade.
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Buscamos aqui apresentar as relações entre uma sala de aula que promove a aprendizagem
ativa e a educação intercultural. A partir da experiência relatada, observamos que algumas
estratégias podem ser adotadas já na formação inicial de professores, ou seja, nas disciplinas de
licenciaturas, de modo a sensibilizá-los para o pensamento crítico e para o olhar cuidadoso para as
diferenças.
É importante ressaltar que a vivência aqui exposta traz consigo uma série de limitações e
aborda apenas uma pequena amostra dentre as inúmeras possibilidades de se trabalhar na formação
de docentes no nível do ensino superior. Trata-se de uma experiência isolada e com um número
reduzido de alunos de uma universidade privada. Tampouco foram realizados pré e pós testes ou
medições formais de dados. Portanto, não é possível generalizar e nem avaliar com acuracidade
seus resultados. Em que pese as suas limitações, consideramos que tem suas potencialidades,
principalmente para servir como uma proposta a ser melhor desenvolvida posteriormente, de outras
maneiras e em outros âmbitos.
Por fim, acreditamos que o formador de futuros educadores deve sempre refletir a respeito
de sua própria experiência de vida, de seus próprios (pre)conceitos, das suas práticas pedagógicas e
questionar-se: o que é ser um professor? Qual tipo professor eu quero formar? De que maneira eu
quero contribuir para a formação desse aluno enquanto profissional e enquanto indivíduo?
Certamente, a busca por tais respostas deve ser constante, porém sem ela, nos afastamos do intuito
de humanizar a educação.
REFERÊNCIAS
ANDRADE, M. e LUCINDA, M.C. Oficinas pedagógicas em direitos humanos: uma aposta de formação política com
grupos populares. In: CANDAU, V. M. e SACAVINO, S. Educar em tempos difíceis: construindo caminhos. Rio de
Janeiro: 7 Letras, 2011, p. 253-272.
CANDAU, V. M. Construir ecossistemas educativos – Reinventar a escola. In: CANDAU, V. M. (Org.). Reinventar a
escola. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 11 a 16.
CANDAU, V. M. Cotidiano escolar, formação docente e interculturalidade. In: CANDAU, V. M. (Org.).
Interculturalizar, descolonizar, democratizar: uma educação “outra”? Rio de Janeiro: 7 Letras, 2016, p. 343-347.
CANDAU, V. M. Educação intercultural: entre afirmações e desafios. In: MOREIRA, A. F. e CANDAU, V. M. (Org.).
Currículos, disciplinas escolares e culturas. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 23-41.
CANDAU, V. M. e LEITE, M. S. A didática na perspectiva multi/intercultural em ação: construindo uma proposta. In:
CANDAU, V. M. (Org.). Didática: questões contemporâneas. Rio de Janeiro: Editora Forma e Ação, 2009, p. 63-91.
COHEN, E. G. e LOTAN, R. A. Planejando o trabalho em grupo: estratégias para salas de aula heterogêneas. Porto
Alegre: Penso, 2017.
FEUERSTEIN, R.; FEUERSTEIN, R.S. e FALIK, L. S. Além da aprendizagem: aprendizagem mediada e a capacidade
de mudança do cérebro. Petrópolis: Vozes, 2014.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3953

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

HOROWITZ, F. D., DARLING-HAMMOND, L. e BRANSFORD, J. Formação de professores em práticas apropriadas
para o desenvolvimento. In: DARLING-HAMMOND e BRANSFORD, J. Preparando os professores para um
mundo em transformação. Porto Alegre: Penso, 2019, p. 75-107.
IVENICKI, A. Multiculturalismo e formação de professores: dimensões, possibilidades e desafios na
contemporaneidade, Ensaio: avaliação e políticas públicas em Educação, 26, n.100, 1151-1167, 2018.
NÓVOA, A. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, A. (Coord.). Os professores e a sua
formação. Lisboa: Don Quixote, 1992, p. 13-33.
PIAGET, J. Psicologia e Pedagogia. 9ª edição. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
SFORNI, M. S. F. Interação entre Didática e teoria Histórico-Cultural, Educação e Realidade, 40, n. 2, 375-397, 2015.
VIGOTSKY, L. S. A formação social da mente. 7ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

Resumo
A diversidade de alunos que frequentam nossas escolas marca a heterogeneidade presente em sala de
aula. Diferenças de raça, gênero, religião, ritmos de aprendizagem, apenas para citar algumas,
representam o cotidiano da escola e consistem em desafios nos processos educacionais. De acordo com
a perspectiva da educação intercultural, essas diferenças devem ser valorizadas e afirmadas como
riquezas e vantagens pedagógicas. Isto implica formar um professor que possa chegar no “chão da
escola” atento a essas dimensões. Assim, é preciso, ao longo da formação docente, proporcionar aos
futuros professores espaço de aprendizagem ativa, de forma a vivenciar situações em grupo, aprender a
trabalhar e a lidar com o outro, com a alteridade, incentivando e valorizando o diálogo e a escuta ao
outro com respeito. Diante deste cenário, este trabalho tem por objetivo refletir e discutir a proposta de
uma sala de aula ativa na universidade, mais especificamente no âmbito das licenciaturas, na qual os
alunos estejam no centro do processo de aprendizagem, como forma de sensibilizar os futuros
professores a um olhar mais atento às diferenças. A partir de uma perspectiva construtivista,
compreende-se, então, o aluno como participante ativo no seu processo de construção do
conhecimento, atribuindo significado a sua aprendizagem. A fim de ilustrar a proposta, apresenta-se um
relato de experiência concluída em uma disciplina da grade das licenciaturas em uma universidade
privada na cidade do Rio de Janeiro. São citadas algumas das atividades desenvolvidas ao longo do
semestre e apresentados alguns resultados obtidos a partir do ponto de vista dos alunos, quando do
encerramento do curso. Conclui-se que, apesar das limitações, essa experiência tem suas
potencialidades, principalmente para servir como uma proposta a ser melhor desenvolvida
posteriormente em outros âmbitos.
Palavras-chave: aprendizagem ativa; formação docente; educação intercultural; licenciatura;
universidade.
PENSANDO A DIDÁTICA EM DIÁLOGO COM A PSICOLOGIA: RELAÇÃO ENTRE ESTILO
MOTIVACIONAL DOCENTE E A AQUISIÇÃO DE APRENDIZAGENS EM ESCOLAS DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Monique Marques Longo – UERJ

INTRODUÇÃO
Há uma história indiana sobre uma rã que vivia numa pequena lagoa. A rã pensava que o
mundo se resumia àquele espaço, já que nunca havia saído dali. Certo dia, uma tartaruga chegou à
lagoa e disse que viera do oceano. Como a rã nunca havia escutado nada a respeito, quis saber se
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era como sua lagoa. A tartaruga afirmou ser, o oceano, bem maior. “Três vezes maior?”, perguntou
a rã. A tartaruga continuou tentando explicar o tamanho do oceano, mas a rã não queria ouvir até
que desmaiou. Pensar e aceitar ser, a sua realidade, diferente da que sempre acreditou, pareceu ser
apavorante para ela.
A história nos parece ser uma metáfora bem significativa do que acontece na escola. Para
muitos atores escolares, pensar a escola de forma não etnocentricamente determinada, isto é,
conceber um certo hiato entre a cultura escolar – tradicionalmente construída – e a diversidade de
traços culturais e marcadores identitários que constituem os novos e heterogêneos alunos que nela
hoje adentram parece algo quase aterrorizante. Por conta disso, conceber reflexões acerca da
relevância de currículos interculturais, didáticas outras, aprendizagens ativas e o impacto do estilo
motivacional docente na aprendizagem dos alunos não faz parte dos seus

cotidianos.

Caso

contrário, quase desmaiariam.
Por outro lado, professores, diretores e coordenadores pedagógicos acusam a mudança que a
escola enfrenta na contemporaneidade como sendo mote do seu suposto fracasso. Alegam ser, a
violência escolar, o descaso social com a escola, a crise da autoridade docente e a depredação dos
espaços educacionais culpa de uma nova geração que não teria os mesmos valores dos seus
antepassados. Pouco se questiona se não seria a escola, a cultura escolar etnocentricamente
concebida ou os seus referenciais didáticos que não mais se adequam às novas gerações, marcadas
por signos e significados próprios de sua época e dos espaços que ocupam. Afinal, a escola
constituiu-se de e existe para os alunos. Afirma Arroyo (2001) “não há violência entre aqueles que
acham sentido e prazer na escola”.
A partir destes questionamentos iniciais, passamos a refletir sobre um fator que tem sido
estudado na atualidade como categórico na aquisição de novas aprendizagens: o estilo motivacional
docente.
O professor, postula Guimaraes e Boruchovitch (2004, p.145), “tem um papel essencial na
promoção de um clima de sala de aula favorável ou não à aprendizagem e ao desenvolvimento das
orientações motivacionais”. Aportadas no que conceituam como Teoria da Autodeterminação, as
autoras afirmam que é a existência de necessidades psicológicas básicas que movem o ser humano a
aprender e estas podem ser incitadas, ou não, pelo professor em sala de aula.
O aluno que se compromete a realizar atividades desafiadoras, que se envolve no processo
de ensino aprendizagem pode ser considerado um aluno que está motivado dentro do seu contexto
escolar.

Pode-se dizer, ainda, que o aluno motivado caracteriza-se por ser determinado a
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desenvolver novas habilidades, que demonstra entusiasmo ao realizar e obter resultado das tarefas.
Este teria, segundo Piaget (1975), maior probabilidade de assimilar e acomodar novos conteúdos.
O professor poderia, por meio de estratégias didáticas, promover tais necessidades
psíquicas? Nos questionamos. Como impulsioná-las? O estilo motivacional docente, já que
determinante ao processo de ensino-aprendizagem, pode ser desenvolvido durante os cursos de
formação docente? Qual o verdadeiro impacto da motivação promovida por determinada relação
professor-aluno? Como caracterizar o professor como um “professor motivador“?
A partir destes questionamentos, realizamos uma pesquisa empírica em duas escolas
municipais da cidade do Rio de Janeiro. Foram entrevistados 6 professores e 24 alunos também
observados em suas aulas visando compreender o impacto das suas estratégias pedagógicas
conceituadas como motivacionais ou não no grau de motivação apresentado pelos seus alunos.
Para compreender os estilos motivacionais dos seis professores analisados, foi utilizado o
questionário Problemas na escola, elaborado por Deci et al (1981) e adaptado e validado no Brasil
por Bzuneck e Guimaraes (2007). O instrumento contém oito histórias que relacionam problemas
do cotidiano na escola, e em outros ambientes, entre crianças e adultos. Para cada história, o
professor assinala o seu grau de concordância (em escala likert de sete pontos), que vai do “muito
impróprio” até “bastante apropriado” para cada uma das quatro soluções apresentadas em cada
questão. Os escores são somados e categorizadas inferindo um possível estilo motivacional docente.
Para quantificarmos o grau de motivação dos alunos durante as aulas dos professores
entrevistados, utilizamos o questionário elaborado por Kobal (1996) em sua tese de mestrado para
identificar as motivações intrínsecas e extrínsecas discentes.
O questionário é composto por trinta e duas questões, sendo dezesseis itens referentes à
motivação intrínseca e dezesseis referentes à motivação extrínseca. Dentro desses dezesseis itens,
estes estão subdivididos em três questões. Tanto na parte da motivação intrínseca quanto da
extrínseca cada afirmação foi respondida por meio de uma escala likert com cinco alternativas: 1discordo muito; 2- discordo; 3- estou em dúvida; 4-concordo; 5- concordo muito.
Por fim, os escores de estilo motivacional do professor são relacionados com o nível de
motivação dos alunos, sua presença e participação nas aulas destes mesmos professores, observados
pela pesquisadora.
O referencial teórico adotado residiu nas obras de Deci e Ryan (1987), Reeve (1998) e
Reeve, Bolt e Cai (1999), Guimaraes e Burochovitch (2004), principalmente. Visamos, por fim,
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fomentar novas reflexões acerca do papel do professor hoje na promoção de novos saberes e
aprendizagens produzidas pelos alunos que adentram hoje a escola constituídos de marcadores
identitários diversos, que, por sua vez, influem e constituem a cultura escolar vigente.
A MOTIVAÇÃO E A AUTODETERMINAÇÃO
A motivação pode ser caracterizada, segundo Guimaraes (2004), como processo que
objetiva alcançar determinada meta e, para alcançá-la, sua ativação ocorre segundo fatores pessoais
(intrínsecos) ou ambientais (extrínsecos). “A motivação no contexto escolar tem sido avaliada como
um determinante crítico do nível e da qualidade da aprendizagem e do desempenho”, postula ainda
Guimaraes (2004, P. 143), e por isso, pode-se dizer que a motivação se torna uma importante
ferramenta para a melhoria da qualidade das aulas.
A motivação intrínseca ocorre quando o indivíduo busca as atividades movido pelo seu
próprio prazer ou satisfação, e a motivação extrínseca está ligada a fatores ambientais, por exemplo,
quando a pessoa realiza determinada atividade visando recompensa, ou quando incitada por outrem,
como um professor ou colega.
Segundo pressupostos da Teoria da autodeterminação, estipulada por Deci e Ryan (1985),
qualquer indivíduo possuiria uma tendência natural para se desenvolver e apresenta necessidades
psicológicas que são a base para uma motivação autônoma. Deci e Ryan (1985), propõem ainda,
que um indivíduo pode ser motivado em diferentes níveis dentro de um continuum

-

intrinsecamente ou extrinsecamente - , ou também ser amotivado durante a prática de qualquer
atividade. Dentro desse continuum consegue-se abranger o grau em que a motivação é mais ou
menos autodeterminada pelo sujeito; destacando que nas regulações externas/ a motivação
extrínseca, manifesta-se de diferentes formas.
Os autores propõem ainda três necessidades psicológicas básicas e inatas que movem o ser
humano à aprendizagem: a necessidade de autonomia, necessidade de competência, e a necessidade
de estabelecer vínculos sociais. Deci e Ryan(1985) advogam ainda que, toda criança possui uma
predisposição inata para a aprendizagem, e essa aprendizagem pode aumentar ou diminuir na
medida que o ambiente nutre ou frustra essas necessidades intrínsecas ao indivíduo. Nutrindo essas
necessidades, o sujeito estará buscando, por exemplo, experiências interessantes para alcançar seus
objetivos que o farão apresentar um comportamento intrinsecamente motivado. Tal motivação
mostra-se essencial para o bem-estar pessoal, o desenvolvimento da saúde psicológica e o efetivo
funcionamento do organismo.
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A necessidade de autonomia baseia-se na ideia de que um indivíduo precisa se autogovernar,
ele precisa ter o desejo de organizar o próprio comportamento para integrá-lo dentro de alguma
atividade. A necessidade de competência nos diz que o organismo tem capacidade de interagir
satisfatoriamente com o seu meio, a ter domínio sobre seu organismo, e a se sentir responsável pelo
desempenho competente. A necessidade de estabelecer vínculos sociais ratifica a necessidade de se
estabelecer um vínculo emocional, e assim estar envolvido com pessoas significativas.
Alguns são os fatores que fomentam ainda o ato de aprender: o envolvimento em atividades
interessantes, exercitar suas capacidades, estabelecer relações sociais e integrar experiências
intrapsíquicas e interpessoais. Segundo Deci e Ryan (1985), tais fatores são potenciais no processo
do indivíduo alcançar sua autonomia, competência e aprendizagem. Estas são integradas e
interdependentes, logo, se satisfazermos cada uma delas, reforçamos e fortalecemos as demais,
promovendo a motivação autônoma/intrínseca.
Quanto à quantificação, a motivação pode ser compreendida a partir de um continuum onde
em um extremo temos a amotivação e no outro a motivação intrínseca. Entre esses dois polos temos
as quatro formas autorreguladas da motivação extrínseca: regulação integrada, regulação
identificada, regulação introjetada e regulação externa.
O sujeito intrinsecamente motivado se envolve em determinada atividade por vontade
própria; faz porque assim deseja e não por se sentir obrigado. A pessoa tem prazer e satisfação ao
realizar determinada atividade e, portanto, é mais propenso a conhecer, explorar e se aprofundar nas
situações relacionadas a esta atividade. Esta pode ser dividida em motivação para saber, para
realizar e para experiência. Estas são distintas, mas indissociáveis.
A motivação intrínseca para saber ocorre quando se realiza determinada atividade para
satisfazer uma curiosidade. A motivação intrínseca para realizar incide no momento quando a
pessoa tem prazer em executar algum tipo de atividade. A própria execução da tarefa já lhe dá
prazer. A motivação intrínseca para experimentar ocorre quando existem situações dentro de uma
atividade que o indivíduo quer experimentar e que são estimulantes para ele.
Já na motivação extrínseca nota-se que a pessoa se envolve em determinada atividade como
um meio para se alcançar um objetivo não a ela inerente, como por exemplo fazer um trabalho em
grupo apenas para estar em contato com amigos, e não por aprender em si. Pode ser dividia em
regulação externa, regulação introjetada; regulação identificada e regulação integrada.
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Na regulação externa, o comportamento do indivíduo é regulado através de premiações
materiais. Na regulação introjetada, embora o comportamento seja regulado por uma fonte externa,
este interioriza-se porque sofre pressões internas como culpa ou necessidade de ser aceito pelo
grupo. Na regulação identificada, o sujeito é obrigado a realizar uma atividade inicialmente
indesejada, por compreender racionalmente algum ganho futuro, por exemplo realizar uma prova.
A Teoria da Autodeterminação delimita ainda o estágio da amotivação quando o sujeito não
encontra bons motivos e interesses para realizar determinada atividade. Alega-se ainda que não é
porque um indivíduo caracteriza-se como extrinsecamente motivado, que este seja um
comportamento negativo. Porém quanto maior o grau de autonomia, mais perto da
autodeterminação o indivíduo se encontra. Quanto menor o grau de autonomia e de liberdade
cognitivo intelectual, mais perto o indivíduo se encontra da amotivação. Entre tais estágios muitas
variáveis inferem.
ESTILOS MOTIVACIONAIS DOCENTES
O estilo motivacional reside no comportamento, sentimento, na crença e confiança que o
professor demonstra em suas estratégias de ensino e sua interação com os alunos. Esse estilo advém
da característica da sua personalidade, porém pode sofrer influência de fatores sócio-contextuais
como por exemplo a sua formação acadêmica, o número de alunos em sala de aula, seu tempo de
experiência no magistério, a relação do professor com a equipe pedagógica e direção da escola e de
suas concepções ideológicas.
Deci et al (1981) consideram dois principais estilos motivacionais possíveis de serem
apresentados pelos professores, e suas variações. Estes se caracterizam segundo um continuum do
polo altamente controlador à altamente promotor de autonomia.
Podemos caracterizar o estilo docente controlador quando a perspectiva do aluno é
desconsiderada. Neste, é impedido de se manifestar e construir de maneira individual as estratégias
pedagógicas visando aprender. Dessa forma, o professor interfere no modo de agir dos alunos,
pressupondo fazer com que eles pensem, ajam e sintam de forma predeterminada. Impondo
estratégias de aprendizagem próprias, o professor controlador exige que os alunos também
controlem suas emoções e atitudes supostamente indisciplinadas.
Este estilo motivacional controlador pode ser revelado de modo direto e indireto. Quando
controlado diretamente, este professor cria motivos externos para uma ação, como por exemplo, a
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imposição de prazos. De modo indireto, o professor fomenta motivações internas para uma ação,
podendo ser através do sentimento de culpa, vergonha ou ansiedade. Ele produz ações que são
socialmente aceitas ou valorizadas estereotipadamente.
Dentro do estilo promotor de autonomia, o professor estimula a participação e promoção do
agir assertivo, por parte dos alunos. O professor busca compreender a perspectiva do sujeito
aprendiz, reconhecer sentimentos, usar uma linguagem não controladora e oferecer informações
importantes para uma tomada de decisão mais coerente com seus próprios objetivos.
O professor que adota um estilo promotor de autonomia para com seus alunos, obtém
sucesso na medida que nutre os recursos motivacionais internos desses estudantes e satisfazem as
necessidades psicológicas básicas da autodeterminação, de autonomia, competência e vínculo. Para
que essas sejam satisfeitas, o professor oferece razões significativas para que os alunos se envolvam
em atividades aparentemente pouco relevantes e interessantes; reconhece e apoia o interesse dos
alunos, oferecer oportunidade de escolhas, recebe feedback significativos; respeita o ritmo de
aprendizagem do aluno e tenta fortalecer ao máximo a autorregulação autônoma. Em suma, o
profissional com estilo motivacional para a autonomia oferece um ambiente de sala de aula onde
prevalece a linguagem informativa.
Dessa forma, podemos dizer que o estilo motivacional promotor de autonomia do professor
pode ser mais eficaz na obtenção de uma motivação mais autorregulada por parte do aluno. Ele
motiva eficazmente e intrinsecamente seu aluno, sendo promotor de autonomia.
Alunos de professores com estilo motivacional promotor de autonomia demonstram
maior percepção de competência acadêmica, maior compreensão conceitual, melhor
desempenho, perseveram na escola, aumentam sua criatividade para as atividades
escolares, buscam desafios, são emocionalmente mais positivos, menos ansiosos,
buscam o domínio e são mais intrinsecamente motivados, quando comparados a
alunos de professores com estilo motivacional controlador. (GUIMARAES, 2004,
p.148)

ESTILO MOTIVACIONAL DOCENTE E O GRAU DE MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS: A
PESQUISA
O quadro 1 (em anexo) expõe os escores dos professores analisados que responderam ao
questionário, visando categorizar o estilo motivacional adotado. Observamos no quadro que os seis
professores entrevistados apresentam tendências a resolver situações-problemas cotidianos de uma
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maneira mais promotora de autonomia, de forma a não impor suas vontades e pretensões aos
alunos. Os professores 1, 2, 4 e 6 mostraram-se, porém, mais autônomos ante os dois demais. Ao
responderem as situações problemas, o desejo e autonomia de decisões por parte dos alunos é
supostamente levado em conta ao propor atividades e ou quando são tomadas decisões ante dilemas
cotidianos.
Os escores motivacionais dos 24 alunos inferiram que os alunos apresentam tanto
motivações intrínsecas como extrínsecas para aprender. Todos os grupos de alunos (de cada
professor entrevistado)

não apresentaram escores significativamente diferentes a ponto de

categorizá-los como mais ou menos motivados devido ao estilo do professor.
Em todos os grupos analisados as motivações extrínsecas ressaltadas residiam no prazer de
estar com os amigos e integrado ao grupo social ao qual se identificam. Estes eram os principais
motivos para estarem em aula, o que não deixa de ser fator relevante ao seu desenvolvimento
emocional. Porém, não se caracterizam como fator motivacional intrínseco.
Motivações extrínsecas também relacionais, como a importância de estudar para um melhor
futuro, compreender sua relação com o corpo, melhoria da saúde também foram ressaltadas. As
motivações intrínsecas se caracterizavam pelo prazer de estarem nas aulas – de educação física –
sobretudo, porém de menor quantidade.
Durante a observação das aulas, foi percebido que todas as estratégias propostas pelos 6
professores tiveram como característica atitudes que condizem com um estilo promotor de
autonomia. As observações corroboraram as respostas apresentadas nos questionários respondidos,
tanto pelos professores quanto pelos alunos, estes visivelmente automotivados, fator necessário à
apreensão de um verdadeiro aprendizado.
CONCLUSÕES
O trabalho aqui proposto, resumo de uma pesquisa institucional finalizada numa
Universidade estadual carioca, residiu em compreender o possível impacto que o estilo
motivacional docente pode promover na concretização da aprendizagem por parte do aluno.
O referencial teórico adotado nos trouxe consistentes argumentos para corroborar a
importância de um estilo promotor de autonomia na promoção de alunos motivados
intrinsecamente, necessidade psíquica eficiente a aprender. Importante fator para se ter um aluno
motivado, afirmou Guimaraes et al (2004) é proveniente da personalidade e das estratégias
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diferenciadas utilizadas pelo professor. Se este busca o desenvolvimento da autodeterminação
discente, potencialmente fomenta três necessidades psicológicas básicas do indivíduo.
A Teoria da Autodeterminação – aporte teórico da pesquisa – corroborou que um aluno
ouvido, ativo no processo de aprender e motivado pelo seu professor, sobretudo intrinsecamente,
tem maior facilidade na obtenção de novas aprendizagens de forma significativa.
A partir da pesquisa empírica realizada, inferimos que 4 dos 6 professores analisados se
mostraram mais promotores de autonomia, enquanto estilo motivacional. Acreditamos que por
consequência, a maioria dos alunos se mostrou motivado durante as aulas, apresentando tanto
fatores intrínsecos (prazer durante as estratégias didáticas) quanto extrínsecos (a importância de
estar com os amigos e de estar em grupo no momento das aulas). Não foram evidenciados nem
scores e nem atitudes amotivadas durante a pesquisa.
Relembramos, por fim, que a pesquisa teve como objetivo final repensar o papel da escola
quanto às atividades propostas direcionadas aos alunos, à promoção da autonomia discente e ao
impacto que o estilo docente motivacional pode ter na apreensão de novos e relevantes saberes
interculturais.
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ANEXO
Quadro 1. Scores professores apresentados no questionário Problemas na escola (Deci et al, 1981).
ESTILO/

Altamente

PROFESSOR

controlador

Moderadamente
controlador

Moderadamente
promotor da
autonomia

Altamente
promotor de
autonomia

Característica
Dominante
(+) altamente

Prof.1

1

1

2

4

Promotor de
autonomia
(+) altamente

Prof.2

0

1

3

4

promotor de
autonomia
(+) moderadamente

Prof.3

0

0

6

2

promotor de
autonomia
(+) altamente

Prof.4

0

0

1

7

promotor de
autonomia
(+) moderadamente

Prof.5

0

1

5

2

promotor de
autonomia
(+) altamente

Prof.6

0

1

3

4

promotor de
autonomia

Resumo
De forma dicotômica às teorias tradicionais pedagógicas, estudos recentes (Kobal, 1996, Deci e Ryan,
1985, Guimaraes e Boruchovitch, 2004) ratificam a intrínseca relação entre características didáticas
docentes e a autodeterminação do aluno em assimilar e acomodar novas aprendizagens. Aportadas no
que conceituam como Teoria da Autodeterminação, Guimaraes e Boruchovitch, (2004) afirmam que é a
existência de necessidades psicológicas básicas que movem o ser humano a aprender, e estas podem ser
incitadas ou não pelo professor em sala de aula. Nesse sentido, apresentamos uma pesquisa empírica,
qualitativa, visando compreender a influência do estilo motivacional docente (Deci et al, 1981) no grau
motivacional dos alunos durante suas aulas em duas escolas públicas alocadas no município do Rio de
Janeiro. Seis professores e 24 alunos responderam aos questionários Problemas na escola (Deci et al, 1981)
e o proposto por Kobal (1996) e, posteriormente, foram observados em ação durante suas práticas
docentes. Foi evidenciado que ambos professores tendiam a um estilo motivacional direcionado à
promoção da autonomia discente durante as atividades propostas, o que, segundo a Teoria da
autodeterminação fomentaria maior desenvolvimento de motivações intrínsecas, por parte dos alunos. No
entanto, os alunos apresentavam motivações tanto intrínsecas – desejo autônomo por aprender - como
extrínsecas - era mais importante estar com os amigos do que o aprendizado em si -, em ambos os
grupos. Por fim, foi ressaltado que talvez o estilo motivacional docente mais promotor de autonomia
fosse o responsável por não haver amotivação durante as aulas observadas, o que corrobora a Teoria da
autodeterminação, aporte teórico adotado pela pesquisa, e o pressuposto de que quando levamos em conta
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a individualidade identitária e cultural dos alunos estes se sentem atores ativos e automotivados a
aprender.
Palavras-chave: didática; estilo motivacional; psicologia; formação docente.
EDUCAÇÃO EM/PARA OS DIREITOS HUMANOS: A INFLUÊNCIA DA FORMAÇÃO
ACADÊMICA NA PRÁTICA DOCENTE
Julia Wassermann Guedes – COLÉGIO PEDRO II

INTRODUÇÃO
O presente artigo apresenta um recorte de uma dissertação de mestrado, defendida no
programa de educação de uma universidade privada da cidade do Rio de Janeiro. Na dissertação,
foram entrevistadas cinco educadoras que se identificavam como educadoras em/para os direitos
humanos. O objetivo foi compreender como a história de vida (aspectos da vida pessoal, da
formação acadêmica e da trajetória profissional) de educadoras comprometidos com esta
perspectiva influenciaram e marcaram e/ou se articularam com suas práticas educativas. Utilizando
parte dos dados empíricos da dissertação, o recorte escolhido para o presente trabalho destacará a
influência da formação acadêmica na vida dessas educadoras. Ou seja, como sua formação
acadêmica, seja inicial ou continuada, incidiu sobre seu olhar sensível às diferenças em sala de aula.
Para tal, este artigo será dividido em quatro partes, além desta introdução. No primeiro
momento, será apresentada a definição de educação em/para os direitos humanos utilizada por nós e
sua relação com a perspectiva intercultural crítica, bem como as referências teóricas adotadas. Em
seguida, explicada a metodologia escolhida e as cinco entrevistadas serão brevemente apresentadas.
No terceiro momento, compreenderemos a relação da formação acadêmica com a prática docente
evidenciada. Por último, traçaremos algumas considerações finais.
EDUCAÇÃO EM/PARA OS DIREITOS HUMANOS E INTERCULTURALIDADE
Observando diversas práticas docentes é possível afirmar que há diversos tipos de ser/fazer
docente. Algumas práticas são mais conservadoras e tradicionais e outras mais inovadoras,
interessadas na formação crítica de suas educandas. Essa diferença se dá a partir dos diferentes
processos formativos vividos por cada educadora para desenvolver suas práticas educativas. Para
além da educação formal, institucionalizada, há outras vivências ao longo de suas vidas que
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interferem em suas práticas pedagógicas. Contudo, como dito anteriormente, neste artigo nosso
interesse concentra-se nos processos formativos ocorridos no âmbito da educação formal.
Entre as mais variadas práticas pedagógicas, o trabalho pedagógico na perspectiva da
educação em/para os direitos humanos pode ser considerado uma dessas possibilidades de inovação
e de ressignificação do papel da escola e da professora.
Segundo Candau (2008), há dois enfoques que servem de referencial para a educação
em/para os direitos humanos. “O primeiro, marcado pela ideologia neoliberal, tende a ver a
preocupação com os direitos humanos como uma estratégia de melhorar a sociedade dentro do
modelo vigente” (CANDAU, 2008, p. 89), já o segundo enfoque, parte de uma visão dialética e
contra-hegemônica, em que os direitos humanos são vistos como mediações para a construção de
um projeto alternativo de sociedade: inclusivo, sustentável e plural. Enfatiza uma cidadania
coletiva, que favorece a organização da sociedade civil, privilegia os atores sociais comprometidos
com a transformação social e o empoderamento dos grupos sociais e culturais marginalizado.
(CANDAU, 2008, p. 89).
Pensaremos a partir do segundo enfoque destacado por Candau (2008), em que a educação
em/para os direitos humanos está sendo compreendida como promotora de transformações sociais.
É importante ressaltar isto, pois é comum que, quando citada por professoras, a educação em/para
os direitos humanos seja compreendida apenas como uma educação em valores, sem que haja
qualquer reflexão sobre a “dimensão política e estrutural dos problemas da sociedade” (CANDAU,
2008, p. 45). Não significa dizer, aqui, que a educação em valores não seja necessária, mas sim,
explicitar a ideia de que ela é apenas um dos aspectos da educação em/para os direitos humanos, já
que, educar nesta perspectiva pressupõe uma disposição da equipe escolar em compreender a escola
como espaço potencial de transformação, não só a nível micro das relações interpessoais, mas a
nível macro.
Candau (2008, p. 54) também defende o reconhecimento e o diálogo, na educação em/para
os direitos humanos, quando estabelece uma relação com a perspectiva intercultural. “A perspectiva
intercultural quer promover uma educação para o reconhecimento do outro, o diálogo entre os
diferentes grupos socioculturais.” Neste sentido, de forma geral, as pesquisas de Vera Candau sobre
educação em direitos humanos, pautadas em uma perspectiva intercultural, foram fundamentais
para o desenvolvimento desta pesquisa.
Nesse sentido, é possível estabelecer diversas relações entre educação em/para os direitos
humanos e a perspectiva da interculturalidade crítica. Nossa defesa é a de que a educação em/para
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os direitos humanos só é possível se construída através das lentes da interculturalidade crítica.
Refletir sobre interculturalidade pressupõe pensarmos em um conceito de cultura baseado na ideia
de que as culturas são sempre dinâmicas e, através das relações de poder e significações, estão na
centralidade da organização das sociedades.
Partindo desse pressuposto em relação ao conceito de cultura, nossa concepção de
interculturalidade está inserida na compreensão sobre multiculturalismo. Há várias possibilidades
de se pensar/agir no mundo multicultural. É possível (não desejável, nem tolerável) ser intolerante
às diferenças, aniquilando-as; ser assimilacionista, aceitando as diferenças desde que os oprimidos
se adequem à cultura dominante, sem questionar a ordem vigente; ou ser diferencialista, propondo a
separação das culturas diferentes, em guetos, para que sejam preservadas na sua forma
“original”/”pura”. Nem intolerante, nem assimilacionista, nem diferencialista, há a alternativa da
interculturalidade, que entendemos ser coerente para se pensar a educação em/para os direitos
humanos.
Segundo Candau (2014) há três concepções de interculturalidade apresentadas por Catherine
Walsh (2009), que são a relacional, a funcional e a crítica. A primeira refere-se basicamente ao
contato e intercâmbio entre culturas e sujeitos socioculturais, entre suas distintas práticas, saberes,
valores e tradições. Esta concepção tende a reduzir as relações interculturais ao âmbito das relações
interpessoais e minimiza os conflitos e a assimetria de poder entre pessoas e grupos pertencentes a
contextos culturais diversos. No que diz respeito às outras duas posições, tendo como referência
Fidel Tubino (2004), filósofo peruano, a Walsh (2009, p. 22) descreveu e discutiu a
interculturalidade funcional e a crítica:
Enquanto que a interculturalidade funcional assume a diversidade cultural como eixo
central, apontando seu reconhecimento e inclusão dentro da sociedade e do Estado
nacionais (uni nacionais por prática e concepção) e deixando por fora os dispositivos e
padrões de poder institucionalestrutural – que mantêm a desigualdade -, a
interculturalidade crítica parte do problema do poder, seu padrão de racialização e a
diferença (colonial, não simplesmente cultural) que foi construída em função disso. O
interculturalismo funcional responde e é parte dos interesses e necessidades das
instituições sociais; a interculturalidade crítica, pelo contrário, é uma construção de e a
partir das pessoas que sofreram uma histórica submissão e subalternização.

Dessa forma, a interculturalidade crítica, que compreende as culturas como dinâmicas e em
constante processo de transformação, é uma possibilidade de ação num mundo multicultural que
aposta na convivência entre as diferenças, mas questionando as relações de poder existentes nas
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sociedades multiculturais, como, por exemplo, as imposições sociais, econômicas, culturais dos
grupos hegemônicos. Ou seja, a perspectiva intercultural crítica propõe uma relação dialógica entre
as diferenças, mas de forma que as relações assimétricas de poder sejam colocadas em xeque,
através da exposição dos conflitos existentes. A intenção é que esses conflitos sejam
potencializados no sentido de ouvir as vozes dos até então subalternizados e silenciados pelos
grupos hegemônicos. A intenção, então, é que os conflitos não sejam “abafados” através de
mecanismos de coesão social que romantizam as relações entre os diferentes grupos, como se
nessas relações não houvesse opressão de um pelo outro.
Essa perspectiva intercultural pode ser compreendida em diversas esferas da sociedade. Uma
dessas esferas é a educacional. Sendo assim, qual a relação da educação intercultural crítica com a
educação em/para os direitos humanos? A perspectiva com a qual nos identificamos compreende
que a educação em/para os direitos humanos deve assumir um caráter intercultural.
Nesse sentido, consideramos uma visão dialética da relação entre igualdade e diferença
como um caminho coerente para se trabalhar com a diversidade. Ao invés de se pensar em afirmar
um polo e negar o outro, pensa-se a igualdade na diferença, afinal, “a igualdade não está oposta à
diferença e sim à desigualdade” (CANDAU, 2012, p. 144). Dessa forma, a educação em/para os
direitos humanos na perspectiva intercultural não quer “nem padronização, nem desigualdade. E
sim lutar pela igualdade e pelo reconhecimento das diferenças” (CANDAU, 2012, p. 144).
Dessa maneira, a educação em/para os direitos humanos, em uma perspectiva intercultural
crítica, tem como premissa o contato entre as diferenças constitutivas do cotidiano escolar, de forma
a questionar as verdades absolutas e os preconceitos impostos dos grupos hegemônicos. É uma
perspectiva que rompe com o olhar apaziguador (mas mantenedor da hegemonia) da tensão e do
conflito escolar e o desloca para um olhar potencializador dessas tensões e conflitos, afinal, é
através das tensões e dos conflitos, do debate entre as diferenças que formas hegemônicas são
questionadas e novas formas de entender o mundo são construídas.
Por isso, a interculturalidade crítica é compreendida por Walsh (2009, p. 14) como uma
(...)

ferramenta

pedagógica

que

questiona

continuamente

a

racialização,

subalternização, inferiorização e seus padrões de poder, visibiliza maneiras diferentes
de ser, viver e saber, e busca o desenvolvimento e criação de compreensões e
condições que não só articulam e fazem dialogar as diferenças num marco de
legitimidade, dignidade,igualdade, equidade e respeito, mas que também – ao mesmo
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tempo – alentam a criação de modos “outros” – de pensar, ser, estar, aprender, ensinar,
sonhar e viver que cruzam fronteiras.

METODOLOGIA E APRESENTAÇÃO DAS EDUCADORAS
Compartilhamos com Lelis (2001, p. 41) a ideia de que “nenhuma (história de) vida é
simplesmente uma trajetória isolada.” Partindo desse princípio, a metodologia de história de vida
auxilia a compreender quais foram os elementos que mais marcaram a história de vida dessas
educadoras e como eles estão relacionados a outras histórias de vida e, dessa forma, como estão,
necessariamente, ligados a uma história coletiva. Aqui, fica evidenciada a tensão entre o particular e
o geral, entre o singular e o coletivo. Sem querer hierarquizar qualquer uma dessas categorias, é
importante compreender que, ao se conhecer o pequeno, o miúdo, o indivíduo, muito se pode
conhecer sobre o macro.
Refletindo sobre essa relação entre singular e coletivo, Souza (2014, p. 180) ressalta que
“ao agir na vida prática através das nossas escolhas, estamos também fazendo parte da construção
da história coletiva”.
Dessa maneira, começamos, então, a busca pelos entrevistados na ONG Novamerica, pela
importância que esta instituição representa para a educação em direitos humanos. O contato com a
instituição se deu através de educadoras conhecidas, que trabalham nessa ONG. Como elas são
formadoras desses educadores no que diz respeito à educação em/para os direitos humanos,
considerou-se que elas tinham capacidade e autoridade para indicar sujeitos que atuem nessa
perspectiva. Após revisar a literatura sobre história de vida percebemos que seria razoável optar por
entre 5 e 7 entrevistas, já que, geralmente, as entrevistas de história de vida tem uma duração
bastante longa. Diante disso, conseguimos o contato de 7 educadoras (professoras e orientadoras
pedagógicas). Dos 7, 6 me responderam, mas somente 5 seguiram adiante com as entrevistas,
conforme demonstrado no quadro em anexo.
FORMAÇÃO ACADÊMICA E PRÁTICA DOCENTE
A presente pesquisa não tinha como intenção inicial traçar um perfil das educadoras que se
identificam com a educação em direitos humanos. Contudo, mesmo trabalhando com um número
pequeno de entrevistas, foi possível entrelaçar alguns aspectos comuns às diferentes narrativas. A
formação acadêmica foi algo bastante mencionado e enfatizado por Paulo, Elisa, Ana e Aline.
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Elisa citou constantemente a relação com a Igreja e com a mãe ao longo da entrevista, mas
também deu ênfase ao que aprendeu sobre Direitos Humanos com os professores da Universidade
onde curou Pedagogia: “É claro que o fato de ter sido formada [nessa universidade] e ter feito
disciplinas com os professores que você conhece me motiva a olhar pra isso quando eu tô em sala
de aula”
Paulo falou bastante sobre sua formação acadêmica, mas, ao final, fez algumas ponderações
em relação à formação acadêmica e a outros aspectos da história de vida: “(...) por mais que eu
tenha sempre me preocupado em ler, estudar... com a formação, com a pós, com o mestrado, com
grupo de pesquisa visando o doutorado (...) talvez seja mais importante do que a formação ou até do
que estudo eu acho que atitude psicológica em relação àquelas pessoas, o fato de você ter empatia
com alguém que tá sofrendo, com alguém que tá se dando mal, com alguém que tá triste.” E
prossegue dando uma ênfase importante à formação acadêmica e aos encontros profissionais que
vamos tendo ao longo da nossa trajetória no magistério: “Então eu acho que a questão é isso, um
pouco da história de vida, um pouco da personalidade e um pouco da formação também. Queira ou
não, lá na UNIRIO eu tive contato com alguns professores que tinham um pouco mais dessa
preocupação com a questão social, por exemplo, né. Profissionais com os quais você encontra, por
exemplo, lá na ONG Novamerica. Eu me lembro que eu fui numa formação pra combater
intolerância, promover, né, a tolerância (...) Aí a gente vê, a gente vai se identificando com alguns
profissionais e não se identificando com outros. E aí a gente vai vendo aquilo que a gente quer ser e
aquilo que a gente não quer ser.”
Ana nos conta sua história de vida, estabelecendo diversas relações com as temáticas de
religião, igreja, família, presença materna e também nos apresenta reflexões sobre sua experiência
na academia: “(...) entendi um pouco que o mundo da academia é um outro mundo, com linguagem
própria, um exercício próprio e uma militância própria também. Você tem que tá escrevendo artigo,
você tem que tá lendo não sei o que é aquilo de forma metodológica. E eu tenho uma parte de
formação acadêmica, mas uma formação muito também... Autodidática, né? Muita coisa do que eu
li, do que eu pesquisei é muito mais pela minha intuição, a necessidade de pensar e refletir sobre... o
tema da violência...”. Ainda pensando sobre o ato de pesquisar, Ana relaciona pesquisa com
transformação “(...) colocar sua pesquisa a serviço de não só observar, mas de interagir com seu
objeto de pesquisa, de ir lá e mexer com aquilo não só olhar a realidade, analisar e construir uma
hipótese sobre ela, a hipótese ela é construída na relação daquela realidade e na perspectiva de
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transformação dela. Então, eu me encanto muito mais pela academia ou por esses espaços de
reflexão por essa capacidade de te deslocar do senso comum mesmo, entendeu?”
Aline fala bastante sobre sua relação com a família, que sempre a incentivou a estudar e,
apesar de ter passado por algumas dificuldades ao longo da adolescência, o valor que sempre
conferiu aos estudos rendeu-lhe boas opções de caminhos a seguir em sua vida. Quando acabou o
Ensino Médio, queria prestar vestibular. Uma amiga sua encontrou um anúncio de um prévestibular organizado pelo Frei Davi1. Aliás, o convite dessa amiga e o encontro com o Frei Davi,
foram dois aspectos muito importantes para sua vida. “(...) É engraçado porque a Juliana não
continuou no pré-vestibular e nem chegou a fazer graduação, mas foi ela que originou tudo isso
porque foi ela que foi a pessoa que viu no jornal, que me chamou (...)Uma diferença muito grande
na minha vida, antes e depois do pré-vestibular. (risos).” Continua, então, narrando sobre o prévestibular, destacando a importância que teve em sua vida como um todo: “(...) eu acho que, assim,
isso do pré-vestibular, mudou muito a minha vida. Mudou, não só a minha vida de ter ido pra
graduação, mas assim, como cidadã também. No pré-vestibular que eu aprendi que eu tinha que
lutar...”.
Importante ressaltar que a narrativa delas enfatiza a relevância da formação acadêmica para
sua identificação enquanto educadoras em/para direitos humanos mas, ao mesmo tempo, apresentanos outros elementos para além da formação acadêmica que também foram fundamentais. Sobre
este tema, problematizam Candau et al. (2013, p. 69),
Quando realmente começa essa formação? Vem se afirmando entre os especialistas da área
que esta formação começa muito antes. (...) Sendo assim, um componente fundamental da formação
de professores na perspectiva da Educação em Direitos Humanos supõe oferecer situações em que
se explicitem os modelos educativos por eles vivenciados, através de relatos de história de vida e
experiências escolares, e sua análise crítica à luz da perspectiva histórico-crítica dos Direitos
Humanos.

Frei David é frade franciscano, “há mais de 20 anos dedica-se a trabalhos populares, sobretudo na área da educação
para carentes e afrodescendentes”, sendo criador do Pré-Vestibular para Negros e Carentes (PVNC). “Atualmente tem
se destacado como uma das principais figuras do cenário nacional no debate sobre Políticas de Ações Afirmativas para
afrodescendentes nas Universidades Públicas. Destacou-se efetivamente na implantação e solidificação do sistema de
Cotas na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (RJ).” Informações retiradas do site http://prounista
sinacao.blogspot.com.br/2008/04/quem-frei-davi.html acesso em 28/05/2018.”
1
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Maria narra sua trajetória acadêmica, mas não faz nenhum destaque que pareça ser
relevante sobre essa temática, a não ser quando cita as oficinas oferecidas pela ONG Novamerica,
que, aliás, foram fundamentais para que repensasse muitos de seus paradigmas.
Pensando em formação acadêmica, o contato dessas educadoras com a Novamerica,
enquanto formação continuada, foi citado por todas como algo que influencia seu modo de pensar o
mundo e a prática docente. Sobre a formação oferecida pela ONG, Candau et al. (2013, p. 85)
afirmam que, “Os programas de formação que defendemos focalizam grupos específicos, de
número reduzido, e supõem processos sistemáticos com uma duração que permita mudanças
significativas de mentalidades, atitudes, valores e comportamentos”.
CONCLUSÕES
Como dito anteriormente, a pesquisa realizada abordou diferentes aspectos da vida das
educadoras que as influenciaram a ter uma prática pedagógica na perspectiva da educação em/para
os direitos humanos. A partir dos trechos retirados dos relatos das educadoras, apresentados no item
anterior, é possível afirmar a importância da formação acadêmica, seja inicial ou continuada, para a
identificação da maioria das entrevistadas enquanto educadoras em/para os direitos humanos.
Elisa e Paulo falaram sobre o contato com conteúdos específicos sobre direitos humanos que
fizeram com que eles tivessem um olhar diferenciado quando entraram em sala de aula. Ana e Aline
não falaram sobre conteúdos, mas destacaram que o fato de terem acessado à universidade, tendo
contato com a academia, fez com que elas compreendessem melhor a luta por garantias de direitos.
Todas as educadoras destacaram a importância da formação continuada, mais especificamente, os
aprendizados que tiveram ao conhecerem a ONG Novamerica.
Nesse sentido, compreendemos a importância de se lutar, em primeiro lugar, por uma
formação acadêmica, seja inicial ou continuada, para todas as educadoras e, em segundo lugar, mas
não menos importante, consideramos extremamente relevante uma formação que seja
comprometida com a educação em/para os direitos humanos.
Evidente que reconhecemos os desafios da educação de uma forma geral em nosso país, que
se refletem na formação em educação em/para os direitos humanos, mas não poderíamos deixar de
ressaltar a necessidade de se lutar por uma formação de professoras que seja comprometida com a
educação em/para os direitos humanos.
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Resumo
O presente artigo apresenta um recorte de uma dissertação de mestrado, defendida no programa de
educação de uma universidade privada da cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa realizada aborda
temática relacionada com uma educação em direitos humanos comprometida com a valorização das
diferenças entre os seres humanos e com o combate cotidiano ao preconceito e à discriminação. O
objetivo da pesquisa foi compreender como a história de vida, ou seja, aspectos da vida pessoal, da
formação acadêmica e da trajetória profissional de educadoras comprometidas com esta perspectiva,
influenciaram e marcaram e/ou se articularam com suas práticas educativas. Este artigo, então, irá
destacar apenas o aspecto da formação acadêmica e sua influência na prática docente. Qual a
importância da formação acadêmica inicial e continuada para essas educadoras se identificarem como
educadoras em direitos humanos? A metodologia de pesquisa adotada foi a de história de vida, que
privilegia uma abordagem qualitativa e utiliza, prioritariamente, a entrevista semiestruturada como
instrumento de coleta de dados. Nesse sentido, através da indicação disponibilizada pela ONG
Novamerica, especializada na formação de professores em direitos humanos, selecionamos e
entrevistamos quatro educadoras e um educador que se identificam com a perspectiva educacional
acima destacada. Como referencial teórico, privilegiamos as contribuições de Lelis (2001), Souza (2014),
no que diz respeito à metodologia de história de vida; dialogamos, principalmente, com Candau (2007,
2008, 2014) no que diz respeito às reflexões sobre educação em direitos humanos e com Walsh (2009) e
Tubino (2004), quando relacionamos educação em direitos humanos com interculturalidade crítica. Em
nossos achados, foi possível entrelaçar aspectos comuns às diferentes narrativas, bem como
especificidades de cada entrevistado.
Palavras-chave: educação em/para os direitos humanos; interculturalidade; formação acadêmica;
história de vida; prática docente.
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Resumo
Falar de formação de professores não é uma tarefa fácil, já que temos hoje uma vasta literatura que se
ocupa em estudar a temática. Assim, nesse painel, trazemos a proposta de pensar e repensar a relação
que cada um de nós, enquanto docentes, estabelecemos com nossos estudantes. De diferentes pontos
vistas, chegamos a mesma conclusão: nos constituímos enquanto professoras durante a relação
dialógica que estabelecemos com nossas crianças e com nossa formação em exercício. O sentido da
leitura e da escrita que cada indivíduo dá é o que nos dá pistas de qual caminho percorrer. Temos
apostado no exercício da escuta do Outro e do uso social da leitura e da escrita como possibilidade de
“ensinagem” do sistema de escrita alfabética. O primeiro trabalho aborda como os materiais didáticos
do Programa Nacional pela alfabetização na Idade Certa se apresentam como possibilidades para
prática pedagógica do professor alfabetizador mais eficaz. No segundo trabalho, é relatado a função
social que a escrita ocupa e o sentido que ela tem para uma criança em processo de alfabetização. E o
último texto, traz reflexões sobre as implicações éticas da escuta dos relatos de si de professoras
durante as pesquisas com os cotidianos. Desta forma, nossa intenção é colaborar com as questões do
campo a partir de nossas experiências enquanto professoras que estão em sala de aula e que também
trabalham com formação de professores inicial e continuada. Acreditamos que a partir do diálogo e da
reflexão de si e do outro é possível criar novas possibilidades de trabalho e de formação em exercício.
Palavras-chave: leitura; escrita; docência.
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES EM QUESTÃO: O PROGRAMA
NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COMO POSSIBILIDADE
Alessandra do N. S. Moraes – CAp-UFRJ
Ana Paula de Lanna – Prefeitura do Rio de Janeiro
Mônica Almeida – CAp-UERJ

INTRODUÇÃO
As discussões contemporâneas sobre a efetividade do ensino e aprendizagem da leitura e
escrita no contexto da escrita brasileira, especialmente, a partir das décadas de oitenta, noventa e
também dos anos dois mil, vêm apontando para questões relacionadas à preocupação com a evasão,
repetência e fracasso escolar, às dificuldades de aprendizagem dos alunos, sobretudo das camadas
populares, à necessidade de uma formação inicial e continuada de professores alfabetizadores mais
efetiva.
Essas discussões, em alguns momentos, ficaram polarizadas entre questões que envolviam o
objeto a ser ensinado e seu conteúdo e outras relacionadas a como ensinar de modo que a
aprendizagem pudesse se tornar mais significativa. Nesse contexto, vêm à tona concepções de
ensinar e aprender a ler e escrever e recomendações para a formação e a prática do professor
alfabetizador.
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Questionamentos são feitos, a cada época, sobre a efetividade de concepções e
recomendações de tal modo que, considerando-se o conteúdo do discurso educacional, têm-se a
impressão de que sem o “novo” nada se pode fazer. Esse “novo” pressupõe o rompimento com
alguma coisa anterior que ainda que desconhecida seja considerada tradicional ou equivocada.
No campo da alfabetização, serve como exemplo, os dilemas que envolvem o ensino do
Sistema de Escrita Alfabética (SEA) e as estratégias para que os alunos aprendam, especialmente,
as políticas públicas brasileiras em alfabetização que expressam em suas concepções e programas
os efeitos das discussões sobre o que e como ensinar.
Nesta perspectiva, é possível afirmar que o surgimento da escrita se deve a uma necessidade
social e o seu ensino está vinculado aos usos sociais da leitura e da escrita. Podemos dizer que numa
dimensão atemporal, as marcas que organizam o ensino da escrita, independentemente, de contexto
e época, as soluções que diferentes culturas têm encontrado para garantir o acesso dos seus
múltiplos sujeitos aos usos sociais da leitura e escrita, a possibilidade de programas de formação de
professores alfabetizadores reeditarem as marcas atemporais do ensino da leitura e da escrita
mantém-se ainda hoje.
Este texto – recorte de pesquisa de mestrado concluída em 2016 - tem como objetivo
apresentar alguns dados sobre a análise documental feita nos Cadernos de Língua Portuguesa do
ano de 2013, que compõem o Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC); quais
concepções/recursos metodológicos trazem os materiais com o objetivo de auxiliar a prática
pedagógica do professor; as discussões sobre o ensino do SEA.
O PNAIC foi escolhido como objeto de estudo porque, além de ser o programa mais recente
voltado para a formação continuada de professores alfabetizadores, é também o que, explicitamente,
se ocupa da ênfase na formação docente como estratégia para garantir que os direitos de
aprendizagem dos alunos sejam cumpridos. Além dos aspectos apontados, a partir da análise
realizada, também pode-se observar certo desconhecimento do documento por parte dos professores
alfabetizadores como assinalado no Caderno de Apresentação de Língua Portuguesa.
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES E A QUESTÃO DO FRACASSO
ESCOLAR
Mesmo com tantos investimentos em políticas públicas que se preocupam em garantir o
maior número de crianças alfabetizadas no Brasil, entendemos, a partir de diversos estudos da área,
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que ainda estamos longe de uma educação pública de boa qualidade. A educação pública brasileira
ainda não consegue garantir que grande parte da população seja alfabetizada na idade certa.
Face a esse dilema, estudos surgem na intenção de colaborar com a erradicação do
analfabetismo e a garantia de que o sujeito consiga se apropriar do Sistema de Escrita Alfabética
(SEA). Um desses campos de estudos é o da formação continuada que tem sido apresentada
também como uma possibilidade de superação das dificuldades que professores têm encontrado em
seu cotidiano no que se refere a aquisição da leitura e da escrita dos alfabetizandos.
Tardif (2002), em sua obra “Saberes Docentes e Formação Profissional’’, levanta questões
de extrema relevância sobre os saberes que servem de base ao ofício do professor. Afirma que o
saber docente não pode ser separado das outras vertentes que envolvem o ensino, nem dos estudos
do trabalho realizado pelo professor em sua prática diária. Ambos precisam caminhar juntos. O
saber docente está, intrinsicamente, ligado com a pessoa, sua identidade, sua experiência de vida,
sua história profissional, sua relação com os seus alunos e demais atores do convívio escolar.
Esse autor aponta alguns argumentos a respeito desse saber. Ressalta que o mesmo se
articula entre o social e o individual: é social, pois é comum a um grupo de professores que
possuem a mesma formação que evolui com o tempo e com as mudanças sociais. O professor
aprende a ensinar realizando o seu trabalho e refletindo sobre a sua prática diária, analisando sobre
os diversos modos ou formas que o saber pode ser compreendido e analisado (TARDIF, 2002).
Para Tardif (2002), “ensinar significa aprender a ensinar, a dominar progressivamente os
saberes docentes ao longo do tempo’’. O professor produz novos saberes sobre saberes
anteriormente recebidos. A transmissão de saberes e a aprendizagem vão além do processo
comunicativo. Faz-se necessário estabelecer um novo saber sobre aquilo que foi ensinado. O autor
nos sugere um repensar sobre nossas práticas e um equilíbrio entre o que é produzido e o que se faz
na prática.
A formação de professores tem provocado tensos e intensos debates em face, dentre outros
fatores, das configurações do trabalho docente na atualidade. Pesquisar sobre o professor
alfabetizador que está em sala de aula é uma possibilidade de analisar conhecimentos sobre a
prática docente considerando o que se ensina, como se ensina e a influência de sua prática cotidiana
para a aprendizagem do aluno.
Segundo Cruz e Magalhães (2017), o ato de ensinar envolve a ação especializada do
professor para promover a aprendizagem de seus alunos, a ação é especializada, pois aquele que a
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realiza necessita mobilizar saberes específicos, reconhecidos academicamente como base de
conhecimento profissional docente.
Para as autoras, a didática detém um conhecimento próprio, decorrente das teorizações sobre
saberes e fazeres referentes ao processo de ensinar e aprender. Ressaltam que “ensinar requer uma
variada e complexa constelação de saberes passíveis de diversas formalizações teórico-científicas,
científico-didáticas e pedagógicas. Sendo assim, estudar como esses professores têm transposto seus
conhecimentos para os respectivos alunos pode ser uma forma de compreender a situação de cada
aluno” (Cruz e Magalhães, 2017, p. 486).
Entende-se que o quê tem feito a diferença nas práticas docentes dos professores está no fato
do docente assumir que o “ensino não se restringe à noção arraigada de transmitir, expor ou
apresentar determinados conteúdos, significa reconhecer que o processo que o constitui pode
também envolver o trabalho do aluno e não só o do professor, em uma perspectiva de mediação,
diálogo, problematização e investigação” (Cruz e Magalhães, 2017, p.485).
Cruz e Magalhães (2017) apud Tardif, Lessard e Lahaye (1991), afirmam que o saber
docente é plural e amalgamado, abarcando saberes da formação profissional, saberes disciplinares,
saberes curriculares e saberes experienciais.
É necessário que o professor, para ensinar, se ocupe e se preocupe com os fundamentos da
sua prática, ou seja, com a didática. A didática constitui um importante domínio de conhecimento
para a formação e a prática do professor sobre as relações estabelecidas para ensinar e aprender
(CRUZ E MAGALHÃES, 2017).
Desse modo, o professor que pensa, repensa e reflete, diariamente, sobre sua prática tem
mais condições de obter êxito no processo de ensino-aprendizado dos seus alunos. Para Cruz e
Magalhães (2017), o bom professor é aquele que explica bem o conteúdo, envolve os alunos nesse
processo e os acompanha durante os trabalhos, de modo a verificar se eles aprenderam ou não
aquele conteúdo. O professor não deve escolher um ou outro desses fatores para seu trabalho, mas
precisa realizar uma combinação entre eles, considerando cada contexto em sala de aula (CRUZ E
MAGALHÃES, 2017).
A prática docente é um constante exercício de reflexão que leva em conta as experiências
vividas nas ações docentes. Desse modo, programas de formação de professores em serviço devem
ser vistos como uma oportunidade para o docente refletir sobre sua prática, trocar conhecimentos e
aprender novas práticas de ensino.
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Como afirma Tardif (2007, p. 17),
Embora os professores utilizem saberes, essa utilização se dá em função do seu
trabalho e das situações, condicionamentos e recursos ligados a esse trabalho. Em
suma, o saber está a serviço do trabalho. Isso significa que as relações dos professores
com os saberes nunca são relações estritamente cognitivas: são relações mediadas pelo
trabalho que lhes fornece princípios para enfrentar e solucionar situações cotidianas.

Desta forma, sendo o PNAIC, uma política pública de formação continuada para professores
alfabetizadores, podemos dizer que o programa se apresenta como possibilidade de auxílio para que
os docentes participem dessa formação repensando suas práticas tendo como objetivo proporcionar
sucesso a seus alfabetizandos.
O PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA: RECURSOS PARA
PRÁTICA DO PROFESSOR ALFABETIZADOR
Nesse item pretendemos apresentar uma caracterização do Programa Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), seu contexto histórico, a estrutura dos cadernos de Língua
Portuguesa e a perspectiva de ensino do Sistema de Escrita Alfabética (SEA). Cabe ressaltar que
aqui não se almeja discutir a proposta do PNAIC numa perspectiva político-social, mas expor e
refletir, ainda que em linhas gerais, sobre as contribuições que os cadernos analisados trazem para o
ensino do SEA possibilitando, consequentemente, a aquisição da leitura e da escrita do aluno e a
reflexão da prática pedagógica do professor.
O PNAIC se ocupa de uma forma mais precisa, entre os programas de formação continuada
de professores alfabetizadores, com o ensino do Sistema de Escrita Alfabética (SEA). Há décadas
os índices de fracasso escolar na alfabetização são inaceitáveis e as medidas tomadas no âmbito dos
sistemas públicos vêm tentando contribuir para transformar esse quadro de forma significativa.
Como aponta Viana (2009), a partir dos anos 80, com as contribuições da psicologia, um
processo de conscientização sobre essa questão se inicia, considerando e valorizando o fato de que
as oportunidades de participação em práticas sociais de leitura e escrita contribuem decisivamente
para o repertório de conhecimentos linguísticos do aluno.
Uma das contribuições da psicologia que ganhou importância neste aspecto foram os
trabalhos desenvolvidos por Ferreiro e Teberosky (1986) em a “Psicogênese da Língua Escrita”, por
defender um tempo de aprendizagem escolar adequado às reais condições do aluno e por defender a
organização da escolaridade em ciclos (VIANA, 2009).
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Segundo o Caderno de Língua Portuguesa, ano 1, unidade 1, a proposta de ciclos, portanto,
passou a representar uma nova e exitosa saída para a erradicação do fracasso escolar da
alfabetização. Porém, após ser implementada constatou-se que a proposta trabalhada isoladamente,
não dava conta de mudar esse quadro. Os alunos continuavam concluindo o primeiro segmento sem
dominar o Sistema de Escrita Alfabético (SEA), eram aprovados automaticamente no final do ano e
os dados ainda revelavam altos índices de baixo desempenho escolar (BRASIL, 2012a).
Chegou-se, então, a conclusão de que os investimentos não deveriam ser feitos apenas no
aluno, mas também era preciso investir na formação tanto inicial quanto continuada dos
professores. Desta forma, essa formação passa a ser assumida como uma política pública e investir
nela torna-se uma das prioridades da educação brasileira (BRASIL, 2012a). Ressaltando que o que
se espera é garantir ao aluno uma aprendizagem significativa e, consequentemente, a redução dos
índices de fracasso escolar.
Vem-se implementando no Brasil um conjunto expressivo de iniciativas, cujos resultados,
decorrentes do monitoramento dessas ações, apontam tanto a ruidosa conquista de alguns avanços,
quanto o agravamento de muitos problemas históricos (MORTATTI, 2013). Os investimentos
pretendem reverter o quadro brasileiro onde muitos alunos concluem o ciclo destinado à sua
alfabetização sem estarem plenamente alfabetizados. Um problema que compromete gravemente o
desenvolvimento do aluno enquanto cidadão crítico.
Nesta perspectiva, destaca-se o PNAIC, criado em 2012 e implementado a partir de 2013 até
os dias atuais, que compõe o conjunto de políticas públicas voltadas para a alfabetização escolar. O
programa surge como um compromisso formal, assumido pelo governo federal, estados e
municípios, para assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade ao
final do 3º ano do ciclo de alfabetização. Portanto, visa contribuir para a diminuição do fracasso
escolar na alfabetização, uma vez que tem como intuito oferecer recursos teóricos e didáticos aos
professores alfabetizadores e garantir a reflexão sobre as práticas pedagógicas destes professores,
acreditando ser um caminho para a garantia da aprendizagem do aluno (BRASIL, 2012a).
Especificamente no que diz respeito aos principais objetivos do programa, estes apontam
para “que os alunos até oito anos de idade compreendam o funcionamento do sistema de escrita
alfabética; dominem as correspondências grafofônicas, mesmo com poucas convenções ortográficas
irregulares e poucas regularidades que exijam conhecimentos morfológicos mais complexos; e
sejam fluentes em leitura e dominem as estratégias de compreensão e de produção de textos
escritos” (SITE DO PNAIC, ABA ENTENDENDO O PACTO).
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O Caderno de Apresentação do Programa indica que, para operacionalizá-lo foram
constituídos como eixos de atuação a formação continuada presencial para os professores
alfabetizadores e seus orientadores de estudo, os materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio
pedagógico, jogos e tecnologias educacionais; as avaliações sistemáticas e gestão, o controle social
e a mobilização, na intenção de alcançar todas as esferas que influenciam/determinam o processo de
ensino aprendizagem (BRASIL, 2012a).
O programa apresenta como eixo principal a formação continuada de professores
alfabetizadores, que tem como foco “refletir de forma aprofundada sobre algumas estratégias [...]
que podem contribuir para o incremento das aprendizagens das crianças, considerando e respeitando
suas necessidades, desejos e particularidades ou singularidades” (BRASIL, 2012a, p.6). Como
proposto nesse caderno, esse processo de reflexão ocorre entre as equipes pedagógicas e suas
secretarias de educação.
Um dos pontos que merece destaque no contexto da proposta do PNAIC, expressa no
Caderno de Apresentação, é o fato de que embora o foco da formação seja o professor, o que as
ações pretendem de fato, é que esse professor, melhor instrumentalizado, possa garantir que os
direitos de aprendizagem do aluno sejam cumpridos.
O PNAIC utiliza como recurso didático para formação dos professores alfabetizadores
participantes do curso, o que chama de “cadernos de formação”. Esses cadernos estão organizados
por ano de escolaridade e se destinam aos professores que atuam no primeiro, segundo e terceiro
anos do ciclo de alfabetização. Cada caderno é composto por oito unidades com temáticas similares,
mas com focos de aprofundamentos distintos. As temáticas similares de cada unidade se repetem
em todos os cadernos, o que difere é o ano de escolaridade a que se destina.
Na análise realizada, o que chama atenção a respeito das temáticas é que iniciam tratando de
questões relacionadas às concepções de alfabetização, ressaltam a necessidade do planejamento,
abordam o processo de ensino do SEA e trazem indicações para a prática docente e para a
avaliação. A partir da leitura dos cadernos de Língua Portuguesa dos três anos de escolaridade, foi
possível inferir que há uma intenção de que todo o processo de alfabetização seja único e
interligado, uma vez que nos cadernos existem textos que tratam das temáticas acima mencionadas,
ressaltando que em cada ano é necessário o investimento em questões tanto de concepção,
planejamento, práticas docentes e procedimentos de avaliação. Os cadernos ressalvam que não são
processos separados ou que devem acontecer em apenas um ano do ciclo de alfabetização, mas que
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precisam acontecer em todos os anos, simultaneamente, com níveis de aprofundamento de acordo
com o ano de escolaridade.
No conjunto dos cadernos acima citados, foi possível observar que o material elaborado para
todos os anos de escolaridade apresenta a mesma sequência organizativa. Pode-se inferir que a
organização dos textos ao longo dos cadernos poderá facilitar a leitura do professor que faz a
formação. Acredita-se que essa disposição contribuirá para uma busca específica, uma vez que, o
professor que participa da formação pode optar em como vai ler e se apropriar do material utilizado,
sendo possível fazer a leitura dos cadernos de forma contínua ou por segmentos de acordo com seus
interesses e necessidades.
Observa-se que o material do Pacto oferece indicações de atividades, sugestões de leitura,
sugestões bibliográficas, tanto para trabalhar com as crianças, quanto textos teóricos para os
professores, relatos de experiência para o ensino e a aprendizagem do SEA evidenciando a ideia de
domínio e uso do sistema. Corrobora-se, com isso, a ênfase na utilização de dispositivos de leitura
do cotidiano, especialmente aqueles “que circulam em diversos grupos sociais, no dia a dia, como
recurso didático” (BRASIL, 2012b, p.14) de textos com a facilidade de ensino e aprendizagem dos
sistemas notacionais das línguas.

Espera-se, então¸ que ao se apropriar da aprendizagem do

sistema, o aluno seja capaz de participar das práticas de letramento, a partir da leitura, compreensão
e produção de textos escritos. Após a análise desses materiais, podemos dizer que ao aprender o
SEA fica sublinhada a ideia de domínio e uso, ratificando, assim, a ênfase no uso de dispositivos de
leitura do cotidiano, tanto para o ensino quanto para a aprendizagem do SEA.
De acordo com os cadernos analisados e a perspectiva defendida pelo Pacto, acredita-se que
é possível e adequado ensinar o SEA permitindo que os aprendizes vivam práticas de leitura e de
produção de textos nas quais vão incorporando aqueles conhecimentos sobre a língua escrita.
Pode-se inferir que esse processo de considerar textos do cotidiano como material didático
para o ensino da escrita era utilizado desde as civilizações sumérias, egípcias, gregas, latino
americanas até os dias de hoje. A preocupação estava sempre em aproximar as questões reais a
necessidade do cotidiano dos alunos, isto é, eram, à época, listas de
coisas reais, como no caso dos vocabulários, enciclopédias, textos bíblicos, entre outros.
Desta forma, é possível concluir que as ideias que estruturam os textos analisados pertencem e
repetem as marcas da trajetória histórica do ensino do SEA, como por exemplo, o uso de textos de
coisas reais, de palavras conhecidas, lista de nomes do cotidiano, cópia, memorização, ensino da
escrita a partir do nome, atividades criadas a partir de uma palavra ou frase de interesse do aluno ou
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do grupo. Tais marcas históricas aparecem com uma proposta de ensino do SEA que tenha sentido e
significado para o aluno e que incorpore as práticas sociais de leitura e escrita.
Destaca-se também a importância de se definir o objeto de ensino, tomando-se por
referência as práticas sociais de leitura e escrita. Para isso, é preciso considerar que a aprendizagem
da leitura e da escrita precisa ser desenvolvida em situações que sejam significativas para os alunos.
Torna-se relevante, portanto, propor atividades diversificadas que possam favorecer a análise da
escrita alfabética e a participação em diferentes práticas de leitura e produção de textos (BRASIL,
2012l).
A partir da análise dos textos, que compõem os cadernos de Língua Portuguesa do PNAIC e
tratam especificamente da aquisição do SEA, basicamente observam-se três eixos: propriedades
conceituais e convenções do SEA (Leal e Moraes, 2010), hipóteses sobre a escrita alfabética
segundo a Psicogênese da Língua Escrita (Ferreiro e Teberosky, 1986) e contribuições da
consciência fonológica (Moraes, 2010). Há uma imbricação entre os três eixos. Ensina-se as
convenções e propriedades do SEA para um sujeito, que mesmo antes de ser ensinado, já produziu
algo, tem suas próprias hipóteses e considerações sobre a regra. A partir dessas hipóteses, inicia-se
o processo de ensino das normas do SEA, se apropriando da consciência fonológica, que contribui
de forma significativa, para a aprendizagem da descriminação sonora e do exercício de reflexão da
língua.
O material traz a ideia também, defendida por diversos autores, de que a criança pode e deve
escrever, espontaneamente, desde as primeiras semanas de aula:
Levar a criança a escrever “do jeito que acha que é” é uma maneira de incentivá-la a
buscar estratégias para colocar no papel o que quer informar ao seu leitor. Quando
solicitamos que a criança faça um desenho sobre a parte de que mais gostou de uma
história ouvida e escreva sobre essa parte, propiciamos a reflexão sobre a escrita e a
busca de soluções para questões acerca da apropriação do sistema de escrita. O papel
do professor de revisor de texto para que possa ser exibido em mural é importante
porque, interagindo neste tipo de situação, a criança pode aprender que existe uma
convenção social que dita as regras da escrita, as quais serão aprendidas no decorrer
dos anos (BRASIL, 2012c, P.9).

Em síntese, foi possível observar que as concepções teórico-metodológicas e propostas de
atividades encontradas no material do PNAIC não são novas; apresenta um compilado do que
literatura da área vem discutindo sobre o processo de alfabetização.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos cadernos citados, instigou questionamentos em relação a preocupação com a
perspectiva do “alfabetizar letrando” e para um processo de aprendizagem voltado para a reflexão
do SEA. Ressalta-se ainda a defesa de que a aprendizagem precisa ser desenvolvida em situações
que sejam significativas para as crianças, como por exemplo, o uso de listas, leitura de textos que
circulam no cotidiano das crianças fora da escola, utilização de palavras/textos conhecidos pelos
alunos é visto como horizonte de sucesso do processo de ensino-aprendizagem da leitura e da
escrita.
Sendo assim, podemos dizer que o material trazido pelo PNAIC não apresenta algo novo
para o trabalho com alfabetização, mas que corrobora as reflexões e propostas de trabalho que vêm
sendo apresentadas por essa área de estudos. A trajetória do ensino da leitura e da escrita no Brasil
revela que, de tempos em tempos, determinadas práticas, posturas, propostas e demandas sociais
são reeditadas, sendo, todavia, recebidos como novos pela nova conjuntura (VIANA, 2009).
Diante do exposto, o que podemos concluir, como professoras alfabetizadoras, é que os
materiais produzidos e trabalhados pelo programa não trazem nenhuma teoria ou prática de ensino
nova para o trabalho com alfabetização. Porém, por se tratar de uma política pública de âmbito
nacional, poderá oportunizar a possibilidade de muitos professores alfabetizadores terem acesso a
essa formação como espaço para pensar e repensar sua prática, compartilhar experiências de
sucesso, práticas docentes consolidadas, uma vez que estarão com seus pares refletindo sobre o
trabalho realizado nas salas de aula. A partir disso, as ações propostas pelo PNAIC talvez possam
minimizar os índices de fracasso na alfabetização.
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Resumo
A literatura que se ocupa em estudar a efetividade do ensino e aprendizagem da leitura e escrita no
contexto brasileiro vem apontando para questões relacionadas à preocupação com a evasão, repetência
e fracasso escolar, às dificuldades de aprendizagem dos alunos, sobretudo, das camadas populares, à
necessidade de uma formação inicial e continuada de professores alfabetizadores mais efetiva. Nesse
contexto, vêm à tona concepções de ensinar e aprender a ler e escrever para práticas sociais de leitura e
escrita e recomendações para a formação e a prática do professor alfabetizador. Desta forma, o
presente texto apresenta dados de uma pesquisa de mestrado já concluída que analisou o material
didático, mais especificamente os cadernos de Língua Portuguesa, do Programa Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), programa criado com o objetivo garantir que o maior número
de crianças seja alfabetizadas até o final do 3º ano do ensino fundamental I. A análise revelou a
presença, nos cadernos de Língua Portuguesa, de um trabalho para o ensino da escrita e da leitura
voltado para práticas sociais da leitura e da escrita, tal como: a necessidade de registros, a função social
da escrita e a necessidade do ensino da escrita e sua democratização. Para que a aprendizagem seja
significativa, recomenda-se para a prática pedagógica do professor alfabetizador, o uso de textos
cotidianos, de listas de palavras, da cópia, da memorização e da repetição. Em síntese, as ações
propostas pelo PNAIC talvez possam minimizar os índices de fracasso na alfabetização, colaborando
para que o professor pense/repense sua prática pedagógica diariamente.
Palavras-chave: Palavra-chave 1; docência 2; alfabetização 3; formação de professores 4; leitura e
escrita.
O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA: ESPAÇO-TEMPO PRIVILEGIADO DA FORMAÇÃO
DOCENTE
Jonê Carla Baião – CAp UERJ
Margarida dos Santos- CAp UERJ

Até que ponto práticas pedagógicas atentas ao que as crianças sentem, fazem, pensam, falam
e escrevem tendem a fortalecer o processo de aquisição da linguagem escrita e da leitura durante o
processo de Alfabetização? Neste texto nos desafiamos a compartilhar nossa experiência e discutir
o processo de formação da professora e do professor alfabetizador no exercício da docência.
Formação que se tece, destece e acontece a partir dos desafios oriundos de uma concepção de
ensino aprendizagem pautada na relação dialógica com os estudantes (FREIRE, 2000). Uma
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formação que reconhece a professora/professor como sujeito capaz de construir conhecimentos.
(TARDIF, 2002).
Para tanto discutiremos alguns fragmentos da experiência (LAROSSA,2002) de aprender a
construir com os estudantes práticas pedagógicas que se afastem do processo de negação dos modos
de ser, conhecer e se apropriar da linguagem escrita. O presente texto é uma possibilidade de
compartilhar e discutir fragmentos de uma pesquisa gestada no exercício da docência das autoras
nos anos iniciais do Ensino Fundamental e no âmbito da formação inicial e continuada de
professores e professoras, onde ambas também atuam.
Como professoras pesquisadoras (ZACCUR,2002) assumimos o desafio de encontrar as
questões e os assuntos que mobilizam os estudantes para aprender. Neste processo, aprendemos que
assumir a dimensão investigativa na prática alfabetizadora exige ações que combinem agilidade e
um permanente estado de vigília (GINZBURG,1991) a fim de não desperdiçar as oportunidades de
compreensão e de trabalho junto aos estudantes que reconheçam e valorizem os saberes que
possuem.
Nessa tarefa, a narrativa é nossa aliada porque concordamos com CHAVES (2019, p.116)
que narrar não é reproduzir depoimentos. Vai além. Tocar a alma: a alma do outro, a alma do
mundo, a própria alma de quem escreve. É necessário conhecer os mistérios das palavras e é preciso
amá-las, numa encantação que trafegue, vagarosamente, a colear entre quem escreve e o leitor.
Apesar das muitas dificuldades encontradas ao longo da caminhada, cada uma de nós vem se
desafiando a reconhecer o exercício da docência como uma experiência de formação, lugar de
potência (do)discente (FREIRE, 2000). Nessa perspectiva o espaço-tempo da sala de aula, entre
outros lugares da escola, tem se constituído como lócus privilegiado de investigação, estudo e
criação de práticas pedagógicas comprometidas com o êxito escolar de todos os estudantes. Nesta
caminhada, os estudos de SMOLKA (2012), sobre a aquisição inicial da escrita durante o processo
de alfabetização, se constituem lentes indispensáveis. Nos filiamos à concepção de alfabetização
defendida pela autora. Para ela,
A alfabetização não implica, obviamente, apenas a aprendizagem da escrita de letras,
palavras e orações. Nem tão pouco envolve apenas uma relação da criança com a
escrita. A alfabetização implica desde a sua gênese, a constituição do sentido. Desse
modo, implica, mais profundamente, uma forma de interação com o outro pelo
trabalho da escritura ─ para quem eu escrevo o que escrevo e por quê? A criança pode
escrever para si mesma, palavras soltas, tipo lista, para não esquecer; tipo repertório,
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para organizar o que já sabe. Pode escrever, ou tentar escrever um texto, mesmo
fragmentado, para registrar, narrar, dizer. Mas essa escrita precisa ser sempre
permeada por um sentido, por um desejo, e implica ou pressupõe, sempre, um
interlocutor. (SMOLKA, 2012, P.95).

Ao nos filiarmos a uma concepção discursiva de alfabetização que aposta no processo
discursivo (SMOLKA, 2012), definimos que a centralidade de nossos trabalhos está na
subjetividade desse processo. Cada criança ou adulto tem seu próprio percurso que precisa ser visto
de modo único.
A concepção de alfabetização defendida por SMOLKA (2012) nos encanta e nos fortalece,
especialmente porque pressupõe a existência do outro, do interlocutor. A riqueza e a beleza do
processo só podem ser vividas, percebidas e reconhecidas se nos desafiarmos a aprender a ver, a
olhar mais demoradamente, aguçar e afiar os sentidos para percebemos o que nos acontece no
cotidiano escolar. Nos desafiamos a encontrar nos fragmentos da experiência, aparentemente
insignificantes, fragmentos valiosos para o nosso processo de aprender a viver práticas
alfabetizadoras mais dialógicas e potentes no exercício da docência.
Definidos os “suportes” de trabalho, os lugares de onde falamos teoricamente, apresentamos
a seguir um dos eventos em sala de aula, que nos instiga ao diálogo práticateoriaprática
(GARCIA,2012) com estudiosos que defendem o investimento na escrita de texto para
interlocutores reais, o que nos leva a indagar sobre as condições objetivas de construção dos textos:
como nascem os atos de escrita? Quem elege os interlocutores? Como elegemos os interlocutores?
É possível defini-los com as crianças? Qual atenção e tempo costumamos dedicar a esse momento
da produção textual?
Sabemos que ao definir uma proposta de trabalho para escrita, muitas vezes temos em mente
uma definição, enquanto docente, de qual proposta estamos prevendo para aquela atividade. O que
aqui trazemos é uma atividade que aconteceu no final do ano civil de 2019 (o ano letivo só acaba
em fevereiro de 2020, por conta de reposição de calendário escolar). A proposta estava clara para a
professora proponente: escrever um cartão de Natal para a família. Uma criança escreve um texto
que chama a tenção da professora:

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3986

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

(Feliz Natal, mãe. Eu te amo muito porque você me deu a vida, me cuidou, cuida do meu avô até a morte, por ter me
dado um celular, um helicóptero, uma piscina e o totó, por você ter me criado, você compra lanche. Acabou, fim”.
//Agora vou falar do meu pai, meu pai está passando por uma doença, que faz ele se estressar, então tenho receio do
meu pai cansar da vida e se suicidar ou matar uma pessoa, roubar ou se internar num hospício eu nunca ver ele, o meu
pior medo é que eu não veja mais ele, então foi só).

O texto dessa criança, na verdade, parece se dividir em dois: um para mãe, de
agradecimento e reconhecimento de sua luta, outro de preocupação e apelo de ajuda e medos que
tem, como criança, ao ver a doença de seu pai. O impacto dos dois textos em um mesmo cartão,
dividido por uma pequena linha, chama a atenção.
Esse texto abre para nós, leitores, por extensão, muitas possibilidades de interpretação.
Poderíamos escrever aqui sobre o papel da mulher provedora, do homem, aqui resguardado ao lugar
da doença (a criança nos conta que o pai é dependente químico de bebidas e drogas). Poderíamos
interpretar esses papéis. Essa análise ficará para outro texto.
Escolhemos, no entanto, para o limite deste texto a estrutura textual que a criança elabora.
Lembrando que o comando da tarefa escolar era o texto de Natal, um cartão para alguém da
família, a criança usa o mesmo cartão para fazer o que parece ser um cartão para sua mãe, de
agradecimento, momento de reconhecimento pelos esforços que sua mãe teve ao longo do ano. Ela
mora com a mãe. Mas a criança também desejou escrever um cartão para o seu pai (poderia ter feito
dois cartões, posição escolhida por outras crianças). Escolhe, no entanto, continuar a escrita no
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mesmo cartão, separado apenas por uma tênue linha. Ao escrever para seu pai, o texto não é mais
dirigido a um interlocutor, como o fez para mãe, agora parece um texto para si mesmo.
No primeiro texto, dirigido à mãe, ela diz: “Eu te amo porque...”. Um texto de declaração de
amor explícito e com justificativas (uso da conjunção “porque”). Para o pai o texto tem um caráter
de preocupação. Ela não se dirige ao pai. Ele se dirige a um terceiro interlocutor (não parece ser a
mãe, nem o pai) e diz “meu pai está passando...”
Aqui o texto rompe a interlocução para um destinatário a quem entregará o cartão e parece
dizer para se explicar, um diálogo consigo mesmo (como afirmará mais adiante).
Agora, voltamos às aulas em janeiro (a escola ainda teve aula em janeiro de 2020 para
terminar o calendário de 2019). Na volta às aulas a professora pergunta a essa criança sobre o
cartão. Solicita a autorização para escrever um texto para dialogar com outros professores sobre o
seu texto de Cartão de Natal.
A seguir transcrevemos o diálogo:
- Você entregou o cartão a seus pais? Como foi?
A criança responde:
- Não entreguei
- Por que não?
- Porque esqueci. Cheguei da escola e deixei lá em cima onde guardo os materiais da
escola.
- E agora, por que não entrega? (faz gestos com as mãos paralelas ao ombro, como se
dissesse “não sei”).
- Se você não entregou, por que escreveu? Para quê?
- Eu escrevi pro meu sentimento; porque eu queria saber o que estava acontecendo,
ajudar minha mãe, meu pai. Acho que para toda vez que eu fizer bagunça eu lembrar.

A criança nos revela que o texto ganhou outra função, não foi para o destinatário primeiro: a
mãe. Não foi para o destinatário segundo, o pai. Ficou guardado na memória dela e junto a seus
materiais escolares.
Para quem essa criança escreve quando termina seu “Cartão de Natal”? O que deseja ao
afirmar que: “então foi só, acabou” ou “acabou fim...”. Acabou a tarefa? Acabou a confecção do
cartão? Acabou o sofrimento que guardava só para si? O que acabou?
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3988

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Precisamos ainda esclarecer que as práticas pedagógicas nessa turma pressupõem rodas de
conversa sobre temas diversos que as crianças põem em roda. Falam de seus medos, angústias e
situações familiares. Durante as rodas as crianças aprendem a felicitar, agradecer, mas também se
arriscam a falar umas para outras, as crianças opinam; dizem umas às outras como fariam em “seu
lugar”; algumas vezes são “duras” com seus pares, outras acolhedoras. Esse espaço de “conversa”
muitas vezes é solicitado por elas, outras vezes algumas crianças dizem não querer falar.
Falar/silenciar/escolher para quem falar...são formas de estabelecer relações também pela escola, na
escola.
Apostar num trabalho que acredita na complexidade que envolve o espaço tempo da
alfabetização, que acredita que precisa ser vivido organicamente e dialogicamente (MORIN,1998),
é investir nas subjetividades e nos sujeitos que estão pensando, elaborando sobre a escrita e vida.
Acreditamos que as práticas alfabetizadoras não podem ser reduzidas ao uso do método A
ou B, mas de pressupostos que nos orientem a fazer escolhas intencionais sobre o modo como
encaminharemos o nosso trabalho com as crianças. Para tanto o diálogo teórico com alguns autores,
dentre eles Humberto Maturana (1999), muito tem contribuído
Não desvalorizemos nossas crianças em função daquilo que não sabem; valorizemos
seu saber. Guiemos nossas crianças na direção de um fazer (saber) que tenha relação
com seu mundo cotidiano. Convi demos nossas crianças a olhar o que fazem
(MATURANA, 1999, p.35).

O pensamento de MATURANA (1999) é revelador quando nos apresenta quatro conselhos
que podem auxiliar nossa intenção de ajudar meninos e meninas a dizerem, oralmente e por escrito,
a sua própria palavra e a conquistarem processualmente o direito de usar a palavra escrita cada vez
melhor para plantar ideias e realizar sonhos. Os quatro conselhos têm sido estruturantes da prática
alfabetizadora. HUMBERTO MATURANA (1999) nos aconselha para que “convidemos nossas
crianças a olhar o que fazem”. Nos apropriamos desse conselho, usando-o para construir com as
crianças a prática de se voltarem para as suas obras (produções escritas), numa intenção clara de
criar com elas uma cultura de valorização e apreciação da produção dos outros e das suas.
Antes de prosseguirmos é preciso indagar: O que temos feito com os textos dos estudantes
em nossas escolas? Os estudantes sabem por que escrevem? Eles têm sido consultados sobre a
intencionalidade do texto? Sabem quais são os possíveis interlocutores dos seus textos? Têm o
direito de escreverem o que desejam? Infelizmente precisamos concordar com SMOLKA quando
afirma que
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A escola não trabalha o ser, o constituir-se leitor e escritor. Espera que as crianças se
tornem leitoras como resultadas do seu ensino. No entanto, a própria prática escolar é
a negação da leitura e da escritura como prática dialógica, discursiva e significativa
(SMOLKA, 1998).

Considerando o que nos diz a autora, precisamos encorajar nossas crianças, escritores (as)
iniciantes, a viverem experiências reais e significativas com a linguagem escrita. Esta precisa ser a
nossa principal preocupação como professoras nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para tanto
é necessário compreender que a “leitura e a escrita deve ser algo de que a criança necessite”
(VYGOTSKY, 1994). Pensar e viver a prática alfabetizadora pautada nessa compreensão pode
fazer toda a diferença para ajudar crianças que reconhecerem, desde o início da alfabetização, o
poder da escrita, encorajando-as a se aproximarem e se apropriarem de conhecimentos que as
tornem usuárias competentes-autônomas de sua língua.
Colocando-nos diante do nosso estado de inacabamento (FREIRE, 2000) e insuficiência dos
nossos conhecimentos para a criação de práticas mais favoráveis ao processo de apropriação da
linguagem escrita. Deste modo, nos desafiamos aprender ensinar (ALVES, 2001) com estudantes
que cotidianamente descobrem o poder das palavras e aprendem a usá-las para tecer novas histórias
de suas/nossas vidas escolares, enquanto se alfabetizam.
CONSIDERAÇÕES FINAIS...
Na maioria das vezes estamos, como crianças, a sentir um desconforto diante de meninas e
meninos que não conseguimos alfabetizar, porque sabemos que há mais coisas por trás das letras.
Sentimos, mas não compreendemos o que gera tal impotência. Desse modo sequer desconfiamos da
complexidade que envolve o processo ensino aprendizagem. Como se articulam os aspectos de
ordem micro e macro, dificultando a compreensão dos sujeitos que sofrem as mazelas do campo de
lutas, que é o cotidiano escolar. A compreensão da realidade é uma aprendizagem necessária para
que possamos fazer escolhas pedagógicas claras e intencionais. Como por exemplo: Por onde pode
começar uma prática alfabetizadora considerando os saberes e experiência das crianças? Como
pode ser uma ação docente interessada em aprender/ensinar (ALVES,2001) à criança a
compreender o que sente, o que vê, o que lê, o que faz, o que lhe acontece desde pequenina? Quais
linguagens, para além da linguagem escrita, podem contribuir para o processo de compreensão e
expressão dos saberes das crianças em torno dos diversos temas relacionados à vida?
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Nos últimos tempos estamos ouvindo vários rumores sobre uma nova política
para alfabetização no país. Surge desqualificando e
conjunto de pesquisas

de governo

negando os saberes dos alfabetizadores, o

e aporte teórico construído ao longo de

30 anos, numa clara tentativa

assorear e interromper o curso dos rios que emanam das nossas classes de alfabetização, que
sonham/sonhavam se tornar mar.
O propósito deste texto tem sido o de tocar o coração, a alma e os sonhos de alfabetizadoras
e alfabetizadores para o investimento num trabalho com linguagem escrita com crianças pautado
numa perspectiva discursiva e autoral. Embora ainda não tenhamos uma pesquisa estruturada que
defina quantitativos, resultados e análises, o trabalho de formação docente que realizamos dentro e
fora do estado do Rio de Janeiro nos leva a estimar que há muitas

mulheres e homens

comprometidos em contribuir para cada vez mais, meninos e meninas consigam se apropriar do
uso autoral da linguagem escrita e reflexivo da leitura de si e dos outros. Docentes que insistem em
destecer a teia do “fracasso escolar”. Docentes, quase nunca ouvidos. Muitas vezes, desrespeitados
por uma sucessão de políticas públicas que insistem em assorear o “rio” que deseja correr vivo,
livre em cada sala classe de alfabetização desse Brasil. Rio gerado na riqueza da palavra falada e
escrita, encharcada de vida das crianças e professoras / professores

no chão das nossas escolas.

Desejamos e precisamos que estes rios ganhem força a ponto de encontrar e se tornarem mar, quiçá,
oceano.
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Resumo
Quem pode na escola decidir “para quem” escrevem as crianças, a funcionalidade da escrita mostra que
os espaços da escrita vão além dos limites que a escola/docentes podem delimitar. Ao invés de
insistirmos em práticas de reprodução da palavra alheia, ainda tão valorizadas pela escola, nos
desafiamos a explorar a força de criação presente nos diferentes modos de dizer a própria palavra em
textos autorais produzidos por crianças em processo de alfabetização. Tarefa nada fácil, mas que nos
instiga a investigar os saberes que as crianças possuem ao chegarem às classes de alfabetização e o
modo como constroem conhecimentos ao longo do processo de aquisição da leitura e da escrita, para
melhor compreender e aprender sobre as suas diferentes formas de elaborar e expressar
conhecimentos. Partindo desses pressupostos, analisamos aqui a produção escrita em uma atividade em
sala de aula, num processo de alfabetização, em que centramos o debate na palavra que organiza e
redimensiona a ação humana (Vigotsky), numa perspectiva discursiva de alfabetização (Smolka) que
coloca a escrita e a leitura dos textos produzidos pelas crianças no centro do trabalho também
formativo da docência. Apostamos que o exercício da docência se constitui nessa formação em pares,
com docentes e discentes. Concluímos que a contribuição para o exercício da docência se faz quando
nos desafiamos a aprender a ensinar com as crianças e nos diálogos com seus textos e dos teóricos que
vêm contribuindo no campo da palavra e da subjetividade de modo que nos faça pensar e repensar os
nossos inacabamentos.
Palavras-chave: Palavra-chave 1; Exercício da docência; 2; aprender/ensinar 3; alfabetização
discursiva.
NARRATIVAS DE PROFESSORAS: ESCOLHA E RESPONSABILIDADE COMO ESCUTA
DOS RELATOS DE SI
Kellen Dias de Barros – UERJ/Febf
Luciana Pires Alves– UERJ/Febf

Ao pesquisar o que fazemos nós? Investigamos os porquês? Comparamos elementos?
Dialogamos com saberes? Concluímos realidades ou versões dela? Pesquisar é escarafunchar a
alma alheia? Os sentidos do discurso? É uma atribuição de sentido para além da própria existência
do objeto ou sujeito? A pesquisa poderia ser especialmente baseada na escuta e não no que se
discorre acerca do que se escutou?
O presente artigo é uma tentativa de dobrarmo-nos sobre a escuta como via para o trabalho
de pesquisa. A escuta como uma abertura ao Outro, com uma busca de não-totalização, de não
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redução do Outro ao Mesmo1. Tentativa que se estabelece como tal, tendo em vista a infinitude do
Outro, a sua absoluta não-redutibilidade ao Mesmo, tentativa que usa da hospitalidade e do
acolhimento como meios de vislumbre do Outro. Esse exercício se dá no contexto de execução de
grupos de estudo bimestrais com as professoras de uma escola municipal da rede de ensino de
Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro.
Nos encontros realizados, experiências foram propostas de forma que o relato de si foi
constante e determinou a própria tônica dos encontros. Sem um foco presumido e partindo dos
movimentos do terreno subjetivo provocados pelas leituras apresentadas, procuramos ouvir/seguir o
que dizem as professoras quando se narram. Temos como disparadores dos movimentos, a leitura:
literária ou antropológica e é ela que nos comove e dá comoção (trabalho de campo).
Como um dos guias nessa pesquisa, dialogamos com a noção de trabalho de campo como
definida por Deleuze (2016): a ação de conhecer as tensões, as linhas de força, os sedimentos, a
composição dos terrenos e seus emaranhados. Para o autor, conhecer os dispositivos é trabalhar no
desemaranhar as linhas de subjetivação que compõem o terreno. A dimensão do si, longe de ser
uma determinação preexistente é tensionada, abalada e reconstituída na produção de variações
quando forçadas. O trabalho de pesquisa se inicia com alguma provocação que ara o terreno, o que
nos coloca diante das representações formadoras de nossas subjetividades. Tomamos o relato de si
como lugar ético do espaçamento do si mesmo, o compreendendo, de acordo com Butler (2017),
como lugar de tensão, violência e crítica em que se evidenciam nossas vulnerabilidades e a
opacidade da narrativa da própria vida, uma vez que nela habitam diversas vozes, tensões e
conflitos que nos interpelam desde nossa chegada ao mundo tomado por nosso. Nossa pesquisa
intervém nesse espaço visando criar uma via para o deslocamento do discurso pautado na culpa e no
ressentimento (figuras da má consciência em Nietzsche, segundo Deleuze, 2001) para um lugar
complexo da vulnerabilidade e da emergência do senso de falibilidade, numa teoria da
responsabilidade (Butler, 2017).
A culpa e o ressentimento em Nietzsche, segundo Deleuze, são sentimentos relativos à má
consciência, uma vez que são usados como expedientes reativos, quando a crítica entra em cena,
sem o elemento criador ou da diferença. Ao instalar-se nesse lugar, o sujeito que faz a crítica em
nome de valores estabelecidos sem interrogar o valor dos valores. Fazer uma genealogia em
Nietzsche requer que abandonemos o lugar do juiz de tribunal que bate o martelo a partir da
convicção da justiça e o lugar do utilitarista que se interessa pela mecânica e toma o martelo como
1

E. Levinas. Totalidade e infinito. Lisboa, 70, 2016.
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objeto diante do qual apenas buscamos sua importância. A genealogia em Nietzsche requer, a
marteladas, chegar ao elemento diferencial, ou seja, a questão da questão e o valor positivo da
criação. Crítica e criação, como afirma Deleuze: “É por isso que a crítica nunca é concebida por
Nietzsche como uma reação, mas como uma ação” (Deleuze, 2001, p.7).
O ato criativo e o ser da inventividade correspondem a produção do conhecimento, mais do
que a atividade crítica apenas como acusação perpétua de si (a culpa ou dívida carregada pelo
sujeito) e a imputação de danos ou lugar do ressentimento (desejo de vingança e rancor em relação
ao outro). Nossa proposta de acolher o trazido pelo outro (as professoras da escola) sem condições,
o que nos distância do lugar objetivista da ciência moderna que se apoia nas intenções (objetivos)
do pesquisador ao abordar o mundo – lugar do julgamento. Também, da produção dos resultados: a
utilidade de tal estudo, há alguma razão prática para escuta do outro como alteridade radical?
Abertura ou exposição ao por vir?
Derrida (2003), em a Universidade sem condição, afirma o direito de desconstrução próprio
a quem tem uma profissão de fé, como os professores. Principalmente, no lugar do dizer tudo (que
concerne a sua verdade) no espaço público que deveria ser a posição da universidade sem condição,
uma vez que esta não pode se deixar capturar pelos diversos poderes de apropriação dogmáticos e
injustos.
O trabalho de escuta que defendemos está voltado, não para as avaliações do sujeito segundo
um percurso de si em relação aos enquadramentos morais presentes num determinado éthos. Relatar
a si se configura como violência quando sujeitamos a emergência do senso de si às normas da
coletividade, relegando a narrativa da singularidade, apenas a dois lugares: confissão ou acusação.
Criticar a violência ética, segundo Butler (2017), exige o entendimento da relação com a
representação que muitas vezes em nome de sua universalidade se exerce como violência ao
impedir que se efetuem apropriações vitais, o que faria a norma variar. Isso não leva a um estado
de anomia, mas a inventar um interregno para apropriações das normas e valores que estão no
mundo, cabendo ao sujeito encontrar uma maneira de se apropriar delas.
Assim, um campo epistêmico que se abra para o trabalho narrativo, não pode se furtar à
crítica da demanda ou interpelação da fala do outro, não basta apenas não tomar o outro como
objeto, temos, na relação com ele, de reconhecer sua legitimidade na diferença que não se deixa
capturar pelo enquadramento do conceito de sujeito. Ter uma escuta sem condição como princípio
de pesquisa exige um deslocamento, como define Rovere (2019):
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Ao estudar as redes, em vez das autoras, ao pôr em evidência a circulação das ideias,
em vez de superestimar as obras, ao recolocar o ato de escrever no contexto mais
amplo de todas as maneiras de viver e de pensar filosoficamente, as mulheres e os
homens letrados do século XXI terão a chance de dar à história um aspecto diferente
do que ela tem hoje. (ROVERE,2019, p.16)

Esse movimento “anti-moderno” que prioriza o movimento em detrimento do ponto de
apoio fixo, nos exige pluralizar os modos de fazer pesquisa. No presente texto, trazemos a
experiência de leituras abertas como vetor para a experimentação estética e, assim, produzimos
esse lugar de ressonâncias de experiências docentes. Provocadas pela direção da escola a conduzir
um grupo de estudos sobre leitura e escrita, decidimos, em um dos encontros, levar o texto “Lição
de escrita” de Lévi-Strauss para relativizar junto ao grupo os modos de abordar ou de produzir
questões sobre alfabetização. A cena de escrita narrada por Lévi-Strauss, suas dúvidas, dificuldades
na relação com o outro e suas reflexões sobre escrita, história, alteridade e colonização, nos permite
num só texto interrogar o etnocentrismo presente quando aceitamos a divisão entre a linguagem oral
inocente e a escritura como signo da exploração do homem pelo homem. Como afirma Derrida
(2017) ao se perguntar “O que é a Lição de Escritura?”:
Lição num duplo sentido e o título é belo por mantê-lo resumido. Lição de escritura,
pois é de escritura ensinada que se trata. O chefe Nhambiquara aprende a escritura do
etnógrafo, aprende-a de início sem compreender, mais propriamente ele mimica a
escritura do que compreende sua função de linguagem, ou melhor, compreende a sua
função profunda de escravização antes de compreender seu funcionamento, aqui
acessório, de comunicação, de significação, de tradição de um significado. Mas o
etnólogo acredita poder induzir do incidente no curso de uma longa meditação,
quando, lutando, diz ele, contra insônia, reflete sobre a origem, a função e o sentido da
escritura. (DERRIDA, 2017. P.150)

As cenas, as questões, dúvidas e lições do texto, permitiram que instaurássemos a escuta
como lugar de ressonância. À medida que compartilhávamos a leitura, nos aproximávamos e nos
distanciávamos dos dilemas do antropólogo em sua cena, o que nos permitiu trazer pequenos relatos
sobre a prática alfabetizadora tais como: o experimentar de um lugar objetivado, por ser
desqualificado, pelo sujeito do saber como alguém que não entenderia e, assim, não seria necessário
ou produtivo estabelecer uma conversa; o que fazer diante de um cotidiano trágico, marcado pela
morte de jovens e crianças pela violência nos territórios periféricos; o resgate e o salvamento do
outro: o menino que encantado pela professora inicia um processo de autocuidado e interesse pela
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escrita, o que confere conforto e abrigo para a docente em momentos de descrédito ou desinteresse
da turma em relação aos estudos.
Optamos por trazer os rastros ou ressonâncias das falas durante os grupos de estudo por
permitirem uma cartografia do imaginário docente, mais do que reproduzir ou descrever o contexto
das falas e delas tirar lições, a exemplo de Lévi-Straus. E no terreno desenhado pelas falas
chegamos a Antígona, uma raiz grega nas Lições de Escrita.
Uma escolha é sempre uma delimitação de prever a discussão, antecipar de alguma forma o
percurso do que será vivido no diálogo. Na experiência arquitetada para um dos atos da pesquisa,
concretizado em um dos encontros com as educadoras na escola, como já dito, elegemos como
provocador o texto Lição de escrita (Lévi-Strauss, 1996)
Das diferenças culturais produzidas e manifestas pela escrita, nos vimos em outro terreno,
diante da infinitude do Outro as tentativas de controle e previsibilidade se mostram vãs. O narrado
nos levou para os lugares de disputas, sedução e sacrifício vividos no cotidiano, neles uma condição
feminina falou mais forte, trazendo um relevo de situações compartilhadas. Nesse sentido, cabe que
retomemos Simone de Beauvoir, que ao dialogar com a noção de alteridade de Emmanuel Lévinas,
no “Segundo Sexo”, destaca, em nota de rodapé, um trecho de Le temp et l’Autre em que Lévinas
afirma:“o outro é o feminino” (LÉVINAS, apud BEAUVOIR, Simone. Rio de Janeiro, Nova
Fronteira, 2009, p. 17)). Nesse destaque a filósofa traz à tona o quanto, ao tomar a mulher como
mistério, o filósofo francês adota deliberadamente um ponto de vista masculino, revelando um lugar
de privilégio. Dessa forma, fica-nos claro que mesmo os princípios teóricos com os quais nos
afinamos e dialogamos não são livres da lógica patriarcal. O Outro como absolutamente Outro e a
vulnerabilidade do Mesmo (do Eu) como trabalhado no pensamento levinasiano ainda não dão
conta da alteridade tal qual vivida na vida em sociedade pelas mulheres.
As narrativas apresentadas pelas professoras, na experiência proposta, são marcadas pelo
narrar a si a partir das relações com o masculino: um pai, um marido, um irmão, um filho, um
aluno. Ser uma mulher responsável por um homem como condição básica para desenrolar uma
história de si.
Assim, as professoras narram histórias como a de um aluno que lhe oferece carinho e
cumplicidade diante da indiferença e hostilidade da turma em relação a ela e ao conhecimento por
ela oferecido; a coordenadora pedagógica que se viu diminuída pela figura do médico que se nega a
reconhecê-la como alguém capaz de compreender sua condição de saúde; a diretora e os meninos
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assassinados, quando rememora a sua ida ao enterro de mais de um aluno morto em situação de
violência de estado.
Caracterizado de modo corrente como catarse, as experiências vividas nos encontros
bimestrais traziam as falas queixosas das professoras sobre suas condições, e revelavam a
constância vivida do sentimento de que os processos de formação profissional deveriam promover
uma alteração da realidade dessas queixas. Procuramos cartografar as vozes presentes nesse
discurso do trágico ao exumar o solo que o compõe. De um inaudível pelo desprezo da fala das
professoras a partir de suas feridas, desses lugares dolorosos para além da negação da queixa ou da
análise objetiva do dito, preferimos problematizar as formas de recepção do outro e esse outro
muitas vezes em nós mesmas.
Em lugar de interpelar as professoras através dos discursos da resistência e enfrentamento,
podemos traçar um expediente de compreensão quando atravessamos muitos dos limiares presentes
nos modos de abordar as falas docentes e interrogar os limites dos epistêmicos e políticos
pertencentes aos paradigmas informados pelo patriarcado. Há um compromisso responsável quando
escutamos as narrativas docentes, procurando nos afastar dos modos de abordá-las esperando uma
reação organizada, modos efetivos de resistência e resiliência diante dos processos que nos atingem.
Tampouco, procuramos explicar e compreender as conformações, mas sim instaurar um interregno
em que faça sentido, uma escuta que traça/cartografa os deslocamentos dessas mulheres nesse
terreno acidentado das guerras patriarcais de poder e território que localiza a nós, mulheres, junto à
linha de mira e aos campos minados de uma guerra que, mesmo não sendo nossa, nos solicita e se
esquiva de ver os efeitos dessa ação. Cabe lembrar que o contexto sócio histórico de pertencimento
da escola é constituído fortemente pelo poder brutal e a cultura do terror. Dessa forma, as
professoras, de modo semelhante à Antígona têm um cenário de violência e estão às voltas com
constantes vítimas de guerras e disputas de poder/território.
A cegueira ou desconhecimento surge como via de alívio. A cegueira paterna participa dos
processos de opressão aliviando a consciência dos “pequenos proprietários do imaginário”. Quer
nos textos bíblicos com os patriarcas Abraão e Ló; na Trilogia Tebana com Laio e Édipo; quer nas
falas populares: “– Filho feio não tem pai”. De forma semelhante a Ló que oferece sua filha aos
Sodomitas que desejam ter com seus hóspedes. Para manter a lei da hospitalidade, Ló entrega sua
filha que ao regressar, na manhã seguinte, após uma noite de estupros coletivos, desfalece e é
esquartejada em doze pedaços, que são espalhados pelo território de Israel a mando do pai.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3997

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Também, cabe às donzelas Antígona e Ismena acompanhar o genitor cego, idoso e privado de
sustento numa errância pelo trágico destino de sua família.
Antígona encarna a figura da abnegação feminina tão cara ao patriarcado. Embora a todos os
descendentes de Édipo e Jocasta tenha se derramado um destino trágico, porque apenas aos filhos
homens coube a luta, mesmo que fraticida, pelo poder? Apenas por um relevo de gênero, podemos
compreender os lugares destinados aos irmãos e às irmãs: Antígona -a transgressora que desobedece
às ordens do tio e ao inumar seu irmão condena a si a morte; Ismena - a resignada se torna refém do
segredo confiado por sua irmã e mais tarde condenada por Creonte, seu tio, como cúmplice de sua
irmã.
Boa parte da missão escolar de emancipar os sujeitos através da educação recorre à
abnegação feminina transformada em “compromisso” docente. Sem a clareza de todas as
implicações presentes nessa interpelação, aceitar o fracasso nessa tarefa é vestir a carapuça da culpa
(falha das professoras) ou do ressentimento (as crianças e as famílias das classes populares são
insuficientes).
Sendo assim, no presente texto, pretendemos evidenciar o quanto no relato de si expresso
pelas educadoras nos encontros bimestrais, surge uma configuração de subjetividade que volta-se ao
Outro, num exercício de alteridade que pressupõe a hospitalidade entendida a partir de um éthos
feminino comprometido com modelos construídos em elementos primordiais de uma cultura
patriarcal (tanto os modelos gregos, quanto os bíblicos e, inclusive, os contemporâneos). E o quanto
nessa construção de subjetividade de uma alteridade ainda mais aguda que marca o ser feminino
(BEAUVOIR, 2009), a opacidade do Mesmo e do Outro se torna mais turva, pela culpa e submissão
previamente postas à figura da mulher e, particularmente, à figura da professora.
Uma gruta secreta, uma caverna incógnita, enfim um esconderijo da vergonha, o patriarcado
recorre ao regaço feminino como última morada, certo de encontrar abrigo independente de seus
feitos. Ao debruçar-se sobre o tema da hospitalidade, Derrida (2003) nos traz uma das questões
primordiais da filosofia levinasiana: o sujeito como hóspede, dos pensamentos iniciais de Lévinas,
ao sujeito como refém, mais ao final de sua trajetória de pensamento. Tomando como fio condutor
de sua análise a obra “Édipo em Colono” (2005) , o autor destaca que ao oferecer hospedagem a
Édipo, Teseu, senhor do território, se torna refém de Édipo, uma vez que concorda em guardar em
segredo a sua última morada, a gruta onde jaz o corpo de seu hóspede.
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Aqui vale desdobrarmos o conceito de refém, otage2, tomado por Lévinas. O refém é alguém
tomado como penhor, ele visa substituir o Outro, o insubstituível, o sujeito condenado à uma
condição impossível em si mesma, uma equivalência inalcançável, tendo em vista a ética como
filosofia primeira e a própria natureza do Mesmo, que é de condição de responsabilidade pelo Outro
sem condição. Na tradição grega e suas leis de hospitalidade, assim como toda a pesada sina de
Édipo, ao firmar um juramento, Teseu dá-se a si próprio como penhor para que desgraças não
recaiam sobre seu reino. Ele próprio é a garantia de atendimento ao Outro, esse Outro que poderia
ser visto como “inferior”, tendo em vista um estrangeiro renegado, desgraçado, se tornar o
hospedeiro de seu hóspede, senhor das regras.
Sem quebrar a aliança com seu hóspede, Teseu se recusa a contar para Antígona e Ismena a
localização do túmulo de seu pai, o que condena a impossibilidade de seu luto, porém não de sua
dor. Através da manutenção do segredo, Teseu perpetua a condição de refém do sujeito, como
aponta o filósofo: “Todo o mundo é refém do morto, a começar pelo hospedeiro favorito, ligado
pelo segredo que lhe foi doado, confiado, dado para guardar, abrigado desde então pela lei que lhe
tomba nas costas sem que ele tenha escolhido obedecer” (DERRIDA, 2003, p.95). Nas últimas
páginas da trilogia tebana, aparece a expressão “lei do desejo”, uma vez que Édipo morre da forma
que deseja, ao encontrar as condições de aliança política necessária para pôr a termo seu querer de
modo irrevogável, o que torna evidente a sua indiferença pelos efeitos da realização de sua vontade.
Como diz Antígona: “Veja meus olhos, pai; eles choram e se lamentam, e não sei, ai de mim! Como
fazer para um dia pôr fim à imensa tristeza que hoje tu me deixastes?” E a resposta do Coro não é
menos indiferente: “Não choreis, pois, nem vos deis, por mais tempo, a lamentações! O que
sucedeu foi determinado de maneira irrevogável” (Sófocles, 2005, p.113). É o desejo do
patriarcado, uma lei irrevogável? Diante de sua concupiscência devemos nos calar, nos dobrar, nos
deixar usar, sofrer de forma muda, grata e servil? Quantas barbáries se escondem na indiferença? A
quem serve uma escuta surda que permanece a interpelar o outro a ir adiante?
Há uma dupla questão política na fala de Antígona, uma é a própria negação da dor ou do
dano causado pelo patriarcado sobre os escombros de seus outros, e uma segunda: a negação ao luto
que se instaura ao vermos o corpo morto. Como destaca Emmanuel Lévinas em La mort et le temps:
A morte é o desaparecimento, nos seres, desses movimentos expressivos que os
faziam parecer como viventes – esses movimentos que são sempre respostas. A morte
Otage- 1. Personne livrée ou recue comme garantie de léxécution d’une promesse, d’um traité (militaire ou politique).
(...) 2. Personne dont on se saisit et que l’on détien comme gage pour obtenir ce que l’on exige. (Le Nouveau Petit
Robert de lalangue française 2007).
2
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vai tocar antes de mais nada essa autonomia ou essa expressividade dos movimentos
até chegar a encobrir o rosto. A morte é o sem resposta. (LÉVINAS, apud DERRIDA,
2004 p.20 – destaque do autor)

A morte do pai, para Antígona e Ismena, configura-se, assim, como um para além do sem
resposta, é um sem resposta impedido de interpelação. A elas é vetada a experiência de presenciar a
impossibilidade de aniquilação do Outro, ainda que diante da mais brutal violência do assassínio3.
Seguindo com Lévinas:
A morte interpreta-se em toda tradição filosófica e religiosa quer como passagem ao
nada, quer como passagem a uma existência que é outra, que se prolonga num novo
contexto. (...) A identificação da morte com o nada convém à morte do Outro no
assassínio. Mas o nada apresenta-se nela ao mesmo tempo como uma espécie de
impossibilidade. Com efeito, fora da minha consciência moral, Outrem não pode
apresenta-se como Outrem e o seu rosto exprime a minha impossibilidade moral de
reduzir ao nada. Interdição que não equivale por certo à impossibilidade pura e
simples e que supõe mesmo a possibilidade que ela precisamente proíbe; mas, na
realidade, a interdição aloja-se na mesma possibilidade, em vez de a supor; não se lhe
junta a posteriori, mas olha-me do próprio fundo dos olhos que eu quero extinguir e
fixa-me como o olho que na tumba olhará Caim. (LÉVINAS, 2016, p. 230)

Se Caim pôde ver a impossibilidade de aniquilação do Outro nos olhos, já na tumba, de
Abel, Antígona e Ismena não puderam ver essa existência permanente do pai, ainda diante da
morte, pois a elas foi vetado mais do que o sepultamento, mas o exercício das honrarias da morte e
o cuidado com o que permanece: o jazigo perpétuo.
Assumindo esse fio teórico em que o Mesmo (o Eu) é responsável pelo acolhimento do
Outro, de forma que os princípios da hospitalidade são postos diante do surgimento do rosto, se faz
essencial pensar sobre os termos que tornam possível a hospitalidade. Para haver hospitalidade, é
preciso haver o espaço do privado, o Mesmo deve ter o direito sobre o chez moi, “Não há
hospitalidade, no sentido clássico, sem soberania de si para consigo” (DERRIDA, 2003, P. 49), com
isso surge uma outra questão: a soberania do hospedeiro, ao ser exercida, manifesta-se num
processo que também diz respeito à exclusão, a um filtro, em que se escolhe a quem hospeda-se ou
não. Ainda que percebamos a natureza, já posta na similitude da raiz da palavra “hospitalidade” –
“hospis” e da palavra “hostilidade” – “hostis”, ambas latinas, é posto a quem hospeda o
É importante salientar que a morte para Levinas é sempre violência, violência do absolutamente Outro, incontornável,
que nos coloca na situação primeva da absoluta passividade. E. Lévinas.Totalidade e Infinito. Lisboa , 70, 2016, p.233).
3
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acolhimento sem o exercício da hostilidade. Entretanto o próprio ato de hospedar pressupõe, por um
lado, as normas do senhor da casa, o hospedeiro, e, por outro, a absoluta alteridade do Outro,
incapaz de totalização, de controle, de redução da sua diferença ao Mesmo. Se a hospitalidade é a
condição sem condição, ela se apresenta paradoxalmente, como impossível de ser exercida sem
violência pelo abismo intransponível entre o Mesmo e o Outro.
Mas, ainda que consideremos o movimento hostil pressuposto em todo ato de hospitalidade,
havemos de considerar a diferença entre o hóspede e o parasita: o hóspede goza das boas-vindas e
do acolhimento, ele se beneficia de um direito que lhe é concedido pelo hospedeiro e, mais, pelas
normas e leis daquela sociedade, daquele organismo; já o parasita é ilegítimo, clandestino, pode ser
expulso. Então, na relação de acolhimento, seja ele consentido ou não, há uma questão claramente
posta que é a soberania do hospedeiro, do Mesmo, que permitirá ou não que o Outro goze do chez
moi e de todos os direitos que isso pressupõe.
Com isso, o Mesmo, em sua natureza fundante, responsável pelo acolhimento do Outro
precisa exercer a soberania do hospedeiro no exercício incondicional da hospitalidade, diante do
rosto. Nesse sentido retomamos, mais uma vez Simone de Beauvoir ao dialogar com a afirmação de
Lévinas: se a mulher é o mistério, o Outro é o feminino, é a mulher. A mulher em si, nessa
sociedade patriarcal, não consegue exercer a soberania do Mesmo, tendo em vista que ela em si é
sempre o Outro. Obviamente essa alteridade da mulher não se dá como uma negação de uma
mulher em particular como um indivíduo, mas ela se dá como uma condição sine qua non do ser
mulher. A mulher é sempre transversa fundamentalmente pela figura masculina. Não há
possibilidade de exercício efetivo de sua soberania de Mesmo. Assim, as professoras, no relato de
si, só podem mesmo pensar em acolher o Outro, tendo o elemento masculino transpassando essa
experiência... o Mesmo, na mulher, não há sem o Outro masculino atravessando-lhe como uma
lança que não a mata, mas lhe prende a um contexto e a faz sangrar.
O não gozar da soberania, no entanto, não a tira da condição incondicional do acolhimento,
mas fragiliza alguma distinção possível entre o hóspede e o parasita. Até que ponto a mulher teria o
direito de escolher, limitar, determinar quem é acolhido ou não? As professoras, no relato de si, nas
experiências vividas ao longo da pesquisa, partiram de um outro masculino, constantemente, e
expuseram as queixas, a impotência, a fabilidade posta na sua própria condição de educadora – a
agente que deveria operar a salvação do futuro (levando-se em conta a crença de que a educação é o
caminho para a emancipação do povos para o alcance de uma sociedade equânime, produtiva e
feliz) e que, ao mesmo tempo, é absolutamente desconsiderada pela sociedade, culpada pela
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falência da aprendizagem dos alunos. Ela, mulher, como o são a maioria dos profissionais de
educação, mulher, marcada por uma alteridade fundante nessa sociedade patriarcal, sem exercício
da soberania pressuposta do Mesmo, que acolhe o Outro, face a face, nas escolas, espaço social
(exceto a família) que a maioria esmagadora das pessoas passam por muitos anos. Nessa nãosoberania da profissão docente, as professoras relataram mais que um discurso de si transverso por
figuras masculinas, mas uma sensação de invasão parasita, sem muita possibilidade de gerência.
Não nos esquecemos, entretanto, de que no ato de nossa escuta, hospedamos essas
educadoras. E, no abismo que marca a relação do Mesmo com o Outro, hospitalidade e hostilidade,
em certa medida, foram exercidas ao longo do processo. Se não exercemos a soberania, porque
transversas por figuras masculinas – nós pelos teóricos homens que nos guiaram, elas pelos homens
que lhes motivaram – exercemos expansão. Nada do que somos, o somos para si: se cantamos, é
para fazer música para o outro; se construímos prédios é para que pessoas habitem, se escrevemos é
para que os outros leiam; se falamos é para que o outro entenda... e ainda que alguma de nossas
ações não chegue efetivamente a algum outro, é para um outro, mesmo que idealizado, que o
fazemos. O Outro é o infinito, é o desejo, é onde expandimos o nosso ser, o limite do Mesmo se
amplia nessa relação paradoxal com o Outro. E este artigo é o fruto dessa expansão. Um dos
resultados não pressupostos da experiência de escuta. Escutamos e não ensinamos algo objetivo que
vá mudar a ação docente de forma que possamos medir, qualificar, quantificar... nos modificamos
mutuamente, em alguma medida, não medida, ao tentar nos abrir eticamente ao Outro.
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Resumo
Nosso artigo surge das reflexões sobre as implicações éticas da escuta dos relatos de si de professoras
durante as pesquisas com os cotidianos. Ao pesquisar o que fazemos nós? Pesquisar é escarafunchar a
alma alheia? Os sentidos do discurso? É uma atribuição de sentido para além da própria existência do
objeto ou sujeito? A pesquisa poderia ser especialmente baseada na escuta e não no que se discorre
acerca do que se escutou? Esse exercício se dá no contexto de execução de grupos de estudo bimestrais
com as professoras de uma escola municipal da rede de ensino de Duque de Caxias, no Estado do Rio
de Janeiro. Temos como disparadores dos movimentos, a leitura: literária ou antropológica e é ela que
nos comove e dá comoção (trabalho de campo). Em lugar de interpelar as professoras através dos
discursos da resistência e enfrentamento, podemos traçar um expediente de compreensão quando
atravessamos muitos dos limiares presentes nos modos de abordar as falas docentes e interrogar os
limites dos epistêmicos e políticos pertencentes aos paradigmas informados pelo patriarcado. Há um
compromisso responsável quando escutamos as narrativas docentes, procurando nos afastar dos
modos de abordá-las esperando uma reação organizada, modos efetivos de resistência e resiliência
diante dos processos que nos atingem. Nossa pesquisa passa por assumir nossa abertura incondicional e
o que nela podemos perceber durante o exercício da escuta de outras profissionais de fé: as professoras
da escola. E este artigo é o fruto dessa expansão. Um dos resultados não pressupostos da experiência
de escuta. Escutamos e não ensinamos algo objetivo que vá mudar a ação docente de forma que
possamos medir, qualificar, quantificar... nos modificamos mutuamente, em alguma medida, não
medida, ao tentar nos abrir eticamente ao Outro.
Palavras-chave: 1; Narrativa 2; Escuta 3; Cartografia 4; Docência 5; Alteridade.
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INTRODUÇÃO
O ensino é um ofício reconhecido universalmente desde a antiguidade, mas os saberes
específicos que o caracterizam como uma profissão, que distinguem a atividade docente de outras
ocupações precisam ser delineados. Autores como Gauthier (1998) e Roldão (2005) afirmam que
ainda se sabe muito pouco sobre os fenômenos inerentes ao ensino, “o professar um saber” e o fazer
aprender alguma coisa a alguém”. Acreditamos que a apreensão de práticas de ensino que
potencializam altos resultados de aprendizado em contextos de baixo rendimento econômico
contribui para a ampliação da nossa compreensão do ofício docente.
Como afirma Roldão (2005) há uma íntima dependência entre os saberes e os
conhecimentos teóricos sobre a profissão docente produzidos sobre a prática de ensinar, e os
conhecimentos produzidos pelos professores através da prática de ensinar, os saberes advindos das
experiências e vivências da trajetória profissional. Porém a autora ressalta que esse conhecimento
oriundo da prática docente não se refere ao “tecnicismo simplista”, mas ao “saber fazer, saber como
fazer e saber porque se faz”, saberes característicos dos professores que ensinam bem.
A autora alerta que precisamos abolir da educação a concepção de que: “basta saber, para
saber ensinar”. Essa é uma ideia errônea. A pessoa pode ter domínio de um determinado campo do
conhecimento, mas não significa que ela conseguirá desenvolver estratégias de gestão dos
aprendizados e de gestão da classe, sistematizando o ensino de modo a promovê-lo de forma
exitosa.
Ao discutir a prática de professores em sala de aula, Gauthier et al. (1998), apontam a
gestão da classe e a gestão dos aprendizados 1como aspectos constitutivos da ação docente. A
gestão dos aprendizados refere-se ao planejamento realizado pelo professor no trabalho com os
conteúdos, aos procedimentos adotados para a abordagem da aula e cumprimento dos programas, as
atividades didáticas realizadas, as práticas e instrumentos de avaliação, enfim, ao ensino
propriamente dito. Já a gestão da classe está intimamente relacionada às interações que acontecem
na sala de aula entre professor, aluno e conhecimento, diz respeito ao estabelecimento de regras e
combinados para o desenvolvimento do planejamento.

Em sua obra mais recente Gauthier (2014), adota o termo gestão dos aprendizados em relação de sinonímia com
gestão da matéria. Segundo o autor, as duas dimensões do ensino em sala de aula são a gestão dos aprendizados e a
gestão da classe, abordados com base no ensino explícito, promotor de um ensino eficaz, principalmente para alunos
oriundos de classes menos favorecidas economicamente.
1
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Considerando que os professores são profissionais essenciais no processo de ensino é de
suma importância apreender os saberes e estratégias utilizados por eles. Para identificar esses
saberes é importante o desenvolvimento de pesquisas voltadas para a prática em sala de aula, a fim
de compreender como fazem aqueles professores que alcançam êxito no aprendizado dos alunos.
Porém, a dimensão da sala, ainda não é suficientemente pesquisada. Sendo assim, em que
saberes se apoiará o professor para o exercício da sua prática? Para Gauthier et al. (1998) as
pesquisas que têm como objeto as práticas pedagógicas são de grande relevância para a
identificação e validação de um repertório de conhecimentos próprios do ensino.
Essas pesquisas buscam compreender em linhas gerais questões como: “o que acontece
quando o professor ensina? O que ele faz exatamente para instruir e educar as crianças? Noutras
palavras o que é preciso saber para ensinar?” (Gauthier et al.,1998, p. 17).

A partir das

contribuições dos autores, consideramos que estas e outras perguntas só podem ser elucidadas no
contexto em que estão inseridas, na sala de aula.
Gauthier et al (1998) destacam dois desafios inerentes às pesquisas que visam elencar os
saberes necessários à profissão docente: [1] o da própria atividade docente na medida em que não
são explicitadas aos professores as demandas inerentes ao seu exercício da docência; e [2] o das
ciências da educação que produzem saberes sem considerar questões situações que ocorrem na sala
de aula. Sendo o primeiro desafio denominado pelos autores de “Ofícios sem saberes” e o segundo,
“Saberes sem ofício.”
Para Gauthier et al

(1998) o professor, durante o seu ofício, desenvolve vários

procedimentos e adota distintas posturas em sua ação pedagógica que permanecem no domínio
privado, inibindo as possibilidades de reflexão sobre a prática e da validação da sua eficácia. Além
disso, essas práticas correm o risco de se perderem quando o professor deixa de exercer a sua
profissão. Nessa perspectiva, revelar o repertório de saberes próprios do ensino em aula em
contextos exitosos possibilita que as práticas pedagógicas não fiquem restritas apenas àqueles
espaços, quando podem compor um “reservatório público de conhecimentos”.
Tardif (2000) afirma que “o conhecimento tácito, elaborado e mobilizado durante a ação
pelos professores, possibilita o desenvolvimento de uma epistemologia da prática que abre,
também, perspectivas promissoras para o estudo do campo educacional”. Assim, o “saber docente”,
torna-se saber constituído no (e para o) exercício da atividade e da profissão docente.
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Tardif (2000) também apresenta os saberes que precisam ser mobilizados pelos professores
eficientes para as interações na sala de aula, denominados como gestão de classe e gestão da
matéria e que deveriam ser contemplados nas propostas curriculares que almejam o
desenvolvimento de práticas de aprendizagem que produzam êxito dos estudantes.
Para Tardif (2000), esses saberes são adquiridos pelos docentes a partir das formações
iniciais e contínuas, das experiências adquiridas ao longo dos anos, do currículo das instituições, do
conhecimento sobre as disciplinas a serem ministradas, da cultura pessoal e das trocas estabelecidas
nos ambientes formais entre seus pares de profissão.
De acordo com o autor fica evidente que os saberes necessários aos professores não se
limitam a saberes acadêmicos, mas abrangem as interações que o impactam ao longo da vida
profissional e que consequentemente afetam o seu trabalho, destacando a experiência como fator
fundamental para saber ensinar.
Em consonância com estas concepções são objetos da referida pesquisa a gestão da classe e
a gestão dos aprendizados, buscando compreender a ação docente durante as práticas de ensino.
Nossa acepção é de que a observação das boas práticas docentes através das pesquisas, a
interpretação e codificação dos seus resultados podem subsidiar a construção de diretrizes
educacionais que promovam um ensino eficaz.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para elucidar as práticas desenvolvidas em aula por professores que obtêm bons resultados
junto a alunos de baixo rendimento econômico a pesquisa, de natureza qualitativa, teve como ponto
de partida inicial os resultados da Prova Brasil2, aplicada aos estudantes do 5.º ano, visando a
identificação da escola para o trabalho em campo.
No primeiro momento, realizamos a análise dos resultados obtidos pelos estudantes do 5.º
ano na Prova Brasil nas edições de 2013 a 2017.O objetivo foi localizar as maiores proficiências
3

de Língua Portuguesa e Matemática das escolas municipais de Belo Horizonte. Dentre as escolas

A Prova Brasil avalia de forma censitária, a cada dois anos, as escolas que atendem aos critérios de no mínimo 30
estudantes matriculados na última etapa dos anos iniciais (4ªsérie/5º ano) ou dos anos finais (8ªsérie/9º ano) do Ensino
Fundamental escolas públicas, permitindo gerar resultados por escola. A partir 2019, terá o nome “Sistema de
Avaliação da Educação Básica” (Saeb).
2

Na Prova Brasil, o resultado do aluno é apresentado em pontos numa escala (Escala SAEB). Ela permite ainda
verificar o percentual de alunos que já desenvolveu as habilidades e competências para cada ano, quantos ainda estão
3
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que apresentavam as maiores proficiências dos estudantes, identificamos aquelas que estavam
localizadas em contextos de baixo rendimento econômico. Para tanto, utilizamos os dados
fornecidos pelo Indicador de Nível Socioeconômico das Escolas de Educação Básica (INSE). 4
A coleta de dados, em andamento, envolve a observação de práticas docentes em sala de
aula e a realização de entrevistas semiestruturadas com os professores. Para que a observação
adquira um caráter fidedigno e científico necessita ser cuidadosamente planejada, sistematizada
pelo observador e, por essa razão, utilizaremos um protocolo de observações para orientar a
investigação em sala. Durante a realização das entrevistas utilizaremos gravações em áudio e notas
de campo (LÜDKE, ANDRÉ, 1986).
As observações em sala de aula têm o objetivo de identificar de que forma as dimensões
relativas à gestão de classe e à gestão dos aprendizados são consideradas nas práticas de ensino.
Buscaremos compreender como o professor faz para ensinar.
Os resultados das entrevistas e das observações serão trabalhados com base na análise de
conteúdo. Essa metodologia engloba um conjunto de três polos cronológicos de análise das
comunicações; a pré-análise, a exploração do material, o tratamento dos resultados, a inferência e a
interpretação. Essas técnicas visam obter por procedimentos sistemáticos de descrição, indicadores
e características que permitam a inferência de conhecimentos relacionados às mensagens e
documentos analisados (BARDIN, 2009).
RESULTADOS
As informações que originam o Indicador de Nível Socioeconômico das Escolas de
Educação Básica (INSE) visam obter respostas em âmbito nacional e, devido ao fato de o território
brasileiro possuir realidades bem diversas as perguntas não permitem distinguir bem populações
dentro de uma mesma Rede de Ensino. Portanto, julgamos que apenas os indicadores do INSE não
seriam suficientes para traçar o perfil socioeconômico das escolas da Rede Municipal de Ensino de
Belo Horizonte e, a partir dele, chegar a escolas que associam altos resultados e baixo rendimento
econômico.
desenvolvendo e quantos estão abaixo do nível desejado para a série, além de ser possível verificar também quem está
acima do nível esperado.
A Prova Brasil possui um questionário contextual denominado como Indicador de Nível Socioeconômico das Escolas
de Educação Básica (INSE). O questionário fornece informações a respeito do aluno e da sua família a partir das
respostas dadas às questões que dizem respeito à renda familiar, à posse de bens e à contratação de serviços de
empregados domésticos pela família dos estudantes, além do nível de escolaridade de seus pais ou responsáveis.
4
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Dessa maneira, optamos por trabalhar com uma representação menor do município visando
potencializar a

aproximação da realidade pretendida para a pesquisa. Decidimos analisar

os

resultados obtidos pelas escolas por regionais.
Como a cidade tem nove regionais, optamos pela Regional Barreiro, onde atuo como
membro da Equipe Técnica de Apoio Pedagógico das escolas, o que facilitaria o acesso a
informações bem como os deslocamentos para a escola durante a coleta de dados. Ao lado disso,
consideramos que o perfil socioeconômico dessa regional é bastante representativo.
Além da análise dos resultados da Prova Brasil e da observação dos indicadores do INSE,
também compuseram

o percurso metodológico informações adquiridas através de visitas

exploratórias à Diretoria Regional de Educação do Barreiro (DIRE-B). A equipe pedagógica da
DIRE- B faz um acompanhamento sistemático das escolas da Regional, permitindo-lhes o
reconhecimento sobre o desempenho das instituições e as especificidades socioespaciais da
comunidade que compõe cada uma delas.
Dessa forma cuidamos

para que a escola

identificada para a pesquisa tivesse alta

proficiência em Língua Portuguesa e Matemática em relação as demais escolas da Regional e
atendesse

a uma clientela de baixo rendimento econômico. Acreditamos que a pesquisa nos

possibilitará compreender as práticas de ensino exitosas que promovem o

aprendizado dos

estudantes, oriundos de comunidades carentes da Regional Barreiro.
A Regional Barreiro possui 29 escolas do Ensino Fundamental, sendo que 27 ofertam os
Anos Iniciais e tiveram seus resultados considerados para a pesquisa. Para iniciar a análise dos
dados as proficiências obtidas pelos estudantes do 5. ° ano em Língua Portuguesa e Matemática, nas
edições de 2013 a 2017, na Prova Brasil, foram organizadas em ordem decrescente. Após esse
procedimento utilizamos o método tercil para agrupar as escolas, dividindo-as em três grupos
iguais, visando facilitar a análise e compreensão dos dados. Dessa maneira tivemos o quantitativo
de 9 escolas em cada grupo.
Em cada agrupamento procuramos identificar e articular dados de desempenho, de INSE,
com informações sobre a organização espacial e socioeconômica das escolas, obtidas na Regional.
Nosso objetivo era

encontrar uma escola com boa proficiência em Língua Portuguesa e

Matemática, ao longo das três últimas edições da Prova Brasil, inserida em uma comunidade de
baixo rendimento econômico. Dessa forma, o Indicador de Nível Socioeconômico (INSE) nos
auxiliou na identificação da escola, mas de forma contextualizada com a realidade socioespacial da
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Regional. De acordo com o INEP 5a escola identificada para a pesquisa é classificada no nível 04
quanto ao Indicador de Nível Socioeconômico.
A partir da análise dos dados constatamos que a escola mantém um crescimento ao longo
dos anos, apresentando certa estabilidade nos resultados de desempenho dos estudantes.
A escola identificada para a pesquisa é caracterizada pelas maiores proficiências em Língua
Portuguesa e Matemática em relação as demais escolas da Regional Barreiro e localizada em uma
comunidade de baixo rendimento econômico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partimos do pressuposto que as pesquisas que revelam o repertório de conhecimentos
utilizados pelo professor nas práticas pedagógicas em sala de aula permitem apreender e
institucionalizam os saberes docentes relativos ao ensino. Consideramos, também, que o
(re)conhecimento de saberes relativos ao ensino está no cerne da profissão docente, contribuindo
para a formação docente e para a valorização da profissionalidade.
Nosso estudo considera que a docência possui conhecimentos específicos sobre o ensino e,
portanto, compreender os saberes inerentes às práticas pedagógicas que induzem o aprendizado dos
estudantes representa um grande avanço para a profissionalização do ensino.
Sendo assim, na nossa pesquisa consideramos que dimensionar os aspectos relativos ao
repertório de conhecimentos dos professores no ensino de alunos de baixo rendimento econômico
que obtêm alto desempenho, pode contribuir para o diálogo entre a teoria e a prática; para a
constituição de um corpus de pesquisas sobre o ensino em sala de aula, ainda muito incipiente no
país.
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Educação v. 12 n. 34 jan./abr. 2007, p. 94-103. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n34/a08v1234.pdf

Resumo
O presente estudo apresenta algumas concepções teóricas que embasam a pesquisa de mestrado em
andamento intitulada: Práticas de ensino promotoras de aprendizado em uma escola de Belo Horizonte. Temos
como objeto a investigação das práticas de ensino que potencializam altos desempenhos junto a alunos
oriundos de baixo rendimento econômico. O percurso metodológico teve início com a identificação de
uma escola da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte localizada em um contexto de baixo
rendimento econômico que obtêm altas proficiências dos estudantes do 5.º ano na Prova Brasil. As
práticas de ensino consideradas neste trabalho como uma dimensão da profissionalidade docente, serão
objeto de estudo, buscando explicitar a relevância dos saberes docentes na promoção do aprendizado
dos estudantes. A partir do pressuposto de que os professores são profissionais essenciais no processo
de ensino, justifica-se a importância de se identificar os procedimentos utilizados por eles durante o
planejamento e o desenvolvimento das aulas, na gestão dos aprendizados e na gestão da classe —
explicitados por Gauthier, 1998; 2014 e Tardif, 2012. Gauthier aponta a gestão da classe e a gestão dos
aprendizados como aspectos constitutivos da ação docente. Consideramos, assim, que compreender os
saberes inerentes às práticas pedagógicas que produzem bom êxito aos estudantes representa um
grande avanço para a profissionalização do ensino.
Palavras-chave: Práticas de ensino, gestão da classe, gestão dos aprendizados, desempenho, saberes
docentes.
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Resumo
Este painel inscreve-se na perspectiva dialógica, uma vez que prima o aspecto coletivo, é composto por
três pesquisas que se entrelaçam e discutem o processo de ensino-aprendizagem no âmbito da
emancipação e da fluida articulação de conteúdos capazes de promover o conhecimento. A proposta
dos três artigos articula-se ao eixo Didática (s) entre diálogos, insurgências e políticas: tensões e
perspectivas na relação formação docente. O objetivo central consistiu em promover um debate sobre
formação, identidade docente e Didática - motes que se configuram como desdobramentos da
educação. Cumpre destacar a relevância da dialogicidade no chão da sala para uma formação humana
que enfatize a coletividade, bem como a abordagem crítica que possibilite aprendizagens significativas.
O primeiro artigo teve como objetivo compreender as percepções sobre Didática dos mestrandos em
Educação da Universidade Estadual do Ceará - UECE que atuam no magistério. O segundo texto
apresentou como escopo compreender como os professores da Educação Básica percebem a Didática
em sua prática de ensino. Já o terceiro objetivou compreender as contribuições da dialogicidade no
processo de ensino-aprendizagem. Os três estudos estruturaram-se no arcabouço da abordagem
qualitativa e evidenciaram que a formação continuada contribuiu para o entendimento de que a prática
pedagógica deve ancorar-se na percepção da Didática mediada pela dialogicidade, superando a
referência que a restringia à técnica e a método. Os resultados também apontaram que mesmo que se
discuta a respeito da relevância do processo educativo desenvolvido em parceria colaborativa entre os
sujeitos que fazem parte do cotidiano da sala de aula, ainda prevalecem concepções fragmentadas
acerca do ensino, bem como fragilidades na profissão do magistério. Conclui-se que a constituição da
identidade docente se dá em processo permanente de reflexão, levando à compreensão da Didática
como a prática pode ser ressignificada desvelando, desse modo, a práxis.
Palavras-chave: Dialogicidade; Didática; Educação; Formação docente; Identidade docente.
A DIDÁTICA COMO POSSIBILIDADE DE RESSIGNIFICAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA
Maria Julieta Fai Serpa e Sales – UECE
Juliana Silva Santana – UFC
Lívia Cavalcante Vieira – UECE

INTRODUÇÃO
O presente estudo emergiu de debates desenvolvidos no componente curricular
Fundamentos Pedagógicos do Trabalho e da Formação Docente, do curso de Mestrado em
Educação ofertado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação-PPGE da Universidade Estadual
do Ceará-UECE. Neste cenário formativo de grande repercussão para a nossa prática pedagógica,
vislumbramos pesquisar acerca das significações que essa disciplina teve para os integrantes da
turma.
Cumpre destacar o quão significativa foi para nós estudantes participarmos das discussões
realizadas coletivamente por suscitar a compreensão da Pedagogia como a ciência que abrange
inúmeros aspectos da formação humana, também por estar relacionada à viabilização do ensino,
pois reúne em si elementos propícios ao desenvolvimento da pessoa humana. A dialética tem papel
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preponderante nesse contexto, já que colabora na emancipação dos sujeitos envolvidos. Sujeitos
esses que buscam a transformação de si e do mundo que os cercam. Uma transformação que requer
uma reflexão constante, um pensar cíclico que desvela a práxis.
As vivências sensibilizam o olhar para a compreensão crítica da formação docente dentro
dessa perspectiva humana que envolve a troca de experiências e de visões de mundo, num
intercâmbio colaborativo que beneficia a todos os atores que fazem parte do processo educativo, os
quais devem investir numa atitude dialógica, visto que é esse diálogo que fundamenta a educação
humanizadora (FACCI, 2008).
Sabe-se que a formação continuada tem papel essencial na prática pedagógica, já que os
conteúdos a serem ensinados e os sujeitos que fazem parte desse processo estão em constante
modificação. Motivo pelo qual se pode afirmar que a identidade do professor não é fixa, mas
constantemente ressignificada em função das circunstâncias de vida e de trabalho do docente, bem
como das experiências que adquire ao longo de sua trajetória. É inegável que a leitura de mundo faz
parte da identidade do professor, e constitui a base de sua essência. A Didática resulta justamente
desse caminho percorrido pelo profissional do magistério, da sua história de vida, das marcas
deixadas, pelas memórias construídas ao longo da sua trajetória (LIMA, 2011).
Dessa forma, o ambiente escolar torna-se um espaço inerentemente democrático, por agregar
pessoas, pessoas estas que interagem e compartilham modos de viver diferentes com aspectos
culturais, religiosos e intelectuais distintos, com valores e princípios oriundos de sua conjuntura.
Daí a relevância de uma formação que englobe vivências que transcendam os muros da sala de aula.
Uma formação capaz de suscitar um olhar diferenciado no professor. Um olhar que contemple
outros pontos de vista que podem trazer significativas contribuições ao exercício da docência.
Diante do breve contexto apresentado, este estudo pretende oferecer respostas à seguinte
questão central: Quais as percepções sobre Didática dos mestrandos em Educação da Universidade
Estadual do Ceará - UECE que atuam no magistério? Tal questionamento é pertinente, sobretudo
quando se enseja descortinar o quão favorável podem ser as influências da formação continuada
para a prática pedagógica emancipadora, pensada para humanos que interagem com outros humanos
(PIMENTA, 2012). Por conseguinte, esse trabalho teve o objetivo geral de compreender as
percepções sobre Didática dos mestrandos em Educação da Universidade Estadual do Ceará UECE que atuam no magistério.
Fundamentada em uma abordagem qualitativa por possibilitar ao pesquisador ver além do
exposto, levando em consideração as subjetividades de todos os sujeitos envolvidos (Ghedin e
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Franco, 2011), esta foi uma pesquisa bibliográfica e de campo. Dessa forma, a metodologia
utilizada teve como instrumento de coleta de dados o questionário, viabilizado a fim de coletar
respostas dos sujeitos pertinentes ao estudo.
A escolha dos sujeitos da pesquisa deu-se a partir dos seguintes critérios: ser aluno do
componente curricular supracitado, bem como exercer atividade docente em qualquer nível de
ensino. Composta por onze mestrandos, desses, nove concordaram em participar, dentre os quais,
três adequaram-se ao perfil da pesquisa.
O campo de atuação da pesquisa, no caso, a turma (2019) de mestrado em Educação do
PPGE - UECE constituiu-se fonte valiosa para que fosse possível analisar as repercussões impressas
na prática pedagógica dos mestrandos. O suporte teórico utilizado foram os estudos de Libâneo
(2013), Lima (2011, 2018), Pimenta (2012, 2018), Marin (2018), Melo (2018), Saviani (2008),
dentre outros.
A DIDÁTICA COMO CENTRO DE DISCUSSÃO NO MESTRADO EM EDUCAÇÃO DA UECE
A pesquisa desenvolveu-se especificamente no decorrer das aulas do componente curricular
Fundamentos Pedagógicos do Trabalho e da Formação Docente do curso de Mestrado, o que
proporcionou a ampliação dos olhares acerca da Educação com base nos ensinamentos de autores
como Lima (2011) e Pimenta (2018, prefácio) que reconhecem a Didática como parte da Pedagogia
que se ocupa dos fenômenos do ensinar e do aprender, em uma perspectiva dialética e dialógica
(FREIRE, 2008).
Libâneo (2013) reconhece que a Didática ocorre em três momentos articulados:
planejamento, metodologia e avaliação. De modo que essas três etapas convergem para um
movimento problematizador e, portanto, reflexivo. Para Lima (2011, p. 98-99): “É uma postura de
constante investigação, análise crítica e questionamento, assumida como atitude de vida, trabalho e
profissão”. Circunstância em que o professor reveste-se deliberadamente da postura de pesquisador
com o propósito de abraçar a teoria e a prática pedagógica, promovendo um aprendizado
significativo.
Vale ressaltar que, conforme Lima (2011), “o objetivo da Didática é promover a reflexão
sobre a docência, tendo a prática como ponto de chegada e de partida”, o que promove a reflexão de
que toda essa ciranda é capaz de descortinar novos horizontes e perspectivas no que tange à
concretização do seu principal objetivo: emancipar através da humanização. Nessa toada, vale
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realçar que a práxis docente humaniza, uma vez que os docentes voltam o olhar que transcende o
ver, que contempla especificidades de modo crítico e reflexivo para, dentro dessa lógica dialética,
ressignificar suas ações, a fim de promover mudanças substanciais. Esse movimento articula-se ao
contexto dos professores e da escola e conclamando, assim, o coletivo (FREIRE, 2008).
Assim, uma das necessidades da Didática, enquanto instrumento de trabalho inerente à ação
docente, envolve a troca de saberes no contexto do convívio social, sendo que as circunstâncias de
vida e de trabalho moldam a elaboração de uma prática transformadora. Melo (2018, p. 18) pondera
que “[...] todas as vivências se amalgamam e se concretizam em reflexões que têm a finalidade de
instigar a produção de novos conhecimentos e novas perspectivas, de modo a produzir
transformações na profissão docente”. A fala da autora é pertinente ao contexto em que as aulas
foram planejadas, visto que os professores trouxeram discussões que inspiraram os mestrandos a
refletirem acerca de seu próprio processo formativo, bem como sobre suas circunstâncias de vida e
de trabalho.
A ementa do componente curricular em estudo abrangeu a “Pedagogia e a Didática, as
práticas e os saberes na formação para o trabalho docente como possibilidade de práxis, a partir dos
desafios e contradições que se evidenciam na sala de aula e na sociedade”. Tal proposta versa
justamente a respeito da viabilização do processo de ensino-aprendizagem através do compromisso
assumido tanto pelos docentes quanto pelos mestrandos de discutir acerca das temáticas pertinentes
ao contexto profissional.
As atividades planejadas e desenvolvidas em sala encontraram eco na fala de Melo (2018, p.
19) quando, em conjunto, professores e mestrandos dedicaram-se a “[...] buscar nas práticas críticodialógicas o sentido da docência, da formação [...]”. E, dessa forma, investir em leituras e diálogos
fundamentados em um arcabouço teórico capaz de preencher as lacunas deixadas por concepções de
ensino tradicionais e, portanto, limitantes que distorcem o entendimento a respeito do processo de
ensino-aprendizagem. Como bem frisa Marin (2018), quando a Didática é tratada como uma
questão meramente técnica, distancia-se sobremaneira de seu propósito primordial que é mobilizar a
reflexão crítica, inspirando o espírito de troca colaborativa entre os sujeitos envolvidos e, assim,
desdobrando novos horizontes para a Educação.
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
A reflexão crítica sobre a prática se torna
uma exigência da relação Teoria/Prática
sem a qual a teoria pode ir virando blablabláe a prática, ativismo.
(Freire, 2008)

O pensamento freireano expresso no trecho acima retrata a pertinência da atividade docente
e de como a ação refletida pode ser ressignificada, visto que “a prática é a razão de ser da teoria”
(Saviani, 2008, p. 126). O docente, enquanto agente que promove o ensino, deve estar em
permanente estado reflexivo, estado este que se reveste da capacidade de transcender o senso
comum, problematizando a realidade para traçar estratégias metodológicas que permitam lidar com
os desafios inerentes ao trabalho pedagógico. Desse modo, Betto (2018, p. 200) afirma que “em
atitude de escuta e aprendizado, o educador recria a teoria a partir da prática, redimensiona os seus
conceitos, [...] questiona as suas análises [...]”. O que o torna capaz de empreender transformações,
uma vez que sua prática seja voltada para o imprescindível vínculo entre os fenômenos de ensinar e
de aprender e, por conseguinte, para o despertar de atitudes emancipatórias. Isto posto, Pimenta
(2012, p. 30) corrobora com essa assertiva, ao afirmar que:
[...] nas práticas docentes estão contidos elementos extremamente importantes, como a
problematização. A intencionalidade para encontrar soluções, experimentação
metodológica, o enfrentamento de situações de ensino complexas, as tentativas mais
radicais, mais ricas e mais sugestivas de uma didática inovadora.

Esse pensamento diz respeito a uma identidade docente que relaciona a pesquisa ao chão da
sala de aula. Ou seja, envolve o professor nessa perspectiva de inquietações e problematizações
próprias do campo da pesquisa, e que também envolve as subjetividades, as especificidades do meio
e do contexto. Daí porque o olhar docente deve sempre buscar na teoria amparo para subsidiar e
ressignificar a sua prática.
Saviani (2008, p. 127) confirma essa linha de raciocínio ao afirmar que “examinadas em
termos dialéticos, notamos que, em lugar de se excluírem mutuamente, teoria e prática são termos
opostos que se incluem, abrindo caminho para a consideração da unidade entre teoria e prática”, de
modo que conduza sua prática para a construção de ações que visem à emancipação. Conforme
Melo (2018, p. 11-12), “para isso, é preciso conhecer criticamente as condições concretas da
realidade [...]”. Essa intencionalidade do professor poderá servir de combustível para imprimir a
própria marca no seu trabalho, pois é quem está continuamente diante do processo de ensinoXX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas
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aprendizagem, é quem conduz as transformações no contexto em que atua, contexto este que
deveria se encaminhar para uma escola que deveria formar e se formar para a humanização dos
sujeitos.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa aqui desenvolvida partiu de uma atividade em que os professores solicitaram a
elaboração de duas a três perguntas, para que os alunos deveriam realizar suas aplicações uns com
os outros, a fim de que fosse possível apropriar-se do processo de leitura e de escrita acadêmica, o
que abrange o questionário como primeira etapa e em segundo, as análises das respostas - ancoradas
no aporte teórico sugerido no componente curricular, bem como nos debates realizados
presencialmente a mediados pelo corpo docente. Destarte, cumpre ressaltar que a atividade contínua
de questionar-se deve permear toda a jornada profissional do magistério.
A metodologia orientou-se no arcabouço da pesquisa qualitativa pelo fato de ser útil quando
se quer pesquisar o que não dá para quantificar, pois quando se trabalha a subjetividade dos
sujeitos, levando em consideração a dialogicidade e o contexto em que se inserem, esse tipo de
estudo apresenta-se como a forma ideal, pois “é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e
flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p.
18). Minayo (2013, p. 21) destaca ainda que a pesquisa qualitativa responde a diversas questões
demasiado peculiares, haja vista que “trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das
aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”.
Esse estudo constituiu-se também em pesquisa bibliográfica fundamentada nos autores
trazidos pelos professores do componente curricular Fundamentos Pedagógicos do Trabalho e da
Formação Docente do curso de Mestrado, como por exemplo, Libâneo (2013), Lima (2011, 2018),
Pimenta (2012; 2018), Marin (2018), Melo (2018), Saviani (2008). Assentaram-se também nos
estudos de Minayo (2013) e Lüdke e André (1986) por possibilitar a compreensão dos fenômenos
que fazem parte do contexto social, interpretado a partir das aspirações, das convicções e dos
valores que movem as ações humanas, ou seja, do caráter qualitativo e das circunstâncias que as
proporcionam.
Em referência aos instrumentais para coleta de dados, optou-se pela aplicação de
questionário, uma vez que este foi-nos solicitado pelos professores como atividade da aula elaborar
perguntas, a fim de possibilitar aos pós-graduandos a imersão ao estado de pesquisa. A partir de
uma inquietação nossa por saber o quanto a componente curricular ressignificou a prática dos
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mestrandos que são docentes, assim como examinar suas percepções sobre Didática, elaboramos
perguntas que fossem capazes de oferecer um campo de estudo que nos fora proposto. Conforme
Gil (2008, p. 121), questionário é “um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o
propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses,
expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.”. O que viabilizou o
desenvolvimento da pesquisa a fim de alcançar os objetivos pretendidos.
Em relação aos sujeitos da pesquisa, a escolha deu-se a partir dos mestrandos da turma 2019
que cursavam o componente curricular Fundamentos Pedagógicos do Trabalho e da Formação
Docente, bem como estar em pleno exercício do magistério. Dos onze mestrandos, três se
adequaram ao perfil elaborado. Nas análises dos dados, buscou-se registrar, analisar e ordenar as
respostas dos mestrandos, de forma a articular a teoria da pesquisa bibliográfica ao objetivando
compreender o quão significativa são as discussões sobre Didática diante da prática pedagógica.
ANÁLISE E DISCUSSÃO À LUZ DO OLHAR DOS MESTRANDOS
A pessoa conscientizada tem uma compreensão diferente de sua história e de seu papel
nela.
Recusa acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se para mudar o mundo.
(Paulo Freire, 1994)

As palavras de Freire traduzem o estado da arte a que devemos sempre recorrer, por revestirse da humildade necessária a todos nós, investigadores e eternos aprendizes. A literatura muito
colabora na compreensão do mundo, porém a troca de experiências e os pontos de vista constituemse em um instrumento que deveria ser o alicerce de toda a prática pedagógica.
O que requer uma visão ponderada de si mesmo; que permita perceber as fragilidades dos
conhecimentos adquiridos, ensinando que a partilha humaniza e fortalece a caminhada. Freire
(2008, p. 43), amante dessa dimensão democrática, dialética e emancipadora, observa que: “A
aprendizagem da assunção do sujeito é incompatível com o treinamento pragmático ou com o
elitismo autoritário dos que se pensam donos da verdade e do saber articulado”. Essa aprendizagem,
na verdade, somente converte-se em instrumento de emancipação quando possibilita a abertura
concreta a novos conhecimentos, capaz de descortinar novos horizontes. Cumpre realçar, nessa
linha, que a leitura de mundo faz parte da identidade do professor e constitui a base de sua essência.
Os mestrandos que participaram da nossa pesquisa foram antecipadamente informados dos
objetivos do questionário a eles solicitado, e consentiram a divulgação de suas respostas desde que
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fossem mantidos no anonimato. Portanto, para fins de sigilo, foram aqui nomeados: Ana, Laura e
João.
Ana é formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará- UFC e é docente há onze
anos. Laura é graduada em Pedagogia pela UECE, e professora há nove anos, e João é graduado em
Pedagogia pela UECE e trabalha como professor há cerca de cinco anos.
Os sujeitos dessa pesquisa foram conduzidos a responder a um breve questionário com
questões objetivas e subjetivas. Em primeiro lugar, vale mencionar a questão que versa acerca do
que o componente curricular Fundamentos Pedagógicos do Trabalho e da Formação Docente
significou para eles. Diante de tal questionamento, as respostas foram:
Conhecer os fundamentos da Pedagogia e da própria Didática, entender que esta me
auxilia no modo de ensinar e aprender também. Compreender que a profissão docente
tem suas dificuldades, mas como diz a grande professora Socorro Lucena "o que faço
para que meus alunos aprendam?" Portanto, essa disciplina foi uma espécie de luz
para o meu fazer docente. (Ana)
Aprendi um pouco de tudo que envolve a formação docente, principalmente sobre a
docência universitária. Entretanto, o que mais me marcou foi compreender melhor o
que é didática. (Laura)
Oportunidade de me reinventar e perceber que as nossas reflexões precisam de “saber
e de sabor”. (João)

Percebe-se que para os interlocutores, a realização desse componente teve um sentido
especial, a ponto de ressignificar o olhar em relação à docência, apontando caminhos para a
superação das dificuldades que lhes são inerentes. Seus relatos enfatizam a importância de se
compreender a Didática como ciência, que vai além da técnica de ensino, pois mobiliza o educador
a refletir, a planejar e a replanejar sempre que necessário. Segundo Melo (2018, p. 56), a Didática
vai justamente “[...] possibilitar condições para articular os pressupostos teóricos e a concretude das
práticas pedagógicas realizadas em contextos”. Essa colocação muito nos remete ao estado de
conscientização ao qual se refere Paulo Freire, e que nos tira de nossa zona de conforto, para que
possamos estar sempre abertos a ressignificar nossa prática, a nossa identidade (FREIRE, 2008).
Nessa linha, pode-se afirmar que o componente curricular viabilizou reflexões pertinentes ao
contexto de formação continuada dos mestrandos.
Depois, os interlocutores foram levados a responder se/como os conhecimentos sobre
Didática colaboram nas suas práticas pedagógicas. A esse respeito, expuseram:
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Sim. Sou pedagoga e a Didática é fundamental para o meu fazer pedagógico uma vez
que ela irá guiar-me, auxiliar-me no planejamento, nas minhas metodologias e nas
minhas avaliações. (Ana)
Sim. Pois é importante perceber que ela é muito mais do que simplesmente planejar
uma aula, usar algum tipo de método e avaliação, que envolve outros elementos que
dizem respeito a formação humana de cada aluno. Acredito que uma das contribuições
da Didática é compreender a conexão entre esses elementos no momento do
planejamento e execução de nossas aulas. (Laura)
Sim, pois me ajuda a compreender a realidade educacional brasileira e a intervir de
modo a transformá-la num fenômeno social democrático e emancipador. (João)

Na concepção dos mestrandos, a prática pedagógica deve partir do princípio da
intencionalidade do docente, perpassando, assim, a possibilidade de aproximação do contexto em
que atua. Professores e alunos convivem por um tempo razoavelmente longo, portanto é importante
que essa interação seja a mais saudável possível. Como bem pondera Lima (2018), uma relação
construída para dar primazia ao coletivo. E o coletivo aprimora a percepção obtida pelo docente,
contribui para a construção de uma Educação com alicerce na dialogicidade, conforme pontua
Freire (2008).
Ao professor cabe ensinar de forma a promover o conhecimento dos alunos. Pimenta (2012,
p. 18) corrobora com esse entendimento ao postular que a Didática está a serviço da reflexão dos
educadores, empenhada em oferecer subsídios que visem à emancipação dos sujeitos envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem. A autora reitera ainda que a essência da ação docente “[...] é
ensinar como contribuição ao processo de humanização dos alunos [...]”. A Didática resulta do
caminho percorrido pelo profissional; da sua história de vida, das marcas deixadas pela sua atuação.
As respostas dos mestrandos demonstram que o componente curricular Fundamentos
Pedagógicos do Trabalho e da Formação Docente contribuiu oportunamente para a ressignificação
da prática docente, para olhar de forma diferente para si, para o contexto, bem como para os sujeitos
com quem interagem. Mesmo porque os professores entrevistados já possuíam uma caminhada, e as
aulas potencializaram suas percepções para uma prática cada vez mais reflexiva, intencional e
autônoma.
O que confirma a importância da troca de experiências e de visões de mundo, num
intercâmbio colaborativo que beneficia todos os envolvidos, os quais devem investir em atitudes
dialógicas, visto que a comunicação fundamenta o ensino problematizador, que desperta a
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curiosidade e o senso crítico. Perspectiva imprescindível ao ser que busca o curso de Mestrado
como preparação para a docência e mesmo para a vida, pois os vínculos estabelecidos abrem novos
horizontes e enriquecem a formação do professor. Nessa linha, discorre Lima (2018, p. 5):
compreendemos, ainda, que a concepção dialética de educação seja um processo de
intercâmbio que ocorre entre os homens e sua criação social (a sociedade), e não uma
série de transformações da realidade objetiva, nem um conjunto de experiências
subjetivas do homem e sua ação espontaneamente criadora. A evolução humana está
indissoluvelmente e dialeticamente ligada à ação do homem, que mantém e alimenta
esta sociedade.

Convém destacar que uma das grandes necessidades da Didática, instrumento de trabalho
inerente à ação docente é justamente esse movimento que envolve a troca a partir do convívio
social, uma vez que somos moldados pelas nossas circunstâncias de vida e de trabalho para a
elaboração de uma prática consciente e transformadora. A pessoa conscientizada tem uma
compreensão diferente de sua história e de seu papel nela. Recusa acomodar-se, mobiliza-se,
organiza-se para mudar o mundo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, entende-se que pensar a prática docente exige um olhar diferenciado, pois não há
modelos ou receitas de ensinar. Apropriar-se do conceito de Didática requer leituras de mundo, do
contexto e da realidade. Sendo a Didática uma ciência que se ocupa do fenômeno do ensinar e do
aprender, está diretamente ligada ao humano, mesmo porque o ensino envolve pessoas dotadas de
emoções e de sentimentos.
Dessa forma, pode-se afirmar que o objetivo principal dessa pesquisa, que consistiu em
compreender as percepções sobre Didática dos mestrandos em Educação da Universidade Estadual
do Ceará - UECE que atuam no magistério foi atingido. Os resultados apontaram que as discussões
realizadas no componente curricular supracitado durante o curso de mestrado - articuladas ao
suporte teórico e à atividade de pesquisa - representou relevância para os mestrandos que dela
participaram pelo fato de ampliar conhecimentos, e, sobretudo, por representar a rica troca de
experiências, bem como sobre partilhar suas concepções de Didática. O que fez diferença na prática
pedagógica desses professores, bem como para a sua profissionalização. Pode-se dizer que a
formação continuada ocorre em uma construção coletiva que contribui de forma contundente para a
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emancipação dos sujeitos envolvidos no processo educacional, o que resulta tanto em progressos
individuais e coletivos, de fato uma evolução para todos.
A transformação da experiência educativa torna-se possível através da mobilização dos
sujeitos que dialoguem com o que há de mais humano no exercício educativo: promover um ensino
inspirado no ideal democrático, para a emancipação.
No tocante à práxis docente, além de se fazer necessário o conhecimento da relação entre
Didática e o magistério exercido no chão da sala de aula, problematizar as reais condições de vida e
de trabalho dos professores a fim de que seja viabilizado o despertar para a percepção de que é
essencial compreender a Didática como parte de todos os processos que envolvem o ensino.
Conclui-se que, a partir desse movimento cíclico, próprio da Didática, que permeia o ensino
efetiva-se no trabalho docente através de propostas e práticas pedagógicas que possam convergir
para a busca pelo saber na coletividade e na partilha entre os sujeitos, bem como para a
consolidação da aprendizagem significativa, conduzindo à compreensão de que o processo de
emancipação humana é uma questão imprescindível a qualquer pauta de debate sobre Educação.
Resumo
É salutar o debate em que a Didática se evidencia no contexto acadêmico, uma vez que essa atitude
converge para um olhar capaz de perceber as nuances do campo de atuação docente - a sala de aula.
Tendo emergido desse profícuo contexto, esse estudo teve o objetivo de compreender as percepções
sobre Didática dos mestrandos em Educação da Universidade Estadual do Ceará - UECE que atuam
no magistério. Convém registrar que a Didática esteve no centro das discussões sobre Educação dos
últimos anos, ainda que interpretada de maneira equivocada por muitos, uma vez reduzida ao aspecto
técnico, às estratégias ou aos métodos de ensino. Por esse motivo, compreende-se a necessidade de
entendê-la como um movimento histórico que faz parte da Pedagogia e que se ocupa dos fenômenos
de ensinar e de aprender. Para tanto, foi desenvolvida pesquisa bibliográfica e de campo com
abordagem qualitativa. Utilizou-se o questionário como instrumento de coleta de dados, que foi
respondido por três alunos do referido curso. Os autores que subsidiaram esse estudo foram Libâneo
(2013), Lima (2011), Marin (2018), Melo (2018), Pimenta (2012), Saviani (2008), dentre outros. Os
resultados revelaram que os mestrandos mobilizaram significativo aprendizado em relação à Didática,
vista além de ciência, método ou metodologia. A prática refletida torna os docentes mais ponderados
em relação ao contexto escolar como um todo, fruto do próprio amadurecimento profissional,
percebendo-se mediadores do conhecimento e, portanto, autônomos da práxis realizada no chão da
sala de aula. Conclui-se, assim, que as reflexões ampliadas pelas discussões e leituras partilhadas
contribuíram efetivamente para uma compreensão mais fidedigna acerca da Didática, bem como sobre
a possibilidade de aproximá-la das ações docentes, sobretudo como alicerce para a construção de uma
prática cada vez mais lúcida e intencional.
Palavras-chave: Didática; Formação docente; Mestrado em Educação; Prática pedagógica.
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CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA SOBRE DIDÁTICA
Cinarah Carvalho da Costa – Colégio Marinheiro Popeye
Francinalda Machado Stascxak – UECE

INTRODUÇÃO
Daquilo que eu sei
Nem tudo me deu clareza
Nem tudo foi permitido
Nem tudo foi concebido
Daquilo que eu sei
[...]
Nem tudo me foi possível
Nem tudo me deu certeza
(Ivan Lins)

O pensamento de Ivan Lins exerce o papel de aproximar este diálogo à situação de ensino no
âmbito institucional. Suas palavras traduzem as limitações que fazem parte do contexto escolar e da
profissão do magistério. O que promove refletir sobre a necessidade de direcionar o olhar para a
percepção de que se apreende através das experiências adquiridas, que pode acontecer através de
suas formações (inicial e continuada), bem como da própria leitura de mundo da qual o docente se
apropria em decorrência das circunstâncias de vida e de trabalho que fazem parte de sua trajetória.
Uma vez que o professor apropria-se da dimensão do ensino, torna-se capaz de refletir e de
articular métodos para a concretização do aprendizado. Nesse processo, as técnicas empregadas
referem-se à maneira como a aula é conduzida. Idealizar a prática enfatiza a relação simbiótica
entre teoria e prática, já que planejar constitui-se ferramenta imprescindível à busca pela
mobilização do saber, que faz e refaz o caminho trilhado pelo docente.
Destarte, é importante reconhecer a necessidade da fundamentação teórica pautada nas
pesquisas de Costa (2018), Freire (1987; 2008), Lima (2011), Melo (2018), Marin (2018) e Pimenta
(2012, 2018), sobretudo pela colaboração para o entendimento que visa, por exemplo, desligar o
conceito de Didática da ideia de técnicas de ensino, já que se trata de um movimento reflexivo
acerca dos fenômenos de ensinar e de aprender, de tal modo que permita ao professor problematizar
a sua prática, a fim de perceber que a postura de pesquisador vai constituindo a identidade docente
por toda a vida profissional.
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Partindo do princípio de que o docente desenvolve múltiplas atividades o tempo todo,
elaborou-se o seguinte objetivo geral: Compreender como o professor da Educação Básica percebe
a Didática em sua prática de ensino.
Sobre a inclusão dos sujeitos da pesquisa, utilizaram-se os critérios: ser pedagogo e também
ser docente oriundo das redes pública ou privada de ensino de Educação Básica. O referencial
teórico deste estudo está organizado em duas partes que intencionam construir a trajetória para
análise do problema central da pesquisa, contemplando a tríade das concepções de Didática, de
ensino e de identidade docente.
A PRÁTICA DE ENSINO E A ESSENCIALIDADE DA DIDÁTICA
Considerando a abordagem de ensino tradicional, em que se considerava o estudante como
sujeito passivo e reprodutor das ideias dominantes, não havia espaço para a realização de uma
reflexão crítica sobre a realidade, uma vez que era cobrado do professor que reproduzisse conteúdos
pré-determinados por um currículo rígido. Não havendo tampouco uma percepção de Didática
dentro de uma perspectiva problematizadora e emancipatória.
A esse respeito, Saviani (2008, p. 126) assevera acerca das atribuições da Didática permitenos “[...] captar a realidade como um todo articulado composto de elementos que se contrapõem
entre si; que agem e reagem uns sobre os outros, num processo dinâmico [...] foi explicitado pelo
nome de lógica dialética [...]”, de modo que essa ponderação faz-nos refletir sobre a Didática como
um fenômeno em que os sujeitos interagem e transformam-se mutuamente, em um processo cíclico
de constante.
É notório que houve importante evolução no campo teórico no tocante à docência, que
direcionou o olhar do professor a contemplar de maneira sensível propostas de mudanças necessárias e essenciais à prática do ensino - ou seja, um caminho que demanda constante reflexão
sobre a realidade, e atribuindo a eles um novo significado. Segundo Melo (2018, p. 55), trata-se de
questões intrincadas “[...] diante dos vastos problemas conceituais, decorrentes da histórica
fragilidade epistemológica da Didática, que ora flutua entre o tecnicismo prescritivo, ora como
balizadora da reflexão crítica docente”. O educador, sob esse prisma, atua em uma realidade
contraditória, em uma “perspectiva [...] que transfigura a identidade dos professores e estudantes,
consecutivamente, à condição de prestadores de serviços educacionais e de clientes, subordinando o
processo de formação humana aos interesses do mercado” (Costa, 2018, p. 23), uma vez que o meio
lhe impõe uma percepção anacrônica sobre a Educação. Um desafio incessante, já que o ensino é
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uma espécie de força-tarefa que envolve toda a comunidade escolar, mas é o professor o agente
principal que assume o efetivo compromisso educativo, absorvendo o ônus e o bônus que compõe o
processo.
Cumpre registrar que o olhar docente é o principal referencial na construção de ações
pedagógicas significativas. Segundo Costa (2018, p. 33), “o diálogo como perspectiva [...]
pedagógica de formação”, aposta na relação uníssona entre teoria e prática, de modo que o ensino
seja compreendido como fator de emancipação, capitaneado por uma Didática capaz de contemplar
o fenômeno de ensino-aprendizagem em um eixo dialógico “[...] como um processo de mediação
que permite a passagem dos educandos de uma inserção acrítica e intencional no âmbito da
sociedade a uma inserção crítica e intencional” (Saviani, 2008, p. 130). Um percurso metodológico
que contemple um planejamento flexível, ou seja, em uma perspectiva que torne os conteúdos mais
significativos para os educandos (FREIRE, 2008).
Destarte, a Didática torna-se instrumento capaz de garantir a profissionalização docente por
meio da possibilidade de promover o conhecimento no cenário em que interagem os sujeitos
clássicos - professor e alunos – o que representa olhares diferenciados quando se leva em
consideração as especificidades do contexto. Pimenta e Anastasiou (2014, p. 49) sublinham que a
tarefa da Didática é a de entender “o funcionamento do ensino em situação, suas funções sociais,
suas implicações estruturais; realizar uma ação autorreflexiva como componente do fenômeno que
estuda, porque é parte integrante da trama do ensinar”. Assim, o ensino não pode ser pensado sob
uma única perspectiva, forjado ou emprestado de outrem.
Deste modo, a própria prática de ensino vai dando ao professor a habilidade de se antever
aos acontecimentos, de saber lidar diante das situações de convívio. Sobre isso, Marin e Pimenta,
(2018, p. 7-8, apresentação) declaram que “o ensino é uma prática social complexa. Realizado por
seres humanos entre seres humanos, o ensino é modificado pela ação e relação dos sujeitos
(professores e alunos) situados em contextos [...] e, por sua vez, modifica os sujeitos envolvidos”.
Nessa linha, o ensino - atividade educativa - coaduna-se com a ideia de que a educação é
uma atividade realizada por humanos para humanos. De sujeitos que buscam a transformação de si
e do mundo que o cerca. Vale ressaltar que esse aspecto da humanização caracteriza a essência da
Didática, cujo objetivo consiste em promover um ensino alicerçado na relação teórico-prática, na
busca pelo sentido da docência, com práticas que contribuam para a emancipação. (PIMENTA,
2018, prefácio).
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Nesse viés, o ensino é concebido no interior de uma Pedagogia na qual prevaleça o
movimento que integra a intencionalidade e a prática docente emancipatória dos sujeitos
envolvidos. Conforme Melo (2018, p. 54), ao “ensino-aprendizagem em contexto, cabe destacar o
sentido medular da Didática, assim como suas finalidades”. Considerando que a Didática agrega
múltiplos vieses para uma prática verdadeiramente emancipadora, o professor traz em si a
possibilidade de ter clareza das suas ações, bem como de realizar leituras múltiplas do próprio
trabalho, da sua postura, dos seus pares, dos educandos, enfim, do contexto do chão da sala de aula.
IDENTIDADE DOCENTE: UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
Como bem afirmam Pimenta e Lima (2017, p. 28), “o conceito de bom professor é
polissêmico, passível de interpretações diferentes e mesmo divergentes”. O que significa ser “bom
professor”? Há um parâmetro a ser seguido? Há, na verdade, controvérsias quanto ao modelo
estereotipado do que se espera de um professor, bem como da sua forma de desenvolver o trabalho
em sala de aula.
É notório que cada professor imprime a sua marca, marca esta adquirida com base nas suas
experiências ao longo da vida profissional. De fato, cada turma possui suas especificidades,
solicitando constante revisão sobre a ação pedagógica, um olhar sensível e reflexivo para as
peculiaridades. Olhar esse movido pelas circunstâncias de vida e de trabalho do professor, de seu
processo formativo, das relações que estabelece com o meio, fruto de sua trajetória.
Esse movimento constante que envolve o pensar sobre a prática, ressoa sobre a forma como
cada professor organiza-se no planejamento de ensino e ainda a maneira como ele compreende a si
e a sua profissão. Haja vista que a atuação docente pode dizer muito sobre a forma de conduzir o
ensino, de ser e de realizar a profissão. O que significa dizer que o professor concretiza a sua prática
no chão da sala de aula com fundamento no aparato de conhecimentos provenientes do seu processo
de formação, bem como da forma que os conhecimentos são mobilizados.
Isto posto, é relevante registrar que a identidade docente é entendida como uma construção
datada e endereçada, ou seja, situada no tempo e no espaço (Lima, 2011). Assim, conforme
esclarece Pimenta (2012, p. 19), “a identidade docente não é um dado imutável e nem externo que
possa ser adquirido. Mas é um processo de construção do sujeito historicamente situado”. O que
torna possível inferir que a identidade docente é um perene vir a ser, ou seja, a identidade docente
vai se compondo por toda a vida profissional do docente, uma vez que se constitui a partir da
individualidade, das vivências, dos sabores e dissabores, bem como das experiências coletivas.
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À vista disso, é de extrema magnitude reconhecer o papel do conhecimento prévio que os
professores trazem para a ação concreta desenvolvida em sala de aula. Por exemplo, os
conhecimentos pedagógicos (em termos didáticos) e a compreensão obtida também através das
formações e das relações sociais estabelecidas - que lhes conferem importante aporte para a
maturação das suas ideias. Segundo Marin (2018, p. 30), “[...] há de se pensar que a relação
dialética na docência [...] está posta entre professores e alunos considerando a exigência de ambos
dialogarem com a mediação do conhecimento escolar em questão nas suas aulas”. Uma dialética
que está intimamente relacionada ao cerne da Didática: ser instrumento que mobiliza o docente
imergir em estado de pesquisa, em um processo reflexivo permanente que envolve três momentos:
planejamento, metodologia e avaliação (LIBÂNEO, 2013).
Desse modo, o professor deve realizar toda essa ciranda reflexiva continuamente, para que
seu trabalho empreenda transformações no sentido de viabilizar a autonomia dos sujeitos
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. É fundamental destacar que a compreensão sobre
a própria prática é perpassada por desafios oriundos das mais diferentes ordens, inerentes à sua
atividade, que contribuem para que o docente observe e ressignifique sua prática, em uma
perspectiva crítica, dialógica e, portanto, emancipatória. (FREIRE, 2008).
No entendimento de Freire (1987, p. 128), a práxis refere-se a ações intencionais que
refletem a lucidez de ensinar problematizando quando pondera que “críticos seremos, verdadeiros,
se vivermos a plenitude da práxis, isto é, se nossa ação involucra uma crítica reflexão que,
organizando cada vez o pensar, nos leva a superar um conhecimento estritamente ingênuo da
realidade, mas isto exige um pensar constante, que não pode ser negado”. Esse olhar crítico sobre a
prática de ensino abre o horizonte profissional para uma docência de fato problematizadora,
inquieta com as necessidades e as vicissitudes de seu contexto, oportunizando assim, um
movimento constante de construção de novas práticas cada vez mais significativas.
A amplitude dessa percepção é corroborada por Franco (2018, p. 64) à medida que concebe
a reflexão como “[...] o espaço dialético para a compreensão e a operacionalização das articulações
entre a teoria e a prática educativa”. Assim, o termo dialético perpassa ciclos permanentes de
redefinição de conceitos que, por conseguinte, levam a renovadas atitudes de ver, de pensar e de
fazer o ensino.
É nesse sentido que se percebe o papel preponderante do trabalho docente. Trabalho este que
se desenvolve em um conjunto de circunstâncias que envolvem particularidades da escola e da sala
de aula, bem como aspectos relacionados à subjetividade do professor, ou seja, as interações com
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seus pares, com os estudantes e sua visão sobre o processo de ensino-aprendizagem. Segundo Lima
(2011, p. 97), “a reflexão sobre esse trabalho em sua especificidade e totalidade, nas suas
significações e ressignificações que se traduzem em transformações individuais e sociais,
produzidas na práxis docente”, pois, esse princípio traduz o espírito da Didática, que consiste em
possibilitar condições favoráveis à constituição da identidade docente.
CAMINHOS METODOLÓGICOS
A fim de evidenciar as subjetividades - característica inerentemente humana – este estudo
organizou-se em uma base qualitativa. Esse tipo de pesquisa é pertinente ao contexto aqui
pretendido, como bem salientam Lüdke e André (1986, p. 18), pelo fato de ser “[...] rico em dados
descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e
contextualizada”. O que colabora na perspectiva de se pesquisar acerca das especificidades dos
sujeitos.
Para a viabilização desse estudo aplicou-se um questionário contendo perguntas abertas e
fechadas. Conforme Marconi e Lakatos (2003, p. 201), o questionário é “um instrumento de coleta
de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e
sem a presença do entrevistador”. Nossas interlocutoras foram oito professoras, destas, quatro
atuam em escola da rede pública e quatro na rede privada de ensino da cidade de Fortaleza. Como
forma de sistematização, foram elaboradas nove perguntas estruturadas em três partes as quais
contemplaram os seguintes aspectos, a saber, identificação e formação inicial, a Didática como
teoria e as percepções dos professores sobre o trabalho docente que realizam cotidianamente.
Buscou-se, com base nas respostas do questionário, compreender como o professor percebe
a Didática em sua prática de ensino na atualidade. Foram utilizados como embasamento teórico os
estudos de Costa (2018), Freire (1987; 2008), Lima (2011), Melo (2018), Marin (2018) e Pimenta
(2012; 2018), sendo exploradas as possibilidades de estudo, e depois relacionadas à pesquisa de
campo realizada.
ANÁLISE E DISCUSSÃO À LUZ DO OLHAR DAS PROFESSORAS
Com a finalidade de alcançar o objetivo pretendido, esta pesquisa foi alicerçada a partir das
proposições que buscaram ressaltar as especificidades da sala de aula e as circunstâncias de vida e
de trabalho dos profissionais da Educação Básica.
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Conforme as informações concedidas pelas docentes, cumpre registrar que se tratam de oito
pessoas do sexo feminino, todas formadas em Pedagogia - na modalidade Licenciatura Plena atuam no magistério em um período que compreende entre 5 e 25 anos nos níveis de Educação
Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.
As professoras que concordaram em participar desse estudo foram previamente
comunicadas acerca da preservação do anonimato, bem como dos objetivos do questionário. Assim
sendo, foram denominadas: Professora 1, Professora 2, Professora 3, Professora 4, Professora 5,
Professora 6, Professora 7 e Professora 8. A fim de organização, os pontos mais relevantes foram
definidos a fim de tornar o estudo ainda mais rico, pois segundo Lüdke e André (1986, p. 45, grifo
das autoras), “Analisar os dados qualitativos significa “trabalhar” todo o material obtido durante a
pesquisa [...] e as demais informações disponíveis”, haja vista que na análise dos dados o
pesquisador insere em seu trabalho o material obtido durante a pesquisa.
Na ocasião em que as interlocutoras depararam-se com a questão “Pensando sobre sua
prática docente, o que você entende por Didática?” responderam:
São estratégias de dinâmicas para o bom desenvolvimento da aula. (Professora 1)
É forma de como será aplicada o conteúdo na sala de aula para aprendizagem.
(Professora 2)
São métodos e técnicas de ensino que desenvolvemos para que a aula se torne
dinâmica e que nossa prática docente possa obter os resultados desejados. (Professora
3)
É a técnica que o educador utiliza para passar o conhecimento para a criança.
(Professora 4)
Forma de ensinar. (Professora 7)
Didática é a maneira como se aplica o conteúdo de uma determinada disciplina,
estratégia ou metodologia. (Professora 8)

Segundo Lima (2011, p. 97), a Didática tem como propósito “promover reflexão sobre a
docência, tendo a prática como ponto de chegada e de partida, na constante busca [...] de um
trabalho [...] pedagógico, em uma determinada área de conhecimento”. O que se pode inferir que a
Didática personifica-se através da procura por uma prática refletida, com um olhar sensível para o
contexto do docente e para si mesmo, ou seja, a arte de perquirir um trabalho que vise à
transformação dos sujeitos envolvidos nas circunstâncias de ensino-aprendizagem.
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Trazendo essa discussão para a realidade da sala de aula, muito além das estratégias de
ensino formalmente amparadas em práticas que pouco dialogam com a compreensão acerca das
peculiaridades de cada ator que compõe o cenário escolar, vale destacar a importância de se
conceber a Didática como alicerce à otimização da prática de professores, contribuindo
sobremaneira para um trabalho pedagógico profícuo fundamentado em uma identidade humanizada,
e, por conseguinte, humanizadora.
As professoras disseram que Didática:
É o modo como você trabalha, transmitindo seus conhecimentos de acordo com o
local que trabalha. Não só transmitindo conteúdo, mas interagindo com o social,
político, científico. E assim, poder repassar meus conhecimentos para o aluno.
(Professora 5)
É transmitir conhecimentos. (Professora 6)

Consoante Freire (2008, p. 24), “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. Os pontos de vista das professoras 5 e 6
mostram que o processo de ensino encontra-se sobremaneira enraizado em uma perspectiva que
abre pouco espaço para a criticidade, de modo que as práticas docentes assim descritas carecem de
ênfase no processo didático que invista em atitudes dialógicas que realcem o coletivo.
Ao serem indagadas sobre quais conhecimentos pedagógicos são necessários para o
desenvolvimento do trabalho em sala de aula, as professoras relataram:
Aula de campo, visitas a locais que trazem bom aprendizado aos alunos. (Professora
1)
Todos, do prévio ao pesquisador. (Professora 2)
Os conhecimentos básicos referentes às habilidades que necessitam ser aplicadas em
sala, estratégias mais dinâmicas para que a didática seja mais prazerosa e gere um
interesse maior nos alunos, planejamento de técnicas de ensino e trabalhar sempre
com métodos pensando na inclusão de todos os alunos. (Professora 3)
É necessário um leque de conhecimentos, pois trabalhamos com crianças que têm
diversas deficiências. (Professora 4)
Estar sempre apta e preparada para passar os conteúdos, mas também estar sempre
voltada para o que a turma necessita, vendo suas dificuldade e facilidades.
Proporcionando um aprendizado prazeroso. (Professora 5)
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O Contexto pedagógico, o método de ensino, os currículos e a vida escolar e pessoal
do aluno. (Professora 6)
Conhecimento lógico-matemático e linguagem, musicalidade. (Professora 7)
A didática que nos dá suporte para uma preparação de como trabalhar um determinado
conteúdo e o conhecimento do conteúdo. (Professora 8)

Pimenta (2012, p. 18-19), esclarece que há uma incessante busca “[...] por conhecimentos e
habilidades, atitudes e valores que possibilitem aos professores permanentemente construírem seus
saberes-fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o ensino [...] lhes coloca no
cotidiano”. As falas das participantes (sujeitos desta pesquisa) revelam limitações no que diz
respeito ao conhecimento acerca do papel da Pedagogia e, por conseguinte, da própria Didática, o
que consolida ainda mais a dimensão que a formação continuada exerce sobre o processo identitário
(termo de Nóvoa) docente que tem seu clímax na problematização e na tomada de consciência,
melhor dizendo, um olhar que transcende o ver.
Em seguida, as professoras foram solicitadas a comentar como percebem as demandas (da
escola em que atuam) em termos de conhecimentos pedagógicos e metodológicos. Sobre esse
aspecto, as docentes mencionaram:
Dinâmicas inclusivas, planejamento das aulas. Vídeos dos temas e material concreto
principalmente em matemática. (Professora 1)
Que as aulas sejam bem dinâmicas vivenciando seu conhecimento para assim ser
aplicada no seu dia a dia da aprendizagem significativa. (Professora 2)
Uma didática bem elaborada, seguindo um planejamento usando técnicas para que
possamos desenvolver de forma clara e dinâmica o necessário para uma aprendizagem
de qualidade e que possamos obter êxito nos resultados esperados. (Professora 3)
A instituição exige o repasse de conhecimento, muitas vezes ainda engessado por uma
aprendizagem somente voltada em números. Sem antes olhar para o social. Embora
haja formações didáticas de conhecimento. (Professora 5)
Aulas dinâmicas com histórias, músicas. (Professora 7)
Um planejamento dos conteúdos com estratégias para um bom desempenho da prática
docente. (Professora 8)

Acerca dessa temática, Freire (2016, p. 55) declara que ensinar e aprender vão se dando de
tal forma que “quem ensina aprende, de um lado, porque reconhece um conhecimento antes
aprendido e, de outro, porque, observando a maneira como a curiosidade do aluno aprendiz trabalha
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para apreender o ensinando-se, sem o que não o aprende”. E assim o professor vai construindo seu
aprendizado na ação desenvolvida no próprio contexto da sala de aula. Reitera ainda, esse mesmo
autor, que é imprescindível haver uma leitura de mundo que transcenda a rigidez curricular e
desperte para o senso crítico. Por isso, pontua Freire (2008, p. 39): “A prática docente crítica [...]
envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer”. O autor
demonstra que a compreensão sobre a Didática deve superar a visão estreita que se tem acerca do
fazer pedagógico, ou seja, como uma técnica.
Destaca-se que, pelo fato de as professoras serem de instituições públicas e privadas de
ensino, as respostas obtidas tiveram nuances distintas. Assim, aquelas que atuam no âmbito
particular relataram que lhes são solicitadas um trabalho mais dinâmico, a fim de promover a
aprendizagem mais significativa. Já as docentes que atuam no ensino público mencionaram que
delas são requisitadas práticas direcionadas principalmente às avaliações externas que visam
mensurar a qualidade do ensino, bem como avaliar o que concerne à redução da evasão escolar e do
analfabetismo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo partiu da inquietação acerca da maneira fragmentada como tem sido interpretado
o conceito de Didática, motivo pelo qual se observa que há considerável quantitativo de professores
que compreendem ainda de forma desagregada o sentido da prática docente, visto que sua
percepção está impregnada de valores que remetem a tendências pedagógicas obsoletas, reduzindo a
Didática ao aspecto técnico, distanciando-se, assim, da sua concepção genuína: promover um ciclo
reflexivo entre planejamento, metodologia - a ação propriamente dita - e avaliação.
É fundamental a postura que viabiliza a construção da identidade docente, entendida como
atividade processual que se dá no âmbito da profissão em função das circunstâncias de vida e de
trabalho desse profissional que atua no magistério.
Assim, o objetivo dessa pesquisa foi compreender como o professor da Educação Básica
percebe a Didática em sua prática de ensino, foi alcançado. Através dos dados oferecidos pelas
análises, bem como do aporte teórico apreciado. Inspiradas na epígrafe utilizada no início desse
estudo que diz: Daquilo que eu sei, nem tudo me deu clareza, nem tudo foi permitido, nem tudo me
deu certeza, revestimo-nos da virtude de perceber que as experiências vividas proporcionam
aprendizados continuamente, o que nos leva a perceber que o conhecimento trata-se de algo que se
metamorfoseia, de modo cíclico, assim como a Didática.
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Resumo
O presente trabalho objetivou compreender como os professores da Educação Básica percebem a
Didática em sua prática de ensino. Nessa linha, pondera-se a respeito das percepções que os
professores têm acerca de como se constitui a própria identidade que se concretiza no chão da sala de
aula como instrumento que respalda a sua prática de ensino, enriquecendo e orientando suas atitudes
para a transformação em uma perspectiva dialética, imprescindível ao campo educacional. Destarte, foi
desenvolvida uma pesquisa bibliográfica e de campo, de cunho qualitativo, ancorada no aporte teórico
de Costa (2018), Freire (1987; 2008), Lima (2011), Melo (2018), Marin (2018) e Pimenta (2012; 2018).
Como instrumento de coleta de dados, optou-se pelo questionário, que foi respondido por oito
professoras que atuam na Educação Básica, tanto na esfera pública quanto no âmbito privado. Os
resultados revelaram que algumas interlocutoras ainda veem a Didática como técnica, método ou
ferramenta de ensinar. Já outras, no entanto, percebem que a aula pode ser dinamizada a partir da
formação continuada. O que viabiliza e proporciona uma prática pedagógica mais eficiente capaz de
mobilizar o conhecimento. As divergências entre os pontos de vista dialogam com as especificidades de
cada docente, o que inclui seus contextos de vida e de trabalho. Conclui-se que a apropriação do
significado de Didática contribui de forma categórica na prática exercida pelo professor da Educação
Básica, ainda que essa realidade seja vista de forma fragmentada, reforçando a ideia de que a prática
pedagógica transcende as metodologias de ensino, pois perpassa as múltiplas leituras que se pode fazer
no contexto escolar na atualidade, bem como de si mesmo.
Palavras-chave: Didática; Ensino; Identidade docente.
A DIALOGICIDADE NOS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM: UMA
CONSTRUÇÃO COLETIVA
Maria da Cruz Santos Guimarães – UECE
Tereza Cristina Lima Barbosa – UECE
Shirley Mesquita Marques – UECE

INTRODUÇÃO
A Educação - em seu sentido genuíno - apresenta uma característica fundamental que
consiste em promover aos seres humanos possibilidades para que desenvolvam a compreensão
crítica do contexto em que vivem. O que leva à promoção do desenvolvimento de ações dialógicas a
fim de que brotem entre os sujeitos circunstâncias que despertem o espírito de coletividade. Mesmo
porque é na comunhão de ideias e atitudes que os homens educam-se para a emancipação.
A escola, espaço em que a maior parte dos processos de ensino-aprendizagem concretizamse as interações sociais adquirem especial notoriedade, por conta da fragmentação do ensino e do
magistério, bem como da articulação de políticas e medidas que tendem ao esvaziamento do papel
do professor, das relações pautadas no coletivo e do conhecimento propriamente dito. Há um
acúmulo de informações que, por sua vez, pouco desperta o senso crítico de professores e alunos.
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Todavia, podemos esperançar que a ação docente fundamentada no diálogo e na participação ativa
dos estudantes para a formação de cidadãos conscientes seja uma realidade para todos.
Com base nessas ideias, essa pesquisa originou-se no âmbito das reflexões por ocasião do
curso de mestrado acadêmico em Educação da Universidade Estadual do Ceará - UECE, que adota
a formação de professores como eixo central. Assim, a aproximação com as ideias de Paulo Freire
na perspectiva da dialogicidade na Educação Básica viabilizou a construção do seguinte objetivo
geral: Compreender as contribuições da dialogicidade no processo de ensino-aprendizagem.
É preciso, nesse sentido, que existam recursos e incentivos para que o educador reúna
condições de refletir permanentemente sobre o diálogo na mediação dos conteúdos junto aos
estudantes, de modo que a escola torne-se um ambiente democrático, com ações pedagógicas
favoráveis ao progresso dos alunos.
À guisa metodológica, esta pesquisa amparou-se em uma abordagem qualitativa por guardar
em si a especificidade de pesquisar o que não pode ser mensurado, ou seja, o contexto das
interações humanas. (MINAYO, 2013). Para a coleta de dados, elaborou-se um questionário que foi
respondido por cinco mestrandos matriculados no componente curricular Teorias da educação e
formação de professores.
A par disso, é importante reconhecer a necessidade de fundamentação teórica com respaldo
em Freire (1979; 1987; 2008; 2016) como eixo norteador, assim como as contribuições de Alarcão
(2011), Cavalcante (2014), Lima (2011) e Pimenta (2012), autores que corroboram com o
pensamento freireano na perspectiva em análise.
O ENSINO DIALÓGICO: UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
Na abordagem de ensino tradicional, que considerava o estudante como sujeito passivo, em
que dificilmente havia espaço para a reflexão crítica e ao professor atribuía-se a tarefa de reproduzir
os conteúdos (diga-se de passagem, pré-determinados), havia pouco espaço para o diálogo,
tampouco para o reconhecimento das singularidades e dos sentimentos dos discentes. A educação
escolar, cabe ressaltar, caracteriza-se por ser um ato intencional, que visa a proporcionar acesso aos
conhecimentos historicamente construído pela humanidade. Portanto, ganha relevância o professor,
que se incumbe da importante função social de mediar o processo de ensino-aprendizagem.
Nessa linha, torna-se relevante destacar a Didática como campo do conhecimento que
aborda o processo de ensino-aprendizagem como uma ação intencional, concebida em um tempo e
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em um espaço (LIMA, 2011). Pimenta (2001, p. 62-63) corrobora com esse raciocínio ao defender
que o objeto da Didática é “[...] é o estudo do ensino em situação, ou seja, no qual a aprendizagem é
a intencionalidade almejada, no qual os sujeitos imediatamente envolvidos (professor e aluno) e
suas ações [...] são estudados nas suas determinações histórico-sociais [...]”. Para Freire (2008), o
ensino ancora-se no diálogo como condição imprescindível para o processo de humanização dos
sujeitos através da postura crítico-reflexiva que assumem ao perceberem a escola como espaço que
oportuniza o saber contínuo.
Nesse processo, o diálogo viabiliza a mediação entre professor-aluno-conhecimento em um
movimento permanente em que os seres que fazem parte da realidade escolar constroem-se e
ressignificam seus saberes e constroem suas identidades enquanto construtores do conhecimento.
Portanto, para Freire (1987, p. 45), o diálogo é “uma exigência existencial. E, se ele é o encontro
em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado
e humanizado, não pode [...] tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos
permutantes”. Assim, o diálogo é a maneira de pronunciar ao mundo, de permitir aos homens serem
homens e transformar o mundo em que vivem - uma condição da existência.
Cavalcante (2014, p. 40) corrobora com esse pensamento ao pontuar que a atividade docente
“implica uma intervenção crítica, comprometida e intencional em um determinado espaço social
[...] a fim de que se realize um trabalho pedagógico voltado para a formação humana”. Freire,
comprometido com uma pedagogia humanizadora, coloca que o processo de construção do
conhecimento inicia-se pela curiosidade. Essa curiosidade, segundo ele, deve ser estimulada de tal
modo que haja possibilidade de despertar o senso crítico e a concatenação de ideias. Há um
processo interno, subjetivo que, articulado com o coletivo, torna-se meio produtivo para uma
aprendizagem desalienante, crítica e elaborada no diálogo, de cunho democrático.
Assim, nesse encadeamento de ideias, Alarcão (2011, p. 44) pondera que “é central, nesta
conceptualização, a noção do profissional como pessoa que, nas situações profissionais, tantas
vezes incertas e imprevistas, atua de forma inteligente e flexível, situada e reativa”. Esse
entendimento que se tem acerca do professor reflexivo está na habilidade de ele ser produtivo e não
mero duplicador de tarefas do cotidiano escolar.
Logo, a análise crítica que se faz aqui concebe como fundamental a ideia de que professores
e alunos reconheçam que a pedra fundamental da educação consiste na abertura que se dá ao
diálogo, para que através disso percebam a sala de aula como ambiente em que possam surgir
curiosidades e indagações, de modo que essa comunicação fluida no chão da sala de aula permita o
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nascer da cooperação solidária, já que são nas relações entre os sujeitos que os homens se educam
(FREIRE, 2008).
O olhar docente deve contemplar especificidades que, segundo Marin (2018, p. 17) traduz-se
“[...] na reflexão, na evocação de algo com parcelas do já sabido para olhar novamente”. A
apropriação dessa postura crítica faz com que o professor realize um movimento dialético que
consiste em planejar e replanejar a partir da percepção crítica de sua prática, das metodologias
empregadas, bem como da avaliação.
Cumpre destacar, ainda conforme Marin (2018, p. 28), que essas ponderações sobre a
formação e, por conseguinte, sobre o ensino encaminham ao “raciocínio necessário para apontar a
necessidade de princípios a serem retomados de modo a não termos apenas um amontoado de
estudos que não demonstrem acúmulo de conhecimento e uma docência que não se altere de modo
substantivo [...]”. O processo de ensino-aprendizagem, marcado essencialmente pelas relações que
se dão no contexto escolar entre professor e aluno, são fomentadas a partir da formação docente
mais significativa, a fim de possibilitar uma prática igualmente significativa.
CAMINHOS METODOLÓGICOS
Sistematizada em uma base qualitativa, este estudo pautou-se em pesquisa bibliográfica e de
campo a fim de compreender as contribuições da dialogicidade no processo ensino-aprendizagem.
A turma (2019) de mestrado em Educação do PPGE - UECE constituiu-se fonte valiosa para que se
pudesse analisar as repercussões impressas na prática pedagógica dos mestrandos. Tivemos como
suporte teórico os estudos de Freire (1979; 1987; 2008; 2016), na perspectiva da dialogicidade,
além das contribuições de Alarcão (2011), Cavalcante (2014), Lima (2011), Marin (2018), Pimenta
(2012; 2018), dentre outros.
A fim de viabilizar a pesquisa, foi utilizado como instrumento de coleta de dados o
questionário por potencializar a obtenção do ponto de vista dos sujeitos (GIL, 2002). Para tanto,
elencou-se os seguintes critérios para escolha dos sujeitos: ser discente do componente curricular
Teorias da educação e formação de professores, bem como professor atuante na Educação Básica.
Na ocasião, esses sujeitos eram mestrandos curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Educação da UECE. Como forma de preservação da identidade dos interlocutores, utilizou-se as
denominações Professor A, B, C, D e E. Destarte, o questionário foi enviado para o e-mail dos
cinco mestrandos que aceitaram colaborar.
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CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE O DIÁLOGO E O ENSINO
Nesta seção, apresenta-se uma discussão que resultou da pesquisa empírica realizada com
cinco mestrandos que atuam como docentes, com enfoque em suas concepções, experiências, bem
como as possibilidades e os limites da adoção de práticas dialógicas na prática exercida na
Educação Básica.
Foi indagado, a princípio, o que os professores entendiam por ensino dialógico. De acordo
com suas percepções, narraram o seguinte:
É um ambiente democrático, com espaço tanto para a fala do professor, como do
aluno, [...] sem perder de vista seus papéis no processo, professor e aluno podem atuar
como parceiros na construção do conhecimento. (Professor A)
O ensino com possibilidades de aprendizagens entre o professor e o aluno que utilizem
o diálogo como oportunidade e/ou recurso formativo, onde o conhecimento seja
realizado de maneira reflexiva com a prática e a aprendizagem do docente e do
discente. (Professor B)
O processo de ensino-aprendizagem se faz em comunhão entre educador e educando
em que ambos aprendem, e não um em detrimento do outro. (Professor C)
Um ensino que parte do princípio de que todos podemos aprender em conjunto, que o
professor não é o único detentor do saber e de que os alunos trazem consigo
conhecimentos prévios, que podem ser aproveitados a partir do momento em que está
se trabalhando um conteúdo. É um ensino que parte do diálogo, da troca de
experiências entre educador e educando. (Professor D)
Dar voz ao discente para que traga o seu universo ao encontro do novo conhecimento.
Um ensino dialógico é encontrar sentido e significado através da sua voz também.
(Professor E)

O ensino com potencial para a transformação perpassa o respeito pelo outro, considerando
as dimensões individual e coletiva. Nesse ponto, Freire (2008, p. 28) reflete que “[...] nas condições
de verdadeira aprendizagem os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e
da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo”. Visto por
esse prisma, o olhar freireano defende uma educação problematizadora, dialógica, crítica, orientada
para a tomada de decisões em que a prática do diálogo ocorrerá a partir das experiências do sujeito
ensinante, assim como do sujeito aprendente.
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Desse modo, seguindo a estrutura desse estudo, foi indagado aos interlocutores se adotam
práticas educativas dialógicas em sala de aula. Assim relataram:
Sempre que possível uso alguma estratégia que favoreça o diálogo em sala, como
debates ou rodas de conversa, pois isso me aproxima dos alunos e facilita o
desenvolvimento da aula. Contudo, existem casos em que essa alternativa não é a mais
adequada, especialmente nas situações em que é necessário apresentar conceitos ou
definições mais objetivas; nessas ocasiões, em geral faço uso de aulas mais
expositivas. É importante perceber que nem todas as possibilidades didáticas são
aplicáveis em todos os casos ou momentos. (Professor A)
Como trabalhei na educação infantil todo o ensino é permeado através do diálogo com
os alunos, desde a apresentação de determinados conteúdos até a correção de algumas
atividades ou conflitos entre as crianças. Assim, o ensino dialógico concentra-se como
possibilidades das relações entre educadores e educandos. (Professor B)
Eu, enquanto professora da Educação Infantil, adoto práticas dialógicas no cotidiano
da sala de aula. Para iniciar uma aula, no momento da roda de conversa, gosto de estar
sempre atenta àquilo que as crianças trazem de casa, do seu dia a dia, e assim até
formular ideias para desenvolver determinadas atividades. É fato que aprendo demais
com eles, pois a cada dia é uma experiência nova e completamente diferente.
(Professor C)
Como professora, procuro sempre instigar meus alunos a participarem da aula,
fazendo questionamentos a partir de uma leitura prévia dos textos referente ao
conteúdo que estamos estudando, ou antes, de iniciar propriamente a explicação de um
conteúdo novo, procuro fazer perguntas sobre algo que eles possivelmente já sabem
do conteúdo a ser estudado. Nas correções de atividades também procuro fazer de
forma que todos possam participar, procurando sempre partir das respostas deles fazer
a discussão com o grupo e chegarmos a uma resposta ou respostas possíveis,
dependendo da questão, procuro estimulá-los a produzir respostas a partir do seu
entendido depois da leitura do texto e não simplesmente colocá-la tal qual está no
texto. (Professor D)
Instigando o aluno a perceber relações com o novo saber, provocando
questionamentos e incentivando-o a questionar também. (Professor E)

Assim, percebe-se que os sujeitos da pesquisa buscam desenvolver estratégias com vistas a
promover o ensino de forma dialógica, ainda que se deparem com situações no cotidiano escolar
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inviabilizadas por momentos em que conceitos mais objetivos sobressaem-se. Segundo Freire
(1987, p. 47):
Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo programático da
educação não é uma doação ou uma imposição – um conjunto de informes a ser
depositado nos educandos, mas a revolução organizada, sistematizada e acrescentada
ao povo, daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada.

Freire (1979, p. 69) assevera que “precisávamos de uma pedagogia da comunicação com a
qual pudéssemos vencer o desamor do antidiálogo”. Ou seja, uma pedagogia que se disponha a
colocar em prática atitudes humanizadoras, em que prevaleça a dialogicidade, com o propósito de
construir saberes que de fato comuniquem a intencionalidade de emancipar. Os sujeitos dessa
pesquisa apontaram em suas falas que o ensino dialógico apresenta limites, tanto por conta das
circunstâncias em que as escolas estruturam-se, bem como das condições de vida e de trabalho dos
professores.
Por fim, ao serem questionados sobre os limites que impedem a concretização de um ensino
dialógico na Educação Básica, responderam:
De maneira geral, não vejo muito espaço para que um ensino dialógico seja mais
frequente na educação básica porque as exigências sobre o professor e a própria
realidade das salas de aula criam dificuldades importantes para isso. O professor tem
metas e objetivos a serem atingidos, o que faz com que ele priorize a simples
exposição dos assuntos, sem se deter nos debates em torno deles. Somado a isso,
outras condições também são obstáculos, como as salas muito numerosas que
dificultam a realização de atividades com o envolvimento direto de todos os alunos.
(Professor A)
É como se o bom professor fosse aquele pragmático, e não o dialógico. (Professor B)
Os alunos precisam estar aptos a dialogar e que o professor precisa entender o que é
um ensino dialógico. (Professor C)
Acredito que o limite esteja mais na dificuldade que, às vezes, o professor tem de
transformar sua prática, de torná-la uma prática educativa dialógica. Pois é muito mais
fácil chegar com a aula pronta, dar a explicação, passar várias tarefas, depois corrigilas e pronto. O aluno é passivo, só fica esperando o professor ensinar tudo e a aula se
transforma numa transmissão de conhecimento e não numa construção desse
conhecimento. (Professor D)
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Quantidade de alunos por sala, pressão do sistema conteudista, exacerbadas avaliações
externas, etc. (Professor E)

Segundo os professores, as condições de existência do ensino nas escolas estão vinculadas a
exigências como quantidade de conteúdos pré-estipulados e resultados em avaliações, motivo pelo
qual a exposição de informações desligadas do compromisso com a qualidade. Freire justamente
defende uma educação problematizadora/dialógica com orientação crítica, voltada para a tomada de
decisões em que a prática do diálogo ocorre a partir das experiências do sujeito ensinante, assim
como do sujeito aprendente. Freire (2016, p. 52-53) pondera que:
ensinar já não pode ser este esforço de transmissão do chamado saber acumulado que
faz uma geração à outra e aprender a pura recepção do objeto ou do conteúdo
transferido. Pelo contrário, girando em torno da compreensão do mundo, dos objetos,
da criação, da boniteza, da exatidão científica, do senso comum, ensinar e aprender
também giram em torno da produção daquela compreensão, tão social, quanto a
produção da linguagem, que é também conhecimento.

Apesar dos limites pontuados, existem possibilidades para o ensino dialógico. O ponto de
vista de Lima (2019, p. 8, apresentação) versa sobre a possibilidade de se favorecer o
desenvolvimento da criticidade dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, de tal
maneira que possa germinar uma dimensão formativa que contemple a educação como processo de
vir a ser, em que os sujeitos reflitam, ressignifiquem suas ações, e, assim, formem-se
continuamente. Segundo essa autora,
a horizontalidade presente no diálogo entre os conhecimentos dos diferentes sujeitos
nos fala do respeito [...] e do reconhecimento da educação como uma prática social
situada, perspectivas formativas que representam compromissos políticos com a
emancipação humana.

Percebe-se que os interlocutores deparam-se com múltiplos desafios na realização do seu
trabalho como mediador na Educação Básica, mesmo porque a escola contempla especificidades
que compõe cada sala de aula e a instituição como um todo. Conforme relatado no questionário,
persistem ainda limitações quanto à concretização do ensino na perspectiva dialógica, uma vez que
reconhecem o quão importante pode ser o papel do professor de fazer imergir nesse estado de
espírito que convoca a educação à coletividade de mãos dadas com o saber em busca da
transformação do ser.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme as reflexões realizadas no âmbito da dialogicidade no processo de ensinoaprendizagem, pode-se compreender que o diálogo apresenta-se como elemento fundamental na
mediação do processo educativo, em que ambos os sujeitos - professor e aluno - são ativos e
constroem seus aprendizados coletivamente. Nessa linha, o docente realiza sua caminhada a fim de
mediar em compromisso com um projeto educacional consciente da necessidade de se valorizar o
aluno. Cumpre realçar que essa atividade de mediação pode vir a concretizar-se através da
percepção dos docentes sobre a relevância de se efetivar a construção desse processo dialógico em
que sejam consideradas as circunstâncias dos sujeitos e do contexto em que estão inseridos.
Logo, a dialogicidade constitui-se uma necessidade para a educação. Na esteira das
mudanças, há um devir que perpassa os processos de aprendizagem humana como um ser que
permanece em formação continuamente. A reflexão, nessa linha, revela-se imprescindível, assim
como a primordialidade das ideias e compreensão descortinadas através dos vínculos com o outro;
dos distintos pontos de vista que se complementam, colaborando para a construção do
conhecimento em uma perspectiva crítica.
O aspecto dialógico contribui de forma contundente na formação dos sujeitos, na construção
de uma educação que parta de uma intervenção crítica e emancipatória e que corrobore para a
realização de práticas pedagógicas que reconheçam a relevância do ensino e da educação como
mediação do processo de emancipação humana.
Portanto, podemos afirmar que o objetivo de compreender as contribuições da dialogicidade
no processo ensino-aprendizagem foi alcançado, pois o diálogo predispõe abertura ao coletivo, à
partilha de ideias e de sentimentos. Freire vê o diálogo como uma experiência existencial, capaz de
organizar progressos individuais e coletivos.
E o que testemunhamos aqui, uma profícua e eloquente comunicação entre os professores
sujeitos desta pesquisa e a formação contínua em nível de mestrado acadêmico em Educação, a qual
propiciou a esses docentes uma posição privilegiada acerca do fenômeno de ensino-aprendizagem.
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Resumo
A Educação - em seu sentido genuíno - apresenta uma característica fundamental que consiste em
promover aos seres humanos possibilidades para que desenvolvam a compreensão crítica do contexto
em que vivem. O processo educacional é marcado, de fato, por interações permanentes entre professor
e aluno, nas quais os sujeitos educam-se mutuamente. No entanto, tais interações perpassam
perspectivas nem sempre transformadoras. Nesse sentido, elencou-se o seguinte objetivo de pesquisa:
compreender as contribuições da dialogicidade no processo de ensino-aprendizagem. Para tal, realizouse um estudo bibliográfico tendo como base as considerações freireanas, bem como pesquisa de campo
com alunos do curso de mestrado em Educação da UECE que atuam na Educação Básica, enfocando
suas concepções e a adoção de um ensino dialógico por esses sujeitos. Teve como principal
fundamentação teórica, os estudos de Freire (1979; 1987; 2008; 2016), como também, as concepções de
Alarcão (2011), Cavalcante (2014), Lima (2011), Marin (2018), Pimenta (2012; 2018), entre outros. Os
resultados apontaram que as percepções dos professores sobre dialogicidade contribuem de forma
contundente na formação dos atores envolvidos no processo educativo, uma vez que a eles é
possibilitado construir saberes que intervenham de forma crítica e prudente visando a mudanças
paradigmáticas do modelo atual, partindo para práticas pedagógicas de cunho coletivo, reconhecendo a
relevância das intervenções de ensino que mediam todo o processo contínuo de humanização. Concluise que o diálogo predispõe abertura ao coletivo, à partilha de ideias e de sentimentos. Destarte, a
reflexão possibilita ao docente um repensar acerca de sua formação, das circunstâncias de vida e
trabalho, ainda que haja obstáculos, suscitando nele o desejo de transformar no sentido de mudar o
status quo e fazer desse desejo um projeto de vida que intencione esperançar.
Palavras-chave: Dialogicidade; Ensino-aprendizagem; Educação.
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INTRODUÇÃO
A profissão docente atravessa a crise do seu tempo. Para o pensamento contemporâneo
estamos vivendo a era das incertezas, onde nos parece que todas as verdades da modernidade
desmoronaram. A era contemporânea provoca, nesse sentido, uma grande crise também nos espaços
escolares e na ação dos profissionais do ensino, que já não sabem mais responder sem titubear à
nova realidade. O precursor da teoria da pós-modernidade, Jean-François Lyotard na obra a
condição pós-moderna, afirma que seu objeto de estudo é a posição do saber nas sociedades mais
desenvolvidas e decidiu chamá-la de pós-moderna, e que este termo designa o estado da cultura
após as transformações da ciência, da literatura e das artes a partir do final do século XIX. Atrelado
ao paradigma da pós-modernidade, assistiremos ao surgir da terceira grande revolução de
proporções globais, a revolução informacional. O mundo digital ou virtual transforma para sempre a
forma de acessar o conhecimento e, este marco histórico, afeta sobremaneira as formas de ensinar e
aprender em âmbito formal ou informal e em proporções planetárias. O modelo de escola que vem
predominando há cinco séculos parece não acompanhar o ritmo das mudanças. Se instaura o caos
nas relações e nos processos de ensino-aprendizagem. Estamos atônitos, pois tudo o que era sólido e
seguro está posto em questão, inclusive o que diz respeito ao professorar em todos os níveis e
modalidades de ensino. Os tempos são de refletirmos sobre o que fazer de forma concreta para lidar
com a crise, tomarmos decisões e voltarmos a avançar com menos instabilidades e riscos.
Compreender a complexidade vivida no campo da educação na contemporaneidade é nossa
principal motivação. Nos instiga perceber, em particular, que saberes são mobilizados pelos
docentes para lidarem com os episódios que acontecem no processo de ensino-aprendizagem? Nos
interessa saber de que forma os docentes mobilizam seus saberes? Que saberes estão presentes?
Quais saberes não estão presentes, frente a necessidade posta pela realidade? Inspiradas por este
repertório de inquietações é que realizamos uma pesquisa intitulada “Saberes docentes necessários
ás exigências do contemporâneo: uma pesquisa-ação com escola do maciço de Baturité-CE”. A
investigação ocorreu durante o ano de 2018 na Escola Municipal Monsenhor Manoel Cândido, na
cidade de Baturité-CE com dezenove professoras das séries inicias do ensino fundamental na fase
diagnóstica, além de terem sido produzidos dados coletivos com estudantes e docentes de quatro
salas de aula de 5º ano, utilizando a pesquisa-ação. Importante destacar que as ações contaram com
o trabalho valioso de duas bolsistas vinculadas ao programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica e Tecnológica - BICT/FUNCAP.
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Por meio de avaliação diagnóstica percebeu-se a necessidade de ampliação do repertório de
saberes de humanização das docentes para lidarem com os seguintes assuntos: colonização,
racismo, discriminação, preconceito, homofobia, lesbofobia, violência urbana, feminicídio,
sexualidade. Em seguida, docentes e pesquisadoras realizaram várias ações educativas envolvendo
as temáticas apontadas no diagnóstico, com vistas a formação coletiva no espaço escolar.
Frente aos desafios da educação em geral, e da formação de professores em particular
procura-se, por meio deste trabalho, apresentar alguns dados coletados e produzidos sobre os
saberes necessários à prática educativa na contemporaneidade na tentativa de contribuir com as
reflexões e as ações acerca da temática, destacando o saber docente de humanização.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O debate sobre a profissão professor é campo minado de diversas realidades e tendências.
Nóvoa (1995) nos adverte da acelerada precarização do trabalho docente e do fenômeno da
desprofissionalização, uma vez que em muitos países do mundo, tendo os Estados Unidos como
exemplo em destaque, não é mais exigida formação de excelência para o exercício da profissão
docente. Aqui no Brasil não é difícil encontrarmos formação realizada em finais de semana de
caráter aligeirado e precário, nos dando a certeza de seguirmos os mesmos trágicos rumos
estadunidenses. Por outro lado, como afirma Lee Shulman (1986), para ser professor não basta
dominar um determinado conhecimento, é preciso compreendê-lo em todas as suas dimensões. A
sólida apropriação de determinamos saberes é condição essencial para o egresso de licenciatura
tornar-se professor (a). Ou seja, a profissão docente requer saberes especializados sem os quais se
eleva sobremaneira a dificuldade no processo, já tão complexo, de ensino-aprendizagem. Defendem
essa tese, entre outros, Farias et. al. (2008).
Therrien (2000); Pimenta (1999); Meijer (2017) advertem que ensinar é ação de profunda
interação humana orientada por profissional prévia e constantemente instruído. Alguns estudiosos
desenham, cada um a partir de suas investigações, tipologias de saberes necessários para o
professorar. Para Selma G. Pimenta (1999), os saberes docentes são: Saberes do conhecimento;
saberes pedagógicos e saberes de experiência. Demerval Saviani (1996) define saberes atitudinais,
saber crítico-contextual, saber específico, saber pedagógico e saber didático-curricular. No entanto
decidimos trabalhar para fins de estudo e análise, a tipologia de Rebeca A. Meijer (2017) que, além
dos saberes de experiência, pedagógico e de conhecimentos específicos, acrescenta o saber docente
de humanização.
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De acordo com o dicionário online de português, humanizar é “Atribuir caráter humano a;
conceder ou possuir condição humana; tornar-se benéfico; fazer com que seja tolerável;
humanizar-se”. A condição humana exige de nós um padrão mínimo de comportamento que nos
coloque num status de destaque em comparação a outras espécies animais. Entendemos que a
humanidade é plural e vive em conformidade com seu tempo, colada aos eventos históricos. Somos
capazes de matar, torturar, escravizar, humilhar, roubar, cometer atos de corrupção. Ficamos
perplexas (os) com notícias que circulam todos os dias sobre nossas atitudes covardes, violentas,
bárbaras. Nos indignamos cotidianamente com notícias que revelam o que somos capazes de fazer
contra populações inteiras e em favor próprio. Racismo individual e institucional, LGBTfobia,
gordofobia, intolerâncias de toda soma são violências que lidamos cotidianamente, muitas vezes de
forma naturalizada, de tão comum que são. Paradoxalmente, amamos, sabemos ser afetivos,
prestativos, solidários. Superamos obstáculos inimagináveis, lutamos por direitos coletivos,
salvamos vidas de pessoas que nem se quer conhecemos, desenvolvemos inteligência emocional.
Enfim, a humanidade é rizomática. Parece que não seguimos uma escala evolutiva ou linear no
percurso da História. Nossa saga no Planeta Terra testemunha que oscilamos em uma longa escala
entre dois extremos: o bem e o mal. A pedagogia de Paulo Freire nos ajuda a desenvolver a presente
reflexão sobre o tema quando ele afirma que
O sonho pela humanização, cuja concretização é sempre processo, e sempre devir, passa
pela ruptura das amarras reais, concretas, de ordem econômica, política, social, ideológica etc., que
nos estão condenando à desumanização. O sonho é assim uma exigência ou uma condição que se
vem fazendo permanente na história que fazemos e que nos faz e refaz. (FREIRE, 2001, p. 99).
A tarefa de atribuir caráter humano não é simples e nem óbvia. Nosso inacabamento exige
esforço constante no fazer e refazer individual e coletivo em favor de padrões de comportamentos
considerados mais ou menos adequados historicamente. A desumanização é também processo. Ela é
também devir e depende da dinâmica do nosso fazer e refazer sistemáticos e, do limiar entre uma e
outra tendência, é que depende o que considerar ao refletir sobre o caráter humano. A saga da
humanidade no Planeta Terra acontece, segundo o mito da ciência, há cerca de dois milhões de
anos. Fomos o Homo erectus, hominídeo a sair de África e habitar todo o Planeta. Criamos
tecnologias e desenvolvemos comportamentos que nos garantiram a sobrevivência. Graças a
capacidade de memorização e raciocínio nossos ancestrais armazenaram e fizeram registro de tudo
que fomos criando. Geração a geração a humanidade vem garantindo a perpetuação do que cria e
transforma a partir de um fenômeno que denominou de educação. Desenvolvemos comportamentos
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educativos nas mais diversas situações. Seja no exercício da maternidade, nas brincadeiras infantis,
no trabalho, relacionamentos amorosos, religião, enfim, não perdemos a oportunidade de ensinar e
aprender. No entanto, inventamos que deveria existir locais e pessoas especializadas em educação,
as instituições de ensino e as (os) professoras (es). Além do caráter espontâneo do educar, a
educação ganha dimensão institucionalizada e formal. O profissional do ensino planeja ações
educativas, prevê seus objetivos, evidencia a intencionalidade da prática pedagógica, cria a forma
que irá agir para ensinar, além de organizar o ambiente de aprendizagem a partir das condições
concretas dos aprendentes. Tudo isso com esteio em ideologias e visões de mundo e de humano que
o momento histórico permite movimentar. A partir de comportamentos educativos intencionais ou
não intencionais humanizamo-nos e desumanizamo-nos.

Em se tratando de educação

institucionalizada forjamos um e outro. É obvio que concordamos que à instituição escolar cabe
educar para a humanização. Nessa interface nos enriquece Bazzara quando reflete:
Humanizar é acreditar nas potencialidades dos alunos: Humanizar é crer, é confiar no ser
humano. É estar disposto, permanentemente, engrandecendo em todos e em cada um de nossos
alunos, a globalidade de suas potencialidades, isto é, aumentar neles o potencial de inteligência, de
sensibilidade, de solidariedade e de ternura que se esconde em sua humanidade (2006, p.8).
O exercício de humanização, seja mobilizado de forma intencional ou não pelo sujeito e
pelas instituições, é bastante complexo porque diverso e histórico, como já afirmamos. No caso das
instituições educativas passa a fazer parte do perfil formativo, se tornando macrometa em qualquer
nível ou modalidade de ensino. Tanto que a lei 9394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da
educação brasileira torna explicito que a escola deve exercer um papel humanizador e socializador.
Se é assim, deve a (o) docente promover ações pedagógicas para desenvolver da humanização nos
estudantes. Salvo outra interpretação, é responsabilidade das agências de formação de professores
formar docentes capazes da promoção de um tipo de educação que desenvolva a humanização dos
sujeitos.
A curricularização da humanização se faz, de certo, de maneira transdisciplinar. No entanto
queremos destacar a didática como uma componente curricular privilegiada para tratar o tema.
Ocorre que é a didática, a teorização sobre o ensino, espaço formativo em que se estuda e reflete
acerca da construção da identidade profissional docente e a ênfase na certeza de que o professorar
requer saberes especializados. No que diz respeito a teoria sobre o ensino esse instante é
fundamental porque colabora sobremaneira com o desenvolvimento da identidade profissional
crítica acerca do ensinar e do aprender e com a construção do pensamento reflexivo capaz de fazer
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da prática pedagógica conteúdo investigativo e auto avaliativo. É aqui, um dos momentos
privilegiados em que as agências de formação docente podem contribuir, se de fato, pretendem
formar em favor de humanizar os sujeitos. Educar, desenvolvendo a humanização é ser capaz de
humanizar o humano despotencializando a desumanização. Ora, se as duas capacidades são devires
e condicionadas pelas situações e a história, que saberes devem ser ensinados sistematicamente em
favor de uma profissão que pretende humanizar?
Meijer (2019) apresenta um tipo de saber docente que pode ser incluindo na formação de
professores e que visa diretamente o combate a todo fenômeno social e histórico que possa nos
desumanizar, “ saber docente de humanização”. O (a) professor (a) munido (a) desse tipo de saber
deverá ser capaz de reconhecer os problemas contemporâneos que possam contribuir com a
desumanização dos sujeitos do processo de ensino-aprendizagem. Os problemas contemporâneos
observados no espaço escolar estão presentes nas ruas, nos bairros, nas cidades, no interior das
casas. São problemas familiares, mas também escolares. Problemas de docentes e discentes. A
seguir é preciso nos perguntar se temos condições de trabalhar os problemas identificados por meio
de ações pedagógicas promotoras do bem comum, do respeito aos sujeitos envolvidos, em favor da
boa desenvoltura da ensinagem e da aprendizagem e da relação professor-aluno. Se identificarmos
que temos dificuldade se faz necessário enriquecer esse repertório de conhecimentos. Uma outra
importante constatação é que, assim como todo os outros saberes docentes esse também vai sendo
alimentado ao longo de toda a profissão, sem férias.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Apesar deste trabalho focar nos resultados sobre saberes docentes de humanização, vale
publicar que a avaliação diagnóstica da pesquisa em tela revelou que, em grande medida as
docentes mobilizam os saberes docentes pedagógicos e do conhecimento, no mínimo de forma
satisfatória. Porém, no tocante aos saberes docentes de humanização, as docentes revelaram que
não foram formadas na universidade e nem em eventos da experiência para lidarem com problemas
que envolvem esse conceito. Perguntados na fase diagnóstica sobre os temas que consideram mais
¨desumanizantes” no processo de ensino-aprendizagem, as docentes indicaram, em escala de
importância: desigualdade social (89%), desrespeito à diversidade cultural (68%), intolerância
religiosa (68%), racismo (58%), violência urbana (53%).
Frente aos resultados apresentados, produzirmos ações formativas para as docentes sobre
saber docente de humanização. As ações deram conta dos seguintes objetivos de pesquisa: 1)
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Elaborar junto a docentes intervenções que possam ser adotadas em suas práticas profissionais e
que possam responder de forma mais eficiente as exigências do contemporâneo e 2) Facilitar junto
as docentes as intervenções planejadas com seus discentes, a fim de qualificar suas práticas
educativas.
As oficinas envolvendo as temáticas indicadas pelas docentes foram realizadas a partir do
seguinte plano de ação: 1) Momento de Integração/motivação: Com música ambiente, olhos
fechados, de pé em círculo, alongamento do corpo; 2) Reflexão: imaginar que estão em um lugar
agradável. Trazer na memória diversas situações do cotidiano que envolva o problema; 3) O
nascimento de escritores: produção de histórias coletivas sobre o tema gerador; 4) Apresentações
das histórias produzidas; 5) Debate sobre a temática produzida na oficina.
As narrativas produzidas de forma coletiva pelos estudantes sobre os temas considerados
“desumanizantes” para as docentes, as envolveram no debate propiciado pela técnica da oficina.
Esse momento é considerado para nós o instante da formação de maior riqueza, porque foi a partir
da visão de mundo dos estudantes que as professoras enriqueceram seus saberes docentes. Naquele
instante, ou seja, a partir do estreitamento da relação professor-aluno envolvidos em discutir uma
problematização comum, foi que as professoras ampliaram seus saberes profissionais. De outra
forma, os alunos aprenderam a partir da visão de mundo

dos colegas, da pesquisadora e da

professora, assim como puderam refletir sobre a questão problematizada, se autoformando.
CONCLUSÕES
Sentimos profunda necessidade de compartilhar esta modesta contribuição da pesquisa
porque sentimos urgência em refletir sobre um dos principais objetivos da educação, a humanização
dos humanos nos espaços institucionais de ensino. Consideramos que a técnica elaborada e aplicada
na pesquisa possibilitou saber dos próprios sujeitos da pesquisa as variáveis que mais provoca a
desumanização da comunidade escolar. No mesmo diapasão, a técnica também foi eficiente na
produção e aplicação da metodologia das oficinas, possibilitando a formação dos sujeitos em pé de
igualdade na pesquisa.
Conclui-se que a pesquisa-ação desenvolvida provocou várias transformações da realidade.
No entanto destacamos que, a mais expressiva delas foi a apropriação teórica e a ação pedagógica
das professoras acerca do saber docente de humanização por meio da

formação continuada em

exercício. Desde então professoras tornaram mais intencionais o objetivo de ensino-aprendizagem
de humanizar, a partir dos temas geradores mobilizados nas oficinas, eis a concreta transformação
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provocada pela pesquisa-ação. No entanto, entendemos, assim como Paulo Freire (2001), que a
concretização do sonho de humanização está sempre em processo, sobretudo porque a própria
humanidade é historicamente situada, logo, renova o próprio repertório do que a humaniza e do que
a desumaniza.
O sonho pela humanização, cuja concretização é sempre processo, e sempre devir, passa
pela ruptura das amarras reais, concretas, de ordem econômica, política, social, ideológica etc., que
nos estão condenando à desumanização. O sonho é assim uma exigência ou uma condição que se
vem fazendo permanente na história que fazemos e que nos faz e refaz. (FREIRE, 2001, p. 99).
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Resumo
O trabalho em tela apresenta resultados de uma pesquisa vinculada ao programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica e Tecnológica - BICT/FUNCAP, edital 2018, intitulada “Saberes docentes necessários
ás exigências do contemporâneo: uma pesquisa-ação com escola do maciço de Baturité-CE”. Considerou-se na
investigação teorias do campo de estudo da didática, quando afirmam que a profissão docente exige
saberes especializados para seu exercício. Destacando-se Pimenta (1999), notadamente são os saberes
docentes: pedagógicos, do conhecimento e de experiência. Meijer, acrescenta a este repertório os
saberes de humanização (2015) e os saberes ancestrais (2019). Considerando que a docência é uma
profissão influenciada pelo seu tempo, pela História, nos interessou compreender efetivamente que
saberes docentes estão sendo utilizados para lidar com temas próprios da sociedade contemporânea na
educação formal? A investigação ocorreu no ano de 2018 na Escola Municipal Monsenhor Manoel
Cândido, na cidade de Baturité-CE com dezenove professoras, utilizando a pesquisa-ação. Constatou-se
por meio de uma avaliação diagnóstica, a necessidade de ampliação do repertório de saberes de
humanização das docentes para lidarem com os seguintes assuntos: colonização, racismo,
discriminação, preconceito, homofobia, lesbofobia, violência urbana, feminicídio, sexualidade. Em
seguida, docentes e pesquisadoras realizaram várias ações educativas envolvendo algumas das temáticas
apontadas no diagnóstico, com vistas a formação coletiva no espaço escolar.
Palavras-chave: Formação docente; saber docente de humanização; contemporaneidade.
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TABUS ACERCA DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES: DESAFIOS NA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Edna Ferreira – PUC/SP
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INTRODUÇÃO
A violência como fenômeno, é inerente à estrutura social de um tempo histórico,
determinado pelas condições objetivas e culturais de um povo e do local ao qual está inserido. Os
medos e as indiossincrasias atuais, os traços de caráter escarnecidos e detestados, podem ser
interpretados como marcas de progressos violentos ao longo do desenvolvimento humano
(ADORNO & HORKHEIMER, 1985).
Por meio dos dados de pesquisas de órgãos governamentais e não governamentais e de
notícias que a mídia veicula, podemos observar que a violência contra crianças e adolescentes tem
aumentado, incluindo as ocorrências não denunciadas, mantendo-se a omissão e o sigilo.
Dos 13 tipos de violações registradas pelo DISQUE 100 (Disque Direitos Humanos) em
2014, a violência sexual ocupa o 4º lugar com 25%. Normalmente, quando ocorre a violência
sexual, outros direitos também foram violados. Ou seja, a criança ou o adolescente já foram
negligenciados e possivelmente passaram por episódios de violência física e psicológica. A maior
parte das vítimas, em 2014, foi de meninas 47 % e 38% de meninos, 15% não informados. A faixa
etária de maior ocorrência da violência sexual foi a de 8 a 14 anos (40%); temos ainda de 0 a 7
anos (34%) e de 15-17 anos (13%). Podemos observar que a diferença na porcentagem entre as duas
faixas etárias que englobam de 0 a 14 anos é de apenas 6%. Dado preocupante para uma faixa etária
que ainda está desenvolvendo sua autonomia. Sobre os suspeitos e locais, 65% foram identificados
no grupo familiar e 72% dos casos de violência sexual foram praticados na casa da vítima ou do
suspeito.
Indiferença e silêncio são observados no enfrentamento à violência sexual contra crianças e
adolescentes, sendo grande o desafio para a sociedade brasileira administrada. Tabus, preconceito,
rejeição, omissão, consentimento, incentivo e sigilo são algumas características presentes nas
situações que envolvem violência sexual contra crianças e adolescentes. Tabus que são produtos de
representações conscientes ou pré-conscientes das relações sociais que perderam sua base real, mas
que “retroagem sobre a realidade convertendo-se em forças reais”. (ADORNO, 1995, p.98).
Como forças reais, percebe-se a presença dos tabus sexuais na violência sexual contra
criança e adolescente. Tabus que estão ligados à ideia de algo reservado, com proibições e
restrições, auxiliando na perpetuação da violência sexual, cujas vítimas e seus agressores convivem
numa falsa harmonia, com anuência da própria família ou conhecidos, pois o tabu se torna mais
importante e decisivo do que a situação de violência a qual a criança ou adolescente está sendo
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submetido. Quando e aonde surgiu o tabu em nossa sociedade? Não sabemos. Podemos considerar
que o tabu é mais antigo que os deuses e remonta a épocas anteriores a qualquer religião. (FREUD,
2012).
Culturalmente legitimado, internalizado e transgredido em nossa sociedade, o tabu sexual é
alvo de diversos mecanismos de restrições e ações coercitivas, reguladas por meio da superestrutura
social. As legislações, preceitos religiosos e demais mecanismos sociais, tentam realizar seu “papel”
de protetor à vitima da violência sexual e mantenedor dos tabus, com ações, na maioria das vezes,
infrutífera.
A criança e a adolescente, vitimizados nesta rede de relações violenta e irracional, também é
aluno em alguma escola, pública ou privada, que nem sempre o enxerga em suas dimensões e
complexidades únicas. Alguns alunos buscam na escola o amparo e a esperança do término da
violência sofrida, relatando as situações aos professores e demais funcionários da escola, mas nem
sempre são acolhidos em suas expectativas, por diversas razões.
Uma das razões objetivas e subjetivas, evidenciadas por meio do questionário respondido
pelos noventa professores das três escolas pesquisadas, foi a falta de formação e informação sobre a
violência sexual, considerada tabu. Ressalta-se que com relação à pergunta se existe tabu ao abordar
a violência sexual, 74 professores responderam que sim, 12 responderam que não e 4 não
responderam a questão. Com relação à questão se já ouviu de algum aluno (a) relato sobre
violência sofrida, 78 responderam que sim, com a citação da violência física, psicológica, sexual,
presencial, negligência e abandono e violência na rede social, com incidência maior sobre a
violência física com 54 casos e a violência sexual com 40 casos, sendo que a atitude tomada por 63
professores foi a de comunicar à equipe gestora da Unidade Escolar e de 27 professores foi a de
conversar com seus colegas.
Dentre as questões relativas à formação e informação, 53 professores responderam que não
têm ou tiveram acesso a materiais informativos como cartilhas e manuais que tratam sobre violência
sexual contra crianças e adolescentes. Com relação à questão se o tema da violência contra crianças
e adolescentes é abordado nas formações de professores nas unidades escolares, 55 responderam
que sim e 45 responderam que não.
Quanto à questão se já participaram de alguma formação sobre violência sexual contra
crianças e adolescentes, 67 professores responderam que não e 23 sim. E a resposta à questão se
tem interesse em participar de formações que tratem sobre o tema da violência contra crianças e
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adolescentes, incluindo a sexual, 78 professores responderam que sim e 12 que não, evidenciando o
desejo e necessidade em participar.
Com relação às possíveis razões subjetivas que podem se tornar um dos obstáculos que
impedem os educadores enfrentarem as situações de relatos de abuso sexual dos educandos,
ressalta-se que 44 professores responderam que não lembram de alguma violência sofrida quando
criança, 43 responderam que lembram e 3 não responderam. Dos que responderam qual tipo de
violência lembram e em qual idade foi submetida, ressalta-se que 14 sofreram violência física dos
quatro a dezessete anos de idade, 10 sofreram violência sexual com idades de quatro a dez anos e 9
sofreram violência psicológica dos cinco a 11 anos.
CONCLUSÃO
A partir dos dados apresentados, foi possível constatar que um dos obstáculos que dificultam
e/ou impedem os educadores no enfrentamento da violência sexual relatada pelos educandos é a
existência do tabu ao abordar o tema e das poucas informações e formações que os capacitariam na
escuta e nas medidas protetivas às crianças e adolescentes vitimizados.
Algumas justificativas às respostas dadas foi de que não é fácil abordar o tema da violência
sexual devido à sua complexidade, falta-lhes conhecimento de como identificar e abordar o assunto,
sentem medo das ameaças das famílias das crianças abusadas sexualmente, não acreditam que a lei
irá resolver as situações e de que necessitam de formações realizadas por especialistas no assunto.
Outro obstáculo, não menos importante, demonstra que quase metade dos professores
também sofreram violências quando crianças, incluindo a sexual. Violências que deixaram marcas
em suas memórias, assim como estão deixando marcas na vida de muitas crianças e adolescentes
que neste exato momento estão sendo submetidas a todos os tipos de violência.
Atuar no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no ambiente
escolar é uma tarefa complexa e tensa, que exige ação multidisciplinar e intersetorial junto às
unidades escolares, no embate entre o despreparo e o desemparo que envolve a atuação dos
educadores.
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Resumo
Este estudo com enfoque nos tabus sexuais e formação de professores, é um fragmento da pesquisa de
doutorado em andamento, que objetiva observar crianças nas interações sociais e desempenho escolar,
que sofreram abuso sexual já notificado, bem como identificar os possíveis obstáculos que impedem os
educadores no enfrentamento das situações de violência sexual contra os educandos. A análise
fundamenta-se na Teoria Crítica da Sociedade, levando-se em conta a coisificação da consciência, a
barbárie, a frieza nas relações humanas e a não identificação com o outro. Existem obstáculos que
impedem os educadores enfrentarem as situações de relatos de abuso sexual dos educandos? Para
responder essa pergunta, foi aplicado questionário aos professores das três escolas municipais de São
Paulo, cujas crianças observadas estão matriculadas, com objetivo de evidenciar o grau de (des)
conhecimento e posicionamento dos professores em relação à violência contra crianças e adolescentes,
com enfoque na violência sexual, incluindo os tabus, bem como sugestões para o enfrentamento da
violência contra crianças e adolescentes no ambiente escolar. A partir das respostas ao questionário foi
possível observar que os educadores sabem da importância e necessidade do tema ser abordado no
ambiente escolar e estão abertos a cursos e projetos de formação. No entanto, alguns possuem
barreiras de ordem subjetiva e objetiva, uma vez que alguns foram abusados sexualmente e não se
sentem em condições psicológicas de abordar o tema na escola, outros sofreram outros tipos de
violência, sentem medo das ameaças das famílias das crianças abusadas sexualmente, descredito na
legislação e não percebem uma efetiva atuação do poder público nestas situações, configurando a
tensão existente entre o despreparo e o desamparo que acompanham a atuação do educador no
enfrentamento à violência sexual contra as crianças e adolescentes.
Palavras-chave: Violência sexual, tabus, crianças e professores.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Este painel tem como objetivo refletir sobre diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa e
sociocultural nos processos de formação inicial e continuada de professores do Ensino Fundamental, a
partir de duas pesquisas e um relato de experiência. Nesses estudos há um diálogo entre formação de
professores, diversidade e direitos humanos. A primeira pesquisa investiga o trato da diversidade
étnico-racial, tendo como foco a construção da educação étnico-racial dos discentes de graduação em
Pedagogia buscando identificar, caracterizar e analisar práticas e temáticas curriculares voltadas para a
implementação da Lei n. 10.639/2003. A segunda debate teórico sobre os temas saberes, autonomia e
processo reflexivo docente, na intenção de melhor entender suas relações com os processos formativos
e suas reverberações nas práticas pedagógicas intencionalizadas e transformadoras, no que se refere ao
processo de implementação da Lei n. 10.639/2003. O terceiro resulta de experiência formativa na qual
os/as estudantes do curso de pedagogia a distância produzem narrativas autobiográficas sobre as
diferentes formas de preconceitos, discriminação e violências presentes em suas trajetórias estudantis.
Os resultados dos estudos apontam dimensões convergentes no processo formativo dos professores ao
propiciar reflexões sobre desafios, as tensões no trato da diversidade, problematizando-as, refletindo
sobre as ações dos docentes e das instituições de ensino. Na primeira pesquisa, percebeu-se ausência do
trato da diversidade étnico-raciais nos currículos de pedagogia o que não impediu que os estudantes
questionassem a temática nas salas de aula. Na segunda, constatou-se que os(as) professores(as)
possuem uma gama de saberes que foram/são transformados em saberes docentes no processo
contínuo de reflexão autônoma sobre suas práticas pedagógicas. No terceiro, observou-se o potencial
das narrativas autobiográficas para reflexão sobre os direitos de grupos específicos que constantemente
sofrem violações no espaço escolar.
Palavras-chave: Formação de Professores; Diversidade; Direitos.
A PREPARAÇÃO PARA O TRATO DAS QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS NA FORMAÇÃO
INICIAL DE PROFESSORES
Santuza Amorim da Silva – UEMG
Flávia Paola Félix Meira – UFJF
Lívia Raquel França Costa – UEMG

PREÂMBULO
As diferentes questões que permeiam a diversidade étnico-racial são notadamente
importantes no cenário atual, especialmente após o marco legal da promulgação da Lei 10.639/03.
Tendo em vista a alteração do art. 26A da LDB, que torna obrigatório o ensino da história e da
cultura afro-brasileira e africana nas escolas, é de suma importância analisar as propostas de
formação de professores, uma vez que esses profissionais são os principais agentes e mediadores
para a educação das relações étnico-raciais.
No documento Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana ( DCN-ERER), aprovado
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE),em 10 de março de 2004, encontramos várias
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passagens que explicitam os objetivos da inclusão dessa temática nos currículos escolares e que
também servem de justificativa para a proposição desta pesquisa. Uma advertência, apresentada nas
primeiras linhas desse documento, esclarece suas intenções e alcance:
Não se trata de mudar do foco etnocêntrico, marcadamente de raiz europeia, para o foco
africano, mas de ampliar o foco dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e
econômica brasileira(BRASIL, 2004, p.XX).
Ao afirmar que se trata de estabelecer diálogos interculturais, o documento propõe um
deslocamento da posição que consagra privilégios de um grupo étnico-racial sobre o outro para uma
posição em que os diversos pertencimentos étnico-raciais se reconheçam na perspectiva dos
direitos. No entanto, esse deslocamento é proposto a partir da constatação de que é preciso
[...] ressarcir os descendentes de africanos negros dos danos psicológicos, materiais,
sociais, políticos e educacionais sofridos sob o regime escravista, bem como em
virtude das políticas explícitas ou tácitas de branqueamento da população, de
manutenção de privilégios exclusivos para grupos com poder de governar e de influir
na formulação de políticas, no pós-abolição. (BRASIL, 2004, p.XX)

Como demonstrado em Oliveira (2009),as disposições legais precisam percorrer um longo
caminho de (re)significação de concepções incorporadas a respeito do ato de ensinar para terem
impacto efetivona sala de aula. Esse processo de (re)significação se dá na interação entre discursos
conflitantes, quando processos simbólicos podem ser desestabilizados e podem colocar em jogo
representações e práticas já naturalizadas e cristalizadas no campo da educação.
No caso das Leis 10.639/03 e 11.645/08, temos uma especificidade: o respaldo jurídico é em
si mesmo, uma imposição e uma re(significação), porque essas leis são a síntese de um longo
processo de negociação de sentidos entre movimentos sociais e tradição jurídica brasileira, ao
mesmo tempo em que determinam a inclusão de conteúdos historicamente silenciados pelo
currículo moldado com base na hegemonia dos conhecimentos eurocêntricos. Nas palavras de
Gomes (2012, p.100)
[...] uma an�
lise que nos permita avan�
ar ou compreender de maneira mais profunda
esse momento da educa�
ão brasileira não pode prescindir de uma leitura atenta que
articule as duras condi�
�es materiais de exist�
ncia vivida pelos sujeitos sociais �
s
din�
micas culturais, identit�
rias e pol�
ticas. � nesse contexto que se encontra a
demanda curricular de introdu�
ão obrigatória do ensino de História da �frica e das
culturas afro-brasileiras nas escolas da educa�
ão b�
sica. Ela exige mudan�
a de pr�
ticas
e descoloniza�
ão dos curr�
culos da educa�
ão b�
sica e superior em rela�
ão ��frica e
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aos afro-brasileiros. Mudan�
as de representa�
ão e de pr�
ticas. Exige questionamento
dos lugares de poder. Indaga a rela�
ão entre direitos e privil�
gios arraigada em nossa
cultura pol�
tica e educacional, em nossas escolas e na própria universidade

Além das citadas leis, as últimas proposições das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação Docente enfatizam a necessidade de articulação do ensino superior com a educação
básica e, nesse sentido, elas recomendam, no seu artigo VI, que o processo formativo do pedagogo
deve contemplar aspectos relacionados �proble���~
aqui discutida: “que���=
socioambientais,
éticas, estéticas e relativas a diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa
geracional e sociocultural como princ��
os de equidade” (BRASIL, 2015, grifos nossos). Outro
argumento importante, formulado por Kabenguele Munanga, é a importância da descolonização dos
currículos escolares no contexto social atual:
Os currículos escolares que temos atualmente são reflexos da história do país.
Fundamentalmente baseiam-se na questão da dominação [...] uma sociedade que quer
mudar, uma sociedade que se revê constantemente, tem necessariamente que rever
seus currículos escolares de acordo com a demanda da sociedade, de acordo com a
evolução desta sociedade. Nós não podemos ficar com currículos escolares do século
passado que nada tem haver com a dinâmica da sociedade. Não temos que ficar com
currículo escolar que é simplesmente fundamentado em uma única visão do mundo,
numa visão eurocêntrica que não contempla a diversidade, que não contempla as
diferenças (MUNANGA, 2013, p. 27).

As leis supracitadas trazem questionamentos e impõem deslocamentos significativos ao
cerne da cultura educacional, desde a Educação Infantil até o Ensino Superior. A concretização da
lei em ações pedagógicas que envolvam o debate sobre questões de raça e etnia requer a constru�
ão
conjunta de escolhas na composição do currículo e, em tese, exige o comprometimentode todos os
sujeitos envolvidos com a educação básica e com a formação dos professores que nela atuarão.
Nessas formulações legais, podemos identificar o objetivo de construção de uma sociedade
democrática, uma construção permanente, que não se restringe aos espaços escolares, mas que se
coloca para o conjunto das instituições da sociedade. Infelizmente, o sistema de ensino brasileiro
continua sendo um dos principais instrumentos ideológicos de inferiorização do negro, bem como
de distorção e ocultamento de sua verdadeira história, aqui e na África (JORNAL DO MNU apud
SOUZA, 2005).
Ao tomarmos o ensino sobre as relações étnico-raciais como objeto de pesquisa no contexto
da formação inicial de professores, pensamos em contribuir para a abordagem de aspectos
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relevantes da identidade da população brasileira. Ressaltamos, assim, o caráter sócio-político que
justifica e fundamenta esta pesquisa, em seu comprometimento com o desvelar de fatos que ajudam
ou impedem a concretização de uma sociedade inclusiva e democrática.
Nesse sentido, indagamos: como está ocorrendo a formação e a construção da educação
étnico-racial dos discentes de graduação em Pedagogia? Para elucidar e compreender a
problemática em estudo, construímos uma metodologia de viés qualitativo. Optamos pela pesquisa
qualitativa por ela permitir a análise de situações particulares inseridas em um contexto especifico
(FLICK 2009). No que se refere à estratégia metodológica, a opção se deu pelo estudo de caso que,
segundo Ludke e Andr�(1986, p.17), �uma escolha acertada “quando queremos estudar algo
singular, que tenha um valor em si mesmo”. Ainda segundo as autoras, o estudo de caso permite a
interpretação dos dados em seu contexto, além de possibilitar generalizações naturalísticas e
representação de diferentes pontos de vista presentes em uma situação social. Como lócus de
investigação, o presente estudo privilegiará o Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da
Universidade do Estado de Minas Gerais, Campus Belo Horizonte (FaE/UEMG/CBH). Para a
coleta de dados, propusemos, além da revisão bibliográfica, uma análise do currículo do curso e a
utilização de entrevista do tipo Grupo Focal com os discentes. Segundo Morgan (1997), o Grupo
Focal é definido como uma técnica de pesquisa que coleta dados por meio das interações grupais ao
ser discutido um tema sugerido pelo(a) pesquisador(a).
O QUE NOS DIZEM OS TRABALHOS QUE ABORDARAM A TEMÁTICA
As buscas por trabalhos produzidos nos últimos cinco anos foram feitas a partir das
expre���=
“�
tnico -racial”, “diversidade �
tnico-racial”, “forma�
ão de professores (as), “for��ão
inicial”, “forma�
ão inicial de pedagogos(as)” e “Lei 10.639/03”. Encontramos um grande número
de trabalhos que abordavam esses temas, embora poucos tratassem, ao mesmo tempo, da formação
inicial e das relações étnico-raciais (relação que interessava à pesquisa em questão).
Lima (2016), em sua dissertação, refletiu sobre a formação inicial do pedagogo, apontando
sua importância e considerando os possíveis papéis exercidos pelos(as) educadores diante da
regulamentação da Lei 10.639/2003. O objetivo era apurar como aconteceu a inclusão da temática
étnico-racial no currículo do Curso de Pedagogia de uma instituição privada. Para isso, ela fez um
estudo de caso, realizando entrevistas semiestruturadas e análise documental.
A autora concluiu que as mobilizações iniciais e o processo de reestruturação curricular
visavam apenas responder �
s e���
cias legais,no entanto,o estudo “ofereceu a visibilizarão de
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

4063

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

estratégias relevantes para a implementação desta Lei que podem inspirar outras reformulações
curriculares que busquem prever o que determina a Lei” (LIMA, 2016, p.6).
Nogueira (2017) analisa o discurso da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
diante da implementação da Lei 10.639/2003 em cursos de formação de professores. O percurso
metodológico adotado foi “a a�”
lise documental dos elementos pedagógicos -curricular e avaliativos
da Universidade e a análise do discurso de profissionais responsáveis pela viabilidade institucional
da Lei” (NOGUEIRA, 2017, p.17).
Nessa dissertação é apresentado um levantamento sobre o campo de pesquisas que abordam
a formação de professores e o autor afirma que os estudos são relativamente recentes (a partir da
década de 1980). Ela constata que, desde a aprova�
ão da Lei citada, “um número crescente de
estudos sobre relações raciais e educação vem sendo desenvolvidos [...] e percebe-se que a grande
maioria das pesquisas se refere�forma�
ão continuada de professores” (NOGUEIRA, 2017, p . 23)
Como vertente teórico-metodológica, a autora adota a análise crítica do discurso e afirma
que os discursos emergem em meio a relações de conflito e poder. Nogueira (2017, p. 111) conclui
que o discurso institucional da UFMG mostra que o racismo fortalecido pelo discurso do mito da
democracia racial e pela falta de conhecimento crítico dos sujeitos sobre as relações étnico-raciais
no Brasil é o grande empecilho à implementação efetiva da Lei 10.639/03. Afirma, também, que a
Lei ganha força graças ao ativismo de minorias negras e de militantes discentes e docentes, que
lutam, reivindicam e desenvolvem inúmeras estratégias de promoção da igualdade racial que, aos
poucos, vão sendo incorporadas pela Instituição.
Essa dissertação mostra que ainda existem muitos repertórios discursivos que caminham
distantes de uma educação antirracista. A demanda por ações afirmativas vem de um tempo
histórico não muito distante e, talvez por isso, ainda não compreendemos totalmente a sua
importância na formação inicial de educadores. Mas fica claro no estudo que os movimentos e a
militância mostram que os discursos que buscam por igualdade existem e que estão presentes dentro
da instituição.
A tese escrita por Corenza (2017) tem como objetivo ouvir o que dizem estudantes e
egressos do Curso de Pedagogia de duas instituições diferentes sobre questões raciais e educação,
envolvendo a Lei 10.639/03 e os desdobramentos após sua promulgação. A pesquisadora faz alguns
apontamentos históricos sobre relações raciais e educação, como o trajeto da implementação e o
contexto histórico da referida Lei.
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Para desenvolver a tese, Corenza (2017) escolheu dois cursos: um que possuía uma ementa
que contemplava a Lei e outro que a ementa não contemplava. A hipótese levantada foi de que os
estudantes que tivessem a obrigatoriedade de se matricularem em pelo menos uma disciplina que
tratava das questões raciais e educação apresentariam discursos que revelariam concepções teóricopráticas mais elaboradas sobre o tema, quando comparados com aqueles que não cursaram nenhuma
disciplina com essa temática.A pesquisa alterna métodos qualitativos e quantitativos. A coleta de
dados foi feita por intermédio de questionários com questões fechadas e também entrevistas
realizadas com dezesseis estudantes.
As análises dos dados coletados apontam que os depoimentos dos estudantes e egressos que
se matricularam em pelo menos uma disciplina que tratava das relações raciais e educação não
apresentou concepções teórico-práticas mais elaboradas em relação a saberes e aprendizagens que
envolvem a Lei 10.639/2003 e seus desdobramentos, se comparados àqueles que não
cursaram(CORENZA, 2017).
Essa tese mostrou que o acesso a disciplinas que abordem as questões raciais não garante
que os discentes compreendam a importância do tema e queiram discutir sobre isso na graduação. A
partir dessa leitura, apontamos a importância de essa temática ser tratada de forma transdisciplinar,
uma vez que todas as disciplinas podem abordar esse tema, ultrapassando as estruturas curriculares
dos cursos.
Reis (2016) analisa como os cursos de Pedagogia estão formando pedagogos para
trabalharem com a reeducação das relações étnico-raciais, conforme as DCN’s ERER(BRASIL,
2004) elaboradas pelo CNE/CP.Como procedimento metodológico, a autora fez a análise
documental dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) das seguintes instituições: Universidade
Federal de São Paulo, Universidade Estadual de Campinas, Universidade de São Paulo,
Universidade Federal de São Carlos e Universidade Estadual Paulista. A coleta dos dados foi feita
por intermédio de entrevistas com as coordenadoras dos cursos de Pedagogia das cinco Instituições,
com alunos do último ano do curso e professoras de duas delas.
Ao analisar os PPC,Reis (2016, p. 114) afirma que nenhuma das Universidades deixou claro
o posicionamento afirmativo em relação ao tema, embora algumas delas mencionem sua
importância. Para ela, as Leis que regulamentam o trato das questões étnico-raciais, não são
institucionalmente cumpridas. De acordo com a autora, os cursos de Pedagogia não assumem o
compromisso de trabalhar a questão das relações étnico-raciais e nem a colocam como componente
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indispensável na formação do professor. Apenas uma Universidade apresenta a disciplina como
obrigatória, apesar de todas as coordenações afirmarem conhecer a Resolução CNE/CP 01/2004.
Reis (2016) conclui que, embora os cursos de Pedagogia não estejam fornecendo subsídios
para o trabalho de reeducação das relações étnico-raciais, conforme previsto nas DCN’s ERER
(BRASIL,2004), os alunos dos cursos de graduação estão conscientes da necessidade de abordarem
o tema tanto durante a formação como no cotidiano escolar.
Essa autora nos ajuda a pensar como a luta contra o racismo no Brasil está diretamente
ligada aos movimentos negros de resistência e à sua luta por educação. E é nessa perspectiva que a
formação inicial de professores deve pautar o combate ao racismo. Sendo assim, é de suma
importância que os cursos tenham disciplinas eletivas e/ou obrigatórias sobre a temática e também
outros espaços que fomentem a educação para as relações étnico-raciais. Para isso, é fundamental
que as coordenações dos cursos conheçam e se engajem, compreendendo a temática e as diferentes
demandas dos alunos.
O QUE O CONTEXTO INVESTIGADO REVELOU
Esta pesquisa tem como foco a formação inicial de professores e assume como premissa
que, desde a graduação, é de suma importância o acesso a um currículo que contemple as questões
que permeiam a diversidade étnico-racial do povo brasileiro. Portanto, esse tema precisa ser
abordado nos currículos dos cursos de Pedagogia, atendendo a orienta�
ão das DCN’s. As Diretrizes
apontam a necessidade de fazer a adequação dos currículos para que eles contemplem a abordagem
da temática étnico-racial nas graduações que visam à formação de professores. Segundo esse
documento, essa inserção pode ser um valioso instrumento na luta contra a discriminação e o
preconceito no contexto da escola.
As DCN’s do curso de Pedagogia, instit���=
em 2006, tratam do perfil do egresso em
Pedagogia,apontando para a necessidade de incluir esse tema na formação do pedagogo, como se vê
abaixo:
Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: IX – identificar
problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, integrativa e
propositiva em face de realidades complexas, com vistas a contribuir para superação
de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e
outras. X – demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de
natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais,
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classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras.
(BRASIL, 2006, p. 2), grifos nossos|

Em vista dessa realidade, buscamos investigar a inserção da temática nas propostas de
formação do Curso de Pedagogia da FaE/UEMG. Ao analisarmos o currículo da FaE/CBH,
verificamos que, embora ele tenha sido reformulado em 2008, ou seja, após a promulgação da Lei
10.639/03, ainda não há uma disciplina especifica para tratar da temática. O Projeto pedagógico
desse curso indica o perfil do egresso desse curso, bem como as suas atribuições, sinalizando para
um diálogo com a temática na formação inicial do pedagogo. Como podemos ver no excerto abaixo,
o egresso deve ser capaz de
[...] identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa,
integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com vistas a contribuir
para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais,
religiosas, políticas e outras e estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e
outras determinações legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar e encaminhar o
resultado de sua avaliação às instâncias competentes (UEMG, 2008, p. 12), (grifos
nossos)

Há indícios de que algumas disciplinas do currículo da FaE/Uemg possibilitam a inserção da
temática. No plano da disciplina Antropologia: cultura brasileira, ministrada no terceiro núcleo
formativo, há dois objetivos que indicam essa aproximação: 1)problematizar elementos da cultura
brasileira e o mito da democracia racial, 2) abordar as obras de autores clássicos como Gilberto
Freyre e Darcy Ribeiro, dentre outros, a partir da indagação acerca das peculiaridades do universo
social/simbólico que caracteriza a cultura brasileira.
Um dos objetivos elencados na disciplina História da Educação, oferecida no primeiro
núcleo formativo, é estudar as práticas educativas destinadas aos negros, às mulheres e aos povos
indígenas. Na unidade Educação Brasileira no período colonial apresenta uma subunidade que trata
sobre os negros e os índios na educação brasileira.
Outra disciplina que traz a temática é Língua Portuguesa: conteúdos e metodologias na
educação, do oitavo núcleo formativo, que aborda o histórico da literatura infantil e juvenil,
apresentando a literatura infantil afro-brasileira como uma possibilidade de trabalho na escola.
Portanto, de modo geral, as disciplinas parecem possibilitar alguma reflexão, porém de
forma pontual. Com base apenas nas ementas, podemos dizer que elas são incipientes em relação à
abordagem das questões relacionadas à educação para as relações étnico raciais.
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No grupo focal realizado com os discentes, privilegiamos as discussões sobre as
experiências e o contato dos estudantes com essa temática no decorrer do curso. Destacamos alguns
depoimentos:
Dentro de sala a gente vê isso em Didática, se não engano, a gente vê isso de uma
forma bem breve, em trabalho em grupo, onde um grupo fala e o resto só escuta. Fora
isso, somente na semana da consciência negra. Nunca é nada muito aprofundado
(Participante 2)
No 3º período, na disciplina de História da Educação, trabalhamos a Lei 10.639 e foi
bastante discutida. E também teve na disciplina de Pedagogia, quando estudamos a
BNCC, discutimos de forma mais simples os temas transversais. Mas é sempre um
grupo que fica responsável por abordar um tema. Até na Didática mesmo... um grupo
fala e os outros escutam (Participante 4)
Então, desde o primeiro período, eu tenho tentado me ater às questões étnico-raciais.
[...] Desde que eu entrei pro PET é o que eu tenho buscado. Mas eu sinto que ainda
que eu esteja dentro destes núcleos, fazendo parte de pesquisas que têm o tratamento
dessas questões, eu percebo que é algo muito fechado para quem está participando
delas. Não é algo que fica muito exposto para o público em geral aqui na faculdade,
principalmente os alunos e também o corpo docente. [...] Eu penso que, para além
dessa questão de discutir pontualmente essas questões étnico-raciais, eu, sendo bem
sincera, em sala eu ouvi pontualmente, às vezes estamos dialogando sobre alguma
temática e vamos falar sobre a Lei 10.639, vamos falar um pouquinho sobre ela, na
AIP, por exemplo, e aí é de forma bem rasa. [...] Eu vejo que isso é uma deformação
que nós temos dentro do nosso próprio currículo, não somente da academia, mas
também da educação básica, porque nós não temos, de fato, a efetivação dessa lei. É
algo que penso muito. (Participante 3)
Eu concordo sobre a inclusão da temática no curso. Principalmente com a questão de o
currículo ser um currículo colonizado, né? Esse é um dos motivos da gente não ter
disciplinas no currículo assim. O currículo, ele continua sendo branco (Participante 2)
Eu acho que esse assunto não poderia se limitar apenas a seminário. Nós tivemos uma
discussão profunda no segundo semestre em que a professora trabalhava e falava
desse tema o semestre inteiro. Trazia as discussões para a AIP, indicava leituras,
incentivava a participação em palestras [...]. Acho que todo mundo sabe quem é essa
professora. (Participante 5)
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Eu acho que não estamos preparados. Estou na residência pedagógica e temos que
montar um projeto para os anos iniciais do ensino fundamental e surgiu uma
oportunidade de trabalharmos sobre as questões étnico-raciais. Uma pessoa da escola
me disse: Não mexe com isso, não. Isso é um vespeiro. Como estagiários, somos
sempre tolhidos de alguma forma quando tentamos levar para a escola alguma coisa
nova. Eu não me sinto preparada. Talvez se tivesse aqui na Universidade uma
disciplina eletiva contribuiria para nossa formação, aprofundando mais na temática
(Participante 6)

As falas dos estudantes corroboram o que foi observado nas ementas das disciplinas e no
que as pesquisas que se debruçaram sobre essa temática vêm sinalizando. Ou seja, os temas
relacionados ao campo da Educação para as relações étnico-raciais ainda não estão contemplados de
forma efetiva na formação do professor como um eixo estruturante do currículo. Eles aparecem em
momentos pontuais e a depender de quem é o professor; quando a estudante diz:“todo mundo sabe
que���
ssa professora”, ela e���É
referindo a uma professora negra.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Por meio dessa aproximação com as propostas de formação, observamos que, apesar da
evolução do debate sobre as diferenças, o racismo e o preconceito racial, em todas as esferas
sociais, a temática ainda aparece,nos cursos analisados,de forma superficial, sem o devido
aprofundamento e sem uma disciplina especifica (como já se constata em alguns currículos de
formação de professores do país). Percebemos um cenário marcado pela falta de investimento no
trato dessa temática, o que reflete na inserção do tema na formação dos futuros educadores. Os
estudos sinalizam que o racismo institucional que permeia as universidades é um tema que deve e
precisa ser debatido de forma sólida e profunda para a constru�
ão dos “novos” curr����
No curso analisado, a temática ainda não ocupa lugar de primazia nas ementas e nas
disciplinas disponibilizadas na formação. Porém, para além do currículo, há indícios de que ela é
tratada e abordada na prática cotidiana dos cursos, em trabalhos finais, em atividades denominadas
de sábados temáticos, em palestras, seminários, oficinas, sobretudo na FaE/CBH.
No entanto, a ausência dessas discussões no currículo e em sala de aula não dificultaram as
problematizações e argumentações dos entrevistados durante o debate no grupo focal sobre
alternativas que possibilitem sua implementação.
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Enfim, a realidade aqui pesquisada se aproxima do que as pesquisas vêm apontando: ainda
há um desconhecimento quanto aos objetivos das DCN’s ERER. As pesquisas indicam que, apesar
de a Lei 10.639 estar em vigor desde 2003as práticas pedagógicas destinadas ao tema em pauta
ainda são incipientes, com baixa repercussão nas escolas, nos planejamentos, nos currículos,
restritas a ações pontuais no calendário escolar. Essa situação se aproxima do que Santomé (2000)
denomina de currículo turístico, isto é, práticas que aparecem esporadicamente ao longo do ano.
No entanto, para além de datas comemorativas e marcos históricos, a temática racial deve
ser pensada como parte do eixo curricular do curso de formação de professores, com vista a
proporcionar uma formação ancorada no diálogo interdisciplinar,que prepare o futuro docente para
atuar em uma sociedade cada vez mais complexa e intercultural. Em suma, as pesquisas e esta
investigação nos levam a concluir que ainda precisamos percorrer um longo caminho para
chegarmos a uma formação inicial de professores que seja antirracista e que respeite as
diversidades.
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Resumo:
As diferentes questões que permeiam a diversidade étnico-racial são notadamente importantes no
cenário atual, especialmente após o marco legal da promulgação da Lei 10.639/03. Tendo em vista a
alteração do art.26A da LDB, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e
africana nas escolas, é de suma importância analisar como esta temática está sendo inserida na formação
de professores. Assim, objetivamos identificar, caracterizar e analisar práticas e temáticas curriculares
voltadas para a implementação dessas legislações a partir das reflexões sobre as representações do
racismo e de estudos do campo da formação de professores, dentre outros. A metodologia de
abordagem qualitativa utilizou-se da revisão bibliográfica de teses e dissertações, análise das ementas
das disciplinas que estruturam o currículo do curso e também a realização de entrevistas e grupo focal
com licenciandos para detectar as percepções desses sujeitos em relação às estratégias e práticas
relacionadas à temática em estudo. Em suma, em vista do que é preconizado na lei e nas diretrizes para
a formação de professores, percebemos que, em geral, ainda há um cenário marcado pela falta de
investimento no trato dessa temática nas matrizes curriculares dos cursos de formação de professores,
bem como no curso analisado, e isso reflete na inserção do tema na formação dos futuros educadores.
Porém, é perceptível que a ausência dessas discussões em sala de aula, não dificultaram as
problematizações e argumentações por parte dos estudantes ao debaterem sobre alternativas que
possibilitem sua implementação e sobre a necessidade de inclusão dessa temática para enfrentarem os
desafios da prática docente. Contudo, este tema carece de mais espaço no currículo e em atividades
complementares à formação inicial.
Palavras-chave: Formação inicial de professores; Diversidade; Educação Étnico-Racial.
OS SABERES DOCENTES E SUAS RELAÇÕES COM A AUTONOMIA E O PROCESSO
REFLEXIVO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA EM TORNO DO TEMA DAS RELAÇÕES
ÉTNICO-RACIAIS
Paulo Henrique Maia Melgaço – Prefeitura Municipal de Juatuba/UEMG

INTRODUÇÃO
Neste artigo realizamos um breve diálogo que envolve as temáticas saberes, autonomia e
processo reflexivo docente, objetivando compreender suas relações com a formação docente e seus
reflexos nas práticas pedagógicas intencionalizadas e transformadoras, no que se refere ao processo
de implementação da Lei n. 10.639/2003.
Com esse intuito, analisamos as entrevistas realizadas com professores(as) do ensino
fundamental da rede municipal da cidade de Juatuba que participaram do “II Curso de
Aperfeiçoamento em História da África e das Culturas Afro-brasileiras”, acontecido no ano de

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

4071

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

2009, oferecido pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais – FaEUFMG.
SABERES DOCENTES – UMA APROXIMAÇÃO CONCEITUAL
A tarefa de investigar os reflexos dos conhecimentos adquiridos em um curso de
aperfeiçoamento nas práticas pedagógicas dos docentes demanda, em um primeiro momento,
conceituar o termo “saberes docentes”. Os saberes docentes são oriundos de uma forma�
ão (inicial
e continuada), mas também de experiências profissionais, histórias e trajetórias pessoais. São
saberes plurais, heterogêneos que estão vinculados à condição identitária da profissão. São saberes
que possuem diversos processos formativos decorrentes de experiências variadas no decurso de
uma vida, podendo ser confluentes ou incompatíveis. São conhecimentos latentes e não
sistemáticos, intuitivos, experimentais que agem de acordo com a situação e suas condições,
portanto, são também conhecimentos pragmáticos e experienciais, pois estão intimamente ligados
ao trabalho e à atividade profissional em cumprimento do seu exercício laboral. Para Tardif (2005,
p. 60), os saberes docentes englobam “os conhecimentos, as c���ncias, as habilidades (ou
aptidões) e as atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que foi, muitas vezes, chamado de saber, de
saber-fazer e de saber-ser”. Como afirma Pinto (2010, p. 115), os saberes docentes são “os saberes
sobre o trabalho, no trabalho e para o trabalho”.
Saberes docentes são também saberes temporais não lineares que possuem variáveis
inconstantes, definidas pelas trajetórias estabelecidas. São saberes sociais, que possuem
intervenções regulares das diversas conjunturas que o circundam. No entanto, paralelamente, são
saberes que partem do indivíduo e trazem em si subjetividades inerentes aos sujeitos. É possível, em
um arriscado exerc���
de ��í
ese, afirmar que o termo “saber docente” configura -se no complexo
conhecimento que os(as) professores(as) ensinam, como saberes a serem ensinados e sua maneira
de ensinar, o saber-ensinar.
Os diversos saberes utilizados pelos(as) professores(as) no processo educativo são
produzidos em lugares distintos, sendo este, muitas vezes, exteriores ao ambiente acadêmico ou
escolar. É uma confluência de saberes de naturezas diversas, que se apresentam também de forma
diferenciada no oficio docente. Para Tardif (2005, p. 64) as fontes desses saberes são múltiplas,
“provenientes da história de vida individual, da sociedade, da instit��
o escolar e de outros atores
educativos, dos lugares de forma�
ão, etc.”
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O PROCESSO REFLEXIVO E AUTÔNOMO EM TORNO DA TRANSPOSIÇÃO DO
CONHECIMENTO
Os estudos sobre o “saber docente” estiveram durante longo tempo associados
unilateralmente às questões relacionadas à aprendizagem escolar. Dentro desta concepção, as
pesquisas elegiam a perspectiva da racionalidade técnica para melhor compreender as práticas
dos(as) professores(as), dimensionando seus conhecimentos por meio de suas competências no
processo de transposição do conteúdo acadêmico. A teoria em torno da racionalidade técnica
compreende o processo educativo como uma simples transmissão e ou adaptação do conhecimento
produzido por pesquisadores para o público estudantil, concepção ainda muito presente no
imaginário social. Esse modelo de pensamento tem sofrido muitas críticas por parte de recentes
estudos, inclusive por José Contreras (2002), importante referência em pesquisas sobre o
“profissional docente”, “teoria do curr���
”, “pesquisa-a�
ão”, dentre outros. Para esse autor, a
autonomia docente parte da compreensão das práticas pedagógicas não apenas como uma
transposição técnica do saber acadêmico, mas, sim, como um processo reflexivo sobre esse
conhecimento, considerando em suas análises, importantes fatores, como as influências das
múltiplas experiências formativas; a subjetividade dos(as) docentes; a capacidade formativa e
reflexiva da experiência prática; a participação social, e, o caráter plural na formação e escolha dos
saberes a serem ensinados; a conjuntura política e cultural; dentre outros. Uma concepção reflexiva
e autônoma dos saberes docentes considera a formulação e a aplicação da prática pedagógica como
um processo único e interativo.
As pesquisadoras Ana Caldeira e Samira Zaidan (2013) compartilham dessa opinião ao
afirmarem que, observando as práticas pedagógicas sob uma perspectiva histórico-crítica, o serhumano é o sujeito autônomo de suas ações, portanto, autor do conhecimento que rege suas
práticas, e também sujeito político de suas consequências. Dessa forma, ele é responsável por
conferir importâncias as suas experiências, e tem a decisão de inferir questões de sua prática na
elaboração do pensamento teórico. Essa interpretação possibilita compreender que a concepção
abstrata do conhecimento remete à análise das ações, permitindo ao ser humano modificar suas
práticas confrontando suas teorias. Segundo essas autoras, na concepção histórico-crítica, a teoria��
tica �entendida de uma forma bidirecional, ou seja, “a ��
tica �informada não somente pelas
ideias-teoria, mas também pelas exigências práticas de cada situação, uma vez que o juízo crítico e
a media�
ão do c��”
rio do ator são sempre indispe��
veis” (2013, p. 17). Pode -se afirmar que, nessa
perspectiva, a prática pedagógica é concebida como um decurso dialético, iniciado na vivência

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

4073

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

prática, criticado pela teoria, que remete novamente seus preceitos às experimentações das ações
práticas.
OS GRUPOS DE ESTUDO E SUAS INFLUÊNCIAS NA REVERBERAÇÃO DOS SABERES
Direcionando os olhares para a cidade de Juatuba, destaca-se em todas as entrevistas
realizadas com os sujeitos desta pesquisa, participantes do “II Curso de Aperfe��
amento em
História da África e das Culturas Afro-brasileiras”, uma a��
ão singular para a exist�
ncia de um
encontro dos(as) educadores(as) no espa�
o denominado de “grupo de estudo”. Trata-se de uma
reunião semanal, de duração de quatro horas e vinte minutos, na qual os(as) professores(as) da rede
municipal encontram-se com seus pares. Esse encontro é compreendido pelos docentes como uma
ferramenta de extrema relevância no que se refere ao processo autônomo de reflexão dos seus
saberes e de suas práticas pedagógicas, pois se apresenta enquanto um lugar de constante formação,
diálogo e análise das atividades docentes.
Ao focalizar os processos formativos em torno da ERER, e, em especial, os saberes
adquiridos no curso de aperfeiçoamento, percebe-se, por meio dos sujeitos da pesquisa, a
importância desse encontro, no que tange à socialização, reflexão e transposição dos saberes
acadêmicos para a realidade educacional da cidade, assim como a inserção dos vários saberes
docentes na elaboração e crítica das práticas pedagógicas.
Destaca-se nas entrevistas dos sujeitos, como era habitual, durante o processo de formação
na FaE-UFMG, a discussão no grupo de estudos sobre os conhecimentos adquiridos no curso de
aperfeiçoamento. A pesquisadora Maria Fernanda Luiz (2014), ao analisar os processos de
formação docente e de atividades que abordam as questões raciais, afirma a necessidade
indispensável do diálogo entre professores(as) em formação, enquanto uma ação constante e
sistemática. A autora destaca que, no processo de elaboração das práticas pedagógicas e das demais
atividades escolares, é de suma relevância existir uma carga horária de trabalho e um local fixo,
destinados especificamente para o estudo e intercâmbio desses saberes.
A existência de um momento de encontro semanal facilitou o diálogo docente, assim como
permitiu o desenvolvimento coletivo de um processo de reflexão e transposição do saber, repetido
ao longo de todo curso de aperfeiçoamento. Neste encontro foi reproduzido os materiais formativos,
assim como foi possível socializar os saberes adquiridos durante todo o curso. As descrições dos
sujeitos demonstram, entre outras questões, a aceitação de uma proposta coletiva e autônoma de
autoformação.
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Os dados recolhidos na pesquisa são harmônicos com essa afirmação, pois se fazem
presentes nos relatos dos sujeitos a mobilização dos saberes advindos do curso de aperfeiçoamento,
em confluência com outros conhecimentos. Como exemplo, temos a fala do professor André:
Grande parte dos materiais que foram cedidos no curso foi utilizada. Se não é utilizado
na forma material para eu distribuir para os meus alunos é utilizado em sala de aula na
transposição de conhecimento. (...) Em geografia eu adapto todas essas coisas, todos
estes conhecimentos que eu adquiri no curso.

As falas dos sujeitos afirmam que, nos anos que correspondentes ao período de implantação
e início de implementação da Lei n. 10.639/2003 na rede de ensino da cidade de Juatuba, em
especial no ano de 2009, houve um processo reflexivo e autônomo de elaboração de um material
didático próprio, tendo como fonte principal os textos acadêmicos e demais elementos extraídos do
curso em análise. Importante citar que os grupos de estudos realizam tais atividades de forma
coletiva, porém, é individualmente que cada educador(a) reflete sobre suas práticas pedagógicas,
adaptando seu material didático de acordo com o contexto social no qual está inserido. Como
afirma Contreras (2012), os saberes constituídos por meio da experiência pessoal passam a interagir
com os saberes extraídos de um processo formativo, estabelecendo sentidos e objetivos no fazer
docente, transformando-se em saberes docentes.
Percebe-se, nos relatos dos sujeitos desta pesquisa que, após participarem do curso de
aperfeiçoamento, os(as) professores(as) sentem-se mais qualificados para propor novos diálogos e
possibilidades no que toca o debate sobre as questões raciais em suas práticas pedagógicas. Como
diz o professor Andr�
: “independentemente do momento do ano que era, a gente trabalhava com os
conceitos ensinados no curso, (...) sempre eu agregava e falava sobre a questão étnico-racial”.
AS REVERBERAÇÕES DOS SABERES EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS REFLEXIVAS,
AUTÔNOMAS E TRANSFORMADORAS
O autor José Contreras (2002) considera que o entendimento sobre o conceito de
“autonomia” parte, inicialmente, da problematiza�
ão epistemológica em torno da consc��
ia do(a)
educador(a) sobre o que é a docência. Esse autor considera que, para a conquista de um processo
autônomo do conhecimento, deve-se, de forma preliminar, conceber os saberes docentes como a
fusão entre elaboração e prática, intermediado pelo contexto sociopolítico em que ocorre,
observando os sentidos desse processo na sociedade.
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Dentre várias análises, esse autor adentra questões de importante relevância no contexto
histórico e social no qual o(a) docente está inserido(a), como a proletarização da docência, os
conceitos de profissionalismo, de profissionalidade, de professor reflexivo e intelectual crítico.
Desses estudos, tendo como foco o objeto deste artigo, emerge, inicialmente, o que o autor diz
sobre a im���
ncia da “reflexão c���~
das a�
�É
s educativas”. Para Contreras (2002), a autonomia
docente somente ocorre quando, no exercício das práticas pedagógicas, o(a) professor(a) possui
condições de transpor suas considerações reflexivas, fruto da confluência dos saberes adquiridos em
suas múltiplas experiências sociais. Nessas condições, o(a) docente coloca-se a meditar e interferir
sobre seu trabalho educativo, revelando assim princípios éticos e concepções do seu ofício.
Caldeira e Zaidan (2013) afirmam que a atividade teórica sozinha não representa uma
reformulação da realidade, ainda que seja indispensável para a concepção de uma prática
pedagógica que resulte em mudanças do contexto social. Para as autoras, a teoria situa-se no campo
ideológico, portanto não produz mudanças. Seus propósitos, assim como métodos e repercussões
são diferenciados da ação prática. Entre a prática e a teoria deve haver uma relação relativa de
interdependência e de autonomia, pois ambas são analisadas em conjunto. É nessa união entre
conhecimento teórico e ação educativa que a prática pedagógica precisa ser concebida, pois ela traz
em si a aplicabilidade dos saberes docentes mediante a realidade de um contexto educativo, e,
portanto, todos os enfrentamentos que esse cenário apresenta. Cabe ao docente, personagem
principal desse ato, realizar a complexa tarefa que melhor interpretar essa conjuntura.
Compreendendo a escola enquanto uma instituição social, inserida em uma determinada
conjuntura política, econômica e cultural, portadora de muitas experiências, saberes, teorias e
práticas sociais vivenciadas em seu cotidiano, é possível afirmar que ela contém em si o
conhecimento da realidade social, e que esse saber docente é também definidor de suas práticas
pedagógicas.
A escola, por meio de suas atividades educativas, possui as opções de manifestar-se sobre a
reprodução ou manutenção dos problemas presentes no meio social, assim como também carrega a
possibilidade de sua transformação. Portanto, compreender as ações didáticas, segundo a
perspectiva histórico-crítica, é, além de localizá-la enquanto pertencente a uma totalidade concreta,
também compreendê-la como um ato consciente, pois nele há teoria, reflexão e intencionalidade.
A prática docente enquanto uma atividade social, que possui em si a consciência e a leitura
do contexto sociopolítico, pode desenvolver-se como uma ação transformadora, que objetiva
alcançar alterações de âmbito micro ou macro, com objetivos imediatos ou longevos. Sua
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intervenção social traz consigo a marca da transformação, devendo propiciar a alteração da atual
consciência para o estágio de uma consciência intencionalizada. Caldeira e Zaidan (2013, p. 21)
definem práticas transformadoras como:
uma atividade material que responde a finalidades, que transforma o mundo (natural e
humano). (...) é um conjunto de atividades realizadas pelo homem que visam
transformar a realidade e o mundo. (...). Essa antecipação consciente do resultado que
se pretende atingir é de natureza teórica. Mas, para que a realidade seja transformada,
é necessária uma ação prática. (...). Portanto, na prática estão presentes a ideia e a
ação, que buscam transformar a realidade, ou seja, há uma unidade entre teoria e
prática, entre concepção e ação.

Nesse sentido, a intencionalidade do(a) docente é percebida nos projetos de intervenção, nos
planos de aula, na disposição organizativa da turma, nas escolhas dos materiais didáticos utilizados
na ação, nos processos avaliativos, nas reuniões pedagógicas, nas conversas cotidianas, ou seja, em
suas ações teóricas ou práticas.
Tendo em foco as teorizações realizadas até o momento, apresento uma descrição de uma
prática pedagógica transformadora, realizada por intermédio do professor José Luiz, que representa,
em nosso entendimento, uma ação autônoma de reflexão e posicionamento político, tendo em vista
o contexto social vigente, e como referência teórica os diversos saberes docentes, em destaque, os
saberes vivenciados no curso de aperfeiçoamento.
Trata-se de uma intervenção ocorrida na Escola Municipal Padre Moacir Cândido
Rodrigues, em uma turma de sétimo ano do ensino fundamental. Nessa instituição, uma estudante
estava sendo alvo de racismo e discriminação religiosa, pelo fato de vivenciar um rito de iniciação
na Umbanda. Como é tradicional, nos preceitos de muitas religiões de matriz africana, o(a)
iniciado(a) deve utilizar em todo tempo, inclusive no horário escolar, alguns adornos sagrados,
vestir-se de branco, e modificar alguns hábitos, como abster de determinados assuntos e comidas,
entre outros. Como afirma o professor José Luiz,
você tem uma menina que raspa a cabeça, que vai para a escola, (...) frente a seus
colegas que são mais de 90% evangélicos e católicos. (...) Ela sofreu preconceitos, não
só dos colegas, mas também de seus professores, por desconhecer a religião daquela
criança.

O professor, ao perceber as relações estabelecidas com aquela estudante, iniciou um trabalho
envolvendo todas as turmas para as quais lecionava, na intenção de problematizar a temática no
espa�
o escolar, objetivando modificar a situa�
ão particular descrita. “Eu sempre dizia para ela na
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sala de aula: Você tem um porte de rainha, você é uma rainha dentro da tradição da sua religião,
então se comporte como tal. Eu vou te ajudar a conduzir”.
O professor José Luiz, aproveitando das discussões realizadas no curso, associadas a seus
muitos saberes docentes, optou em trabalhar a literatura como uma forma de interagir com o
universo daquelas turmas. “Eu precisava discutir a questão da religião, a questão do racismo, da
intolerância, da questão de gênero. Mas eu não poderia falar com os meninos algo que viesse a ter
dificuldade com os pais”. O professor então realizou uma prática pedagógica de leitura e debate dos
textos “Clara dos Anjos1”, do autor Lima Barreto, e “Ponc��
Vic�
ncio”2, da escritora Conceição
Evaristo. “Eram duas obras liter�
rias, e a literatura nesta hora nos salva, pois a literatura �
atemporal. (...) Clara dos Anjos e Ponci���ncio se encontraram em Juatuba a partir da palavra.”
O professor tirou cópias do conto, devido ser um texto relativamente pequeno, e solicitou que a
escola adquirisse exemplares do livro da autora mineira, fato realizado em curto espaço de tempo.
Segundo o professor José Luiz, os debates adentraram o universo de Ponciá e Clara dos
Anjos, identificando a vida e o cotidiano que elas levavam, seus enfrentamentos, o racismo, as
várias formas de discriminação, a superação, dentre outros importantes temas. O professor utilizou
de �”
rios ����=
para inserir os(as) estudantes nesses debates: “eram cria�as que tinham todo um
lúdico para trabalhar, muito desenho, muito colorido, uma coisa que pouco a pouco fomos
construindo.” O docente enfatiza a participação de outros(as) professores(as) no processo, que,
sensibilizados com a questão, passaram a contribuir com outros olhares, engrandecendo
qualitativamente a ��
tica como um todo: “Todo dia uma coisinha para esses meninos, mas não só
focado na questão racial, mas trabalhando com outros professores de outras áreas, como geografia,
história, fazendo conexão com outros conhecimentos e saberes.”
A citação abaixo sintetiza a aproximação da prática pedagógica a um processo de reflexão
autônoma do conhecimento, assim como a presença da interdisciplinaridade e de uma leitura social
do ato educativo. Segundo o professor José Luiz:
neste processo as pessoas começaram a fazer um trabalho coletivo, focado na escrita,
na leitura e no pensamento crítico, intercalado com as questões raciais, sociais, da
cidade, do país. Mas focado no aprendizado. Não era algo folclórico. A intenção era o
Romance de Lima Barreto, onde o autor dialoga com problemas do início do século XX, entre eles, o racismo, o
preconceito racial, social e de gênero. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000
150.pdf.
1

Romance escrito pela autora mineira “Conce��
o Evaristo”. Uma reconhecida e premiada prosa que narra
acontecimentos e memórias de uma menina/mulher negra.
2
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menino adentrar o processo de leitura e que cada menino, cada criança, porque
naquela época eram todos meninos e meninas muito pequenos, extraísse dali o seu
olhar. Não tínhamos a intenção de construir algo linear. (...) os meninos conseguiram
entender, compreender, fazer o recorte.

Contreras (2002) afirma que, somente com a autonomia, é possível ao docente refletir sobre
seus múltiplos saberes e o contexto sociopolítico onde a prática pedagógica é vivenciada. A
presença do processo autônomo reflexivo permite ao(a) educador(a) modificar a realidade a sua
volta, inclusive por meio da formação de novos saberes docentes. A esse processo, que consiste em
um olhar analítico, compromissado e responsável para com as questões que envolvem a
comunidade escolar e seus sujeitos, pautado nos saberes docentes e nas questões éticas presentes no
ofício do(a) professor(a), o autor denomina de profissionalidade.
Assim como ocorria com todas as práticas pedagógicas, as ações desenvolvidas na escola
Padre Moacir foram também objeto de ampla reflexão nos momentos do grupo de estudo. Como
afirma a professora Sônia, então coordenadora do grupo dos professores de história: “dentro do
grupo, nós discutimos amplamente a obra de Conceição Evaristo (...), pois o trabalho foi guiado por
um professor de ensino religioso e de história, dentro da escola”. Após um pe���=
de leituras e
debates, o professor José Luiz viu uma possibilidade de levar a autora do livro “Ponc��
Vic�
ncio” �
escola, onde sua obra era motivo de muito sucesso. O relato do professor ao citar esse momento
demonstra o esforço realizado pelo profissional e o teor de suas intenções:
eu mandei um e-mail para ela, falando que estava trabalhando com os meninos.
Mandei os questionários, e disse que estava estudando o livro dela na escola. E que
eles queriam conhecê-la. (...). Eu lembro que eu a convenci a ir à escola para o
seguinte: Conceição, quero que você vá a escola para os meninos entenderem que é
possível o sujeito ser pobre, (...) ser filha de empregada doméstica. Mas é possível
que, a partir de um esforço dele, a partir da tomada de consciência, a partir de quando
o poder público investe para melhorar sua vida, a partir do momento que o professor e
a escola entendem que ele tem que fazer interferências, que ele pode conquistar outros
espaços.

Segundo os relatos dos professores Sônia e José Luiz, o encontro entre a autora e os(as)
estudantes foi dividido em dois momentos: uma parte solene, com mesa de abertura oficial, e a
presença de autoridades políticas, além da comunidade escolar, inclusive representantes das
religiões de matrizes africanas da cidade. A segunda parte foi um momento reservado entre os
estudantes e a autora Conce��
o Evaristo. Segundo o professor ���
Luiz, “só ficaram os meninos e
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ela. (...) Os meninos sentados todos em roda. Lá neste dia não tinha nenhum professor. (...). Fizeram
uma roda e eles tiveram uma manhã de um longo bate papo. Ela, a escritora do livro que eles
tinham lido”.
Como afirma Contreras, a profissionalidade consiste na expressão do discernimento do(a)
docente perante a realidade onde ele(a) está inserido. A partir de seus múltiplos e confluentes
saberes, o(a) professor(a) reflete sobre sua prática pedagógica, revelando seus princípios e
intencionalidades presentes em sua postura ética profissional. Destacando a trajetória pessoal do
professor José Luiz, é possível afirmar que ele enfrentou a discriminação racial e social no percurso
de toda uma vida. Em suas vivências, participou de diversos processos formativos em diferentes
espaços, levantando problematizações acerca do contexto político e social no qual estava inserido.
Vivenciou o ensino técnico e o trabalho industrial, onde afirma ter tomado consciência da
exploração racial e hereditária; é membro atuante da igreja cristã protestante, onde sustenta a pauta
do respeito pela diversidade religiosa. Antes mesmo de ingressar enquanto professor na cidade de
Juatuba, José Luiz já era diretor do sindicato municipal de sua categoria, onde defendia, dentre
várias questões, a real efetivação da Lei n. 10.639/2003 no ensino público; foi e ainda é militante do
movimento negro, onde articula formas possíveis de implantação de políticas públicas de promoção
da igualdade racial, entre outras experiências.
Ainda que longo, o relato do professor José Luiz demonstra as reverberações de seus muitos
saberes, fruto de suas vivências, em sua prática pedagógica para a diversidade:
Deve ter aproximadamente dois anos, encontrei com a aluna da Escola Padre Moacir.
Hoje ela é sacerdotisa do candomblé, e eu dividi uma mesa com ela. Eu fiquei muito
emocionado. Ela chorou, e eu também chorei, pois o desejo da minha vida se
concretizou através da vida dela. Porque ela conseguiu passar pelo ensino
fundamental. Foi preservada e nós fizemos a discussão racial, e a questão do
preconceito, da intolerância. Ela pôde preservar, cuidar da sua religião, ser respeitada
pelos seus colegas. (...). Ela atravessou por aquilo, foi pra sua religião, fez sua
trajetória, e provavelmente ao longo da vida, vai ser uma grande mulher, que vai ser
referência pra outras mulheres, na sua religião, uma vez sacerdotisa. Ela passou por
aquele período e eu tenho ciência, e ela também tem ciência, e a família dela também
tem ciência. Foi um trabalho coletivo que garantiu, para que ela tivesse e ocupasse
aquele lugar.

Mediante os objetivos deste artigo, pode-se analisar, entre várias questões, que a prática
pedagógica acima narrada possui, além da influência de vários saberes compósitos, significativos
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reflexos dos conhecimentos adquiridos no curso de aperfeiçoamento. Tendo como ponto de análise
os objetivos expressos nas ementas das disciplinas ofertadas, percebem-se fortes proximidades entre
o que foi trabalhado na prática e os diálogos propostos nos vários módulos estudados. Como
exemplo, a disciplina “�tica e educa�
ão” propiciou �”
rios ����ë
acerca do papel da escola na
construção subjetiva dos sujeitos e da dimensão ética dos(as) educadores, entremeada pelas relações
sociais dentro e fora do contexto escolar. A disciplina “Literaturas africanas e afro-brasileiras:
principais autores e tend�
ncias” propôs aos cursistas uma a�”
lise c���~
sobre as muitas literaturas
africanas e afro-brasileiras, questionando seus contextos de produção e reprodução. Consta na
ementa dessa disciplina a elaboração de práticas pedagógicas que interagem com a temática
presente nas obras com o contexto vivenciado pela comunidade escolar. Importante citar que a
autora Conceição Evaristo esteve presente em uma das aulas do curso de formação, onde obteve
uma conversa com os docentes, tendo como objeto de discussão várias questões de sua vida e de
suas obras.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante tais diálogos, compreende-se que, os(as) professores(as), sujeitos desta pesquisa,
trazem em si uma gama de saberes confluentes, formados em diversos lugares e situações,
vivenciados no decurso de uma vida. Saberes esses que foram/são transformados em saberes
docentes no processo contínuo de reflexão autônoma sobre suas práticas pedagógicas.
É importante também enfatizar a importância do grupo de estudos por disciplinas. Esse
momento formativo e de trocas experienciais foi apresentado pelos sujeitos da pesquisa como um
importante espaço de socialização e reflexão autônoma dos saberes adquiridos no curso, sendo
possível também elaborar e criticar, de forma dialética, as práticas pedagógicas vivenciadas.
É possível perceber como os conhecimentos vivenciados no curso foram importantes para a
reflexão e concepção das práticas pedagógicas em análise, em destaque, a ação educativa acima
descrita, demonstrando diálogos profundos e constantes entre a prática pedagógica e a formação
continuada. É percebido, através dos relatos dos sujeitos da pesquisa como os(as) docentes refletem
de forma autônoma sobre a realidade na qual a escola está inserida, e, por intermédio de um
processo crítico e dialético, entre teoria e prática, mediante seus múltiplos saberes compósitos,
propõe ações transformadoras, tendo como temática a questão étnico-racial. Por fim, percebe-se
como a prática pedagógica relatada possui reverberações diretas com as formações em exercício,
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em especial com os temas e assuntos discutidos nas disciplinas presentes no curso de
aperfeiçoamento.
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Resumo
Neste artigo propomos um debate teórico sobre os temas saberes, autonomia e processo reflexivo
docente, na intenção de melhor entender suas relações com os processos formativos e suas
reverberações nas práticas pedagógicas intencionalizadas e transformadoras, no que se refere ao
processo de implementação da Lei n. 10.639/2003. Com esse intuito, iniciamos um diálogo sobre o
conceito “saberes docentes” e suas múltiplas abordagens conceituais, utilizando como referência os
estudos de Tardif (2006). Em seguida direcionamos as atenções para uma compreensão sobre os
processos reflexivos do(a) docente sobre suas práticas pedagógicas, indagando questões relacionadas a
autonomia e a transposição dos conhecimentos para a sala de aula. Utilizamos como referência teórica
os estudos de Contreras (2002), Ana Caldeira e Samira Zaidan (2013). Após esta discussão teórica,
analisamos as entrevistas realizadas com professores(as) do ensino fundamental da rede municipal da
cidade de Juatuba que participaram do “II Curso de Aperfeiçoamento em História da África e das
Culturas Afro-brasileiras”, acontecido no ano de 2009, oferecido pela Faculdade de Educação da
Universidade Federal de Minas Gerais – FaE-UFMG. Nesses relatos é possível extrair informações que
melhor desvendam como aconteceram as formações docentes para as questões raciais, assim como
estes saberes foram refletidos e utilizados nas práticas pedagógicas de implementação da lei nº
10639/03. Em seguida retomamos o diálogo sobre autonomia docente, questionando o papel da escola
enquanto instituição social historicamente inserida e a importância da reflexão crítica das ações
educativas. Por fim, apresentamos detalhes de uma prática pedagógica, na intenção de melhor
compreender os reflexos dos saberes docentes em ações reflexivas, autônomas e transformadoras.
Palavras chaves: Formação docente; Saberes docentes; Lei nº 10639/03;
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RELATOS AUTOBIOGRÁFICOS NA FORMAÇÃO DE INICIAL DE PROFESSORES:
POSSIBILIDADE PARA REFLEXÃO SOBRE DIREITOS HUMANOS
Simone Grace de Paula – DEAD/UFVJM

INTRODUÇÃO
A matriz curricular do Curso de Licenciatura em Pedagogia, modalidade a distância, da
Diretoria de Educação Aberta e à Distância – DEAD – da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, contempla a disciplina de Educação, Cidadania e Direitos
Humanos que tem dentre seus objetivos refletir sobre a experiência dos/das estudantes no que se
refere à Educação em Direitos Humanos bem como o trabalho desenvolvido pela instituição
escolar.
Essa disciplina é de fundamental importância para a formação inicial de professores tanto
devido ao arcabouço teórico quanto à reflexão sobre os posicionamentos dos professores e da escola
sobre os sujeitos de direitos presentes no espaço escolar em suas diversidades. Nesse contexto, os
estudantes tem oportunidade de estabelecer relação entre suas experiências estudantis e as
diferentes formas de preconceitos, discriminação, violências, em relação à mulher, aos(às)
negros(as), às crianças e jovens, aos(às) idosas, aos povos indígenas, às pessoas com diferentes
orientações sexuais, opções políticas e religiosas tanto no campo individual como no coletivo, de
forma democrática e participativa, isto é aos direitos humanos de grupos específicos.
Os Direitos Humanos resultam de uma construção histórica em relação à ideia de dignidade
da pessoa humana concebida como "todo ser humano, para além de quaisquer características
externas - como cor, raça, classe, crença religiosa, nacionalidade, orientação sexual -, é dotada de
um valor universal que lhe é atribuído pelo mero fato de se tratar de um ser humano" (GOMES,
2016, p.17) foi-se tornando núcleo e fundamento desse direito.
A Educa�
ão em Direitos Humanos pode atuar na “mudança cultural, no sentido de mexer
com o que está mais enraizado nas mentalidades marcadas por preconceitos, por discriminação, pela
não aceita�
ão da difere�a” (BENEVIDES, 2004, p. 44). Afetar ima���
ios, mentalidades e
subjetividades supõe o envolvimento dos sujeitos e as diversas estratégias teórico-metodológicas.
Sendo assim, no processo formativo optou-se por realizar narrativa autobiográfica que se constitui
como perspectiva teórico-metodológica com possibilidades de “tocar” os sujeitos em suas
subjetividades e objetividades, fazendo um elo entre o pessoal, o profissional e o contexto
sociocultural e político.
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Essa perspectiva teórico-metodológica ganhou ênfase nos estudos relativos à formação
docente a partir dos anos oitenta, quando vários teóricos3 se uniram na luta por valorização do status
do professor da educação básica. Esse movimento ainda existente tem como proposta o ensino
reflexivo e a prática reflexiva, esforçam-se por mudar a visão predominante de professor como
técnico sem voz, sem formação adequada e submetido a um processo de proletarização, para uma
visão deste, como intelectual comprometido politicamente com a democratização da sociedade.
Essa mudança reivindicava alteração no status profissional, incluindo reestruturação do quadro de
carreiras, nas condições de trabalho, no salário e na formação dos professores. Contreras comenta o
sentido dessas reivindicações dos professores universitários que compõem esse movimento:
A reivindicação não se reduz a um desejo de maior status. Também se reivindica
maior e melhor formação, capacidade para enfrentar novas situações, preocupações
por aspectos educativos que não podem ser descritos em normas, integridade pessoal,
responsabilidade naquilo que faz, sensibilidade diante de situações delicadas,
compromisso com a comunidade. (CONTRERAS, 2002, p. 72).

O exercício dessas funções supõe autonomia, responsabilidade, integridade e capacidade,
valores tradicionalmente associados à profissão docente. A mudança na forma de conceber o
professor tem efeitos políticos, inclusive no papel deste profissional na sociedade atual.
Inaugurando essa discussão ��
s (1992, p.15) afirmou que “o professor �uma pessoa e parte
dessa pessoa � professor”. Outros estudiosos sobre forma�
ão docente e profissionaliza�
ão,
continuaram estudando sobre a temática, entre eles estão: Nóvoa (2000); Teixeira (1996),
mostrando que a maneira como o professor ensina está relacionada à quem ele é como pessoa e,
também, os condicionantes escolares e sociais.
As narrativas autobiográfica utilizadas no processo de formação inicial possibilitam aos
estudantes (re)conhecerem-se como sujeitos inseridos em seu contexto histórico, social e cultural.
Este é um caminho para a interpretar a própria experiência, pois na trama da narrativa os
acontecimentos vão se articulando em uma sequência significativa – o tempo narrado é articulado
com a história subjetiva na forma como cada narrador traz sua memória afetiva dos fatos ocorridos,

Entre eles, nos Estados Unidos: Clift, Houstan; Pugach (1990), Tabachnick; Zeichner (1991); no Reino Unido:
Pollard; Tann (1997); Lucas (1988), Ashcroft; Grifiths (1989); no Canadá: Clandinin; Connelly (1986); Mackinnon;
Erickson (1998) Russell (1991); na Austrália: Gore (1987), Robotton (1988), Smith; Sachs (1988), Martinez (1989); na
Áustria: Altrichter (1988); na Holanda: Korthagen (1985); na Noruega: Handal; Lauvas (1989); na Tailândia:
Thongthew; na Espanha: Pérez Gómez (1998), Contreras (2002); em Portugal: Alarcão (1996), Nóvoa (1995).
3
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dando-lhes novas interpretações, uma forma de autointerpretação, fundamental na elaboração do
sentido de quem somos (LARROSA, 2004).
Nesse trabalho, trataremos da narrativa como elemento de reflexão sobre o percurso de
formação de estudantes do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Diretoria de Educação a
Distância da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – DEAD/UFVJM. As
narrativas foram produzidas na disciplina de Educação, Cidadania e Direitos Humanos,
fundamentadas nas idéias de Larrosa (2011) sobre experiência, tendo como referencial teóricometodológico de pesquisa e formação docente, as narrativas autobiográficas (BUENO et alli, 2000;
Nóvoa, 1995).
FORMAÇÃO DO PROFESSOR REFLEXIVO E NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS
O conceito de formação é polissêmico. Ele carrega em si determinadas concepções de
educação, ensino e práticas de formação. Nóvoa (1995) relaciona formação de educadores às
processualidades em três dimensões: desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional,
desenvolvimento organizacional.
O desenvolvimento pessoal significa produzir a vida do profissional. A formação deve
propiciar uma perspectiva crítico-reflexiva que possibilite ao educador (re)encontrar espaços de
intera�
ão entre as dimen��
s pessoais e profissionais, “permitindo aos professores apropriar-se de
seus processos de formação e dar-lhes um sentido no quadro de suas histórias de vida” (1995:25).
O desenvolvimento profissional refere-se à produção da profissão docente. As práticas de
formação devem considerar os saberes experenciais dos educadores, trabalhando de um ponto de
vista teórico-conceitual, propiciando a apropriação dos saberes que são chamados a mobilizar no
exercício da sua profissão. Nesse sentido, pretende-se que as ��
ticas de for��ão tomem “como
referência as dimensões coletivas, contribuam para a emancipação profissional e para a
consol��
ão de uma profissão que �autônoma na produ�
ão dos seus saberes e dos seus valores”
(Nóvoa, 1995: 27).
A terceira dimensão diz respeito ao desenvolvimento organizacional, à produção da escola,
sendo esta concebida como um ambiente educativo onde trabalhar e formar não sejam atividades
distintas. Assim, as dinâmicas de formação-ação organizacional delimitam um novo território de
intervenção. Considera-se que os educadores devem se assumir como produtores de sua profissão –
não basta mudar os profissionais é necessário mudar os contextos em que eles intervêm.
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Nessa perspectiva, o processo de formação deve abarcar três dimensões: a pessoa do
educador, seu desenvolvimento profissional e os saberes construídos por sua experiência
profissional e, ainda, o contexto de trabalho dele. A formação profissional é algo bastante complexo
no qual concorrem valores, atitudes, concepções e significações além de posicionamentos políticos.
Dessa forma, associa-se formação a processos dinâmicos e contínuos.
Assim, desde os anos noventa, os estudos sobre formação docente têm destacado a
importância de conhecê-los como sujeitos inseridos em seu contexto social, cultural, histórico e
político. Sujeitos estes que não separam o pessoal do profissional, reconhecendo-os como homens e
mulheres com “atributos de��
nero, cor, idade���ú
es de mundo” (Teixeira, 1996, p.11).
As narrativas autobiográficas contemplam tais dimensões sem desconsiderar outras
dimensões do nosso ser humano explicitadas por JOSSO, 2008, p. 18
São elas: SER de conhecimento; SER de ação; SER de sensações; SER de Carne; SER
imaginação; SER afetividade; SER sensível. Para cada uma delas, temos de
desenvolver todas as nossas “antenas” de relacionamentos conosco mesmos, com os
outros e com o ambiente humano e natural. Essas dimensões compõem o imaginário,
como requisitos para estudar o ser humano. Podemos dar um enfoque maior a uma das
dimensões, não excluindo as outras.

Essas dimensões ligam-se à globalidade da vida e das experiências pessoal, profissional,
cultural, social encarando a formação como trabalho do sujeito situado no tempo-espaço em que
está inserido. Ao buscar apreender as experiências dos graduandos na trajetória estudantil também
se considera às questões objetivas que situam-na no contexto escolar - a condições materiais da
instituição, as interferências econômicas, sociais, culturais bem como as legislações educacionais.
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES
Os Direitos Humanos resultam de uma construção histórica em relação à ideia de dignidade
da pessoa humana devido às lutas sociais que visavam atender às necessidades de grupos
específicos como as mulheres, os negros, as homossexuais, crianças, adolescentes, idosos, índias e
índios que reivindicaram o direito à diferença concretizando-se em Direitos Coletivos.
Os Direitos Humanos podem ser definidos como “um conjunto de direitos que estão
inscritos em normas jurídicas, geralmente tratados e acordos de natureza internacional, e cujo
conteúdo refere-se a aspectos fundamentais da dignidade da pessoa humana” (GOMES, 2016,
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p.26). Os Direitos Humanos reconhecidos pelos governos e inscritos nas Constituições dos Estados
são nomeados como Direitos Fundamentais.
A Constituição da República Federativa do Brasil (1988) também é conhecida como
“Constit��
o Cidadã”. Ela foi elaborada incorporando �”
rios conceitos do Direito Internacional
dos Direitos Humanos. Um dos fundamentos é a dignidade da pessoa humana. (Artigo 1º). Entre os
objetivos da República estão “construir uma sociedade justa e igualit�
ria”, “erradicar a pobreza e a
marginaliza�
ão e reduzir as desigualdades sociais e regionais” e “promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, ra�
a, sexo, cor, idade e quais outras formas de discrimina�
ão” (Art. 3º). Ela
aponta certos princípios éticos como solidariedade, o cultivo da liberdade de opinião e a discussão o
que abrange o exercício de cidadania.
Na realidade brasileira a constante tensão entre as conquistas de direitos e as constantes
violações o que desafiou educadores, nos meados dos anos de 1980, a promover uma Educação em
Direitos Humanos. Reconhece-se a necessidade de mudança na consciência de indivíduos e povos
por meio de processos educativos.
No processo de Educação em Direitos Humanos vários condicionantes da complexa
realidade escolar são explicitados, proporcionando reflexões que envolvem dimensões subjetivas e
objetivas dos sujeitos sociais, da instituição, da comunidade e da sociedade. Nessa formação em
Direitos Humanos optamos por utilizar como estratégia teórico-metodológica as narrativas
autobiográficas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As modalidades de pesquisa qualitativas em educação utilizam-se dos depoimentos como
fonte de coleta de dados. Os depoimentos são narrativas que podem ter diferentes entradas
metodológicas: biografia, autobiografia, relato oral, história oral, relato oral, história oral de vida e
as narrativas de formação (SOUZA, E.C.; RIBEIRO, N.M., 2010). Neste trabalho, optamos pelas
narrativas autobiográficas que nos possibilitam indagar sobre os modos de funcionamento da
memória dos/das licenciandos/as, identificando valores e imagens que suas lembranças da escola
revelam.
O relato biográfico é um processo de reflexão sobre a experiência pessoal que pode ser
caracterizado pelas palavras de Josso (1988, p.43): "o processo de reflexão caracteriza-se pela
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mobilização da memória, pelo jogo discriminativo do pensamento e pela ordenação através da
linguagem, da atividade interior do sujeito."
As narrativas autobiográficas podem ser realizadas no sentido de
“evidenciar e questionar as her��
as, a continuidade e a ruptura, os projetos de vida,
os múltiplos recursos ligados às aquisições de experiência, etc., esse trabalho de
reflexão a partir da narrativa da formação de si (pensando, sensibilizando-se,
imaginando, emocionando-se, apreciando, amando) permite estabelecer a medida das
mutações sociais e culturais nas vidas singulares e relacioná-las com a evolução dos
contextos de vida profissional e sócial”. (Josso, 2007, p. 414)

Nesse sentido, tivemos como intenção educativa de provocar a reflexão dos e das estudantes
de licenciatura em Pedagogia sobre construção e a significação de suas experiências pessoais
escolares em relação a diferentes formas de preconceitos, discriminação e violências em suas
trajetórias estudantis e às ações da instituição escolar em relação às situações conflituosas, tendo
como referência a Educação em Direitos Humanos no contexto da Educação Básica.
A narrativa autobiográfica foi realizada com estudantes do Curso de Pedagogia na
modalidade à distância nos Pólos de Capelinha, Cristália e Francisco Sá localizados no Vale do
Jequitinhonha, Minas Gerais. A proposta de escrita da narrativa foi feita aos cento e cinqüenta
estudantes do curso e noventa deles se dispuseram a participar.
A análise das informações foi realizada com a técnica de Análise Interpretativa, proposta por
Sousa, 2004. Essa técnica caracteriza-se como uma noção metafórica de leitura, a qual decompõe o
trabalho em três tempos: o Tempo I no qual é feita pré-análise do material; o Tempo II, no qual são
efetuadas as leituras temáticas e a construção de categorias; e o Tempo III, conhecido como leitura
interpretativo-compreensiva do corpus. Esses três momentos de análise sustentam em si uma
relação de harmonia e diálogo contínuo (Souza, 2004).
Dessa maneira, buscamos nas narrativas autobiográficas indícios de experiências escolares
em relação a diferentes formas de preconceitos, discriminação e violências em suas trajetórias
estudantis. Cabe ressaltar que os sujeitos estudantes são referenciados com nomes fictícios.
AS NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS: AS EXPERIÊNCIAS DE PRECONCEITO,
DISCRIMINAÇÃO E VIOLÊNCIAS E AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR.
A legislação brasileira declara proteção a grupos específicos como as crianças e
adolescentes, mulheres, deficientes, pessoas LGBT, discriminação racial e contra minorias em geral
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e proteção contra violações específicas: torturas, desaparecimento forçado e tráfico de pessoas. As
Diretrizes Nacionais para a formação de professores recomendam que o processo formativo que o
processo formativo do pedagogo deve contemplar “que���=
socioambientais, �
ticas, e����
s e
relativas a diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural
como princ��
os de equidade” (BRASIL, 2015).
As narrativas autobiográficas revelam a presença dessas temáticas na experiência dos
estudantes. A estudante Beatriz relata que vivência de situação de preconceito racial.
Eu sou uma menina morena e cabelo cacheado, antes era cabelo ruim. As vezes os
meus colegas faziam brincadeiras de mau gosto, e zombava do meu cabelo, mas eu
nunca disse nada pros professores e nem para minha mãe. [...] Mas nunca me importei
com isso. (Beatriz, 19 anos – estudante de escola pública).

A estudante narra que silenciou frente ao fato justificando que “nunca se importou com isso”
o que nos parece medo da reação dos colegas e falta de conhecimento sobre seus direitos. Percebese que a escola também silenciava sobre essas situações. Os Direitos Humanos valem para todos e
ninguém pode renunciar a seus direitos.
[...]Outra situação desagradável vivenciada por mim foi no ano seguinte, ainda na
Escola Estadual de Juramento, fui vítima de racismo por um colega meu. Sou negra e
para me ofender, meu colega me chamou de “caf�torrado” [...] falei para a professora
que não tomou nenhuma atitude nem chamou a atenção do mesmo. Situação essa que
hoje encaro como preconceito. (Kelly, 20 anos, escola estadual.)
Na fase do ensino médio presenciei varias violações dos direitos e infelizmente uma
delas foi feita por um professor onde ele fez um comentaria racista contra o aluno que
ficou constrangido. Esse estudante procurou a direção que chamou o professor para
prestar esclarecimento, mas infelizmente ficou impune, o que deixou todos nos
colegas revoltados. Presenciei várias cenas de bullying onde a direção da escola
tomava providencia e procurava projetos para conscientizar os alunos, também
promoviam projetos de interação como oficinas de teatro e dança, leitura,
incentivavam também a criatividade como criação de poesias, o soletrando, palestra
referentes a variados temas com inclusão social, diversidade, depressão, saúde,
gêneros entre outros. (Leonice, 20 anos. Escola Pública Estadual)

Nas narrativas das estudantes há referência a preconceito racial. Na situação relatada a nosso
ver, escola tem ação proteção em relação ao direito do estudante. Contudo, Leonice queixa-se da
impunidade. Parece-nos que a falta de participação dos estudantes na resolução de conflitos seja
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com docente ou entre os próprios estudantes gera frustrações. A dimensão pessoal, o ser sensível
(Josso, 2008) do estudante parece ter sido desconsiderado.
A instituição escolar também realiza projetos para sensibilização dos estudantes, buscando
conscientização e transformação nas relações interpessoais, visando a construção de um ambiente
educacional mais humanizado. Nesse sentido, verificam-se posturas diferenciadas das direções das
escolas no enfrentamento da questão.
As primeiras series (1º a 5º) estudei na cidade de Salinas/MG em um educandário
estadual denominado "Escola Estadual 1º e 2º Graus de Salinas" recordo-me que
havia segregação entre os alunos que eram separados pela equipe pedagógica em
turmas "A e B"; os alunos da primeira eram alunos oriundos de famílias ricas e
pessoas influentes na cidade e estes alunos era em sua maioria de cor branca; os
alunos da segunda eram humildes, diferentes etnias e alguns eram repetentes. Os
professores possuíam autoridade, eram rígidos e exerciam uma postura agressiva em
relação àqueles que atrapalhavam as aulas; estes alunos eram colocados de castigo (em
pé na frente dos alunos, atrás das portas e com o rosto colado ao quadro...), ocorriam
agressões físicas e muita violência verbal e questões referente à conduta destes alunos
era compartilhada com os pais. (Fabrício, 47 anos, Escola pública).

A narrativa autobiográfica de Fabrício mostra a segregação dos estudantes pelo nível
socioeconômico gerando desigualdades escolares. A desigualdade é compreendida como a
repartição de vantagens e recursos tais como riqueza, poder e prestígio de forma não uniforme na
sociedade na qual um indivíduo ou grupos sociais gozam de estatutos diferentes. As desigualdades
são essencialmente sociais visto que estão ligadas a processos de estratificação através dos quais
pessoas são classificadas em categorias, como por exemplo, classe, cor/raça, sexo, nível de
instrução.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo dessa ��”
tica permite “tocar” as di���É
s da pessoa humana: um

ser de

conhecimento, de ação; de sensações; de afetividade; de sensibilidade (JOSSO, 2008) – este é o
potencial das narrativas autobiográficas. Nesse sentido, a experiência narrativa pôde propiciar
mudança na consciência dos/das estudantes por meio da reflexão sobre suas experiências pessoais e
estudantis e, também, sobre os direitos de grupos específicos que constantemente sofrem violações
no ambiente escolar.
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A relação entre teoria e prática – a análise de práticas escolares de Educação em Direitos
Humanos – provocou um olhar crítico sobre as práticas que atendiam aos princípios da Educação
em Direitos Humanos e daquelas que se distanciavam.
Nas análises e reflexões sobre as experiências pessoais e estudantis, explicitou-se as relações
de poder e os conflitos existentes entre diferentes culturas negadas no espaço escolar. Essa reflexão
crítica sobre as experiências escolares tem o potencial para sensibilizar os estudantes à situação do
“outro” seu futuro aluno e a sua própria forma�
ão, pois proporciona uma dinâmica em que o
licenciando se reinventa, recriando-se pessoal, profissional e analisando os fatores institucionais que
influenciam sua atuação profissional.
As narrativas autobiográficas mostram-se como metodologia rica em termos da experiência
humana, nas interações que se estabelecem entre as pessoas envolvidas. A

reflexão sobre a

trajetória estudantil possibilitou apreender situações de preconceitos e bullying e atitudes
conscientes e responsáveis dos educadores ou da gestão escolar no cumprimento das diretrizes
legais da Educação em Direitos Humanos e na promoção de uma cultura de paz no ambiente
escolar.
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Resumo
Este trabalho resulta de experiência de ensino relacionada à temática Educação, Cidadania e Direitos
Humanos do curso de licenciatura em Pedagogia modalidade educação a distância da Diretoria de
Educação a Distância da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri –
DEAD/UFVJM. Formar professores/as referenciados/as aos Direitos Humanos e, especialmente, à
dignidade da pessoa humana coloca-se como desafio numa região geográfica com menores índices de
desenvolvimento de Minas Gerais o que nos levou a questionar: como abordar a temática Educação em
Direitos Humanos num contexto no qual os/as licenciandos/as e familiares vivenciam a constante
tensão entre as conquistas de direitos e as violações? No processo de ensino e aprendizagem da
licenciatura em Pedagogia, os estudantes produziram narrativas autobiográficas sobre suas experiências
escolares em relação a diferentes formas de preconceitos, discriminação e violências em suas trajetórias
estudantis e às ações da instituição escolar em relação às situações conflituosas, tendo como referência
a Educação em Direitos Humanos no contexto da Educação Básica. Os estudos de CANDAU (2013)
sobre Educação em Direitos Humanos; NÓVOA (1992) sobre formação docente; BUENO et al
(1998); JOSSO (2007; 2008) sobre narrativas autobiográficas fundamentaram esse trabalho. Como
resultado, observou-se que as narrativas autobiográficas exigem constantemente um pensar a si mesmo
em processo individual e coletivo. Concluímos que esse procedimento teórico-metodológico pode
abarcar dimensões significativas do ser humano que necessitam ser abordadas em profundidade nos
processos formativos, tendo assim potencial significativo para reflexão sobre os direitos de grupos
específicos que constantemente sofrem violações no espaço escolar.
Palavras-chave: Formação de Professores; Direitos Humanos; Narrativas Autobiográficas.
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QUANDO OS MEDOS VOAM PARA LONGE
Aluízio Augusto Carvalho Santos – SEEDF
Andréia Pereira de Araújo Martinez – SEEDF

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Era 1987, em Belém, assim como no resto do país, respirava ares mais democráticos e
cidadãos. Os movimentos sociais e populares ganhavam força e possibilitavam uma convivência
fecunda e produtiva entre as/os participantes desses movimentos. Nesse contexto, Mestre Zezito,
com sua arte e suas pernas de pau, desembarcou na cidade para uma temporada de oficinas e
espetáculos nos bairros do Telégrafo, da Pedreira e da Sacramenta, local onde o menino Aluízio,
morava e teve contato com a arte desse artista. Mas, é no Planalto Central, já na década de 1990,
que o jovem Aluízio (re)encontra a perna de pau, e desperta, tece, marca, resiste e encanta-se pela
ancestralidade que ela carrega.
Propomos nesse artigo dialogar com uma perspectiva histórica referenciada no saber
popular, ou seja, uma forma de arte e cultura que os/as Mestres/as transmitem oralmente, aspecto
muito presente da nossa herança africana “Assim, pensar/criar/aprender/ensinar/ser desde
referenciais que tem a ancestralidade africana como guia, potencializa nosso estar no mundo, nos
encantando, nos implicando com um mundo melhor, mais digno de se viver” (MACHADO, 2019,
p.3). “Os povos indígenas, mesmo sob tantas influências [...] encontraram maneiras de manterem
suas identidades e ancestralidade por meio de atividades que envolvem as crianças e formam assim
lideranças capazes de prosseguir com a cultura” (LOBATO, 2018, p. 45).
Portanto, marcas ancestrais de um brincar como território de conhecimento próprio da
infância, compartilhado na convivência com Mestres/as iniciáticos/as desse saber popular.
Mestre Zezito, palhaço Pilombeta
Em 1951 nasce em Juazeiro do Norte/CE José André dos Santos, que anos depois tornar-seia o Palhaço Pilombeta e seria reconhecido no Planalto Central como Mestre Zezito. Outro José,
mestre das artes e da palhaçaria, José Regino, Palhaço Zambelê realizou uma pesquisa denominada
“Mestre Zezito – Uma análise dos procedimentos cômicos”, pela Bolsa FUNARTE de pesquisa em
artes 2009 e escreveu um artigo para o Correio Braziliense (02.08.2009) intitulado “O inesquecível
palhaço Pilombeta”
[…] No picadeiro aprendeu o segredo das artes de ser palhaço, malabarista, mágico e
bonequeiro. Quando saiu do circo, passou a viver das apresentações nas ruas e praças.
Seus números mais famosos eram: a quebra de um paralelepípedo sobre o peito e a
passagem de um Jeep sobre ele. Quando a situação apertou, abandonou as artes e
passou a exercer a profissão de funileiro, arrumando panelas nas periferias de
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Juazeiro, oficio que desempenhou utilizando as técnicas que tinha aprendido na
confecção de aparelhos de mágicas.
Quando o seu caminho cruzou com a Companhia Carroça de Mamulengos, o Mestre retomou
sua antiga profissão de artista. Juntos, fundaram a União dos Artistas do Povo, que tem como
missão unir artistas populares de várias linguagens para juntos lutarem por melhores condições
de vida. Em Brasília, fundou a Escola Circo Boneco e Riso.
Arrisco a dizer que as últimas gerações de artistas que trabalham como palhaço na cidade de
Brasília, a maioria carrega nas suas bagagens referências e influências do Mestre Zezito, se não
pela convivência, pela experiência de um dia ter visto ele em cena e podido apreciar a incrível
naturalidade e desenvoltura com que ele trazia à cena o seu inesquecível Palhaço Pilombeta.

Zezito carregava consigo a generosidade que se aprende compartilhando alegrias e dores em
sua comunidade, acolhia em sua casa em Águas Linda de Goiás (GO) – cidade que fica no entorno
do Distrito Federal – as pessoas que se acercavam dele. Era o local onde crianças, jovens e adultos
se encontravam para receberem do Mestre ensinamentos sobre como “montar um palhaço”,
construir um boneco, aprender a fazer os brinquedos populares ou aparelhos de mágicas. Ergueu
sua própria lona de circo que serviu de escola para que essas pessoas tivessem a oportunidade de ter
outra perspectiva de vida. Função social reconhecida dias antes de seu falecimento, em 2006,
quando lhe foi concedido o título de Ponto de Cultura.
Em sua sabedoria, o Mestre já vislumbrava que era necessário outro tipo de educação, pois
quando aquela, escolarizada e rígida, fracassa, precisamos inovar, falamos de uma educação
dialógica, sem ignorar que os conflitos fazem parte da premissa de uma educação libertadora, que é
a base para criarmos as circunstâncias necessárias para uma sociedade mais saudável. Aprendendo
com Mestres/as populares, que os conhecimentos são produzidos na coletividade, isto é, nas
relações sociais.
Partindo dessa perspectiva, compartilharemos nossa experiência que parte desse modo de
fazer educação, que considera os saberes que emergem da coletividade e dos conhecimentos que
são estabelecidos no grupo – professor (a) e crianças – que se constituem, entre a troca de olhares,
escutas, no segurar nas mãos, no apoio, na confiança, no caminhar juntos sobre as pernas de pau,
cada um estabelecendo seu próprio caminho.
Sobre a VII Plenarinha, o planejamento e o “Cortejo de Palhaços Pernas de Pau”
A Plenarinha da Educação Infantil é um projeto da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal (SEEDF), que teve início no ano de 2013, quando surgiu a necessidade de se
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materializar o que dispõe as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009),
quando trata da autonomia das crianças em seu processo educativo. A plenária diz respeito ao
direito dos cidadãos à fala e de se fazerem ouvidos, nos mais diversos contextos, por isso esse
projeto recebe este nome – Plenarinha – para possibilitar que as crianças tenham assegurados o seu
direito de se expressar, das mais diversas formas, e que sua fala seja considerada no contexto da
escola.
A cada ano a Plenarinha trata de uma temática diferente, e em 2019, o tema foi literatura,
tendo por título “VII Plenarinha: Brincando e Encantando com Histórias”. O Cortejo de Palhaços
Pernas de Pau Gigantes do Sonhém participou da VII Plenarinha ao longo do ano letivo, com
atividades relacionadas à oralidade, narrativas, imaginação e criação, vivência corporal, e na troca
de experiências, na relação com o outro e na confiança, ao andar sobre as pernas de pau, criando
novos caminhos e criando novas histórias.
Desde o inicio, em 2006, da pesquisa de aproximar arte e cultura popular, Aluízio Augusto
utiliza, principalmente a perna de pau, como recurso de aprendizagem em classes regulares de
ensino,
[...] A relevância da arte circense como parte da cultura corporal justifica sua presença
nas aulas. Apesar disso, ainda são poucos os trabalhos que procuram relacionar o circo
e a escola. Assim, a arte circense ainda não ocupa seu espaço devido e também não
está presente, de maneira significativa, em nossas escolas. (SANTOS, 2006, p.3)

Em 2019, é admitido na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF),
como professor substituto em uma classe de 5º ano da EC Sonhém de Cima, contudo, a convite da
diretora da escola, coordenou o projeto que culminou na abertura da VII Plenarinha da Educação
Infantil, a princípio pensado para ser realizado com as turmas de Educação Infantil (1º e 2º
período), mas que se tornou possível com engajamento e ativa participação da professora do 1º ano,
Gisele, que abraçou e acolheu com entusiasmo o planejamento e as sequências didáticas do projeto.
Desse modo, esse artigo é o resultado da uma pesquisa-ação, a partir dos desenhos, atividades
plásticas, fotos, áudios das crianças, pesquisa com as famílias e entrevistas com a professora Gisele
e com a diretora Maria do Socorro. Sentimos a necessidade de compartilharmos como chegamos até
aqui, pois, apesar de termos uma perspectiva histórico-cultural, acreditamos que não existe uma
história única e determinista, ainda mais quando falamos sobre arte e cultura popular, área dinâmica
e pulsante.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Com a intenção de analisar, registrar e avaliar as potencialidades das atividades com as
pernas de pau em uma turma de 20 estudantes do 1º ano, organizamos atividades diversas, de agosto
a outubro, a partir da centralidade da perna de pau. O processo teve início com a leitura, por parte
dos professores e da diretora, do artigo Circo, desenvolvimento e Educação Infantil, de Ademir
Marco (2016), em que são expostas potencialidades das atividades circenses que contribuem na
aprendizagem, em todas as faixas etárias, destacando a importância dessas atividades nas relações
interpessoais.
Quando uma criança se movimenta, ela o faz de forma contextual; o movimento
realizado tem significado social e cultural para ela, cada criança aprende habilidades
de seu meio e, para executar determinadas ações motoras, é preciso segurança
emocional, é necessário que a criança sinta-se capaz de tal feito, caso contrário virá a
dúvida, o fracasso e a consequente frustração. Em contrapartida a execução de
movimentos complexos, como as que requerem habilidades simultaneamente de
ambas as mãos, como é o caso das performances com malabares, exige determinado
nível cognitivo. A síntese dessa descrição, ou seja, movimento conscientes que
integram um contexto social, que implicam em equilíbrio emocional e requerem
participação de processos cognitivos, pode ser traduzida como motricidade. (DE
MARCO, 2016, p.194)

No artigo o autor destaca a importância do brincar no processo de aprendizagem,
acrescentamos que, no caso da perna de pau, lidamos com sentimentos e sensações mais urgentes,
pois há o desejo de conquistar um novo jeito de brincar, ao mesmo tempo com o medo e a dúvida
“se eu cair será que vou me machucar?”, por isso os desafios motores que pulsam ancestralmente na
perna de pau, se fazem presente em desafios cognitivos e psicológicos, como ler e escrever, por
outro lado, também as marcas de conquistas, simples do ponto de vista dos adultos, são enormes
para uma criança, principalmente, quando ela começa a andar livre pelo espaço e diz:
“- Professor, todos os meus medos voaram para longe!”
Sendo assim, o título desse artigo sintetiza o estudo e o planejamento do percurso formativo
desse grupo, com objetivos delimitados a partir do eixo integrador Brincar e Interagir, do Currículo
em Movimento do Distrito Federal, da Educação Infantil, que tem como referencial teórico a
perspectiva histórico-cultural, que discorre:
A maneira como as relações sociais acontecem, no âmbito da instituição de educação
para a primeira infância, influencia na qualidade do processo de aprendizagem e
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desenvolvimento. Em vista disso, o coletivo, a troca de experiência, a relação com os
objetos, pessoas e os elementos sociais e culturais contribuem para a constituição de
vínculos com o outro e com o conhecimento, a curiosidade, o espírito investigativo,
criativo e imaginativo.
Nas interações que se estabelecem em uma educação cuidadosa, a unidade afetointelecto precisa se consolidar, pois a atividade intelectual envolve a afetividade
intrinsecamente como ações indissociáveis presentes nos relacionamentos humanos.
Portanto, em meio às práticas educativas, é essencial a possibilidade de expressão das
emoções e dos sentimentos, pois as pessoas envolvidas nessa prática educativa afetam
e são afetadas (VIGOTSKI, 2009). (DISTRITO FEDERAL, 2018, p.30)

Todos os planejamentos dialogaram com os objetivos e conteúdos exigidos para estudantes
do 1º ano do Ensino Fundamental (Anos Iniciais), e também compartilhados com eles ao expormos,
em uma roda de conversa, a intenção do projeto e como ele culminaria. Logo, realizamos uma
contação de história com o livro “As pernas de pau Nicolau, de Éric Puybaret” (Melhoramentos,
2019). Após a contação da história, conversamos sobre alguns temas transversais, que aparecem na
obra, como: a ética e a diversidade cultural, assim, estabelecemos combinados que eram necessários
para conquistar a autonomia na perna de pau, como: escutar ativamente, cooperar com os outros
colegas para alcançarmos nosso objetivos em comum e cuidar da segurança pessoal e do outro.
Houveram outros momentos de contação de histórias, como sobre as possíveis origens da perna de
pau e do livro “A Árvore Generosa, de Shel Silverstein” (Companhia Das Letrinhas, 2017).
O aprendizado da perna de pau esteve presente durante todo o processo, com sessões de uma
hora a uma hora e meia, totalizando doze sessões, sempre combinadas com antecedência com os
professores e com as crianças.
Este processo pedagógico trata de combinar conhecimentos teóricos e práticos em
todas as aulas (sessões) evidentemente com predomínio das atividades práticas e
vivenciais. Em relação ao conhecimento teórico que envolve a Perna de Pau como
atividade física-expressiva e circense, é importante apresentar e discutir os aspectos da
história dessa modalidade, assim como os componentes estruturais e estético do
aparelho, assim como a constituição e construção do material da perna de pau.
(BORTOLETO, 2008, p. 96)

Uma forma de integrar os estudantes do 5º ano, foi eles auxiliarem nos momentos de
aprendizado da perna de pau, e também, na construção, assim, participaram nas etapas de
montagem, atividades que reforçaram a oralidade e expansão da cultura do brincar, pois, na medida
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em que cada criança do 1º ano, conquistava a autonomia de andar livremente, eram desafiadas,
pelos estudantes do 5º ano, a darem uma volta pela escola ou subirem/descerem as escadas, por
exemplo.
Outro aspecto essencial durante o processo foram as produções feitas pelas crianças, seja
por meio dos desenhos, das colagens ou quando deixaram suas marcas na pintura das pernas de pau,
ampliando a experiência dessa brincadeira, ao relacionar os fazeres e saberes das composições com
cores e outros materiais, como o gliteer:
“- Professor Aluízio! Tem gliteer? Afinal gliteer é vida! Vida!”
A cada término de atividade ou sessão do aprendizado da perna de pau, apresentávamos os
versos das Canções de Palhaço, que tradicionalmente são cantados pelos palhaços pernas de pau,
avisando que o circo chegou na cidade, a musicalidade nos ajudou a acompanhar o grupo e como as
crianças estavam se sentindo, durante os ensaios era comum alguma delas pedirem: “Professor
Aluízio, podemos cantar só mais uma vez?”.
A culminância do processo foi um grande sucesso e empoderamento para esse grupo, pois
ao vencerem os desafios e medos, criaram novos caminhos e possibilidades para sua infância,
aprofundando e ampliado as dimensões afetivas, corporal e do brincar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pernas de pau, como recurso pedagógico, constituíram-se em estratégia que levaram não
só estudantes, mas as famílias a perceberem que as potencialidades do processo formativo das
atividades circenses ultrapassam os limites corporais. Em conversas e pesquisa em formulário online, ficou perceptível que todas as famílias participantes recomendariam para outras famílias, pois
perceberam a melhora na leitura, escrita e demais conhecimentos curriculares, para além da
vivência corporal, cuidado consigo e com o outro, noção de espaço, confiança, entre outros saberes.
Uma das mães escreveu na pesquisa que realizamos, “Só tenho elogios a dar ao projeto perna de
pau pois percebi uma mudança significativa em minha filha, ela está mais interessada na leitura, eu
só tenho a agradecer. Obrigada”.
Em relação ao que essa mãe externou em suas palavras e a tudo o que as crianças
vivenciaram no desenvolvimento desse projeto, ressalta-se a interlocução estabelecida com a
temática da “VII Plenarinha: Brincando e Encantando com Histórias”, pois ao longo do processo
educativo os estudantes conheceram, ouviram, contaram histórias e criaram novas histórias,
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ampliaram suas experiências corporais e musicais, expandiram sua visão de mundo e perceberam
suas possibilidades para vivenciar novas experiências, com novas atividades, entre elas, andar sobre
pernas de pau, desbravando novos caminhos e estabelecendo novos olhares. Nesse processo
educativo se fez presente a escuta atenta, sensível e afetuosa entre as crianças, compartilhando
narrativas que se exteriorizou, no início, retratando o medo e a ansiedade, que foram transformados
em coragem, desenvoltura e ânimo com as próprias possibilidades para novas aprendizagens e
desenvolvimento.
Certamente que esse não é um trabalho que tenha uma conclusão definitiva, antes disso,
acreditamos que ele nos provoca no que diz respeito à formação de professores, e a acolhida que os
espaços escolarizados precisam ter, quando artistas circenses, Mestras e Mestres da cultura popular
propõem uma outra abordagem, um outro olhar para a corporeidade e aprendizados distintos, que
ainda sim, dialogam com os currículos e os conhecimentos necessários para uma Educação
transformadora.
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Resumo
Pretendemos compartilhar a experiência de uma atividade circense (perna de pau), como recurso
pedagógico. Este artigo foi escrito a partir do processo com uma turma de 20 estudantes de 1º ano da
Escola Classe Sonhém de Cima, localizada numa área rural de Sobradinho/DF, atendendo a uma das
comunidades com o ar mais poluído da Capital Federal. Essa classe de estudantes participou com o
Cortejo de Palhaços Gigantes do Sonhém, na abertura da VII Plenarinha Distrital, na Biblioteca
Nacional, em outubro de 2019. Ao compartilharmos essa experiência, também recontamos, em parte,
como Mestras e Mestres populares transmitem oralmente seus saberes e fazeres, e que nos faz refletir
sobre nossas ancestrais heranças: africana e indígena, que também remontam as possíveis origens da
perna de pau. A escolha do tema tem como objetivo convidar a reflexões, principalmente, professores e
professoras na forma de acolherem práticas circenses e da cultura popular nos ambientes escolares,
confrontando os privilégios que esses ambientes priorizam como conhecimento formal, e praticarmos
de maneira mais aprofundada o empoderamento dos/das estudantes, levando-lhes outras formas de
aprendizagens e que também dialogam com os currículos.
Palavras-chave: aprendizagem; circo; oralidade; história; corporeidade.
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AUTOSCOPIA CRÍTICA: UMA POSSIBILIDADE DE
FORMAÇÃO DOCENTE POR INTERMÉDIO DA
AUTOESCUTA
Daniella Scalet – UNISANTOS

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A escola, há tempos, vem sendo desafiada quanto a sua organização político-estrutural,
didático-pedagógica e paradigmática, bem como quanto a sua finalidade social e, com isso, vem
passando por processos de transformação impostos de fora para dentro que trazem diferentes tipos
de tensões e desgastes para a instituição e seus profissionais.
No projeto moderno clássico, a aprendizagem era algo duradouro e sólido, acompanharia o
sujeito por toda a vida, pois, a sociedade estava organizada e inerte às mudanças. A transição para a
modernidade líquida causou importante crise na instituição escolar, e no significado de
aprendizagem e, com isso, no docente. Neste universo líquido formulado por Bauman, a formação
de professores torna-se algo volátil, repleta de mudanças e indefinições. Inseridos nesta sociedade
caracterizada pela fluidez e flexibilidade, cujas condições de ações de seus membros mudam num
tempo mais curto do que aquele necessário para a sua consolidação (BAUMAN, 2007), os
professores são desafiados a repensarem e reconstruírem suas ações e sua identidade
constantemente.
O avanço do conhecimento e a quantidade de informações disponíveis em rede trouxeram à
tona a necessidade de aperfeiçoamento constante, principalmente, dos profissionais que atuam na
Educação.
Bauman (2007) afirma que o professor que deverá se destacar nestes “tempos líquidosmodernos” é um profissional cujo perfil é o do sujeito autônomo, reflexivo, pensante, criativo,
cooperativo e inventivo, o que nos leva a refletir sobre: quais as possibilidades de realizar uma
formação que abarque tantos e tão diferentes aspectos?
A noção de formação docente se relaciona intimamente com o conceito de aprendizagem
permanente, considerando sempre os saberes docentes como resultantes de um processo de
formação dentro e fora da escola, ou seja, profissional e pessoal (NÓVOA, 1995).
De fato, as dimensões pessoal e profissional do professor, e de outros profissionais, estão
sempre unidas, mas diante das dúvidas e indefinições que costumam acompanhar a docência, estas
duas dimensões podem acabar se distanciando na consciência do sujeito. Desta forma, discute-se a
importância de os professores se prepararem para um trabalho sobre si próprios, para um trabalho
de autorreflexão e de autoanálise (NÓVOA, 2004, p.20) como possível caminho para esta
aproximação.
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O objetivo deste texto é apresentar o potencial da autoscopia crítica, como possibilidade
para desencadear um processo formativo, no qual, o professor por intermédio da autoescuta, se
identifique, se reconheça, identifique seus pontos fortes e pontos fracos e, a partir deste
autoconhecimento, faça os ajustes que considerar necessários em si mesmo e consequentemente, em
sua ação docente.
Segundo Nóvoa (1991), o desenvolvimento profissional do professor deve ocorrer mediante
uma formação crítico-reflexiva, que propicie dinâmicas de auto formação participada e que
colabore para a construção da sua identidade como docente. De acordo com essa concepção de
formação, a prática docente deve ir além dos procedimentos meramente didáticos para transformarse em uma formação consciente e crítica.
Para Nóvoa (1995), a formação implica um investimento pessoal, de construção de uma
identidade, para isto, deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva que venha promover o
pensamento autônomo, facilitador de “dinâmicas de auto formação participada” (p.25). Além de
promover a articulação entre as dimensões pessoal e profissional do docente, o autor defende que a
formação deve se dar através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas.
Acompanhando esta perspectiva, a autoscopia pode se configurar como um dos
procedimentos formativos com potencial para integrar os aspectos pessoais e profissionais do
professor colocando-o como protagonista de seu processo formativo e partindo de seus próprios
saberes para facilitar a tomada de consciência sobre si mesmo e sobre sua prática. Certamente, para
que isso aconteça como desejado, alguns cuidados são necessários como, por exemplo, tomar como
princípio norteador a autoanálise da prática sem fins de julgamentos e a participação pareada no
processo formativo.
A AUTOSCOPIA
Ao decompor a palavra autoscopia, percebe-se que o termo se relaciona à auto análise de
uma situação para uma determinada finalidade (“auto” refere-se a uma ação realizada pelo próprio
sujeito; “scopia” refere-se a escopo, que quer dizer objetivo, finalidade, meta), e é esta
compreensão que atribui sentido ao uso do procedimento em pesquisa ou formação de
profissionais.
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A autoscopia já foi definida como um procedimento de coleta de dados que se vale do
recurso da vídeo gravação de uma situação prática, visando posterior análise desta situação pelo
próprio agente, ou agentes, da situação (SADALLA e LAROCCA, 2004).
Segundo Linard (2000), o termo autoscopia foi introduzido por M. Fauquet e S. Strasvogel
no final dos anos sessenta. No início dos anos 70, a autoscopia como instrumento promotor da
possibilidade de auto avaliação, passou a ser utilizada em pesquisas e cursos de formação de
professores em diversos países europeus, entre eles principalmente França, Espanha e Portugal.
Estes estudos basearam-se na condição de o sujeito poder contemplar-se e confrontar-se sob vários
pontos de vista, utilizando a observação de sua imagem no vídeo, e questionando por meio dela, sua
própria atuação e concepções.
Monique Linard desenvolveu trabalhos desde 1973, a respeito da utilização dos recursos da
autoscopia na formação docente e na pesquisa ligada à psicologia cognitiva. Linard (1980), chamou
a atenção para o fato da autoscopia estabelecer o contato com uma informação antes inexistente: a
observação da própria imagem e da própria atuação, o que pode promover mudanças nas
representações que o sujeito faz de si mesmo e em suas ações.
Sadalla e Larocca (2004) destacaram os estudos europeus de Linard (1974;1980), Prax e
Linard (1975), Nautre (1989), Rosado (1990; 1993) e Ferrés (1996), que focalizam o professor e a
reflexão sobre a sua prática. As autoras teceram considerações sobre “o potencial formativoreflexivo do procedimento, [...] considerando ser este um excelente instrumento de formação” (p.
419).
Segundo Leite (2012), “a autoscopia é um procedimento de coleta de dados conhecido
como confrontação de si na tela”, no qual, por intermédio das gravações realizadas e após a edição
do material, o sujeito “é colocado em uma situação para observar o material gravado, sendo
estimulado verbalmente pelo pesquisador para emitir comentários em razão dos objetivos da
pesquisa” (LEITE, 2012, p. 358). O procedimento tem sido empregado como ferramenta que
possibilita ao sujeito, apropriar-se de informações até então desconhecidas sobre ele mesmo e sua
atuação.
Tochon (1999, p.21) esclareceu que o uso do vídeo não se trata de um treinamento de
professores em mídia, e sim, de suporte para um exercício reflexivo. Ele utilizou o termo vídeo
pedagogy para o emprego do vídeo em educação e destacou que a utilização do vídeo, pode ser uma
das muitas estratégias que favorecem a formação de um professor mais consciente de sua prática e
de suas perspectivas sobre mudanças necessárias.
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Na autoscopia, o encontro subjetivado consigo mesmo é que permite desencadear todo o
potencial reflexivo e expressivo do sujeito (SADALLA e LAROCCA, 2004, p. 422). Embasados
teoricamente na abordagem histórico-cultural, pela qual o indivíduo não se relaciona direto com o
mundo natural, mas esse contato é mediado semioticamente por ferramentas de ordem material e
simbólica, podemos utilizar a autoscopia para evidenciar a interação, a mediação e a linguagem
como elementos importantes na produção de um conhecimento sistematizado (VYGOTSKY, 2001),
que possibilita ao sujeito a oportunidade de ampliação dos conhecimentos sobre sua prática e a
incorporação destes conhecimentos ampliados, ao seu funcionamento mental.
O DESENVOLVIMENTO DO PROCEDIMENTO
Para a obtenção de melhores resultados, este procedimento qualitativo, deve ser dividido em
dois momentos distintos: as sessões de vídeo-gravação da ação docente, quando o sujeito da ação
tem seu comportamento vídeo gravado em um determinado ambiente e as sessões de análise e
reflexão sobre o material gravado, quando o sujeito é colocado para observar esse material gravado,
editado ou não, para que emita comentários sobre o mesmo, por solicitação do pesquisador e em
função dos objetivos da pesquisa (LEITE e COLOMBO, 2006, p.118).
Importante destacar que diante das especificidades do procedimento, a escolha dos sujeitos
não pode ser aleatória, mas, um processo de escolha intencional, no qual os sujeitos devem ser
esclarecidos sobre os objetivos do trabalho para assim, desempenharem um “papel marcadamente
ativo no processo...” (p.123).
A adequação da vídeo gravação na investigação de fenômenos dinâmicos, complexos e
expostos a múltiplas variáveis, já foi destacada por diferentes autores (FERRÉS, 1996; SADALLA
e LAROCCA, 2004) e pode se configurar como vantagem no uso da autoscopia para a investigação
da prática docente, fenômeno que contém as características citadas.
Outra vantagem da autoscopia é que assistir a própria imagem vídeo gravada, pode
representar uma experiência concreta e enriquecedora para qualquer pessoa, pela facilidade de
decodificação da imagem. A conjugação entre imagem e som proporcionada pela filmagem, atrai a
atenção do espectador, motiva o olhar, traz inúmeras informações sobre a mesma situação, é lúdica
e ainda tem a capacidade de gerar avaliação por parte de quem assiste.
A versatilidade do procedimento que a tecnologia envolvida proporciona durante a exibição
do material é mais uma vantagem. Pode-se editar ou não o material gravado, selecionando aspectos
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específicos para a discussão durante a análise. Um mesmo trecho pode ser analisado diversas vezes
com diferentes objetivos, possibilitando a realização de diferentes ações a partir do mesmo material.
Pode-se exibir o material em “câmera lenta”, avançar trechos, congelar imagens ou repeti-las
quantas vezes forem necessárias ao sujeito, potencializando assim, a capacidade analítica e
expressiva deste sujeito, favorecendo a autorregulação das próprias ações e oportunizando o
fortalecimento da identidade docente.
Os dados provêm das sessões de análise do material vídeo gravado, não daquilo que está
registrado na tela, mas sim, daquilo que o sujeito analisa ao confrontar-se com a imagem de si na
tela. Ao questionar o sujeito, apoiando-se nas imagens vídeo gravadas, o formador presencia a
elaboração da consciência deste sujeito, o que gera os dados para reflexão. Disto decorrem alguns
limites e cuidados a serem considerados na utilização do procedimento.
Sadalla e Larocca (2004) consideram que a imagem de si no vídeo, não é inocente. “Ela
provoca manifestações nos indivíduos” (p. 424) que requerem uma utilização muito cuidadosa do
procedimento. As autoras apoiaram-se nos estudos de Nautre (1989) para elencar algumas
dificuldades que podem decorrer do uso da autoscopia.
A primeira dificuldade descrita é o risco de análise superficial do material. O sujeito pode
não perceber os momentos críticos, deixando a imagem “correr” sem pontuar as questões
pertinentes, perdendo a oportunidade de aprofundar a análise sobre o material.
A segunda desvantagem diz respeito ao risco do sujeito fazer uma análise pouco
compreensível das questões conceituais, o que encaminharia a necessidade de explicação desta
análise por parte do próprio sujeito ou mesmo do formador que o acompanha.
Pode-se superar estas dificuldades, na medida em que o formador pode elaborar um roteiro
de reflexão com perguntas que suscitem a análise crítica por parte do professor. Este roteiro de
perguntas pode ser organizado em torno das quatro ações do processo reflexivo propostas por
Smyth (1992): descrever, informar, confrontar e reconstruir.
Formar professores críticos engloba em primeiro lugar interligar teoria e prática. Ao propor
o ciclo de quatro fases de reflexão, Smyth (1992) defende a constituição de um diálogo com os
professores que contribua para o reconhecimento e a análise dos fatores que limitam sua atuação e
gere a oportunidade de verem a si mesmos como capazes de realizar transformações na própria
prática.
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O ponto de vista negativo é outro aspecto apontado como dificuldade no uso do
procedimento. Isto acontece quando o sujeito não é capaz de sozinho, observar os pontos positivos
de sua atuação, necessitando da interferência do formador para considerá-los.
Destacamos também como dificuldade o fato de colocar o sujeito em situação de autoanálise
frente às suas dificuldades, condição nem sempre desenvolvida nestes profissionais. A auto
avaliação não faz parte da cultura escolar, os professores estão mais acostumados a serem avaliados
externamente, com finalidade de controle, o que pode gerar certa resistência em compartilhar a
prática com seus pares. Isto reforça a necessidade de que esta autoavaliação gerada pela autoscopia
seja voluntária, pois a adesão é fundamental para o desenvolvimento do processo formativo de
forma positiva.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos configurar a autoscopia e o processo desencadeado por ela, como elemento
mediador que confronta o professor com sua prática, proporcionando condições para o
reconhecimento desta prática a partir da ampliação dos conhecimentos e da compreensão do
funcionamento sobre a mesma. Nesta perspectiva, a autoscopia pode ser considerada ao mesmo
tempo, uma ferramenta de caráter material, ao fazer uso de uma nova tecnologia e instrumento e de
caráter psicológico, ao permitir ao sujeito filmado, observar-se de forma até então não
experimentada.
Sua utilização como mediadora, pode representar uma nova ferramenta que propicia ao
indivíduo a confrontação inédita com sua prática pedagógica e situações que produzam a reflexão
crítica sobre esta prática, possibilitando transformações na mesma. Ao colocar o sujeito na condição
de pesquisador de sua própria prática, através da confrontação com sua imagem e atuação
pedagógica, revela aspectos até então pouco evidentes para ele como a sua postura, seu gestual e o
tom de voz, articulando o homem e suas experiências e desencadeando o potencial de integração
entre os aspectos profissional e pessoal.
Utilizada nas décadas de 60 e 70 como procedimento formativo, a autoscopia manteve-se
pouco difundida, provavelmente, pela dificuldade que o acesso aos recursos tecnológicos
necessários oferecia e também, por poder ser facilmente desvirtuada cedendo a contornos
tecnicistas e prescritivos para a prática docente. Hoje, a questão tecnológica está superada, restando
direcionar a atenção e cuidados ao uso do procedimento como processo de autoescuta,
autorregulação e autoformação.
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A autorregulação é um processo multidimensional que envolve componentes pessoais,
cognitivos, emocionais, comportamentais e contextuais (ZIMMERMAN, 1989). Mais do que
transferir conhecimentos, os processos de formação de professores devem possibilitar a construção
(e ampliação) do seu próprio conhecimento (FREIRE, 1996). Cabe ao formador,

colocar o

professor em formação no centro do processo, dotá-lo das ferramentas que lhe permitam assumir
essa centralidade.
Assim, o procedimento autoscópico, em um movimento dialético, de tensão, reflexão e
reconstituição das situações reais, promove condições dos participantes elaborarem e constituírem
novas formas de interação, gerando a possibilidade de transformar suas ações no mundo.
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Resumo
Este texto, é parte de uma tese em andamento e apresenta uma proposta para a formação continuada
de professores, baseada na autoscopia crítica, estudo que teve início em pesquisa para o mestrado em
Educação. A autoscopia é um procedimento que se vale do recurso de videogravação de uma prática,
visando a análise e autoavaliação por um ou mais protagonistas dessa prática. Destaca-se como ponto
principal do processo em estudo, que este contemple a necessidade de devolver ao professor,
protagonista do processo autoscópico, a condição de sujeito de sua própria profissão, promovendo,
além da avaliação de si, também a autonomia do seu pensar e fazer. O procedimento autoscópico,
quando embasado teoricamente na abordagem histórico-cultural, pela qual o indivíduo não se relaciona
direto com o mundo natural, mas, esse contato é mediado semioticamente por ferramentas de ordem
material e simbólica, pode ser utilizada para evidenciar a interação, a mediação e a linguagem como
elementos importantes na produção de um conhecimento sistematizado que possibilita ao sujeito a
oportunidade de ampliação dos conhecimentos sobre sua prática e a incorporação destes
conhecimentos ampliados, ao seu funcionamento mental. Ao colocar o sujeito em processo
autoscópico, numa perspectiva crítica, alçamos o mesmo a condição de pesquisador de sua própria
prática, através da confrontação com sua imagem e atuação pedagógica que revela aspectos até então
pouco evidentes para ele como a sua postura, seu gestual e o tom de voz, articulando o homem e suas
experiências e desencadeando o potencial de integração entre os aspectos profissional e pessoal.
Palavras chave: autoscopia crítica, autoescuta, autoformação.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho é decorrente de uma pesquisa em andamento que pretende investigar as
possíveis contribuições que os casos de ensino oferecem ao processo de indução de professoras
iniciantes, na educação infantil, de uma escola de uma Rede Municipal do Sul de Minas Gerais. O
estudo está sendo realizado em um programa de mestrado profissional e atualmente encontra-se na
fase preparatória para o exame de qualificação.
Neste artigo, pretendemos abordar alguns resultados da pesquisa, principalmente ligados ao
uso de casos de ensino como estratégia facilitadora do diálogo entre universidade e escola, além do
seu potencial formativo. Inicialmente, faremos problematizações baseadas em teóricos que
fundamentam a pesquisa em andamento, em seguida apresentaremos o percurso metodológico que
estamos trilhando para alcançar os objetivos, citaremos alguns resultados iniciais do estudo e
faremos algumas considerações a respeito do caminho percorrido.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Estudos importantes sobre a carreira docente (TARDIF, 2002; NONO; MIZUKAMI, 2007)
vêm demonstrando as especificidades das fases que compõem esta trajetória e destacam a iniciação
a docência como um período “decisivo tanto no estabelecimento da prática profissional ao longo da
carreira, quanto na decisão acerca da permanência na profissão” (LIMA; LIMA; PASSOS, 2019, p. 348).
As duas palavras que acompanham a docência nesse período inicial, segundo Huberman
(1993), são sobrevivência e descoberta. Isso se deve às situações complexas enfrentadas no
ambiente escolar e também pelas novidades próprias de toda fase inicial. Assim, defendemos a
importância de um processo formativo específico que qualifique o trabalho docente dos (as)
profissionais iniciantes.
Nono e Mizukami (2007) desenvolveram uma pesquisa cujo objetivo era que as professoras
iniciantes analisassem as situações vivenciadas no início da carreira. Este estudo concluiu que é
necessária a existência de um acompanhamento – dos (as) profissionais - durante a inserção na
carreira docente. As participantes da pesquisa defenderam a “criação de espaços coletivos nas
escolas para trocas de experiências e construção de novos conhecimentos sobre o ensino,
reconhecendo o valor dos saberes profissionais construídos no cotidiano” (NONO; MIZUKAMI,
2007, p. 3).
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O caso de ensino é entendido “como um instrumento descritivo de situações reais ou
baseadas na realidade, elaborado especificamente para ser utilizado como ferramenta no processo
de formação de professores” (NONO; MIZUKAMI, 2002, p. 72). O uso dessa estratégia permite ao
docente a reflexão sobre sua prática, a análise e interpretação dos dilemas enfrentados no contexto
da escola e sala de aula.
Shulman (2002) afirma que no caso de ensino precisa existir a descrição de uma situação
dilemática que possa ser analisada sob diferentes olhares. É importante que o (a) docente envolvido
(a) na situação expresse seus pensamentos e sentimentos. Merseth (1996) descreve três objetivos
que podem ser alcançados a partir do uso de casos de ensino: exemplificar situações, praticar a
tomada de decisões e resolução de problemas práticos e estimular a reflexão pessoal (NONO;
MIZUKAMI, 2002).
O estudo dos casos de ensino em situações de formação visa fomentar e provocar a reflexão,
incentivando os (as) professores (as) iniciantes a desenvolverem um processo de análise e
interpretação de sua ação docente e dos desafios enfrentados por eles no contexto da escola e sala
de aula. E que a partir desse processo reflexivo tomem consciência das mudanças necessárias e
alterem sua prática.
O trabalho docente é constituído por uma dimensão individual e coletiva, a primeira está
ligada às subjetividades e relações estabelecidas com outros sujeitos que são influenciadas pelo
contexto socioeconômico, político e cultural. A segunda relaciona-se ao contexto educativo da
escola e aos diálogos que são estabelecidos neste espaço. A organização do trabalho se dá dentro de
um projeto educativo de escola.
Assim, as soluções e respostas exigidas na profissão não são objetivas ou meramente
técnicas, mas sim contextualizadas, diferentes de uma turma para outra e de um sujeito para outro.
Atuamos sempre dentro da imprevisibilidade, por isso é necessário desenvolver atitudes reflexivas
que permitam ao profissional responder de modo assertivo às situações do ambiente escolar. Nóvoa
e Vieira (2017) defendem que é preciso construir um repertório pedagógico que dê condições aos
docentes de responderem aos dilemas com eficiência. “Hoje, a construção deste repertório depende,
e muito, de uma reflexão em equipe. A profissão só se completa num trabalho conjunto com outros
professores” (NÓVOA; VIEIRA, 2017, p. 37). Nessa perspectiva, o uso de casos de ensino pode
favorecer a reflexão em equipe.
Constantemente os (as) professores (as) precisam mobilizar seus conhecimentos construídos
ao longo da carreira profissional para lidar com a complexidade e diversidade da sala de aula.
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Através da análise e elaboração de casos de ensino é possível explicitar, analisar, compartilhar e
revisar um conjunto de conhecimentos específicos da docência, desse modo as professoras
iniciantes poderiam ter acesso a todo esse conhecimento acumulado, além de poderem refletir, em
conjunto, a respeito de situações concretas de ensino na sala de aula (NONO, 2005).
O uso de casos de ensino em processos formativos favorece a valorização da prática
profissional como momento de construção do conhecimento através da reflexão. Além de colocar as
professoras participantes da pesquisa como sujeitos do conhecimento, podendo expressar e analisar
os seus saberes e de outras colegas de profissão.
Kagan (1993) citado por Nono (2005) afirma que as novas formas de utilização dos casos de
ensino podem refletir em mudanças significativas no modo como organizamos as pesquisas
educacionais, por exemplo, a definição de objetivos, dos sujeitos e dos tipos de dados obtidos. Além
de mudanças no papel do pesquisador. “Alguns autores estão começando a sugerir que o mais
apropriado papel do pesquisador do ensino é aquele de colaborador que auxilia os professores a
examinar suas próprias crenças e práticas.” (KAGAN, 1993, p. 719 apud NONO, 2005, p. 90).
Marcelo e Vaillant (2017) defendem os processos de indução como uma das possibilidades
de qualificação da iniciação a docência. Segundo eles, indução é o momento em que o (a) docente
iniciante precisa desenvolver sua identidade profissional e assumir um papel específico dentro do
contexto escolar. É uma fase de aprendizagem intensa e marcada por dúvidas, inseguranças e
ansiedades. Um período de intensa aquisição de conhecimentos e competências profissionais que
ocorre em um breve período de tempo e de forma solitária
PERCURSO METODOLÓGICO
Para a investigação, optou-se pela abordagem qualitativa por possibilitar um contato direto
da pesquisadora no ambiente do fenômeno e também pela possibilidade de interação com os
participantes da pesquisa. A abordagem qualitativa tem a característica de ser interpretativa e
descritiva e permite que os dados sejam obtidos através de métodos diversos.
A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com a
ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para construir uma pista que nos
permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo
(BOGDAN &BIKLEN, 1994, p. 49).

Ainda dentro do contexto da abordagem qualitativa, esse estudo será realizado a partir da
pesquisa colaborativa que se constitui em um processo em que as professoras em exercício
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contribuem para a investigação de determinado objeto de pesquisa relacionado à prática profissional
docente e deve ser levado em consideração o contexto real onde ela ocorre. “A pesquisa
colaborativa se articula a projetos cujo interesse de investigação se baseia na compreensão que os
docentes constroem, em interação com o pesquisador, acerca de um aspecto da sua prática
profissional, em contexto real.” (DESGAGNÉ, 2007, p. 10).
A pesquisa colaborativa permite uma co-produção de saberes entre docentes e
pesquisadores, sendo então, uma atividade de pesquisa e desenvolvimento profissional. Os
pesquisadores devem criar condições para que os docentes entrem em um processo de reflexão
sobre um aspecto específico de sua prática pedagógica. Essa pesquisa dará aos docentes a
oportunidade de refletir sobre as próprias concepções e baseados nessas novas reflexões alterarem
sua prática. “[...] a formação de professores em contexto procura estimular uma perspectiva de
mudança nas próprias concepções pessoais e profissionais dos professores e, conseqüentemente, nas
suas práticas pedagógicas.” (CRUZ, 2010, p. 364).
Nessa perspectiva, essa pesquisa desenvolve-se a partir de algumas etapas: a primeira referese ao contato e aproximação com a Secretaria Municipal de Educação para o diálogo e permissão
para a realização da pesquisa em consonância com o projeto de extensão “Diálogos Pedagógicos” já
em andamento e que tem como premissa a parceria universidade e escola; O segundo momento
refere-se ao desenvolvimento de um survey tendo como ênfase as professoras atuantes na educação
infantil da uma Rede Municipal do Sul de Minas Gerais com o objetivo de mapear as docentes
iniciantes, onde estão e o perfil profissional. Após realizar esse mapeamento, será definida a escola
e/ou grupo de professoras participantes da pesquisa. A ideia é escolhermos a escola que apresentar
o maior número de docentes no início de sua carreira. Nesse sentido, serão participantes da pesquisa
professoras com até cinco anos de carreira docente e que estejam atuando na educação infantil.
Este artigo apresenta um recorte da pesquisa ainda em andamento.
RESULTADOS
Mizukami (2005) defende a importância da construção de comunidades de aprendizagem
que envolvam profissionais das escolas e universidades para que aconteçam processos de
desenvolvimento profissional permeado pelo diálogo, confiança, respeito, tempo e construção de
novos caminhos juntos.
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A partir desta provocação, nossa orientadora nos convidou para organizarmos um espaço
cujo objetivo seria fomentar o diálogo entre universidade e escola. Estabelecemos uma parceria
com a Secretaria de Educação do município para a construção de uma proposta formativa voltada às
supervisoras e professoras atuantes na educação infantil e nos primeiros anos do ensino
fundamental. Nosso objetivo é fazer emergir os saberes profissionais, a partir das práticas
pedagógicas, tendo os casos de ensino como desencadeadores de processos reflexivos.
Nessa perspectiva, construímos o espaço formativo denominado Diálogos Pedagógicos com
a finalidade de fazer emergir da escola as necessidades formativas de seus sujeitos considerando o
contexto escolar e social. Este espaço é constituído por supervisoras (professoras) da rede
municipal, representantes da secretaria de educação da cidade e mestrandas e professora do
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Lavras, Francine de P.
Martins Lima, coordenadora e idealizadora dessa proposta. Este espaço comum de formação é
defendido por Nóvoa ao citar que “não se trata, apenas, de levar a universidade às escolas ou de
trazer as escolas até a universidade, mas sim de construir um novo lugar, em conjunto, em
colaboração, valorizando os conhecimentos e as experiências de todos.” (ZEICHNER; PAYNE;
BRAYKO, 2015 apud NÓVOA, 2017a, p. 1117).
As profissionais se sentiram instigadas a relatarem os desafios de sua inserção profissional a
partir da leitura e reflexão de um caso de ensino que trata de alguns choques enfrentados por uma
professora ao iniciar a trajetória docente. As reflexões sobre esse caso e também sobre outras
experiências trazidas pelas profissionais do Diálogos Pedagógicos possibilitaram que as
participantes chegassem à conclusão de que os (as) docentes iniciantes deveriam vivenciar um
processo de acolhimento, antes de efetivamente assumir a turma e também sobre a necessidade de
um espaço para ouvir a (o) profissional que está chegando. Outra conclusão a que chegaram foi a de
que as instituições escolares estão desprovidas de espaços e tempos em que possam dialogar,
compartilhar e refletir coletivamente.
Acreditamos que um dos principais ganhos deste espaço nomeado Diálogos Pedagógicos foi
a tomada de consciência das profissionais sobre a importância de construir, nas escolas, espaços
para diálogos e reflexões coletivas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não é possível tratar de tudo isto sem falar em políticas públicas. É preciso que existam
políticas que garantam processos de acompanhamento e formação específicos para a inserção na
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carreira docente, que concedam às escolas espaços para reflexão coletiva e tantos outros aspectos
que contribuem na qualidade da educação que é oferecida às crianças e adolescentes. Nóvoa
(2017a, p. 1111) afirma que “A formação de professores é um problema político, e não apenas
técnico ou institucional”.
As atividades realizadas e ainda em processo de construção se constituem em importantes
estratégias que qualificam o trabalho docente. A ação de criar um espaço em que a universidade e
escola possam dialogar e pensar em soluções coletivamente configura-se em um importante ponto
de inflexão na formação docente.
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Resumo
O presente estudo tem o objetivo de investigar que contribuições os casos de ensino oferecem ao
processo de indução de professoras iniciantes, na educação infantil, de uma escola da Rede Municipal
de Lavras. Tardif (2002) sustenta que os primeiros anos da carreira docente são essenciais aos processos
de formação e podem ser inclusive, decisivos no estabelecimento da prática profissional ao longo da
carreira. Os anos iniciais na docência podem ser caracterizados como um período de intensa
aprendizagem e decisão acerca da permanência na profissão. Esse período também é marcado por
situações que irão influenciar no tipo de professor que o iniciante se tornará. Por isso, é importante que
o professor iniciante vivencie um processo de acompanhamento e formação docente durante esse
período de sua carreira. O caso de ensino é entendido como a descrição de uma situação real ou
baseado na realidade de situações vivenciadas no cotidiano da sala de aula. Ele é elaborado
especificamente para ser utilizado na formação de professores e professoras. O uso dessa estratégia
permite ao docente a reflexão sobre sua prática, a análise e interpretação dos dilemas enfrentados no
contexto da escola e sala de aula. Esse estudo tem uma abordagem qualitativa e será realizado a partir
da pesquisa colaborativa que permite uma co-produção de saberes entre docentes e pesquisadores,
sendo então uma pesquisa formativa, baseada no diálogo, partilha e processos de reflexão. Essa forma
de pesquisar permite ainda que a academia se aproxime da realidade nas instituições de educação
infantil. Este artigo pretende abordar alguns resultados da pesquisa, principalmente ligados ao uso de
casos de ensino como estratégia facilitadora do diálogo entre universidade e escola, além do seu
potencial formativo.
Palavras-chave: Casos de ensino; Formação docente; Processos de indução; Pesquisa colaborativa.
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CASOS DE ENSINO NA FORMAÇÃO DE DOCENTES:
EXPERIÊNCIAS NA DISCIPLINA FUNDAMENTOS DA
ALFABETIZAÇÃO
Mário Fernandes Ramires – MACKENZIE

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A ideia deste trabalho surgiu durante a realização da disciplina Seminários de Educação,
ministrada no segundo semestre de 2019, pela professora Maria da Graça Mizukami, no Programa
de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura, da Universidade Presbiteriana
Mackenzie. Na ocasião, fiquei encarregado de apresentar para o restante da turma a Tese Casos de
Ensino e professoras iniciantes, defendida pela pesquisadora Maévi Anabel Nono, na Universidade
Federal de São Carlos, no ano de 2005. A partir desses estudos, decidi realizar experiências com
casos de ensino nas turmas da disciplina Fundamentos da Alfabetização.
CASOS DE ENSINO
A formação dos profissionais da educação deve partir de análises reflexivas acerca de
processos sociais e cognitivos, envolvendo aspectos históricos e do presente, para que se possa
construir uma aprendizagem significativa e transformadora. Dentro desta perspectiva, entendemos
que a relação entre teoria e prática é fundamental no momento de formação de docentes, bem como
durante toda sua prática educacional.
Neste sentido, o estudo de casos de ensino tem se mostrado de grande importância, tanto
para estudantes que estão em sua formação nos cursos de graduação, quanto para aqueles que estão
iniciando sua carreira docente, pois maior significado dentro da relação ensino-aprendizagem, além
de reduzir a insegurança daqueles que estão iniciando suas trajetórias em sala de aula.
Neste artigo, optei por abordar o uso dos estudos de casos de ensino a partir de experiências
realizadas no segundo semestre de 2019, com estudantes dos cursos de Pedagogia, em uma
Instituição de Ensino Superior localizada no bairro da Lapa, zona oeste da cidade de São Paulo.
Conforme dito anteriormente, a ideia surgiu a partir do estudo e apresentação na disciplina da
professora Maria Mizukami da Tese de doutorado intitulada Casos de ensino e professoras
iniciantes, defendida pela pesquisadora Maévi Anabel Nono, na qual a autora pesquisou o início de
carreira de quatro professoras se valendo do estudo de casos de ensino. Esses mesmos casos foram
utilizados em nossas vivências no ano de 2019, com os estudantes do curso de Pedagogia.
Os casos de ensino não se tratam de qualquer acontecimento em sala de aula, mas de
situações que geram problemas e exigem tomadas de decisões por parte dos docentes. Um caso de
ensino, conforme definido por Mizukami (2000)
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É considerado instância da prática e não um modelo a ser imitado; exemplifica não só
como a aula foi conduzida, mas também qual era a problemática do desempenho.
Possibilita reinterpretações e múltiplas representações. É instrumento pedagógico que
pode ser usado para ajudar os professores na prática de processos de análise, resolução
de problemas e tomadas de decisões, entre outros processos profissionais básicos. Os
casos sobre o ensino são importantes para o desenvolvimento de estruturas de
conhecimento que capacitem os professores a reconhecer eventos novos, a
compreendê-los e a delinear formas sensíveis e educativas de ação. (MIZUKAMI,
2000, p. 153 apud NONO, 2005).

Sendo assim, quando pensamos na questão de uma graduação preparar ou não plenamente
um profissional para atuar em sala de aula, mesmo que não tenhamos uma resposta direta, podemos
pensar no estudo de casos de ensino como algo de importante contribuição explorar a relação entre
teoria e prática entre os docentes em formação ou recém-formados.
ESTUDO DE CASOS DE ENSINO NA DISCIPLINA ALFABETIZAÇÃO INFANTIL
Para o desenvolvimento deste artigo, irei abordar as experiências feitas com estudantes do
curso de Pedagogia, realizadas no segundo semestre de 2019, quando lancei mão de três casos de
ensino presentes na Tese Casos de ensino e formação de professoras iniciantes, que se relacionam à
alfabetização e a leitura nas séries iniciais. Na experiência que realizei, esses casos de ensino foram
utilizados na disciplina Fundamentos da Alfabetização, que aborda processos de alfabetização e
letramento, escrita e leitura nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Os casos de ensino utilizados
são: Escreva do seu jeito; A Cinderela e o sapatinho dourado e Produzindo textos.
É importante ressaltar que minha intenção aqui não é esmiuçar os casos de ensino utilizados,
mas apresentar exemplos e as formas como foram feitas reflexões acerca de seus conteúdos por
estudantes do curso de Pedagogia.
Nas duas turmas em que os casos foram utilizados, estávamos estudando a obra de Emília
Ferrero (2011), intitulada Reflexões sobre Alfabetização, na qual a autora retoma a teoria levantada
em conjunto com Ana Teberosky acerca das hipóteses silábicas no processo do aprendizado da
escrita: pré-silábica, silábica sem valor sonoro, silábica com valor sonoro, silábico-alfabética e
alfabética. Nessa turma também estávamos utilizando o livro Alfabetização e Leitura, de José
Juvêncio Barbosa (2013), no qual o autor faz uma abordagem acerca da importância da leitura e da
escrita no meio social em que vivemos. Com isso, a parte teórica da disciplina já estava bem
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adiantada, havíamos realizado leituras dos textos, feito atividades escritas, propostas de questões
entre grupos de alunos, assistido a vídeos e promovido debates.
Contudo, estavam faltando relatos de experiências práticas e o estudo de casos de ensino foi
fundamental, principalmente por estimular as alunas a falarem sobre suas experiências enquanto
estagiárias e assistentes de sala, trazendo à tona inúmeros casos que contribuíram de forma muito
enriquecedora para o andamento da disciplina. Para a realização da atividade, as alunas foram
separadas em grupos de livre escolha e cada grupo recebeu um dos casos de ensino, isso fez com
que alguns grupos lessem o mesmo caso, trazendo propostas diferentes de resolução dos problemas.
Após a leitura dos casos de ensino, os grupos ficaram incumbidos de apresentá-los para a sala e
propor ideias para resolver as questões presentes nos mesmos.
Vejamos o exemplo do caso de ensino que utilizou as obras literárias A Gata Borralheira e
A Cinderela e o sapatinho dourado, que, conforme vimos, foi “emprestado” da Tese de Maévi
Nono. Resumidamente, neste caso de ensino a professora percebeu que seus alunos estavam em
níveis de alfabetização diferentes dos quais ela imaginava, pois ela costumava utilizar o livro
Cinderela em suas aulas, pedindo aos alunos fizessem a leitura do título na capa do livro, o que era
feito de forma direta e segura pela maioria da sala. Com isso, criou-se a ideia, por parte da docente,
de que a grande parte da sala estava em um nível avançado de leitura.
Certa vez, a professora trocou o livro, mostrou a capa com o título O sapatinho dourado e
pediu que os alunos da turma lessem, o que não ocorreu, pois não entendiam as palavras. Alguns
reconheceram certas letras, outros perceberam que não poderia ser Cinderela, por conta do tamanho
do texto escrito, também houve aqueles que não tiveram qualquer tipo de compreensão ou não
conseguiram estabelecer qualquer relação entre os grafemas e fonemas. Sendo assim, a professora
percebeu uma defasagem na alfabetização dos alunos e precisou elaborar estratégias para saná-las.
Quando este caso de ensino foi utilizado no segundo semestre de 2019 com alunas do curso
de Pedagogia, os grupos trouxeram resoluções interessantes para o problema enfrentado pela
professora, como a realização de uma avaliação diagnóstica para identificar as especificidades e
níveis de alfabetização das crianças e o estudo do alfabeto por meio de músicas e brincadeiras. As
alunas do curso de Pedagogia fizeram paralelos desse caso de ensino com experiência que
vivenciavam em seus estágios e em suas práticas como assistentes de sala, além de relatar
experiências pessoais com a alfabetização de pessoas de suas famílias.
As discussões foram muito importantes, surgiram conversas nas quais as estudantes se
colocaram no lugar da professora protagonista, relacionando os textos que utilizávamos em sala de
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aula com a prática docente. Percebi que as soluções encontradas por elas, como o uso de jogos e
brincadeiras se relacionavam a disciplinas que já haviam estudado no curso e realizado atividades
práticas, apresentado trabalhos em sala de aula e em semanas acadêmicas. Muitas propostas de
solução do caso de ensino tinham origem em suas práticas em escolas, pois algumas utilizaram
exemplos de seus estágios de observação e de sua ação enquanto professoras auxiliares, trazendo
exemplos de ações dirigidas por professoras responsáveis pelas salas onde atuavam. Isto se repetiu
nos demais casos estudados, importantes momentos de reflexão acerca das práticas cotidianas.
Outro caso de ensino extraído da Tese de Nono (2005) que foi utilizado na formação de
docentes em 2019 foi Escreva do seu jeito, no qual uma professora relata os problemas que teve por
incentivar a escrita livre e espontânea dos alunos. Neste caso, a docente teve dificuldades ao tentar
ensinar as normas e regras linguísticas aos alunos, pois estes já estavam acostumados a escrever “de
qualquer jeito”, sem pensar em estruturas textuais. Da mesma forma que ocorreu com os demais
casos de ensino, os grupos trouxeram ideias de como essa questão poderia ser resolvida pela
professora, também surgindo diversas relações com suas práticas de estágio e o trabalho como
auxiliares nas escolas onde atuavam. Surgiram falas como: “A professora que eu auxilio usa o
método sistemático, tradicional e com ela isso não aconteceria”, ou “Onde realizo estágio a
prática de leitura é cotidiana e isso poderia ajudar a resolver o problema”.
Mais uma vez, percebemos uma importante relação entre teoria e prática, pois os grupos
fizeram conexões entre as leituras que estavam sendo feitas em sala de aula e a prática que
vivenciavam em seus locais de atuação. É importante ressaltar que quando foi solicitada a formação
de grupos, sugeriu-se que ao menos um dos membros estivesse estagiando ou trabalhando como
auxiliar de classe, garantindo dessa forma a reflexão entre o que estava sendo lido e o que é
praticado nas instituições de ensino.
Por fim, nas mesmas turmas foi utilizado o caso de ensino Produzindo textos, o qual relata a
experiência de uma professora que pediu para os alunos do terceiro ano escreverem histórias de
terror. Nesse caso, há o exemplo de um aluno que produzia ótimos textos, com uma narrativa muito
interessante. No entanto, sempre que era solicitado a ele que ajustasse o texto de algum parágrafo, o
garoto apagava o parágrafo inteiro e não o reescrevia, pois as sugestões feitas pela professora
acabavam por gerar um desestímulo nele. Daí surgiu uma importante questão: como estimular as
crianças a produzirem textos?
Ocorreram diversas propostas dos grupos de estudantes de Pedagogia quando relacionaram
este caso de ensino com suas práticas cotidianas em seus estágios e nas salas onde eram assistentes.
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Neste momento, o estudo que estávamos fazendo do livro Alfabetização e Leitura, de José Juvêncio
Barbosa (2013), foi de grande importância para pensarmos acerca da importância das práticas de
leitura desde a primeira infância e a importância dos estímulos familiares na formação de leitores e
escritores. Algumas alunas relataram suas experiências pessoais na realização da leitura doméstica
com seus filhos e como essa prática foi ou estava sendo importante nos processos de aprendizagem
da escrita dos mesmos.
Partindo destas reflexões, ocorreu o debate acerca da importância que a educação não
escolar desempenha na formação de leitores e escritores e como as práticas escolares devem estar
vinculadas ao meio social. De forma geral, os grupos entraram em acordo com a tese do autor de
que a leitura ocorre em diversos meios e plataformas em nossa sociedade, com diferentes tipos de
letras e textos com funções distintas. Com isso, houve uma rica discussão acerca dos métodos de
ensino sistemático e analítico, ou seja, o primeiro sendo tradicional e pautado na memorização e o
segundo baseado na contextualização das informações e na interpretação crítica de textos.
No estudo deste último caso, surgiram importantes debates acerca das experiências vividas
pelas alunas, pois traziam exemplos de exercícios praticados nas escolas onde estavam atuando,
abordando diferentes casos de alunos e os distintos graus de leitura e escrita textual. Foram feitas
reflexões sobre as razões que levariam à existência de graus tão diferentes de leitura e escrita entre
os alunos e se as professoras das instituições onde atuavam traziam propostas que poderiam se
relacionar com o que foi visto no texto de José Juvêncio Barbosa (2013), no qual o autor afirma a
necessidade da escola suprir esses déficits, proporcionando a leitura em diferentes plataformas
(livros, gibis, sites, jornais, entre outros).
As experiências relatadas pelas alunas foram muito interessantes, pois algumas citaram
casos nos quais as professoras das escolas onde atuavam utilizavam apenas os livros como
plataforma de aprendizagem da escrita. Outras identificaram a proximidade da prática docente nas
instituições onde atuavam com as referências teóricas que estávamos estudando no curso de
Pedagogia, pois vivenciavam atividades nas quais as crianças tinham contato com vários suportes
da língua escrita, como placas de trânsito, documentos pessoais, leitura coletiva de histórias
infantis, plataformas eletrônicas, jornais, revistas, entre outros.
Os casos de ensino também podem desempenhar importante papel, no que diz respeito às
trocas de experiências e debates acerca das soluções que poderiam ser tomadas para resolver os
problemas colocados. Na experiência que realizei com as alunas do curso de Pedagogia, a troca de
propostas para solucionar os casos de ensino se mesclavam aos relatos de vivências pessoais, o que
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foi bastante enriquecedor. Sobre a importância do uso de casos de ensino nas discussões entre
professores e estudantes no processo de formação docente, Harrington apud Maévi (2005) constata:
Os métodos de casos podem incluir leitura, análise e discussão de casos já elaborados
ou, ainda, elaboração, análise e discussão de casos relacionados a experiências
pessoais vividas em situações de ensino. As análises dos casos podem ser
desenvolvidas individualmente, a partir da resolução de questões entregues junto ao
caso. Essas questões têm o objetivo de focalizar a atenção de quem analisa o caso nos
aspectos mais importantes. Essas análises também podem ocorrer em pequenos grupos
e, em seguida, ser discutidas em grupos maiores. Além de permitir que professores
exercitem suas capacidades de análise de situações práticas de ensino, parecem
garantir acesso a ricas informações sobre processos de desenvolvimento profissional e
de construção do pensamento docente (HARRINGTON, 1999 apud MAÉVI, 2005,
p.71).

Desta forma, as vivências que tive com as alunas durante a disciplina Fundamentos da
Alfabetização dialogam com as ideias expostas na citação acima, pois os estudantes estabeleceram
importantes relações entre os casos vividos e suas experiências. A partir da leitura dos casos de
ensino, grupos menores realizaram discussões e propuseram solução em reflexões coletivas com o
grande grupo, que era a sala de forma geral. Essas experiências envolveram as alunas de forma
muito significativa, muito prática e bastante oposta a uma aula simplesmente expositiva, com
transmissão de conteúdo e sem necessidades de reflexões e tomada de decisões.
CONCLUSÕES
A partir dessas vivências, percebe-se o quão importante pode ser o uso de estudos de caso na
formação de educadores, principalmente para preparar professores e professoras iniciantes em sua
prática docente. A insegurança, tão marcante nos primeiros anos de docência, tanto em relação aos
conteúdos, quantos aos métodos e às formas como lidar com situações que envolvem problemas
emocionais e psicológicos, pode ser amenizada partir de reflexões sobre casos reais ou baseados em
acontecimentos verdadeiros.
Ao pensarmos nas dificuldades encontradas por educadores em seus primeiros anos de
profissão, percebemos a importância de uma formação continuada e da falta que faz do apoio dos
programas de formação de docentes aos iniciantes. Há uma situação que também é bastante
comum, quando professores e professoras iniciantes são alocados em sala para cobrir algum
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professor e “do nada” se vêm à frente de uma turma, muitas vezes ser ter tido tempo de preparar
aulas ou ações para aquele momento.
Essas situações comprovam a ideia de Paulo Freire de que o educador se faz na prática, é um
ser inacabado em constante aprendizado no decorrer de sua ação educadora, colocando mais uma
vez a questão: até que ponto a formação de docentes prepara de fato professores e professoras para
atuarem em sala de aula? Realmente, essa é uma longa discussão para qual não temos as respostas
concretas, mas ações como o uso de casos de ensino podem ser de extrema significância para que os
docentes se formem com cada vez mais possibilidades de sucesso em sua carreira profissional.
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Resumo
O presente trabalho aborda a importância do estudo de casos de ensino na formação de docentes, tendo
como objetivo estabelecer relações entre teorias e práticas na construção de uma aprendizagem mais
significativa. As principais referências teóricas aqui utilizadas são MIZUKAMI (1986;2000); NONO (2005)
e BARBOSA (2013). Este artigo também relata experiências vivenciadas com estudantes do curso de
Pedagogia, realizadas no segundo semestre de 2019, quando foram utilizados casos de ensino durante o
estudo da disciplina de Fundamentos da Alfabetização. Todas as vivências aqui relatadas ocorreram em uma
Instituição de Ensino Superior localizada no bairro da Lapa, na zona oeste da cidade de São Paulo. Neste
caso, a experiência foi realizada em turmas formadas apenas por estudantes do curso de Pedagogia, todas
veteranas na graduação, muitas cursando o último ou o penúltimo semestre. Essas experiências se
mostraram muito enriquecedoras, pois os casos de ensino são relatos reais, ou construídos a partir de
situações que realmente ocorreram, envolvendo problemas e situações que exigem reflexão e tomada de
decisões por parte de docentes no cotidiano escolar. Com isso, os casos de ensino são experiências
compartilhadas que podem dar suporte e oferecer segurança para estudantes de cursos de licenciatura que
estão iniciando ou prestes a iniciar suas práticas educacionais, diminuindo o desestímulo e os medos,
fazendo com que não se sintam isolados e encontrem apoio nas vivências de seus colegas de profissão. No
caso de docentes polivalentes, a questão dos conteúdos a serem ensinados, parece tomar uma proporção
ainda maior, de forma mais significativa nas disciplinas Português e Matemática, que ocupam grande parte
do currículo nos primeiros anos do Ensino fundamental.
Palavras-chave: 1; Formação de docentes; 2; Casos de ensino; 3; Alfabetização; 4; Práticas de ensino.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata-se de um relato de experiência da inserção do tema
Sustentabilidade na Unidade Curricular (UC) Didática, do curso de graduação em Ciências –
Licenciatura da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), campus Diadema. O projeto
“Sustentabilidade e Metodologias Ativas” foi desenvolvido no âmbito da curricularização da
extensão, em conformidade com a estratégia 12.7, da Meta 12, do Plano Nacional de Educação que
determina:
12.7) assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares
exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária,
orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social;
(BRASIL, 2014, n.p).

O projeto foi criado no rol de atividades do Programa de Extensão Universitária “Escolas
Sustentáveis”, que foi construído a partir de ações desenvolvidas no PIBID-Ciências (Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) do Curso de Ciências – Licenciatura, campus
Diadema, desde 2012, e no Projeto de Extensão “Estratégias de Educação Ambiental para o
Desenvolvimento de uma Escola Sustentável”, realizado em 2015 e 2016 (VIESBA-GARCIA,
CAMELO e ROSALEN, 2019).
No decorrer deste trabalho são apresentadas as considerações e o relato da experiência do
projeto desenvolvido em 2018 e 2019. A UC tem como objetivo:
[...] possibilitar ao aluno apropriar-se de conhecimentos e instrumentos que lhe
permitam exercer as ações docentes de forma autônoma e cooperativa, no âmbito do
coletivo escolar. Para tanto, faz-se necessário: 1. Conhecer e analisar o conceito e as
tendências de Didática; 2. Conhecer e analisar abordagens do processo de ensino e
aprendizagem, geralmente utilizadas nos ensinos fundamental e médio; 3. Discutir
práticas pedagógicas vivenciadas em sala de aula; 4. Conceituar e saber elaborar,
desenvolver e avaliar planos de ensino; e 5. Refletir sobre a formação continuada do
professor (UNIFESP, 2019, p. 1).

A ideia de desenvolvimento de um projeto sobre Sustentabilidade para inserção na UC
Didática surgiu a partir de uma das estratégias de ensino e avaliação adotadas na UC, o
desenvolvimento de planos de ensino/aula, concomitantemente aos estudos e experiências contínuas
do “Escolas Sustentáveis” acerca do tema. Pontua-se que não é oculto ou abstrato para ninguém que
atualmente a humanidade vive uma crise socioambiental em larga escala, com mudanças climáticas
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e ambientais ocorrendo em velocidade inédita e causando catástrofes e problemas de múltiplos
meios. O principal apontamento para esta crise são as ações antrópicas que se tornaram
exponencialmente maiores após a Revolução Industrial e, atualmente, pode-se considerar que se
tornou um grande objetivo global reverter tais quadros, cada vez piores, utilizando diversos
caminhos possíveis, de adaptação, mitigação e redução, tal qual a promoção da Educação
Ambiental e Sustentabilidade em todos os níveis do processo educativo.
Num caminho paralelo, observa-se um sucateamento da Educação, isto tendo o Brasil como
campo, devido a mudanças no currículo-base nacional sem consulta efetiva de professores e
estudantes, redução de verbas destinadas às escolas, salários defasados, escolas com pouca ou
nenhuma infraestrutura mínima, e entre outros tantos problemas o desafio das práticas pedagógicas
e do ensino em si, cada vez mais complexo num mundo globalizado (DAVID et al. 2015). Neste
cenário observa-se, também, um crescimento de estudos e práticas em Metodologias Ativas de
Ensino e Aprendizagem, ou melhor, como cunhou Anastasiou e melhor se encaixa ao escopo do
trabalho, “ensinagem” (ANASTASIOU, 1998). As metodologias ativas são, na definição de Moran
(2018, p. 4), estratégias que “[...] são centradas na participação efetiva dos estudantes na construção
do processo de aprendizagem, de forma flexível, interligada e híbrida”. As metodologias ativas
buscam permitir e promover o estudante como protagonista de sua aprendizagem, portanto,
incentivam o “envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo” (Idem
ib.).
Quanto a Sustentabilidade, o termo é deveras complexo, não pelos seus significados em si,
mas pelo caráter transformador que incumbe. Aqui não será discutida a definição mais precisa de
Sustentabilidade, a adotada a princípio é a posta por Boff, sobretudo por se aproximar da tríade foco
do projeto “Didática, Metodologias Ativas e Sustentabilidade”, assim trata-se do:
[...] conjunto dos processos e ações que se destinam a manter a vitalidade e a
integridade da Mãe Terra, a preservação dos seus ecossistemas com todos os
elementos físicos, químicos e ecológicos que possibilitam a existência e a reprodução
da vida, o atendimento das necessidades da presente e das futuras gerações, e a
continuidade, a expansão e a realização das potencialidades da civilização humana em
suas várias expressões Boff (2012, p. 14).

De posse das definições que baseiam o projeto “Sustentabilidade e Metodologias Ativas”,
pontua-se que este, por sua vez, tem como finalidade o mesmo que o objetivo da UC proporcionar
aos estudantes da UC que se apropriem de conhecimentos e instrumentos que lhes permita exercer
as ações docentes de forma autônoma e cooperativa, no âmbito do coletivo escolar, com o adendo
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de adquirir domínio sobre as principais metodologias ativas, a importância da seleção de uma
metodologia adequada ao objetivo proposto e o conhecimento básico necessário sobre
Sustentabilidade para que possa compreender a transversalidade do tema e as suas conexões entre
as mais diversas áreas do conhecimento.
RELATO DE EXPERIÊNCIA
A UC Didática foi oferecida em 2018 e 2019 no 3º termo/semestre do curso de Ciências,
Licenciatura. A UC possui carga horária com duração de 36h. Os objetivos específicos da UC são:
1. Conhecer e analisar o conceito e as tendências de Didática; 2. Conhecer e analisar abordagens do
processo de ensino e aprendizagem, geralmente utilizadas nos ensinos fundamental e médio; 3.
Discutir práticas pedagógicas vivenciadas em sala de aula; 4. Conceituar e saber elaborar,
desenvolver e avaliar planos de ensino; e 5. Refletir sobre a formação continuada do professor.
Em ambos os anos uma das atividades desenvolvidas durante a UC foi a elaboração de um
Plano de Unidade ou Plano de Aula, como parte integrante do módulo sobre Planejamento do
Professor. Antecedeu a atividade, a leitura e discussão da obra de Bacich e Moran (2018), que
versa sobre as Metodologias Ativas. Em seguida os estudantes apresentaram os planos elaborados.
Os planos elaborados em 2018 são expressos no quadro 1 e em 2019 no quadro 2.
Em relação à estrutura dos planos elaborados, todos seguiram o modelo proposto pela
docente responsável pela UC, modelo este elaborado a partir da leitura e análise da obra de Farias
(2009, p. 103-124) e Masetto (1997, p. 85-103), o modelo é composto pelos elementos a considerar
num plano de ensino/aula, a saber: 1. Identificação, composta por dados da disciplina, nome do
professor, título da atividade, duração, série, entre outras informações; 2. Objetivos, explanando o
objetivo geral e específicos, ainda sendo possível destacar objetivos de habilidades e objetivos de
atitudes; 3. Conteúdo a ser abordado; 4. Estratégias, onde pontua-se a metodologia adotada, neste
caso priorizando o uso de metodologias ativas; 5. Avaliação, reconhecendo a sua importância como
um elemento integrador e também de aprendizagem; e 6. Bibliografia.
De uma forma geral observou-se nessas duas primeiras edições do projeto que houve uma
predominância em associar Sustentabilidade às áreas correlatas ao meio ambiente, contudo, vale o
destaque para planos que conseguiram explorar os outros pilares da sustentabilidade, como o viés
econômico e social, por exemplo Plano Economia Ambiental e Plano Consumo Consciente e
Trabalho Escravo, respectivamente. Quanto ao uso de metodologias ativas, observou-se nos planos
elaborados a predominância das metodologias Sala de Aula Invertida, Aprendizagem Baseada na
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

4130

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Investigação (ABin) e Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). Tanto seleção dos temas
quanto das abordagens utilizadas serão objetos de pesquisas futuras.
Todos os planos foram elaborados levando em consideração conteúdos que são
componentes do currículo oficial, instrução que não foi dada para a atividade, e, portanto, partiu de
iniciativa e raciocínio lógico dos próprios estudantes. De uma forma geral, compreende-se que
ambas as turmas adquiriram as habilidades necessárias para o desenvolvimento de planos de
unidade/aula, bem como fizeram uso adequado e coerente das metodologias de acordo com os
temas e séries de cada plano. Embora se tenha observado certo desentendimento sobre
Sustentabilidade, isto se justifica devido as disciplinas que tratam do tema serem oferecidas em
semestres futuros e, portanto, ainda não terem sido cursadas pela maioria dos estudantes.
CONCLUSÕES
Podemos entender as Metodologias Ativas como abordagens que permitem desenvolver o
processo do aprender de forma democrática e participativa, de forma que o estudante seja o
protagonista de sua própria trajetória. O trato dessas metodologias na UC Didática e com o tema
Sustentabilidade como norteador tem mostrado um favorecimento da autonomia dos estudantes, tais
práticas tem potencial de despertar a curiosidade e estimular tomadas de decisões individuais e
coletivas, advindos das atividades essenciais da prática social e em contextos do estudante. O uso da
Sustentabilidade como tema norteador contribui para que os estudantes, futuros professores,
entendam a importância da problematização, na perspectiva de instigar o estudante mediante
problemas advindos do cotidiano da sala de aula e da própria realidade local dos seus futuros
alunos, pois assim eles têm a possibilidade de examinar, refletir e posicionar-se de forma crítica.
Percebe-se que as Metodologias Ativas associadas à Sustentabilidade se constituem como
um precioso recurso didático para uma formação crítica e reflexiva do estudante universitário. Seu
uso na UC Didática se mostra como uma prática pedagógica inovadora, favorecendo a participação
coletiva democrática e contribuindo para a aprendizagem significativa. Por fim, o uso da estratégia
de Inagaki e Hatano (1983) para discussões e trabalhos em grupo se mostrou efetivo, visto que os
planos desenvolvidos foram apresentados por todos os membros dos grupos, percebe-se certa
eficácia neste processo de ensino e aprendizagem voltada aos trabalhos grupais, evidenciando a
possibilidade da formulação de novos conhecimentos, novas práticas, da integração e de
questionamentos acerca de si e dos outros, características essenciais na formação profissional de
todo professor.
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ANEXOS
Quadro 1. Títulos dos Planos de Unidade e Planos de Aula desenvolvidos em 2018.
Ciclo do Carbono
Sustentabilidade e Energia Renovável
Arquitetura Sustentável
Sustentabilidade e Energia
Matemática e Sustentabilidade

Química Verde
O que é Sustentabilidade
Ecologia – como englobar a reciclagem?
Sustentabilidade - Preservação
Produção e consumo de energia
Compreendendo um ecossistema por um
Agrotóxicos para que?
terrário
Resíduos Sólidos e Lixo
A química envolvendo o efeito estufa
Sustentabilidade, lixo e reciclagem
O estilo de vida atual
Sustentabilidade em Projeto
O consumismo em questão
Ecologia e Sustentabilidade
Sustentabilidade em ação no dia a dia
Drogas, saúde e meio ambiente
Biopirataria
Ciências e Sustentabilidade
Coleta Seletiva
Compostagem
Energia Nuclear – sustentável?
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Quadro 2. Títulos dos Planos de Unidade e Planos de Aula desenvolvidos em 2019.
Consumo Consciente e Trabalho
Escravo
Reciclagem de óleo?
Reciclagem
Sustentabilidade e Investigação
Diferentes tipos de poluição
Científica
Preservação e Conservação
Resíduos Radioativos
Economia Ambiental
Lixo e Sustentabilidade
Ética e Sustentabilidade
Pensamento Crítico e Qualidade de Vida
Sustentabilidade
Bens e Serviços Ecossistêmicos
Química e Educação Ambiental
Preservação e cuidado de áreas verdes
Impactos ambientais
Sustentabilidade e seus aspectos
Química verde
Da fazenda a mesa
Práticas cotidianas
Consciência ambiental
Fonte: Elaborado pelos autores.

Investigando a Sustentabilidade Global

Resumo
Este trabalho apresenta um relato de experiência da inserção do tema Sustentabilidade na Unidade
Curricular (UC) Didática, do curso de graduação em Ciências – Licenciatura da Universidade Federal de
São Paulo (UNIFESP), a partir da integração desta UC com o Projeto de Extensão Escolas
Sustentáveis, no contexto da curricularização da extensão. A UC Didática foi oferecida em 2018 e 2019
no 3º termo/semestre do curso e possui 36h de carga horária. Em ambos os anos uma das atividades
desenvolvidas na UC foi a elaboração de um Plano de Unidade/Aula, como parte do módulo sobre
Planejamento do Professor, com o tema Sustentabilidade e com a utilização de Metodologias Ativas,
tendo como finalidade proporcionar aos estudantes se apropriarem de conhecimentos e instrumentos
que lhes permitam exercer as ações docentes de forma autônoma e cooperativa, com o adendo de
adquirir domínio sobre as principais metodologias ativas, a importância da seleção de uma metodologia
adequada ao objetivo proposto e o conhecimento básico necessário sobre Sustentabilidade para que
possa compreender a transversalidade do tema e as suas conexões entre as mais diversas áreas do
conhecimento. Observou-se nos planos elaborados uma predominância em associar Sustentabilidade às
áreas correlatas ao meio ambiente. Quanto ao uso de metodologias ativas, observou-se a predominância
das metodologias Sala de Aula Invertida, Aprendizagem Baseada na Investigação e Aprendizagem
Baseada em Problemas. Com o desenvolvimento do projeto percebeu-se que as Metodologias Ativas
associadas à Sustentabilidade se constituem como um precioso recurso didático para uma formação
crítica e reflexiva do estudante universitário. Seu uso na UC Didática se mostrou como uma prática
pedagógica inovadora, favorecendo a participação coletiva democrática e contribuindo para a
aprendizagem significativa.
Palavras-chave: Metodologias Ativas; Sustentabilidade; Didática.
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ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NO EXERCÍCIO DA
DOCÊNCIA
As atividades de formação continuada, marcadas pela pedagogia tecnicista desde a
reformulação dos cursos de Pedagogia no Brasil em 1969, caracterizam-se ainda hoje por resquícios
da lógica de treinamento e capacitação ao ensino via fragmentação entre quem planeja a docência e
quem a executa em sala de aula (SAVIANI, 2008). Entretanto, a partir dos anos 2000, com a nova
reformulação dos cursos de Pedagogia e as políticas de formação contínua voltadas às ações
formativas de base para a docência, consequentemente para a autoformação do professorado em
cursos superiores, tais atividades foram ampliadas, assumindo uma “generalidade que torna a
formação continuada um lugar onde todas as falhas e dificuldades encontram morada” (GALINDO;
INFORSATO, 2016, p. 473).
Neste sentido, os autores supracitados advogam, no mesmo artigo, propostas formativas
distintas e adaptadas às particularidades de cada escola, ao passo que se fortaleça o campo teórico
na construção de consensos para “atrelar a formação continuada de professores a processos de
análise de necessidades formativas” (p. 463). Assim, há pelo menos três pontos consensuais que
embasam a síntese teórico-prática em ascensão neste âmbito da pesquisa educacional: a) escola
como local privilegiado de estudo sobre a docência; b) experiências de professores em aula e
problemáticas particulares de cada escola enquanto pontos de partida às ações de formação; c)
atividades direcionadas ao desenvolvimento profissional mediante a reflexão crítica sobre a prática
docente.
Esses três pontos sintetizam o pensamento em vias de superar o tecnicismo, que aprofundou
o abismo entre a realidade escolar e as teorias pedagógicas, encontrando respaldo nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da
Educação Básica (BRASIL, 2015). Precisamente ao longo do Capítulo VI e, em destaque, nas
disposições gerais, o inciso X do parágrafo 5º do artigo 3º afirma:
“X – a compreensão da formação continuada como componente essencial da
profissionalização inspirado nos diferentes saberes e na experiência docente,
integrando-a ao cotidiano da instituição educativa, bem como ao projeto pedagógico
da instituição de educação básica” (BRASIL, 2015, p. 5).

Conforme essa linha de pensamento, é fundamental estabelecer nexos entre as práticas de
ensino das escolas e as teorias que lhes dão sustento. Prosseguindo dessa maneira, vale notar que
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quando exercitamos o cotejo, a investigação de semelhanças e diferenças na docência, o diálogo na
formação continuada, os discursos se polarizam com certa frequência. Segundo as pesquisadoras:
“[...] há duas perspectivas que se opõem e precisam ser problematizadas, são elas: o
professor como técnico-especialistas ou o professor como prático reflexivo que analisa
e problematiza a sua própria ação (GASPARELO; SCHNECKENBERG, 2017, p.
1121).

A partir dessa polarização na relação com a formação continuada, podemos deduzir que,
quando a continuidade está na interconexão entre a formação antes e durante o exercício da
docência, nas causas e consequências pedagógicas as quais se imbricam quando somos professores,
orientadores ou coordenadores; quando a continuidade está no ato educativo discutido e repensado,
enfim, há desenvolvimento profissional. Por outro lado, se a continuidade é mera reprodução de
conhecimento estático, porque dissociada do trabalho pedagógico e das práticas de ensino que
ganham vida na escola, tem-se a estagnação do desenvolvimento profissional; uma vez que falta a
dinâmica da realidade escolar no conteúdo das atividades formativas e o pensamento, por isso, não
se movimenta. Dessa maneira, conclui-se que o professor técnico-especialista corresponde à última
perspectiva de formação continuada, enquanto o professor prático-reflexivo relaciona-se com a
primeira.
Advogamos que a formação continuada deve servir à superação das dificuldades enfrentadas
nas práticas docentes de cada escola, efetivando-se no acompanhamento da aula como unidade
mínima do processo de ensino e aprendizagem. A partir daí, o coordenador pedagógico organiza a
formação com o envolvimento de todos os atores escolares (AQUINO; FREIRE, 2018).
Neste ínterim, cabe uma ressalva. Nas escolas onde trabalhamos, o cargo de especialista em
educação básica, considerado outras vezes como coordenador pedagógico, assume as funções de
supervisão pedagógica e orientação educacional. Essas nomenclaturas entrelaçam-se por todo o país
e pelas teorias da educação, por vezes se confundem, mas neste artigo iremos nos ater à orientação
educacional em si, muito embora ela não se dissocie do trabalho coletivo constantemente referido à
coordenação pedagógica. Posto que o psiquismo desenvolve-se mediante interposições sociais
intencionalmente educativas (MARTINS, 2011), garantindo construção de conhecimentos sobre a
prática realizada, o trabalho coletivo é indispensável às atividades formativas que visam o
desenvolvimento profissional.
Quanto às perspectivas que se opõem na formação continuada, por sabermos que as escolas
públicas são dinamizadas pelas contradições sociais e, por isso, não admitem tipos puros, na escola
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real e cotidiana a postura técnico-especialista se mistura com a prático-reflexiva, gerando atitudes
novas e igualmente contraditórias na docência, inclusive como superação de conflitos que os
trabalhos coletivos de formação venham a expor. A orientação educacional dedica-se à superação
desses impasses sobre ser professor. Ela pode, conforme afirma Vasconcellos:
“[...] ajudar no delicado processo de hermenêutica existencial, de interpretação dos
acontecimentos e de produção de sentido para o trabalho (ajudar a ressignificar as
opções feitas), para os conteúdos, para o estudo e, no limite, para a vida”
(VASCONCELLOS, 2019, p. 109-110).

Destarte, esta pesquisa se fundamenta na possibilidade do professor estudar os sentidos que
dá para as próprias aulas, construindo conhecimentos mediante a escrita de casos de ensino. Para
tanto, é preciso conhecer os casos, examiná-los e orientar a elaboração de uma narrativa que
explicite relações de ensino e aprendizagem a partir das aulas dos professores participantes da
pesquisa, da prática docente de cada um.
Diante da síntese teórico-metodológica construída em torno da formação continuada no
Brasil, os casos de ensino podem contribuir para o exercício da orientação educacional direcionada
ao desenvolvimento profissional da docência. Uma vez situados na realidade concreta das escolas e
das aulas, eles têm demonstrado servir à reflexão crítica sobre as práticas de ensino, como veremos
a seguir.
DO PRATICISMO À PRÁXIS DOCENTE: NARRATIVAS EM DESENVOLVIMENTO
Narrar sobre a prática em sala de aula, falar sobre o ensino é o ponto de partida para a
reflexão docente. O professor que não comenta sobre o trabalho que desenvolve dificilmente se
enxerga como sujeito do processo de ensino e aprendizagem, pois não oportuniza ao outro que lhe
veja como alguém instigado pela docência.
Sobretudo no contexto da educação escolar, em que os estudantes são compartilhados pelos
professores, os quais, por sua vez, mudam ao longo dos anos letivos ou dos horários em um único
dia; nesse contexto, o professor é sempre o outro. Mesmo quando ele não se subjetiva como docente
na própria fala, será objetivado como tal pelos estudantes. Porém isso não garante que ele se
identifique com a docência e dela seja sujeito, porque essa identidade advém do reconhecimento de
seus pares sobre o trabalho que realiza. Como saberão de sua prática de ensino se você não conta?
É possível supor o ensino do professor, contudo: tanto pelas percepções dos estudantes,
quanto pela postura do indivíduo na escola. É possível julgar, a partir de uma visão reprodutivista
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da docência que desconsidera o professor como sujeito o qual elabora, intencionalmente, as práticas
de ensino. Portanto, posso parecer professor sem afirmar que sou, sem demonstrar preocupações
com a docência, a depender de quem me leia. Posso, inclusive, ter convicção de que sou professor,
com base na aparência do trabalho que desenvolvo em sala de aula, sobre o qual não me disponho a
pensar. Porém, isso não significa ser sujeito da prática de ensino, ser docente de fato.
O ponto de partida à subjetivação da docência e seu consequente desenvolvimento
profissional é o relato do professor sobre o ensino que realiza. Ao considerarmos que o sujeito se
constitui na coletividade, entretanto, essa narrativa docente é permeada por noções intersubjetivas,
por palavras que pegamos emprestado dos nossos pares na descrição de suas atividades. Assim, não
há relato que diga apenas sobre o sujeito que o enuncia, pois ele sempre ecoará outros discursos,
mesmo que implicitamente (BAKHTIN, 2011). A fim de explicitar esses discursos através da
narrativa como metodologia de ensino e pesquisa, é preciso atentar para o fato de que o caráter
formativo de tal narrativa “somente ocorrerá se se superar o forte apelo individual que carrega”
(PIMENTA; LIMA, 2017, p. 121).
Os casos de ensino visam transpor as vivências individuais dos professores, ao mesmo
tempo em que nelas se embasam, tendo como pano de fundo aspectos cotidianos de uma aula ou
escola real. São formas de acúmulo e compartilhamento de conhecimentos advindos da prática, de
modo semelhante às narrativas profissionais de advogados e médicos, por exemplo, que servem
como casos de estudo. De modo a serem estudados por outros professores que não vivenciaram a
experiência relatada:
A elaboração de um caso de ensino requer a descrição detalhada de uma situação
escolar, com a apresentação de dados que ofereçam um quadro completo do contexto
onde se desenvolveu a ação e dos personagens envolvidos (NONO; MIZUKAMI,
2002b, p. 120).

Antes da elaboração de casos, porém, é primordial o exame de outros que já existam, para
que se conheça a estrutura geral da narrativa de cunho pedagógico, bem como se exercite a fala e o
pensamento na sua abordagem. Com os métodos de casos, inclui-se “leitura, análise e discussão de
casos já elaborados ou, ainda, elaboração, análise e discussão de casos relacionados com
experiências pessoais vividas em situações de ensino” (NONO; MIZUKAMI, 2002a, p. 74). Deste
modo se inicia a reflexão sobre a própria prática docente, tomada como referência na análise de
práticas de ensino outras. Os métodos de casos são pontapés para o surgimento de abstrações acerca
do ensino que o professor desenvolve. Neste sentido, conforme Rodrigues et al. (2017, p. 22), é
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importante selecionarmos “casos de ensino próximos da realidade dos participantes” para que os
examinem e discutam com maior propriedade. De volta à elaboração de casos, afirmam:
O que caracteriza um caso e o distingue de outras diferentes narrativas são as questões
reflexivas e indagadoras colocadas ao final da leitura. Tais questões, preparadas para
a finalidade que se quer abordar o caso, são fundamentais para o processo reflexivo e a
formação dos docentes envolvidos (RODRIGUES et al., 2017, p. 22).

Optamos pela escrita de casos de ensino como atividade central deste trabalho, o que não
exclui as atividades de leitura, análise e discussão, fundamentais à sua elaboração. Destarte, o
processo de construção da narrativa deve expor relações e sentimentos que culminem em uma
situação tensa a ser aliviada pedagogicamente (NONO; MIZUKAMI, 2002a), seguida de
questionamentos que ampliem as possibilidades de resolução da tensão ou estruturada de modo a
dialogar com diversas perspectivas teórico-metodológicas. Dessa maneira os casos de ensino
tornam-se verdadeiros instrumentos de discussão e reflexão da prática docente.
Segundo Shulman (1986, 1987), há três tipos de conhecimento centrais ao desenvolvimento
profissional do ensino: a) conhecimento de conteúdo específico, referente a uma determinada área
de estudo, que por si só não garante a aprendizagem dos estudantes; b) conhecimento pedagógico
geral, relativo aos saberes em torno do processo de ensino e aprendizagem; c) conhecimento
pedagógico do conteúdo, o qual consiste em uma síntese dialética dos tipos citados anteriormente,
que supera seus aspectos considerados de forma isolada. Neste sentido, o desenvolvimento
profissional da docência se dá na capacidade cada vez mais acurada do professor “transformar o
conhecimento que possui do conteúdo em formas eficazes de ação pedagógica” (RODRIGUES et
al., 2017, p. 22).
É no processo de síntese dialética entre os conhecimentos de conteúdo específico e
pedagógico geral que a orientação educacional deve atuar, conforme a proposta deste trabalho.
Mediante a escrita de narrativas em que o professor objetiva a prática de ensino aos seus pares,
tendo em vista a reflexão crítica e intersubjetiva para profissionalizar a docência, constrói-se o
conhecimento pedagógico do conteúdo. Assim, concebemos a formação continuada como um
momento de protagonismo e práxis dos professores, em benefício de seu desenvolvimento
profissional.
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Resumo
A formação continuada de professores aponta para a necessidade do desenvolvimento profissional
docente, diante do desafio de superar o reprodutivismo gerado pela racionalidade técnica nas práticas
de ensino. Neste sentido, como a orientação educacional pode promover a profissionalização da
docência? Esta pesquisa objetiva acompanhar o desenvolvimento profissional de professores durante
um ano letivo, em uma escola estadual de Minas Gerais, em meio a práticas de orientação educacional.
Para tanto, no bojo da pesquisa narrativa, adotamos a escrita de casos de ensino como metodologia de
estudo sobre a prática docente, a fim de requalificá-la enquanto profissão. Induzimos à escrita de
narrativas específicas, acerca de episódios que explicitam a relação viva entre ensino e aprendizagem,
que salta aos olhos ao longo das aulas, expondo o caráter pedagógico e intencional da docência na
enformação dos registros cotidianos, feitos pelos professores participantes da pesquisa. Assim,
pretendemos acompanhar o desenvolvimento profissional docente mediante a aproximação das
práticas de ensino narradas com as teorias que lhes embasam e a resolução de problemas pedagógicos,
nas dimensões da fala, escuta, leitura e escrita dos sujeitos, em encontros de exame de casos de ensino e
discussão do processo de escrita. Como resultados prévios, pesquisas acadêmicas ratificam o exame e a
escrita de casos de ensino como práticas de profissionalização da docência. Resta-nos saber de sua
efetividade no exercício da orientação educacional: quais são as formas mais adequadas à formulação de
tais narrativas? Formas que ampliem as perspectivas dos casos de ensino, no sentido de alcançarem os
mais diversos olhares e práticas docentes.
Palavras-chave: casos de ensino; orientação educacional; formação continuada; docência; pesquisa
narrativa.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
As metodologias ativas sendo introduzidas gradativamente no contexto escolar, sendo que
“estão cada vez mais na pauta de discussão de eventos, encontros e materiais publicados na área de
educação”. (CUNHA et al, 2018, p. 17). Entendemos que o cenário atual emerge inovação no
processo de ensino e aprendizagem, pois “nunca se falou tanto em inovar processos educacionais,
rever práticas, formar professores para uma educação transformadora e considerar os estudantes
como protagonistas, desenvolvendo sua autonomia no decorrer da escolaridade”. (CUNHA et al,
2018, p. 17).
O principal objetivo do modelo de ensino dentro das premissas de uma metodologia ativa é
incentivar os alunos para que aprendam de forma autônoma e participativa a partir de situações e
problemas. A ideia principal é que o estudante esteja no centro do processo de aprendizagem em
uma participação efetiva, sendo o responsável pela construção do conhecimento.
As metodologias ativas são pontos de partida para avançar para processos mais avançados
de reflexão, de integração cognitiva e de reelaboração de novas práticas. Teóricos como Dewey
(1950), Rogers (1973), Novack (1999) e Freire (2009), salientam a importância de promover
processos de aprendizagem com foco no aluno de forma dialógica e motivadora, superando a
educação bancária tradicional.
Galleli (2017, p. 22) salienta que “articular a noção de competências com desafios
socioambientais impostos às organizações ainda constitui um campo a ser explorado no mundo
acadêmico e um universo de problemas, paradoxos e ambiguidade” no cenário atual. A partir deste
viés, entendemos que a mudança precisa contemplar, além das universidades, a sociedade,
abrangendo o contexto empresarial e educacional.
Neste sentido, o objetivo deste trabalho é socializar as práticas pedagógicas sobre a temática
de sustentabilidade, a partir das metodologias ativas de aprendizagem, em dois contextos: 1 –
Educação Básica (em uma turma de Educação Infantil/Pré-Escola, através da metodologia de Ilhas
Interdisciplinares de Racionalidade) e; 2 – Ensino Superior (em uma turma de Graduação no Curso
de Administração de Empresas, através da metodologia de Sala de Aula Invertida).
A metodologia da sala de aula invertida “consiste na inversão das ações que ocorrem em
sala de aula e foradela” (SCHENEIDERS, 2018, p. 7). Esta metodologia considera a discussão, a
compreensão e a assimilação do conteúdo como objetivos centrais da interação ensino e
aprendizagem protagonizados pelo estudante, em que o professor atua como mediador e orientador
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do processo de aprendizagem, onde os construtos teóricos referentes aos conteúdos abordados,
passariam a ocorrer preferencialmente fora da sala de aula. (SCHENEIDERS, 2018).
Neste caso, os recursos e materiais devem ser disponibilizados pelo professor com
antecedência, para que o estudante possa interagir, conhecer e entender os conteúdos que serão
objeto de estudo.
A sala de aula invertida é uma modalidade de e-learning na qual o conteúdo e as
instruções são estudados on-line antes de o aluno frequentar a sala de aula, que agora
passa a ser o local para trabalhar os conteúdos já estudados, realizando atividades
práticas como resolução de problemas e projetos, discussão em grupo, laboratórios
etc. (VALENTE, 2014, p. 10).

O estudante passa a ser o protagonista do aprendizado e atuar ativamente no processo,
enquanto que o professor passa a atuar mais próximo, assumindo uma postura de orientação e
mediação na construção do conhecimento na busca por indícios de aprendizagem significativa.
A metodologia das Ilhas Interdisciplinares de Racionalidade (IIR) é uma metodologia por
projetos que tem como foco principal a Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT), que foi
criada pelo belga Gerard Fourez. O autor defende que esta metodologia favorece o desenvolvimento
de inúmeras habilidades, entre elas:
[...] autonomia (possibilidade de negociar suas decisões perante as pressões naturais e
sociais), uma certa capacidade de comunicar (encontrar maneiras de dizer), um
relativo domínio e responsabilidade, frente a uma situação concreta (FOUREZ, 1997,
p. 62).

Além disso, a promoção da ACT surge da necessidade de desenvolver relações mais
profundas entre saberes escolares, ciência e tecnologia. O seu objetivo é formar o estudante de
modo que utilize os saberes científicos na prática da vida cotidiana, através de um ensino que
contemple questionamentos, reflexões e a participação em decisões. (LUCCHESI, 2010, p. 29).
METODOLOGIA
Este texto busca destacar as potencialidades das metodologias ativas de aprendizagem (Ilhas
Interdisciplinares de Racionalidade e Sala de Aula Invertida), a partir da discussão e socialização
das práticas pedagógicas desenvolvidas sobre a temática de sustentabilidade no âmbito da Educação
Básica e Ensino Superior.
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No contexto do Ensino Superior, através da metodologia de Sala de Aula Invertida, o tema
foi trabalhado no Curso de Graduação em Administração de Empresas, com uma turma de 13
alunos de instituição de ensino privada, do município de Sarandi/RS. Na Educação Básica, através
da metodologia de Ilhas Interdisciplinares de Racionalidade, com uma turma de 22 alunos da PréEscola da Educação Infantil de uma instituição de ensino pública, do município de São Gabriel/RS.
Trata-se de pesquisa de natureza qualitativa, exploratória quanto aos objetivos, utilizando-se
da pesquisa participante quanto aos procedimentos técnicos. Qualitativas, segundo Malheiros
(2011), buscam compreender os fenômenos pela ótica dos sujeitos, partindo do pressuposto que
nem tudo é quantificável e que as relações dos sujeitos com o meio são singulares, portanto,
demanda uma análise profunda e individualizada.
No contexto da pesquisa exploratória, se propõe a expandir o conhecimento sobre um tema
ou assunto, buscando tornar as questões mais explícitas, na construção de hipóteses.
(MALHEIROS, 2011). Esta pesquisa caracteriza como técnica metodológica participante, porque os
pesquisadores estiveram envolvidos em todo o processo, do planejamento, a aplicação e avaliação.
Brandão e Streck (2006) afirmam que a pesquisa participante se reinventa através de novas
metodologias, experiências antigas e novas a fim de “colocar o conhecimento social, obtido através
de conhecimentos científicos, a serviço de alguma forma de ação social transformadora”, que alinha
aos pressupostos desta investigação. (BRANDÃO; STRECK, 2006, p.10).
SALA DE AULA INVERTIDA NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS
A metodologia da Sala de Aula Invertida permite que professor e estudantes trabalharem de
forma interativa. O professor tem o papel de mediar e orientar as discussões coletivas e individuais
na busca de alternativas viáveis para a construção do conhecimento com mais significados,
buscando priorizar a visualização das relações com outras áreas do saber, em uma perspectiva
interdisciplinar, considerando os saberes científicos e sociais. Já o estudante, se encontra como
protagonista da construção do conhecimento, valorizando e despertando suas habilidades
investigativas dentro de trabalhos individuais e coletivos. Scheneiders (2018, p.7) confirma:
Nessa abordagem, tanto o professor quanto o estudante devem mudar de postura. O
estudante deixa de ser um expectador e passa a atuar ativamente, tornando-se o
protagonista do seu aprendizado. Já o professor sai do palco, deixa de atuar como
palestrante e se posiciona próximo ao aluno, auxiliando-o no processo de
aprendizagem, assumindo uma postura de orientador e tutor.
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A aplicação da atividade, seguindo os preceitos desta metodologia, ocorreu na execução da
disciplina de Gestão Estratégica de Pessoas, com a seguinte sequência:
1 – Realização de debates em sala de aula sobre a sustentabilidade ambiental, com foco no
âmbito empresarial (nível introdutório), sobre ações ecologicamente corretas, que priorizem a
conservação e preservação do meio ambiente.
2 – Material de apoio, com a disponibilização de artigos científicos e vídeos para
apropriação do conteúdo a ser realizado em casa.
3 – Discussões gerais, dos meses de março a junho/2019, no início de cada aula, com a
interação do material disponibilizado, priorizando a relação entre científico e social.
4 – Discussão final, com duração de um período de aula, com interação dialógica entre
estudantes e professor, relacionando a parte teórica à prática vivenciada nas empresas.
A atividade foi enriquecedora da temática em evidência e foi possível perceber a progressão
conceitual, elencando a importância necessária para ações voltadas a sustentabilidade empresarial
contemporânea. Assim, o momento final de discussão e troca de saberes, embasado nos estudos
realizados em casa e a vivência cotidiana, contribuiu nessa avaliação positiva.
ILHAS INTERDISCIPLINARES DE RACIONALIDADE (IIR) NA PRÉ-ESCOLA DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
As IIR têm como objetivo propor uma metodologia de trabalho interdisciplinar adaptada ao
contexto escolar. Suas contribuições incluem a capacitação de professores para trabalhos por
projetos interdisciplinares com a promoção da Alfabetização Cientifica. É uma metodologia que
possibilita flexibilidade ao professor, pois se constitui em oito etapas, auxiliando o professor para se
organizar, mas deixando-o livre para aprofundar ou suprimir etapas conforme a necessidade
(FOUREZ,1997).
Nesta perspectiva foi desenvolvido o projeto “Educação Ambiental: primeiros passos na
Educação Infantil’, com o objetivo de proporcionar o conhecimento e a conscientização dos alunos
da Educação Infantil sobre temas que envolvam o meio ambiente e cidadania, desenvolvendo a
construção de atitudes de reciclagem de lixo e preservação da natureza. Em anexo, segue a síntese
da IIR desenvolvida (Quadro 1).
Ao final do desenvolvimento do projeto foi solicitado aos pais dos alunos que respondessem
uma avaliação sobre a participação de seus filhos no projeto, com questões relacionadas a
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observação de mudança de atitudes e hábitos das crianças, há possíveis comentários sobre as aulas e
da participação das crianças no projeto.
Durante as aulas foi possível observar que a turma se identificou com a temática e tiveram
um envolvimento significativo na realização das atividades. Nos momentos de coleta de materiais,
destaca-se que todos os alunos trouxeram tampinhas, lixo eletrônico e óleo de cozinha,
demonstrando preocupação com o meio ambiente, tornando-se protagonista na construção de
conhecimentos e em sua formação cidadã.
As premissas iniciais da professora sobre o projeto foram confirmadas nas avaliações dos
pais, que evidenciaram a relevância das atividades desenvolvidas para os alunos e suas famílias,
como pode ser observado nos relatos abaixo:
1 – Pai do Aluno 1: “Apesar que a gente já reutiliza lixo orgânico para fim de adubo, agora
com ele estamos aprendendo a reutilizar outros lixos” (Pai do aluno 1).
2 – Mãe do Aluno 2: “Comentou muito feliz, que adora sabe o local correto para o descarte
de tampinhas e CDs, que foi o que ela mais juntou” (Mãe da aluna 2)
3 – Mãe do Aluno 3: “Sim, minha filha sempre fala que não podemos colocar óleo na pia,
pois entope os canos e vai poluir o rio e matar todos os peixes” (Mãe da aluna 3)
Nos relatos pode observar que a construção da aprendizagem perpassou os muros da escola,
promovendo uma alfabetização científica de forma coletiva, com o empoderamento dos estudantes
e a multiplicação em suas famílias.
CONCLUSÕES
A partir da execução das atividades descritas, com a posterior avaliação das ações, percebese indícios da aprendizagem significativa, devido as mudanças conceituais perceptível nas ações e
nos discursos dos alunos. Com isso é possível afirmar que as metodologias ativas de aprendizagem,
como atividades educacionais contemporâneas, constituem como tendência inovadora e emergente
para o contexto da educação formal.
Seguindo a base conceitual deste texto, na ênfase a temática da sustentabilidade, percebe-se
sua relevância, independente do lugar que se encontra o aluno (Educação Básica ou Ensino
Superior). Porém, não restringe conhecer e compreender o conceito, mas buscar alternativas de

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

4146

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

aplicação na resolução de problemas no contexto social, promovendo a conscientização teórica e
prática.
Desta forma, enfatiza-se a promoção da Alfabetização Científica como mecanismo para
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, que disponibiliza conhecimentos
científicos suficientes para que o sujeito consiga interpretar fenômenos (sociais, culturais e/ou
ambientais), para posterior resolução dos problemas de sua realidade.
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ANEXO
Quadro 1. Síntese das atividades desenvolvidas em uma turma de pré-escola, durante aplicação de uma Ilha
Interdisciplinar de Racionalidade, acerca da temática de reciclagem e cuidados com a água.
ETAPA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Zero:

Considerando necessidade de iniciar na infância o processo de educação

Momento de organizar a IIR cientifica, visto que as crianças são agentes de transformação na
Definição

do

levantamento

tema
de

e sociedade e através de atividades escolares eles podem colaborar para a

recursos mudança de hábitos e atitudes, levantou-se a temática: Reciclagem e

disponíveis

cuidados com a água.

1-Clichê:

Ocorreu com a utilização de literatura infantil sobre água, meio

Levantamento das concepções, ambiente e reciclagem de lixo, desta forma buscando aproximar do
interesses e curiosidades dos universo das crianças com a contação de histórias problemáticas
estudantes sobre o tema.

ambientais do seu contexto.

2-Panorama Espontâneo:
Momento organização das ideias
levantadas na primeira etapa e
definir o que será investigado
(caixas-pretas)
3-Consulta a Especialistas:
Buscar

pessoas

que

possam

auxiliar na obtenção de soluções.
4-Indo a Campo:
Complementar

informações

obtidas com pesquisas sobre
assuntos específicos

Ficou definido que os estudantes iriam coletar junto as suas famílias
lixo eletrônico, tampinhas de garrafa e óleo de cozinha usado para ser
levado para reciclagem, e esta ação disseminada na Mostra pedagógica
da escola como produto final.
Neste momento foi convidada uma química para ser entrevistada pelos
alunos.
Com o auxílio de vídeos interativos foram abordadas as temáticas do
lixo eletrônico e seus impactos no ambiente, especialmente nos aterros;
também conheceram o artista Vick Muniz e suas obras.
A abertura das caixas pretas ocorreu com teatro da patrulha da água e

5-Abertura de caixas-pretas com aula passeio para coleta de resíduos, oportunizando a vivencia do
ajuda

processo de seleção de lixo. Saída a campo para coletar elementos da
natureza e criar obras de arte com eles.

6-Esquema Global:
Realização

de

uma

síntese Construção de mandalas com elementos da natureza e rodinhas de

parcial do que já foi feito e o que conversas sobre as atividades desenvolvidas.
ainda falta fazer
7-Abertura de caixas-pretas sem Nesta etapa os assuntos trabalhados ao longo do projeto foram divididos
a ajuda de especialistas

entre os alunos para serem apresentados para a comunidade escolar.
Passeio até o ponto de entrega de lixo eletrônico, óleo de cozinha e

8-Síntese da IIR

tampinhas de garrafa. Apresentação do projeto na Mostra Pedagógica da
escola para a comunidade escolar.
Fonte: Autores, 2020.
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Resumo
A sustentabilidade é um tema de relevância em diferentes contextos, pertinente no âmbito escolar,
empresarial e demais setores da sociedade, uma vez que objetiva buscar por alternativas ecologicamente
corretas, economicamente viáveis, socialmente justas e culturalmente diversas. Concentra-se em
transformar ações coletivas no âmbito social a fim de proporcionar uma vida sustentável, atendendo as
necessidades atuais e garantindo o futuro das gerações. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é
socializar as práticas pedagógicas sobre a temática de sustentabilidade, a partir das metodologias ativas
de aprendizagem, em dois contextos: 1 – Educação Básica (em uma turma de Educação Infantil,
através da metodologia de Ilhas Interdisciplinares de Racionalidade) e; 2 – Ensino Superior (em uma
turma de Graduação no Curso de Administração de Empresas, através da metodologia de Sala de Aula
Invertida). Considera-se a necessidade de uma abordagem sobre sustentabilidade na administração de
empresas, a fim de proporcionar um olhar para a sustentabilidade ambiental com enfoque na gestão
empresarial. No contexto da Educação Infantil, por tratar-se da primeira etapa da Educação Básica,
obrigatória no contexto da legislação brasileira, no intuito de despertar uma consciência pela
preservação do meio ambiente no início da vida escolar. Os resultados indicam que as metodologias
ativas são importantes estratégias pedagógicas, tornando a construção do conhecimento coletiva e os
alunos protagonistas de suas aprendizagens. Assim também, foi possível estabelecer relações entre
escola, sociedade e universidade, com o contexto do meio ambiente, contribuindo na tomada de
decisões e ações conscientes dos estudantes.
Palavras-chave: Metodologias Ativas; Sustentabilidade; Educação Básica; Ensino Superior.
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INTRODUÇÃO
A formação continuada deve ser compreendida como processo, que busca possibilitar a
atualização e/ou a construção de novos conhecimentos, e, principalmente, ser compreendida como
exercício meditativo acerca do saber e fazer pedagógico na escola e outros espaços educativos
(LIMA; MOURA, 2018). Aos professores da educação

básica, ela se apresenta como conquista

social definida em política pública como um direito, a formação para a cidadania e para a
emancipação dos cidadãos, concebendo desse modo, a educação como direito e a centralidade do
trabalho docente como práxis (HONÓRIO et al, 2017). Esse processo é também um constructo no
âmbito das diretrizes, sendo que
[...] as políticas de formação de professores ganharam força e visibilidade nas últimas
décadas em decorrência da concepção de que representam uma ação fundamental para
a melhoria da educação básica. Desde 2007, a partir do lançamento do Plano de
Desenvolvimento da Educação e do Plano de Metas Compromisso Todos pela
Educação (Decreto nº 6.094/2007), o Ministério da Educação (MEC) e a Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) [...] Foram focos desses
investimentos a formação inicial e a formação continuada, nas modalidades presencial
e a distância (BARBOSA; FERNANDES, p.15, 2017).

Sabendo-se que a formação inicial não é suficiente para atender a complexidade e a
dinâmica do processo de ensino e aprendizagem, as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)
também dedicam atenção à formação continuada (HONÓRIO et al, 2017). Essa atualização nas
diretrizes vinculadas às políticas públicas educacionais, demonstra que a formação continuada
persiste sob foco contínuo na educação básica. Esse documento curricular, assim como a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), estimula a incorporação das Tecnologias Digitais da
Informação e Comunicação (TDIC) e as metodologias ativas, estimando-as como elementos
integráveis ao fazer pedagógico. Seja como uma aquisição de classe, um direito adquirido ou,
simplesmente mera tarefa para alguns, a formação continuada em serviço pode alicerçar-se na
experiência das trocas coletivas de conhecimentos e compartilhamento de vivências dentro de uma
comunidade escolar.
É oportuno observar que o compartilhamento de conhecimentos é fundamental para a
sobrevivência e o desenvolvimento das organizações – entendidas aqui como qualquer conjunto de
pessoas unidas pelo alcance de objetivos em comum. E esse compartilhamento é também
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fundamental para as organizações educacionais, tais como escolas, universidades, grupos de estudos
e pesquisas (IMBERNÓN; SHIGUNOV; DA SILVA, 2020).
Imbernón, Shigunov e da Silva (2020), mencionam que, relativamente à formação
continuada de professores, cabe atenção à gênese dos conhecimentos e suas formas de
compartilhamento, bem como “ [...] ao conceito de comunidade e às características associadas às
comunidades formativa, de aprendizagem e de prática; e à utilização de comunidades de
prática junto à formação continuada de professores” (IMBERNÓN; SHIGUNOV; DA SILVA,
p.164, 2020).
Pelo fato de entendermos que as metodologias ativas são processos que efetivamente
precisam ser discutidos, entendidos e, sobretudo, praticados, ponderamos que a tentativa de as
instrumentalizar junto aos professores na formação continuada, intencionou erigir a construção de
uma Comunidade de Prática (CP).
Rech (2017) argumenta que a formação contínua é necessária, pois os professores
atualmente enfrentam desafios diferentes de outros tempos. As mudanças sociais e os avanços
tecnológicos exigem novos perfis do profissionais da educação. As práticas não mais limitam-se a
informações obtidas em sites de busca. Atualmente é necessário que o professor lide com a
informação, transformando-a em conhecimento e saber, além do que, a produção e disseminação do
conhecimento tornam-se cada vez mais velozes. É nesse ínterim que as metodologias ativas poderão
se fortalecer como processos auxiliares nessas novas formas de aprendizagem docente.
Metodologias ativas são um vasto conjunto de processos que visam tornar o estudante
protagonista em seu processo de aprendizagem, possibilitando ao mesmo, a tomada de decisões ao
longo da construção de seus conhecimentos. Aos professores, cabe a posição de mentores ou
mediadores na prática. Elas aportaram nos cenários acadêmicos a partir das Ciências Biomédicas e
se irradiam para a educação, entre outras áreas do conhecimento, sendo erroneamente mencionadas
como inovação. Segundo Paiva et al (2016), as metodologias possuem uma preocupação em
comum, mas não são uniformes do ponto de vista dos pressupostos teóricos e metodológicos.
Abrangem diferentes modelos e estratégias para sua operacionalização, constituindo alternativas
para o processo de ensino aprendizagem, com diversos benefícios e desafios, nos diferentes níveis
educacionais.
Aqui se intersectam as concepções de Comunidade de Prática e as metodologias ativas.
Como nos ensinam Imbernón, Shigunov e da Silva (2020), as CP não são formalmente
hierarquizadas, são informais e o status dos participantes é condicionado ao conhecimento detido
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sobre um assunto. Assim, houve na escola a intenção de erigir uma CP baseada em metodologias
ativas, que deveria reverberar nas salas de aula, em esforços na articulação de intervenções
pedagógicas necessárias à superação de defasagens de aprendizagem. Isto porque, em sentido
oposto, as diretrizes educacionais não trazem informações sobre como essas metodologias podem se
materializar nas escolas. Na atualidade, para essa apropriação ocorrer, é preciso um investimento
em formação financeiramente inatingível a muitos professores da educação básica pública, entre
outros requisitos.
Diante do exposto, este trabalho tem o objetivo de apresentar a repercussão de uma
formação continuada alinhada à proposta das metodologias ativas, realizada com professores da
educação básica. O evento ocorreu em uma escola pública da região metropolitana de Cuiabá, no
ano letivo de 2019.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho é o recorte de uma observação participante em curso na educação básica. A
formação continuada ocorreu de abril a outubro do ano de 2019, em uma escola situada na região
central da capital cuiabana. A referida escola possui menos de duzentos e cinquenta alunos
regularmente matriculados, sendo considerada de pequeno porte de acordo com os parâmetros do
órgão gestor de educação estadual. São lotados na unidade, vinte e seis professores, entre
contratados e efetivos. Destes, treze docentes participaram regularmente do Projeto de Formação
Continuada Da/Na Escola, viabilizado por uma parceria entre SEDUC/MT e o Centro de Formação
e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de Mato Grosso (CEFAPRO). Entre o
final de maio e o início do mês de agosto do referido ano, foi deflagrada a greve dos profissionais
da educação do Estado de Mato Grosso, acarretando uma ruptura polissêmica na continuidade do
ano letivo. No retorno da greve, houve uma transição na coordenação pedagógica, onde a autora
deste trabalho assumiu a função e a condução da formação continuada.
Houve uma readequação no projeto de formação, chancelada pelo CEFAPRO e, assim, as
metodologias ativas passaram a ter ênfase nesses estudos. Buscando transcender a teoria, antes do
encerramento da formação continuada em 07/10/2019, aconteceu na escola, uma oficina de prática
de rotação por estações com doze cursistas presentes. Essa prática teve o intuito de instrumentalizar
os professores para a articulação de planos de intervenção junto às suas turmas.
A prática propriamente dita foi precedida por apontamentos conceituais ao quadro branco e,
depois, os professores foram instados a formar quatro grupos. Esses grupos se revezaram em
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“quatro estações” de atividades organizadas na sala de aula. Um determinado intervalo de tempo foi
o parâmetro para o revezamento. Em duas delas, os professores utilizaram seus smartphones para a
realização de atividades online. Paralelamente, a formadora interagia com os docentes e os
esclarecia sobre formas alternativas de se trabalhar online no ambiente de contingência de rede das
escolas. Não foi apenas uma oficina para demostrar modos de operacionalização, mas para inspirálos a perceberem os diferentes padrões de aptidão para a aprendizagem existentes em uma mesma
sala de aula e, contígua a isso, a premente necessidade de personalização do ensino subjacente ao
processo.
Na conclusão da oficina, foram instruídos a elaborar planos de intervenção baseados na
rotação por estações. Esses planos poderiam ser interdisciplinares, multidisciplinares e/ou
transdisciplinares, segundo o critério pessoal de escolha deles.
Após essa etapa, sete participantes responderam voluntariamente a um questionário
avaliativo sobre as metodologias ativas e a oficina de rotação por estações. Tal questionário
semiestruturado continha quatro questões, que versavam sobre: possibilidade de construir plano de
intervenção baseado em rotação por estações; a assimilação do conceito básico de metodologia
ativa pelos cursistas; sugestões para a formação continuada do ano letivo seguinte.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Dentre os treze professores cursistas, apenas sete responderam ao questionário.
Todos os respondentes assinalaram que se sentiram respaldados para articular um plano de
intervenção baseado em rotação por estações. Entretanto, nenhum cursista implementou, por
exemplo, a rotação por estações em suas intervenções. Todos justificaram a falta de tempo como
fator preponderante para a não execução da metodologia em suas turmas.
Todos souberam esclarecer o conceito de metodologias ativas.
Como sugestões para as próximas formações, apresentam-se as opiniões de dois cursistas,
voluntariamente tecidas e, integralmente transcritas abaixo:
C1: “Minha sugestão é para que seja trabalhado as tecnologias na formação do
professor, uma vez que este não consegue desenvolver nenhuma metodologia ativa
(baseada na tecnologia) com os alunos já que nem ele mesmo consegue manipular os
meios tecnológicos”.
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C2: “A cada ano o tema precisa ser decidido de acordo com as demandas específicas e
pontuais dos professores. É importante que esse questionamento seja proposto no
início do ano letivo para a futura equipe.

O respondente C1 deixa explícito que os professores não conseguem manipular os meios
tecnológicos. Isso reporta-nos ao conceito de marginalização digital. Embora uma única opinião
seja inviável para validar um argumento, ela suscita reflexões: qual a dimensão deste suposto
obstáculo ao irromper das metodologias ativas na educação básica? O respondente C2 deixou
indícios sutis de que a demanda deve partir da comunidade docente, portanto, previamente
sensibilizada ou interessada na temática.
Diante desses achados, concluímos que não houve ainda, nessa formação, a consolidação
esperada de uma Comunidade de Prática (CP), mas sim, um agrupamento de pessoas com objetivos
formativos em comum, bastantes heterogêneos. Sendo as CP comunidades em que os indivíduos
têm a oportunidade de aprender, pois criam, gerenciam e compartilham

conhecimentos

(IMBERNÓN; SHIGUNOV; DA SILVA, 2020), inferimos que a não implementação da prática de
rotação por estações, por exemplo, enquanto processo compartilhado, não teve receptividade pelo
grupo de professores. Tal conclusão decorre do fato de que não houve planificação de intervenções
baseada neste processo, embora houvesse na formação o propósito de ir ao encontro das
singularidades pessoais de todos os inseridos na formação, atentar aos insumos disponíveis na
escola para materializar as intervenções e, às escolhas pessoais de cada cursista. Conforme assinala
Valladares (2007), à guisa de “mandamentos da observação participante” e, que justificam em parte
o fenômeno observado, o tempo de formação foi, de fato, deveras curto; e o pesquisador precisa
saber de antemão “onde está aterrissando”, pois: “Não é esperado pelo grupo, desconhecendo
muitas vezes as teias de relações que marcam a hierarquia de poder e a estrutura social local.
Equivoca-se ao pressupor que dispõe do controle da situação” (VALLADARES, p.154, 2007). O
pesquisador é sempre observado pelo grupo e necessita da aprovação dele, para que as “portas
sejam abertas” para a pesquisa, nesse caso, entrelaçada à prática e formação.
Entretanto, relativamente a outras variedades de metodologias ativas, também abordadas na
formação continuada de forma teórica, cinco planos de intervenção foram coletados e
implementados. Foram práticas interdisciplinares que envolveram modalidades como sala de aula
invertida e aprendizagem baseada em problemas (PBL). Isto lança alguns lampejos de luz nas
formações vindouras, como experiências passíveis de discussão e compartilhamento pelo grupo de

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

4155

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

professores, sobre as eventuais chances de modelagem de uma comunidade de prática formativa
baseada em metodologias ativas na escola e, da escola.
CONCLUSÕES
A formação continuada deve ser aproveitada como um momento de reflexões, diálogos,
trocas e atualizações, capazes de mobilizar uma equipe docente, ao ponto de conformá-las como
uma Comunidade de Prática (CP), caracterizada como um lócus de cura de informações,
compartilhamento e criação de conhecimentos, em tempos de valorização das metodologias ativas
na educação. E essas comunidades devem tornar esses conhecimentos extensivos e válidos para
todos os seus componentes.
Percebemos que os órgãos gestores de educação atuam para assegurar a formação em
serviço a todos os docentes, oportunizando a articulação de projetos que consideram a realidade
local de cada unidade escolar. As autoras consideram que, a receptividade dos cursistas a uma
formação continuada baseada em metodologias ativas, diante da mobilização que demanda na
escola, necessita primariamente de fatores como a volição dos participantes, na busca do alcance de
objetivos comuns ao grupo e, um perfil empata em potencial por parte dos formadores, figuras
paritárias no cenário, já que as relações interpessoais também possuem enorme força para
influenciar positivamente a construção de uma Comunidade de Prática na formação continuada de
uma escola. Disto surgem indícios das condições e fatores, passíveis de pesquisas futuras, sobre os
elementos que poderão uniformizar a formação em si, como um processo de aprendizagem mais
apreciado, espontâneo e satisfatório para todos.
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Resumo
A Formação Continuada em Serviço, ou simplesmente Formação Continuada, muito mais do que uma
agenda docente, deveria endereçar-se como uma conquista de classe, devido às prováveis possibilidades
de aprimoramento que pode oportunizar. Novos saberes, atualizações, trocas de experiências
profissionais e discussões sobre os processos pedagógicos devem ser a tônica deste processo.
Paralelamente, os órgãos gestores de Educação Básica, mediados por centros de formação docente,
almejam que a formação continuada repercuta em sala de aula, nos processos de ensino e
aprendizagem, com a articulação de intervenções pedagógicas potencialmente válidas na correção de
defasagens. Nesse sentido, este trabalho tem o objetivo de apresentar alguns resultados parciais obtidos
na Formação Continuada realizada em uma escola estadual de Educação Básica situada em Cuiabá,
Mato Grosso, ocorrida no segundo semestre do ano de 2019 e, no seu seguimento, realizou-se
avaliação do processo e observação dos planos de intervenção pedagógica apresentados pelos
participantes. As metodologias ativas não constam como “inovações” autóctones nas formações, mas
sim, como estratégias preconizadas em diretrizes curriculares da Secretaria de Estado de Educação,
Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, que por sua vez, emana da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). Diante do exposto, além das discussões sobre a repercussão da oficina entre os
docentes, ponderaremos acerca do conceito de Comunidades de Prática (CP), como um possível
processo concernente à formação continuada.
Palavras-chave: Ensino Híbrido; Rotação por Estações; Formação; Intervenção; Metodologias Ativas.
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INTRODUÇÃO
A monitoria acadêmica proporciona ao estudante-monitor acompanhar o trabalho do (a)
professor (a) orientador (a), desenvolvendo nos monitores os conhecimentos e habilidades relativos
à prática docente. Num curso de Licenciatura, a monitoria acadêmica é mais um espaço de
formação docente, aproximando o (a) professor (a) em formação do seu futuro campo de atuação
profissional, promovendo a interação do (a) monitor (a) com o corpo docente e discente.
No contexto das normativas vigentes, o Art. 84 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) nº 9394/96, estabelece que os discentes da educação superior poderão ser
aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de
monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos (BRASIL, 1996).
No Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) a Monitoria é
um programa de incentivo à formação acadêmica, que visa a ampliação dos espaços de
aprendizagem, à melhoria da qualidade do ensino e ao desenvolvimento da autonomia e formação
integral dos estudantes, que é regulamentada pela Resolução nº 68/2011-CONSUP (IFPE, 2011).
Igualmente, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da Licenciatura em Química do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - Campus Ipojuca, prescreve que os
princípios pedagógicos que subsidiam a organização do referido curso estão pautados na relação
teoria e prática nos quais conduzem a um fazer pedagógico permeado por atividades como a
monitoria (IFPE, 2013).
Segundo Scheider (2006), o trabalho com monitoria, cuja atividade formativa pretende
contribuir com o desenvolvimento da competência pedagógica, igualmente auxilia os acadêmicos
na apreensão e produção do conhecimento. Além disso, o (a) monitor (a) desenvolve a partir de sua
prática “saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio.
Esses saberes que brotam da experiência e são por ela validados, podemos chamá-los de saberes
experienciais ou práticos” (TARDIF, 2014).
Como o exercício da monitoria promove vivências que demandará do monitor um
pensamento crítico e reflexivo, nos encontramos com as ideias de Tardif (2014) sobre os saberes da
experiência, pois de acordo com este autor
O relacionamento dos jovens professores com os professores experientes, os colegas
com os quais trabalhamos diariamente ou no contexto de projetos pedagógicos de
duração mais longa, os treinamentos e a formação de estagiários e de professores
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iniciantes, todas essas são situações que permite objetivar os saberes da experiência.
(TARDIF, 2014)

Oliveira e Souza (2012) também nos apontam reflexões sobre a importância e sobre o papel
da monitoria no processo formativo do licenciando, pois:
A prática vivida pelo monitor em conjunto com o professor-orientador promove: um
ensaio onde se dá a formação e capacitação para a carreira docente; uma possibilidade
de contato com a construção do conhecimento; e uma parceria com o professororientador que auxilia na relação com o grupo de acadêmicos que cursam a disciplina.
(OLIVEIRA; SOUZA, 2012)

Assim, este estudo tem por objetivo conhecer as contribuições da monitoria junto às
atividades realizadas com os estudantes no âmbito do componente curricular de Fundamentos da
Educação I.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A monitoria acadêmica oportuniza o estudante experimentar e viver a formação para futuro
docente (SILVA e SANTOS, 2015) possibilitando a construção da prática pedagógica, que “se
configura na mediação com o outro, ou com os outros, e operam a partir do diálogo fecundo, crítico
e reflexivo, que se estabelece entre os múltiplos sujeitos, entre intencionalidades e ações”
(FRANCO, 2015).
É durante a formação docente, que os professores apropriam-se de conhecimentos e saberes
que trazem subsídios para que a sua prática profissional seja desenvolvida. Esses saberes são os
disciplinares, curriculares e profissionais. Mas, é na prática de sua profissão que os professores, no
exercício de suas funções constroem saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no
conhecimento do meio em que está inserido. (TARDIF, 2014)
Com base nas reflexões acima, nos encontramos nas ideias de Libâneo (2012) para planejar
os encontros da monitoria, pois é necessário refletir sobre as nossas ações enquanto futuro (a)
professor (a) e monitor (a) e que se “não pensarmos detidamente sobre o rumo que devemos dar ao
nosso trabalho, ficaremos entregues aos rumos estabelecidos pelos interesses dominantes da
sociedade” (IDEM).
Assim, para este estudo buscamos refletir sobre as relações entre o planejado e o realizado,
bem como sobre os resultados alcançados juntos aos estudantes. Neste contexto encontramos nas
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ideias de Libâneo (2012) e Haydt (2011) contribuições sobre o planejamento da ação didática e,
especificamente, sobre o planejamento no âmbito da monitoria, considerando que
Do ponto de vista didático, planejar é prever os conhecimentos a serem trabalhados e
organizar as atividades e experiências de ensino-aprendizagem consideradas mais
adequadas para a consecução dos objetivos estabelecidos, levando em conta a
realidade dos alunos, suas necessidades e interesses. (HAYDT, 2011, p. 77)

Outrossim, também nos encontramos com as ideias de Haydt (2011) sobre a importância do
diálogo na relação pedagógica, bem como sobre as discussões de Moura e Lima (2014) sobre a
metodologia das rodas de conversa, com vistas à promoção de um espaço que propicie a construção
coletiva do conhecimento, por meio do diálogo em que, juntos, professor em formação/monitor e
aluno constroem o conhecimento.
Como um dos objetivos deste estudo também é a reflexão sobre a própria prática,
consideramos as ideias de Tardif (2014) sobre os saberes experienciais, e as de Carvalho e Martinez
(2005) para refletirmos sobre a auto formação do (a) professor (a), para melhorar a compreensão do
processo de avaliação dos estudantes, pois “a melhoria da avaliação formativa necessita que sua
atenção não contemple apenas o aluno, individualmente, mas o processo interpessoal de ensino e
aprendizagem em que ele está envolvido” (CARVALHO; MARTINEZ, 2005).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Devido a sua natureza social, este estudo buscou embasamentos na literatura sobre a
pesquisa de cunho qualitativo (MINAYO, 2015) e foi desenvolvido no âmbito da monitoria
acadêmica, no componente curricular de Fundamentos da Educação I, numa turma de 2° período do
Curso de Licenciatura em Química do IFPE - Campus Ipojuca, composta por 28 estudantes.
Juntamente com a aplicação do questionário misto, realizamos a observação participante
que, segundo Becker (1999), caracteriza-se pela obtenção de informações, baseadas na vivência do
pesquisador no ambiente do grupo estudado. Foram realizadas 16 horas de observação de aulas e do
trabalho dos professores envolvidos no estudo.
Para coleta de dados, realizamos 12 h/a observação participante (MARCONI; LAKATOS,
2010; BECKER, 1999) de aulas do referido componente curricular a fim de conhecer melhor a
turma e planejar as 06 h/a de encontros (LIBÂNEO, 2012; HAYDT, 2011) com a metodologia das
rodas de conversa (MOURA E LIMA, 2014).
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A metodologia das roda de conversa foi uma proposta feita pela monitoria aos estudantes,
pois verificamos uma participação efetiva dos mesmos nas discussões durante as aulas com a
professora do componente curricular. As rodas de conversa também foram realizadas por
“promoverem a ressonância coletiva, a construção e a reconstrução de conceitos e argumentos
através da escuta e do diálogo com os pares e consigo mesmo” (MOURA e LIMA, 2014). Assim,
durante os encontros da monitoria revisamos e realizamos discussões sobre os temas que foram
estudados no referido componente.
Juntamente com a observação de aulas e das discussões promovidas nos encontros, também
coletamos dados sobre as respostas que os estudantes deram a duas questões discursivas propostas
ao longo do componente curricular, onde estes dissertaram sobre três problemáticas relacionadas à
educação escolar no Brasil e três proposições que possam contribuir para melhorar a educação
escolar no país.
A amostra aleatória simples foi composta pelo universo das18 produções textuais da
primeira unidade e pelas 23 produções textuais da segunda unidade. As produções que não
contemplavam as questões apresentadas não foram consideradas para este estudo.
Os dados produzidos foram analisados à luz do referencial teórico que fundamentou este
estudo. Buscamos em Libâneo (2012), Haydt (2011), Tardif (2014) subsídios para refletirmos sobre
os encontros planejados e realizados, e para analisarmos os dados relacionados às discussões e
respostas dos estudantes às questões propostas, nos reportamos a Carvalho e Martinez (2005) para
refletirmos sobre as contribuições da monitoria no processo de avaliação dos cursistas do
componente curricular.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Com base nos dados obtidos durante os encontros da monitoria e a partir das respostas dos
estudantes, verificamos que para 19% dos estudantes o ensino de qualidade direcionado para elite
ainda é uma problemática presente na educação do país; para 15% dos estudantes a oferta do ensino
tecnicista como opção aos estudantes das camadas populares da sociedade aparece como um
limitador de oportunidades; para 23% a desvalorização docente é apontada como um problema na
educação escolar brasileira, que é provocada pela lotação de salas, baixo salário, trabalho
desgastante, péssimas condições de trabalho e professores atuando em áreas que não possuem
formação.
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O dualismo escolar, entendido como ofertas diferentes para os estudantes brasileiros, é um
problema que afeta a educação do país, conforme 8% dos participantes. “Esse dualismo perverso é
responsável por reproduzir e manter desigualdades sociais” (LIBÂNEO, 2012), apontada também
como problemática por 11% dos estudantes. Para 8% dos estudantes, a evasão escolar, o descaso
com a educação básica e a Cultura, tempo histórico e poder também se apresentam como
problemáticas na realidade educacional brasileira.
Em relação as proposições que possam contribuir para melhorar a educação escolar no país,
os dados produzidos nos revelam que para 35% dos estudantes, fazer mais investimentos na
educação básica, como melhorar a infraestrutura das escolas, fornecer mais material didático, mais
laboratório, podem trazer melhorias para a educação escolar do país; para 24% dos participantes a
valorização docente é uma proposição de melhoria a partir do respeito aos professores, melhoria nas
condições de trabalho, assim como qualificação profissional.
A conscientização sobre os documentos que regem a educação é proposta como melhoria
por 10% dos participantes; a colaboração dos pais, a formação de professores conscientes sobre o
ato de ensinar e a inclusão social são apresentadas como proposições por 7% dos estudantes. Uma
boa gestão escolar e mais escolas na zona rural são apresentadas por 3% dos estudantes; assim
como, valorizar a comunidade externa é apresentada como melhoria por 4% dos estudantes.
Nos momentos de discussão pudemos perceber que os estudantes compartilharam e
construíram experiências e saberes, se colocaram como sujeitos ativos, refletiram sobre a
importância das discussões realizadas e sobre o papel deles como futuros profissionais da
Educação.
Ao analisar as produções textuais foi percebido que as ideias e colocações se relacionaram
com o que foi discutido nos encontros no âmbito da monitoria, corroborando com a premissa da
importância da reflexão sobre a própria prática docente.
CONCLUSÕES
O trabalho realizado na monitoria de Fundamentos da Educação I

nos ajudou a refletir

sobre a própria prática docente, assim como, nos ajudou a pensar sobre a importância da auto
formação do (a) professor (a), a partir das atividades desenvolvidas com os estudantes. Igualmente,
pudemos ampliar a reflexão sobre importância da oferta de monitoria nos cursos de formação de
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professores, como um espaço de diálogo, pesquisa, trabalho em conjunto e reflexão sobre os
contextos educativos atuais.
A partir dos dados construídos ao longo deste estudo consideramos que os saberes
experienciais desenvolvidos no âmbito da monitoria acadêmica agregaram subsídios a minha
prática docente e carreira profissional.
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Resumo
Este estudo traz reflexões sobre as contribuições da monitoria acadêmica no componente curricular de
Fundamentos da Educação I, em uma turma do 2° período do Curso de Licenciatura em Química, do
Instituto Federal de Pernambuco, Campus Ipojuca. Por meio da observação participante de aulas de
Fundamentos da Educação I conhecemos melhor a turma, onde pudemos perceber os estudantes bem
participativos durante as discussões em sala e assim planejamos os encontros da monitoria. Elaboramos
questões discursivas para que os estudantes apresentassem três problemáticas e três proposições de
melhoria para a educação escolar do país. A partir das produções textuais dos estudantes relacionamos
com as discussões realizadas nos encontros de monitoria. Reconhecemos que o planejamento assim
como a vivência proporcionou aos participantes o compartilhamento e a construção de experiências e
saberes, onde eles se colocaram como sujeitos ativos, refletiram sobre a importância de estarmos
reunidos realizando as discussões e sobre o papel deles como futuros profissionais da Educação. Nas
produções textuais eles fizeram a relação com o que foi discutido nos encontros e apresentaram
problemáticas assim como propuseram melhorias para a educação escolar do país. O trabalho realizado
na monitoria de Fundamentos da Educação I despertou em mim uma professora em formação que se
reinventa e que reflete sobre a prática docente, assim como nos ajuda a pensar sobre a auto formação
do(a) professor(a). Os saberes experienciais desenvolvidos no âmbito da monitoria acadêmica, trarão
subsídios a minha prática docente durante toda a minha carreira profissional.
Palavras-chave: Monitoria. Prática docente. Auto formação. Processo de avaliação.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O curso de formação de docentes, em nível médio, tem como objetivo formar profissionais
para a atuação pedagógica na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental e,
considerando-se as responsabilidades e compromissos inerentes a esse fazer pedagógico, postula-se
que a cultura docente, nesse espaço formativo, deve ser permeada pelas diferentes possibilidades de
inovação educativa, o que implica mudanças em busca da melhoria das práticas pedagógicas.
Esse contexto de mudanças oportunizou o contato com a Teoria da Experiência de
Aprendizagem Mediada, de Reuven Feuerstein, e pensou-se na possibilidade de aplicá-la, na escola,
como uma ferramenta que permitiria o alcance mais rápido dos objetivos pretendidos em relação às
mudanças na aprendizagem e às melhorias na formação dos indivíduos.
Iniciou-se o trabalho com uma pesquisa de cunho bibliográfico, para que se pudesse
entender a Teoria da Experiência de Aprendizagem Mediada. Foi feito o estudo teórico em
publicações do próprio Reuven Feuerstein e de outros estudiosos de sua teoria, sobre os
fundamentos que permitiriam entender o papel da mediação no processo de aprendizagem e,
principalmente, qual sua contribuição na formação profissional dos futuros docentes em cursos de
formação em nível médio. Na sequência, foram feitos os estudos dos textos com conteúdos
curriculares, seguindo-se os passos propostos por Feuerstein e, por último, faz-se uma análise do
papel da mediação da aprendizagem na formação de professores, a partir dos resultados obtidos
com a turma.
CULTURA DOCENTE
Os professores, iniciantes ou veteranos, mesmo tomando conhecimento dos aspectos que
constituem a cultura escolar, adotando os comportamentos, as condutas, os ritos, a construção de
relações lineares ou hierárquicas que assumem como seus, para se sentirem aceitos e integrados,
ainda conservam suas teorias sobre o que é ser professor, o que é o exercício da docência, e tendem
a reproduzir “práticas

a que foram expostos no seu período pessoal de escolarização”

(KROMBAUER e SIMIONATTO, 2012, p.41).
Assim, pode-se afirmar que o professor é o sujeito que, a partir das experiências vividas, de
todo o seu percurso educativo, não apenas durante a escolarização, como também em sua vida
pessoal e social, constrói os saberes e os conhecimentos necessários para seu trabalho e para sua
vida.
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A relação que o professor exerce com sua disciplina curricular e as aproximações com os
conteúdos de trabalho, somadas às suas experiências pessoais produzem valores e conhecimentos
que dão forma à cultura docente.
Molina (1998, p. 72) apresenta as conclusões dos estudos de Hargreaves sobre o tema,
apontando que as culturas docentes normalmente proporcionam um contexto para o
desenvolvimento de estratégias docentes específicas que “implicam valores, crenças, hábitos e
formas assumidas de fazer as coisas nas comunidades de professores [...]As culturas dão a seus
novos membros as soluções que as comunidades geraram histórica e coletivamente. Formam o
marco da aprendizagem ocupacional”.
Observa-se, portanto, que a cultura docente contribui para a significação do trabalho
docente, tanto em relação ao indivíduo como em relação ao grupo a que ele pertence, os colegas que
atuam na mesma escola. Assim, a ação de cada docente é influenciada pelas ações e decisões de
seus colegas de outras áreas, e tudo isso confere maior consistência ao processo formativo dentro da
escola.
No âmbito escolar, quando se buscam inovações que contribuam para a melhoria da
qualidade do processo, a cultura docente de um profissional, em particular, está se modificando, sob
a influência de fatores muitas vezes externos a ele, mas essas ações poderão repercutir e provocar
mudanças em todo o grupo.
REUVEN FEUERSTEIN E A TEORIA DA EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM MEDIADA
Nascido em Botosani (Romênia), em 1921, Reuvem Feuerstein faleceu em Jerusalém
(Israel) em 2014.

Psicólogo, teve seu reconhecimento internacional a partir do trabalho que

desenvolveu com indivíduos sobreviventes dos campos de concentração, os quais apresentavam
dificuldades acentuadas de natureza cognitivo-intelectual (ROS, 2002).
Suas experiências, desde a infância, contribuíram para que ele reunisse fundamentos que
convergiram para a materialização de suas teorias, principalmente quando exerceu a profissão de
professor de crianças que vinham de campos de concentração do holocausto judeu. Sua teoria,
segundo Ros (2002) são mais embasadas em teorias sociológicas e pedagógicas do que médicas e
ele relata, em seus escritos, que se baseia mais no fato de que não se pode delimitar o
desenvolvimento psicológico dos indivíduos, que não se pode rotulá-los sem que, antes, se busque o
conhecimento das possibilidades e potencialidades de aprendizagem de cada um.
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Turra (2007) aponta que, de acordo com Feuerstein, não é apenas a exposição a estímulos ou
a diferentes experiências físicas e cognitivas, ou o contato com objetos diversos, que garante aos
indivíduos a obtenção de um mesmo nível de conhecimento.
A modificabilidade constitui, para Feuerstein, o fundamento sobre o qual ele construiu a
modificabilidade cognitiva estrutural, sendo que, para ele, cognição “diz respeito aos processos
pelos quais a pessoa percebe, elabora e comunica informação para se adaptar” (SOUZA,
DEPRESBITERIS e MACHADO, 2004, p. 33).
Goulart (apud MEIER e GARCIA, 2007, p. 107), complementa a afirmação trazendo que “a
teoria de Feuerstein vem colaborar na busca de respostas para questões que há muito estão sendo
debatidas e ainda não foram de todo resolvidas, ao mesmo tempo em que se propõem inovações
pedagógicas”.
Feuerstein entende que a aprendizagem humana ocorre quando o indivíduo é exposto
diretamente ao estímulo, ou seja, quando esse indivíduo é colocado frente aos objetos ou quando
participa de experiências que podem agregar conhecimentos, considerando-se sua capacidade
intelectual, os conhecimentos prévios que possui em relação ao objeto a ser aprendido ou, ainda,
pela interação com outro ser humano, que atua como mediador entre ele, indivíduo, e o que há para
ser conhecido.
Na segunda forma de aquisição de aprendizagem estabelece-se uma relação de ensinoaprendizagem, pois entre quem aprende e o que há para ser aprendido, está a figura do mediador, o
qual utiliza critérios específicos com o objetivo final de tornar essa relação mais eficiente e
produtiva. A essa forma de aquisição de aprendizagem Feuerstein atribuiu a denominação de
Experiência de Aprendizagem Mediada, conforme Meier e Garcia (2007).
Gonçalves e Vagula (2012, p. 9), afirmam que “só pode ser caracterizada como EAM a
intervenção educacional que gera Modificabilidade Cognitiva Estrutural. Isso porque, para
Feuerstein, não se pode denominar de mediação qualquer momento de interação entre um indivíduo
e outro.
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA
O trabalho educacional, conforme Miranda (2010) exige do profissional o desenvolvimento
e a capacitação contínua, uma vez que a realidade é dinâmica e novas possibilidades se apresentam
para serem discutidas e apresentadas aos alunos, para possibilitar-lhes inserção plena no momento
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que vivem. Além disso, deve o professor preocupar-se com o fato de que suas experiências, que dão
sentido e significado a sua prática, que fazem parte do que se denomina cultura docente, são parte
de um trabalho coletivo que contribui para a percepção profunda do significado histórico, filosófico,
político, cultural e social do trabalho educacional (MIRANDA, 2010, p.13).
No contexto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 (LDBEN 9394/96),
estão as diretrizes para a organização e a gestão dos sistemas da educação básica e, entre as
mudanças propostas por essa nova lei, encontra-se a introdução de um novo modelo curricular, para
a educação básica, que contemple a diversidade curricular.
Assim, defende-se, no curso de formação de docentes em nível médio, a questão do “fazer e
saber sobre o fazer”, uma vez que esses elementos “deverão estar integrados ao processo de
formação dos alunos”, não havendo hierarquização entre os saberes, não há um maior ou melhor, o
que faz com que se possa afirmar que “os saberes disciplinares não poderão ser independentes dos
saberes profissionais” (SEED/PR, 2012).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As atividades foram realizadas com 28 alunos de uma turma de 3.º ano do curso de
formação de docentes, com faixa etária entre 15 a 17 anos.
Apresentou-se aos alunos a metodologia de estudos que seria utilizada, com o detalhamento
dos passos a serem seguidos: inicialmente seria feita a pesquisa sobre Reuven Feuerstein (vida e
obra), com ênfase sobre a teoria da Experiência de Aprendizagem Mediada. Em seguida, os alunos
apresentaram e discutiram as informações pesquisadas, uma vez que alguns grupos buscaram
também informações sobre a Segunda Guerra e o Holocausto.
Esgotadas as discussões nesse primeiro momento, foram distribuídos textos aos alunos, de
acordo com o conteúdo programáticos da disciplina (Organização do Trabalho Pedagógico), os
quais deveriam ser lidos para discussão na aula subsequente. Na aula seguinte, foi organizado um
debate sobre o conteúdo, buscando o aprofundamento dos conceitos e sugerindo novas pesquisas, a
partir de conceitos ainda não internalizados.
A partir daí, deu-se sequência ao planejamento curricular, sempre apresentando o texto a ser
discutido antes, para que houvesse um momento de estudo e, a partir da análise e discussão, na sala,
foram propostas diversas atividades, como a elaboração de mapas conceituais, a produção de
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cartazes, palavras cruzadas, entre outras, sempre com a mediação do professor para aprofundamento
e alargamento das questões, quando isso se fazia necessário.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Observou-se, nessa turma em que foi aplicada a teoria da Experiência de Aprendizagem
Mediada, uma melhoria bastante significativa em relação à apropriação de conceitos fundamentais
para a atuação profissional, principalmente no tocante à análise, seleção, organização dos conteúdos
e escolha de atividades mais condizentes com os objetivos de aprendizagem a serem alcançados.
Os alunos também apresentaram mais fluência e adequação vocabular para as apresentações
orais, além de se mostrarem mais seguros e confiantes ao discutirem conceitos e produzirem textos
ou outra forma de finalização do conteúdo estudado.
Outro aspecto positivo foi a conclusão, enunciada por alguns, de que essa forma de
aprendizagem, com a mediação do professor, é mais produtiva, que eles “aprendem mais” e não há
muita repetição.
Também foi enfatizada a técnica de, primeiro, incentivar individualmente a leitura do texto
e, em seguida, a formação de pequenos grupos para a identificação dos conceitos-chave e,
posteriormente, a apresentação e discussão em grande grupo, sempre com a mediação do professor,
o que facilitou bastante a aprendizagem.
CONCLUSÕES
Observou-se que a aplicação da Teoria da Experiência de Aprendizagem Mediada, de
Reuven Feuerstein, contribuiu de maneira bastante significativa para que fossem alcançados, de
maneira mais rápida e eficiente, os objetivos pretendidos, para que o docente em formação
compreendesse melhor o que se espera dele em relação a seus alunos futuros – que ele seja um
mediador, um professor que faz a mediação do conhecimento.
Observou-se, então, de acordo com os estudos de Feuerstein, que o foco do professor
mediador deve estar centrado na observação de como a aquisição de novos conhecimentos atua no
indivíduo para o desenvolvimento cognitivo e a consequente modificação de comportamento. Os
conteúdos são tratados, portanto, como meios para que se oportunize maior desenvolvimento
cognitivo.
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Considerando-se que, para que a atividade mediadora exercida seja considerada, em sua
essência, como Mediação, de acordo com o pensamento de Feuerstein, concluiu-se que, no curso de
formação de docentes, o mediador deverá estar atento para a realização de ações planejadas que,
efetivamente, estejam voltadas à melhoria das competências cognitivas do educando, que culminem
em modificações cognitivas estruturais que lhe permitam, por sua vez, rever e modificar esquemas
anteriormente formados, para adaptar-se à realidade, que também se modificou.
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Resumo
Neste artigo, apresenta-se o percurso metodológico utilizado para o estudo e aplicação da teoria da
Experiência de Aprendizagem Mediada, proposta por Reuven Feuerstein, no desenvolvimento das
aulas no curso de formação de docentes em nível médio. Inicialmente, buscou-se conceituar cultura
docente, bem como foram analisados os objetivos do curso de formação de docentes para, a partir
deles, proceder-se à identificação das possibilidades de aplicação da teoria de Feuerstein nas formas de
aquisição, produção de conhecimento e de desenvolvimento cognitivo, para que os educandos possam
estar preparados para o exercício efetivo da docência, após a conclusão do curso. Considerando-se que
Feuerstein aponta que qualquer mediação realizada deve ter como objetivo a elevação do potencial de
aprendizagem da criança ou jovem ou, em outras palavras, a modificação de comportamentos em
relação à aquisição e à capacidade do ser humano em apropriar-se dos conhecimentos e sua
consequente aplicabilidade em outras situações e outros contextos, parte-se do pressuposto que sua
teoria apresenta os fundamentos necessários para o exercício da mediação no desenvolvimento de
capacidades que habilitariam os indivíduos a uma maior competência em seus campos de atuação.
Assim, foram apresentados, em cada etapa do processo, os conteúdos a serem pesquisados/estudados
pelos alunos, os quais serviriam para a realização de discussão em sala, apresentação de painéis,
produção de textos reflexivos. Contribuíram para a fundamentação teórica autores como Meier e
Garcia (2007); Souza, Depresbiteris e Machado (2004), além de Feuerstein, Feuerstein e Falik (2014),
entre outros. Concluiu-se que a Teoria da Experiência de Aprendizagem Mediada, aplicada de acordo
com os critérios de mediação propostos pelo autor em estudo, pode colaborar para a melhoria no
processo de aprendizagem de pessoas capazes de atuar profissionalmente, com competência, em seus
campos de atividade.
Palavras-chave: Modificabilidade cognitiva. Aprendizagem Mediada. Cultura docente. Formação de
Docentes.
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INTRODUÇÃO
Os cursos de licenciatura são responsáveis pela formação inicial de professores para atuação
na Educação Básica. Todavia, de acordo com Libâneo (2013), os docentes saem desses cursos
despreparados para o exercício da profissão, o que resulta num segmento de profissionais sem as
competências para lidar com as mudanças inerentes à sociedade contemporânea. Giovinazzo Júnior
(2017) corrobora as perspectivas desse autor e acrescenta que os cursos de formação inicial de
professores merecem grande parte das críticas que recebem, principalmente aquelas que apontam
para a superficialidade e incoerência de seus projetos de curso e para a pouca consistência teórica.
São exigidos, no exercício da docência, domínio e manejo de conteúdos, metodologias,
tecnologias e inovações (BRASIL, 2015), mas tanto no Ensino Superior como na Educação Básica,
são percebidas, por parte dos docentes, dificuldades na diversificação de metodologias. Fato que
pode estar relacionado ao predomínio do ensino tradicional na educação brasileira. Segundo
Dominguini et al. (2012) são crescentes as pesquisas que visam novos rumos para o tradicional
sistema de ensino. Uma alternativa que possa contribuir no aperfeiçoamento dos processos de
ensino e aprendizagem, tornando-os ativos.
Embora o ensino tradicional ainda prevaleça nas escolas e universidades, as metodologias
ativas têm ganhado cada vez mais espaço no meio educacional, a exemplo do Team Based Learning
(TBL) ou Aprendizagem Baseada em Equipes, que é uma técnica bastante utilizada no ensino
superior, principalmente em cursos da área da saúde. Essa metodologia é empregada em etapas que
envolvem o estudo prévio dos estudantes, com atividades pré-classe, ações individuais e coletivas
com testes, discussões e intervenções do professor através de feedback (OLIVEIRA et al., 2018). O
TBL visa promover o desenvolvimento de equipes de aprendizagem de alto desempenho e fornecer
a estas equipes oportunidades para se envolver em tarefas de aprendizagem significativa (KRUG et
al., 2016).
O TBL, aplicado em cursos de licenciatura, pode funcionar para fortalecer a aprendizagem,
promover a integração, incentivar o estudo prévio e facilitar o trabalho do professor. Além disso, o
uso dessa metodologia pode servir como modelo para que os futuros professores conheçam novas
estratégias de ensino e possam utilizá-las em suas aulas. Fundamentado nesses pressupostos, o
referido trabalho foi estruturado mediante o objetivo de apresentar a experiência de utilização do
TBL em um curso de formação inicial de professores e incentivar sua utilização.
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METODOLOGIA
Esta pesquisa fundamenta-se em uma abordagem qualitativa e é de natureza exploratória. A
abordagem qualitativa fornece uma compreensão dos fenômenos sociais e permite ao pesquisador
interpretar a fala dos partícipes (FERREIRA, 2015), enquanto a pesquisa exploratória tem como um
de seus objetivos testar a viabilidade de estratégias e instrumentos (FRANCO; DANTAS, 2017).
A TBL foi aplicada em um minicurso denominado ‘O uso da TBL na formação inicial de
professores’, o qual foi ofertado na X Semana da Química na Universidade Estadual Vale do
Acaraú para trinta estudantes do curso de Licenciatura em Química desta Universidade. A
construção do minicurso foi baseada no artigo de Bollela et al. (2014) e a aplicação da TBL ocorreu
seguindo as etapas do método, como descrito a seguir:
Etapa 1 – Preparação: no primeiro momento do minicurso, os licenciandos fizeram a leitura
do artigo “Aprendizagem baseada em equipes: da teoria à prática” de Bollela et al. (2014). Embora
essa etapa originalmente deva ser realizada previamente, em estudo domiciliar, para este minicurso
a leitura foi realizada em sala.
Etapa 2 – Garantia de Preparo:
Teste Individual: os estudantes responderam a um questionário que continha oito perguntas
relacionadas ao artigo, aplicado individualmente, sem consulta e sem interação entre os cursistas.
Teste em Equipe: em seguida, foram formados seis grupos de cinco pessoas, os quais foram
novamente submetidos ao questionário sem direito a consulta de materiais, mas com direito a
discussões entre os integrantes do grupo, os quais deveriam decidir uma resposta para o grupo
através de argumentos.
Apelação e Feedback do professor: em um terceiro momento, os grupos apresentavam suas
respostas e, nos casos de divergências deveriam defender suas ideias por meio de discussões, com
direito a consulta aos materiais. Nessa fase ocorreu a mediação do facilitador que, em seguida,
promoveu o feedback após as discussões com esclarecimentos fundamentados na literatura.
Etapa 3 – Os cursistas responderam uma enquete para avaliação do minicurso.
Ao responder o questionário da TBL, os estudantes possuíam a opção de marcar uma ou
duas alternativas, a partir das quais foram criadas categorias de respostas. Caso o estudante
marcasse uma alternativa e esta fosse o gabarito era categorizado como Compreensão (CP); duas
alternativas e uma delas fosse o gabarito, inseria-se na categoria Dúvidas (D) e se marcasse uma ou
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duas alternativas erradas, era categorizado em Não Compreensão (NC), conforme disposto no
quadro abaixo:
Esta categorização foi realizada para auxiliar na análise das respostas dos licenciandos aos
testes individuais e em equipe. Esses resultados serão discutidos a seguir.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A TBL é uma ferramenta educacional inovadora que pode ser utilizada em qualquer área,
mesmo que sejam necessárias pequenas adaptações nas etapas metodológicas. Na tabela 1 estão os
resultados obtidos nos testes individuais e coletivos, a partir da qual pode-se observar de uma
maneira geral que poucos estudantes tiveram dúvidas com relação a constituição e aplicação do
método. Na categoria NC verificou-se que, em todos os itens o percentual foi igual ou menor que
50%. No mesmo sentido, a categoria CP apresentou os maiores percentuais do estudo. Dessa forma,
pode-se dizer que a aprendizagem de uma técnica de ensino através da vivência e observação de
como ela é aplicada foi uma estratégia viável na formação de facilitadores educacionais.
A TBL também permite que sejam comparados resultados individuais e coletivos. De
acordo com a tabela 1 pode-se perceber, por exemplo, que em metade dos itens, os resultados
coletivos de CP progrediram para 100% em relação aos resultados individuais. Outra característica
a ser ressaltada reside na análise dos dados do item 3, onde 30% de NC dos dados individuais
migraram para D nos resultados coletivos. Isso mostra a importância do feedback do facilitador na
última fase da etapa Garantia de Preparo, pois o aprendizado em construção necessita se apoiar em
um profissional especialista no conteúdo abordado e na literatura indicada. Diante do exposto,
considera-se que esse processo de análise dos resultados possibilitou uma visão ampla acerca do
aprendizado dos licenciandos, além disso, a análise das categorias aliadas ao conteúdo dos itens
podem colaborar para a realização de estratégias que permitam de forma mais objetiva, sanar
dúvidas ou incompreensões.
O minicurso aplicado a estudantes de licenciatura em Química foi avaliado através de uma
enquete com duas perguntas: O minicurso foi produtivo? Justifique; A TBL seria uma opção
metodológica a ser utilizada quando se tornar professor? Justifique. Alguns dos relatos dos
licenciandos foram: “O minicurso foi muito produtivo, pois agora consigo ver novas formas de
aprendizado ao invés de algo único e regrado que sempre me foi apresentado” (Aluno 1; pergunta
1); “Consigo ver essa metodologia sendo aplicada em sala, porém infelizmente com certas
barreiras. Mas lutando e persistindo isso pode ser mudado” (Aluno 1; pergunta 2). Nas palavras
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dos estudantes verificou-se implicitamente o quanto as pessoas consideram difícil a modificação da
maneira tradicional de ensinar, enfatizando como “barreiras” a pouca receptividade a mudanças da
comunidade escolar como um todo. Além disso, o método tradicional foi descrito como “regrado”,
ou seja, algo que limita o processo de ensino aprendizagem, mas que através da persistência pode
ser modificado.
O uso da TBL como estratégia de ensino ativo foi bem aceito pelos licenciandos. Essa
receptividade foi observada nas seguintes palavras: “O minicurso nos trouxe uma alternativa a mais
no que se refere a metodologias ativas” (Aluno 2; pergunta 1); “Conseguimos compreender como
funciona a TBL através da teoria e prática juntos” (Aluno 3; pergunta 1); “Achei muito eficiente,
pois o aluno estuda em casa e facilita o trabalho do professor” (Aluno 4; pergunta 1). As vantagens
no uso da TBL são descritas por Oliveira et al. (2016), segundo este autor a metodologia é útil ao
processo de aprendizagem e na avaliação da formação dos acadêmicos. Os estudantes exercitaram
suas habilidades de comunicação, argumentação e convencimento, melhorando sua interação entre
pares, com os docentes e desempenho pessoal.
A utilização de metodologias ativas pelos professores ainda enfrenta barreiras,
principalmente culturais. Muitos docentes preferem trabalhar com estratégias conhecidas o que
contribui para a permanência do ensino tradicional. Oferecer aos licenciandos novas abordagens
pode ser uma forma de incentivo a mudanças no trabalho docente. Sobre esta perspectiva, pode-se
destacar os seguintes relatos: “Com certeza ele será bastante utilizado, uma vez que explora o
raciocínio do aluno, o trabalho em grupo, além de fazer com que o aluno estude previamente e isso
é de suma importância para o aprendizado” (Aluno 2; pergunta 2); “Usarei este método. Ao meu
ver faz com que os alunos se esforcem mais para aprender” (Aluno 3; pergunta 2); “Sim. Ele
familiariza todos os alunos através dos grupos, permite ver diferentes pontos de vista e melhora o
aprendizado” (Aluno 4; pergunta 2).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O minicurso aplicado a licenciandos do curso de Química proporcionou a vivência teórica e
prática da TBL. A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que a TBL é uma estratégia e
ensino ainda pouco conhecida e utilizada em cursos de licenciatura. Além disso, a análise dos dados
permitiu uma visão ampla a respeito da aprendizagem e das relações entre os aspectos individuais e
coletivos dos estudantes. Dessa forma, a TBL é uma ferramenta pedagógica inovadora que pode
contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem ativa, além de apresentar-se como um método
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viável para utilização em aulas dos cursos de formação inicial de professores, e servir de modelo
para que os futuros docentes possam utilizar-se desse método em suas aulas.
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ANEXOS
Quadro 1. Critérios adotados na categorização dos dados obtidos com a aplicação dos testes
ALTERNATIVA(S) ASSINALADA(S)
1
2
1 ou 2

GABARITO
Correta
Uma correta e uma errada
Errada(s)
Fonte: autoria própria

CATEGORIZAÇÃO
Compreensão (CP)
Dúvidas (D)
Não Compreensão (NC)

Tabela 1. Resultado da categorização das respostas aos itens da TBL.
Categorias
D
CP
NC

Item 1
I
C
5
40
50
60
45
0

Item 2
I
C
5
0
70
100
25
0

Item 3
Item 4
Item 5
I
C
I
C
I
C
10 40 10
0
0
0
50 60 60 100
70
80
40
0
30
0
30
20
Fonte: autoria própria.

Item 6
I
C
0
0
65
60
35
40

Item 7
I
C
0
0
50 100
50
0

Item 8
I
C
0
0
80 100
20
0

Legenda: D – Dúvidas; CP – Compreensão; NC – Não compreensão; I – Individual; C – Coletivo. Resultados em
percentual.

Resumo
Nos cursos de formação inicial de professores, as metodologias de ensino utilizadas têm caráter
fortemente tradicional. Característica que se estende ao contexto da Educação Básica. Em
contraposição a esta realidade, o Team-Based Learning (TBL) é uma metodologia de ensino inovadora,
que vem sendo inserida em cursos de nível superior, principalmente na área da saúde. Essa metodologia
propõe uma postura mais ativa dos estudantes com leitura prévia, atividades em grupo e interação com
o professor. O objetivo deste trabalho consiste em apresentar a experiência de utilização do TBL em
um curso de formação inicial de professores e incentivar sua utilização. Para isso, foi realizado um
minicurso com o tema “O uso da TBL na formação inicial de professores”, para trinta licenciandos em
Química da Universidade Estadual Vale do Acaraú – Sobral-CE. O TBL foi aplicado em etapas, no
decorrer do minicurso (leitura prévia, seguida de teste individual e em grupo, discussão entre
integrantes do grupo e entre grupos e feedback do facilitador). Os resultados dos testes foram
categorizados, no intuito de mensurar o nível de aproveitamento dos participantes. E, por fim, foi
aplicado um questionário, aos sujeitos, para avaliação do minicurso. Comparando os resultados
individuais e coletivos, observou-se que nos grupos a categoria compreensão evoluiu. Isso indica que o
trabalho coletivo facilitou a compreensão do assunto abordado, que nesse caso, foi o aprendizado do
próprio funcionamento do TBL. Mas isso não reduz a importância do feedback do facilitador na última
fase da etapa Garantia de Preparo. Além disso, relatos dos estudantes revelaram aceitação ao método
proposto e críticas ao modelo tradicional de ensino. Pode-se concluir que o TBL é um método viável
para utilização em aulas dos cursos de formação inicial de professores, e inclusive pode servir de
modelo para que os futuros professores se utilizem desse método em suas aulas.
Palavras-chave: TBL; Professores; Formação inicial.
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Resumo
O presente painel pretende explanar três sequências didáticas (SD) que foram elaboradas e validadas em
2019 durante um curso de formação continuada de professores, em nível de mestrado profissional,
como experiências de um processo de ressignificação da prática docente. As pesquisas de cunho
qualitativo foram conduzidas como parte da disciplina Debates Conceituais em Ciências, com carga
horária de 45 horas. A experiência foi organizada em 5 etapas: 1) Planejamento da SD em grupo de até
3 professores; 2) Validação da SD pelos pares; 3) Intervenção escolar; 4) Compartilhamento dos
resultados da intervenção; 5) Escrita de artigo. As sequências didáticas foram planejadas a partir de
questões científicas e seus diálogos com a alfabetização científica e a abordagem CTSA- Ciência,
Tecnologia, Sociedade e Ambiente. A estruturação e a validação das sequências didáticas foram
baseadas em Guimarães e Giordan (2013) e utilizaram a abordagem temática freiriana dos três
momentos pedagógicos. A primeira SD “Cadê o Rio que estava aqui?” foi desenvolvida com o objetivo
de estabelecer um diálogo direto sobre as questões que impactam as condições sociais, econômicas e
ambientais do rio e dos moradores da região, despertando nos alunos um sentimento de pertencimento
e de responsabilidade ambiental e social. A segunda SD “Esquentando a cuca” procurou desenvolver
uma argumentação sobre as causas e consequências do aumento do calor no planeta Terra. A terceira
SD “Da flor ao fruto” buscou a utilização da temática de polinização para instigar nos alunos reflexões
sobre a resolução de grandes problemas enfrentados pela humanidade, que exigem uma visão holística,
abarcando conhecimentos científicos e tecnológicos e a capacidade de se articular diferentes saberes
para a tomada de decisões. No final do curso de formação, todas as etapas da experiência foram bem
avaliadas pelos envolvidos, gerando impactos imediatos de ressignificação da prática docente no chão
da sala de aula.
Palavras-chave: Sequência didática; alfabetização científica; formação de professores.
“CADÊ O RIO QUE ESTAVA AQUI?”: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA COM VISTAS À
ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA COM ENFOQUE CTSA
Amanda Traspadini Sarcinelli – EEEFM Belmiro Teixeira Pimenta
Ana Paula Dutra dos Santos Sampaio – EEEFM Maria Novaes Pinheiros
Daniele Giori de Farias Zagôto – EEEFM João Bley
Vilma Reis Terra – IFES Campus Vila Velha

INTRODUÇÃO
Ao longo da história do ensino de ciências, surgiu a necessidade de formar cidadãos
conscientes de seus direitos e deveres e capazes de opinar a respeito dos destinos da ciência, da
tecnologia e dos múltiplos assuntos de suas vidas que, de alguma forma, são afetados por elas
(KRASILCHICK, 1988). O ensino de ciências deve, portanto, possibilitar aos alunos utilizarem os
conhecimentos adquiridos em sala de aula para transformar a realidade em que vivem, de maneira
crítica e consciente.
Com relação à efetividade do processo de ensino e aprendizagem, é imprescindível a
preparação de aulas que permitam uma maior participação dos alunos. As sequências didáticas

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

4182

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

(SD), unidade constitutiva do processo educativo, devem ser, portanto, articuladas e organizadas de
forma sistemática, em torno de uma problematização central (GUIMARÃES; GIORDAN, 2013),
no caso desta pesquisa, a situação atual do Rio Castelo.
Assim, este trabalho tem como objetivos elaborar e validar uma sequência didática que
aproxime o conteúdo escolar do cotidiano dos alunos por meio da

discussão da situação

socioeconômica e ambiental atual do Rio Castelo, numa perspectiva CTSA, visando a sua
alfabetização científica.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Falar da realidade como algo estático e compartimentado, ou dissertar sobre algo
completamente alheio à experiência existencial dos educandos, vem sendo, realmente, a suprema
inquietação da educação (FREIRE, 2019). O ensino de ciências, quando descontextualizado e
distante da realidade torna-se insignificante para os alunos, e, portanto, o processo de ensinoaprendizagem é mais custoso. Com o surgimento e agravamento de questões sociais e ambientais
em uma sociedade em desenvolvimento, cresce a necessidade de se atrelar à essas temáticas os
conhecimentos científicos e tecnológicos, de modo a discutir possíveis soluções para esses
problemas. Inserir a abordagem de temas com enfoque CTSA no ensino de ciências com uma
perspectiva crítica, significa então, ampliar o olhar sobre o papel da ciência e da tecnologia na
sociedade e discutir em sala de aula questões econômicas, políticas, sociais, culturais, éticas e
ambientais (SANTOS, 2007).
A ciência é uma linguagem; portanto, ser alfabetizado cientificamente significa saber ler a
linguagem em que está escrita a natureza (CHASSOT, 2003). A alfabetização científica é uma
nova forma de práxis educativa, que em vez de reproduzir o mundo, visa transformá-lo (SANTOS,
2008). Espera-se, que por meio da educação e dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, os
alunos sejam capazes de compreender a natureza, para que possam usá-la de maneira consciente e
responsável, e que consigam se posicionar e tomar decisões diante de situações complexas - ou seja,
almeja-se formar cidadãos cientificamente alfabetizados.
De acordo com Guimarães e Giordan (2011) é preciso que se busquem métodos que
promovam um entendimento menos fragmentado e mais significativo do conhecimento científico.
Nesse contexto, a elaboração de sequências didáticas é uma rica ferramenta para integração entre a
prática docente e o desenvolvimento dos alunos.
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Esta sequência didática se justifica pois aborda um tema que faz parte do cotidiano dos
alunos – o rio Castelo - e busca aliar teoria e prática para ampliar sua consciência ambiental e o
senso de urgência de preservação e recuperação deste ecossistema. Espera-se por fim que os alunos
consigam responder perguntas como: O que acontece com o esgoto na cidade de Castelo? Por que a
água do Rio Castelo está verde? Por que a água do Rio Castelo está sumindo? Como o que acontece
no Vale do Caxixe influencia a vida em Castelo? Como a atual situação do Rio Castelo influencia
na economia da sociedade local? Quais medidas a população pode tomar para melhorar essas
situações?
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, cujo objetivo foi a
construção de uma SD, elaborada segundo Guimarães e Giordan (2011) e baseada na metodologia
dos Três Momentos Pedagógicos (3MP) (DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2011).
Esta sequência foi elaborada para alunos do primeiro ano do Ensino Médio da Escola
Estadual de ensino Fundamental e Médio João Bley, localizada no município de Castelo, sul do
estado do Espírito Santo. A professora responsável por conduzir a SD foi a da disciplina de
Química.
A SD construída foi validada a priori por pares, um grupo de dezessete alunos do curso de
Mestrado Profissional em Educação em Ciências e Matemática do Instituto Federal do Espírito
Santo (EDUCIMAT/IFES) na disciplina de Debates Conceituais em Ciências. O quadro 1 apresenta
o resultado dos processos de validação, cujos apontamentos foram utilizados para a reestruturação e
aplicação da sequência.
A metodologia dos 3MP está organizada com base no processo de codificaçãoproblematização-descodificação, cuja finalidade é orientar e organizar a prática do professor
(SOLINO, GEHLEN, 2014) e consiste nas etapas problematização inicial, organização do
conhecimento e aplicação do conhecimento. Os objetivos propostos para esta SD foram: discutir a
situação atual do Rio Castelo relacionadas aos aspectos socioeconômicos e ambientais numa
perspectiva CTSA; compreender quais os motivos que levam à eutrofização de ambientes aquáticos
e quais as consequências disso para o meio ambiente, relacionando-a principalmente ao uso de
agrotóxicos; associar os fenômenos da erosão, lixiviação e assoreamento à qualidade dos ambientes;
e apresentar à comunidade os conhecimentos adquiridos ao longo dessa SD.
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
O tema gerador da sequência didática foi a situação atual do Rio Castelo e os impactos
ambientais, sociais e econômicos que influenciam diretamente a população do município de
Castelo. A partir desses temas os alunos formularam questões, de modo que a busca por suas
respostas remetesse à compreensão dos fenômenos estudados e à reflexão sobre seu contexto de
vida. O quadro 2 apresenta a estrutura da sequência proposta.
O município de Castelo, situado no sul do estado do Espírito Santo, Brasil (figura 1), se
desenvolveu no baixo curso da planície de inundação do Rio Castelo, condição esta que coloca a
zona urbana do município em situação de risco em relação às inundações (LOPES, LANA, 2012).
O conhecimento dessa particularidade permite que se faça o manejo adequado dos recursos naturais
da região, de modo a reduzir os impactos de possíveis desastres naturais. Além disso, este rio
apresenta problemas como pequenas áreas erodidas provocadas pelo desmatamento, expansão
urbana desordenada, poluição por deposição inadequada de resíduos sólidos e lançamento de
efluentes domésticos e provenientes do beneficiamento do mármore e granito, agravados por tratarse de região de intenso agroturismo (JUNIOR, SOBREIRA, BERTOLOTI, 2007).
Tais particularidades foram apresentadas na problematização inicial, onde a professora
discutiu situações levantadas pelos estudantes. Nesse momento dos 3MP, os alunos precisam sentirse desafiados a expor o que estão pensando sobre as situações problematizadas (SOLINO;
GEHLEN, 2014). Como ferramenta de apoio para sensibilização dos alunos foi utilizado um
documentário (GAZETA, 2019) produzido por um jornal local.
Durante a organização do conhecimento, segunda etapa dos 3MP, a professora sistematizou
os conhecimentos dos estudantes por meio dos conhecimentos científicos (SOLINO; GEHLEN,
2014) – foram abordadas questões relacionadas à composição química dos agrotóxicos, os riscos
relacionados ao seu uso, o processo de eutrofização e desgaste do solo. Durante a organização do
conhecimento os alunos realizaram uma aula de campo (figura 2) nas comunidades do entorno do
rio, onde o professor de geografia da turma também esteve presente. Na sequência, foram realizadas
aulas no laboratório de informática, onde os alunos fizeram buscas sobre alguns componentes dos
agrotóxicos e seus efeitos sob o solo e os ambientes aquáticos. Também ocorreram aulas no
laboratório de ciências, onde foi feita a análise da água coletada no rio.
Por fim, na aplicação do conhecimento - terceiro Momento Pedagógico - o principal
objetivo foi a articulação dos conhecimentos científicos com as situações significativas envolvidas
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nos temas para melhor compreendê-las (SOLINO; GEHLEN, 2014). Foi solicitado aos alunos que
representassem, por meio de desenhos (figura 3), as situações vistas durante a aula de campo.
Notou-se no decorrer da aplicação desta SD o surgimento de uma postura crítica dos alunos
frente às políticas públicas, uma vez que, do início ao fim do processo, os alunos questionaram a
falta de comprometimento dos órgãos de fiscalização com o rio. Surgiram outras inquietações como
por exemplo, a falta de lixeiras pela cidade, a quantidade de lixo às margens do rio e a falta de
ações para que isso seja reparado. Para buscar uma solução para essas inquietações, os alunos
redigiram uma carta à Prefeitura Municipal de Castelo solicitando uma reunião para tratar desse
assunto.
Todo o trabalho desenvolvido foi avaliado a partir da participação e envolvimento dos
alunos ao longo da aplicação da SD. Por fim, foi realizada uma roda de conversa com os
participantes, a fim de dar retorno quanto às atividades desenvolvidas e para verificar a mudança de
postura dos alunos, que foi nítida. Como resultado, sugeriu-se a organização de uma exposição
fotográfica e a produção de um documentário, relatando o que foi observado durante o processo,
visando a sensibilização dos demais moradores da cidade quanto à situação do Rio Castelo e seu
entorno.
CONCLUSÕES
Percebe-se, ao final desta SD que a utilização dos 3MP como estratégia metodológica
contemplou propostas que valorizam a multiplicidade de estratégias, articulando os saberes e
fazeres durante a construção coletiva do conhecimento, de maneira que os estudantes atuassem
ativamente durante todo processo. As atividades desenvolvidas também foram capazes de despertar
nos alunos um sentimento de pertencimento, e com isso, puderam perceber que possuem
responsabilidades ambientais e sociais, locais e globais, uma vez que suas ações possuem
consequências, o que requer uma mudança de comportamento diante de algumas situações, para
poderem construir a realidade desejada.
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ANEXOS
Quadro 1. Validação da sequência didática pelos pares.

Fonte: autoria própria (2019)
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Quadro 2. Estrutura da sequência didática construída para debater as questões socioambientais relacionadas ao Rio
Castelo e seu entorno.

Fonte: autoria própria (2019)
Figura 1. Localização do município de Castelo, Espírito Santo.

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo_(Es p%C3%ADrito_Santo
Figura 2. Aula de campo no entorno do Rio Castelo.

Fonte: autoria própria (2019
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Figura 3. Atividade produzida pelos alunos retratando as situações observadas na aula de campo.

Fonte: autoria própria (2019)

Resumo
A poluição de recursos hídricos, a falta de consciência ambiental e as consequências disso para o meio
ambiente e a qualidade de vida, são problemas que atingem a sociedade de modo preocupante. Diante
disso, acredita-se que aliar teoria à prática ao longo do processo educativo, durante toda educação
básica, aproximando o currículo escolar da realidade dos alunos, pode contribuir para desenvolver nos
estudantes o sentimento de urgência com relação à necessidade de conservação e recuperação do meio
ambiente. Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, desenvolvida na
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio João Bley, localizada no município de Castelo, sul do
Estado do Espírito Santo, Brasil. Seu objetivo foi elaborar e validar um sequência didática planejada
com base na metodologia dos Três Momentos Pedagógicos proposto por Delizoicov, Angotti e
Pernambuco, em que fosse possível aproximar o conteúdo curricular do cotidiano dos alunos
envolvidos por meio da discussão da situação socioeconômica e ambiental atual do Rio Castelo - que
descreve seu trajeto nas redondezas da escola - numa perspectiva com enfoque CTSA, visando sua
alfabetização científica. Observou-se como resultado desta sequência, um diálogo direto sobre as
questões que impactam as condições sociais, econômicas e ambientais do rio e a vida dos moradores da
região, despertando nos alunos um sentimento de pertencimento e de responsabilidade ambiental e
social, local e global.
Palavras-chave: Rio Castelo; Alfabetização Científica; Sequência Didática; Três Momentos
Pedagógicos; CTSA.
“ESQUENTANDO A CUCA”: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DO CALOR
Kariele Coutinho Melado – EMEF Padre Gabriel
Luany Luz de Oliveira Fehlberg – EEEFM Jones José do Nascimento
Verônica Isaura do Rozário de Vasconcelos – UMEF Des. Ferreira Coelho
Manuella Villar Amado – IFES Campus Vila Velha

INTRODUÇÃO
A cada ano que passa percebe-se que as temperaturas médias nos verão estão temática é
abordada de forma abstrata nas aulas, dificultando a compreensão dos estudantes e aumentando o
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desinteresse pelas disciplinas, portanto, diferenciar temperatura de calor e sensação térmica nas
diferentes situações do cotidiano, conhecer as causas e consequências do aquecimento do globo, e
consequentemente refletindo e despertando uma consciência crítica no aluno, é extremamente
importante e faz parte da abordagem CTSA – Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Esse
eixo estruturante da Alfabetização Científica, de acordo com Sasseron e Carvalho (2011), denota a
necessidade de se compreender as aplicações dos saberes construídos pelas ciências considerando
as ações que podem ser desencadeadas pela utilização dos mesmos.
Este trabalho se propõe discutir sobre sequência didática abordando como questão
norteadora: “Quais são as contribuições no desenvolvimento metodológico de uma sequência
didática com enfoque CTSA para ensinar questões concernentes ao calor e seus desdobramentos?”
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
De acordo com Zabala (1998), toda prática pedagógica exige uma organização metodológica
para a sua execução. Esse seria o ponto de partida para a organização do trabalho pedagógico de
maneira reflexiva. Sequência didática é definida por esse autor como “um conjunto de atividades
ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um
princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos.” (ZABALA, 1998, p.18).
É importante considerar, ao planejar uma sequência didática, as relações interativas entre
professor/aluno, aluno/aluno e as influências dos conteúdos nessas relações, o papel do professor e
o papel do aluno, a organização para os agrupamentos, a organização dos conteúdos, a organização
do tempo e espaço, a organização dos recursos didáticos e avaliação.
Em todas as etapas da sequência didática, o professor deve ser um agente ativo no processo
de ensino, como cita Zabala:
“[...] através da observação dos alunos, da ajuda que lhes proporciona para que
utilizem seus conhecimentos prévios, da apresentação que se faz dos conteúdos,
mostrando seus elementos essenciais, relacionando-os com o que os alunos sabem e
vivem proporcionando-lhes experiências para que possam explorá-los em situações
diversas, avaliando a situação em seu conjunto e reconduzindo-a quando considera
necessário, etc.” (ZABALA 1998, p. 38)

As orientações epistemológicas do enfoque CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade),
contribuem para a alfabetização científica dos alunos, e propiciam às atividades de investigação
científica uma maior contextualização e significado. Segundo Chassot (2000), a alfabetização
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científica é um conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma
leitura de mundo onde vivem. Emerge assim, a necessidade de fornecer aos alunos não somente
noções e conceitos científicos, mas também é importante e preciso que os alunos possam “fazer
ciência”, sendo defrontados com problemas autênticos nos quais a investigação seja condição para
resolvê-los (SASSERON;CARVALHO, 2008). Sasseron e Carvalho (2011) trazem os três eixos
estruturantes da Alfabetização Científica. O eixo estruturante da AC que foi foco desta SD foi o
terceiro, que compreende o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia,
sociedade e meio-ambiente (CTSA).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Foi aplicada uma sequência didática intitulada “Esquentando a Cuca”, a partir do tema
“calor” discutindo questões acerca da temática e seus desdobramentos conceituais, do qual gerou
esta pesquisa de cunho qualitativo, do tipo estudo de caso. Segundo Ludke e André (2013, p. 12),
na pesquisa qualitativa, a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto, sendo
o interesse do pesquisador, verificar em como se manifestam as atividades nas ações cotidianas. De
acordo com Gil (2002), um estudo de caso visa proporcionar uma visão global do problema ou de
identificar possíveis fatores que o influenciam ou são por ele influenciados.
A sequência didática foi aplicada aos alunos do 1º ano do Ensino Médio de uma escola
Estadual no Município de Serra/ES, com faixa etária de 15 a 17 anos, no período de Outubro a
Novembro de 2019 na disciplina de Geografia, com uma proposta interdisciplinar entre Biologia,
Química e Física. Uma sequência didática bem planejada permite ao educador visualizar o
conhecimento prévio do aluno, seu desempenho no decorrer do processo e ainda perceber o que
necessita ser trabalhado para que se concretize a aprendizagem. Os conteúdos trabalhados na
sequência didática estão descritos conforme o diagrama conceitual da Figura 1.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
A Sequência didática foi executada durante seis aulas da disciplina de Geografia, tendo
como carga horária, duas horas semanais. O objetivo da primeira aula foi dar início à
problematização do tema e identificar as consequências do calor nas escolas do estado do Espírito
Santo. Através de reportagens atuais sobre o verão e o aumento da temperatura em algumas
unidades escolares, os alunos, por meio de uma roda de conversa, debateram o ponto principal das
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manchetes: o desempenho dos alunos na escola em frente ao calorão do verão. Segundo Zabala
(1998):
“Nesta fase inicial se pretende colocar os meninos e meninas diante de situações
próximas de suas experiências vitais que lhes provoquem e incentivem, a fim de
despertar seus interesses e motivações pelas questões que esta situação coloca. O
debate na sala de aula permitirá definir os aspectos do tema motivo de estudo”.
(ZABALA, 1998, p. 137)

Saindo do senso comum e levando o aluno ao conhecimento científico, na segunda aula foi
explorado a diferenciação entre calor e temperatura. Após verificar os conhecimentos prévios dos
alunos em relação à temática quente e frio, a professora realizou
de conceitos. A experiência consiste na separação de águas em diferentes temperaturas, uma
quente, uma ambiente e uma fria. Ao colocar subitamente as mãos em águas de diferentes
temperaturas, o estudante percebe e potencializa as definições sobre a física e transferência de calor
entre os corpos, assim como conceitos de sensação térmica, temperatura e como tudo isto influencia
os diversos tipos de biomas do planeta e os seres vivos que nele habitam. Na aula prática os alunos
se apropriaram de conceitos que já utilizavam e vê-se que eles conseguiram relacionar seus
conhecimentos prévios com novos conhecimentos a partir do experimento.
Seguindo com a temática, duas aulas foram reservadas para a exibição do documentário
“Planeta Terra: de Polo a Polo” da BBC. Nele, são exibidos os diversos biomas do planeta Terra de
forma incisiva e natural, desde o ártico ao antártico, explorando a influência das estações do ano até
as mudanças drásticas provocadas pelo homem. Após esse momento, foi feita uma roda de conversa
com os alunos com o objetivo de debater os principais temas do roteiro. Pensando em verificar os
conhecimentos adquiridos, os alunos foram divididos em duplas, e convidados a elaborarem um
texto argumentativo com a temática “Por que o Planeta está esquentando?”.
As duas últimas aulas foram reservadas para a promoção do conhecimento sobre os
fenômenos climáticos atuais e as alterações provocadas pelo excesso de calor, como o aquecimento
global e as suas consequências. A turma foi dividida em cinco grupos e após leitura e discussão de
algumas reportagens sobre as queimadas na Amazônia, o Protocolo de Kyoto e o Brasil na cúpula
do clima na ONU, cada grupo apresentou seus comentários pessoais a respeito de todas as
manchetes. A leitura nova que o estudante faz ao se embebedar pela crítica se constitui em um novo
saber, em uma outra percepção da realidade. Para tanto, Freire (2017, p. 80) afirma que uma das
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tarefas fundamentais do professor progressista é, sensível à leitura e releitura do grupo, provocá-lo,
bem como estimular a generalização da forma de compreensão do contexto.
Com a sequência didática “Esquentando a Cuca”, os estudantes desenvolveram algumas
atividades como forma de avaliação processual. A primeira foi um texto argumentativo elaborado
em duplas, onde de forma pessoal, apresentaram soluções para o meio ambiente com a temática
“Por que o Planeta está esquentando?”. O aluno “X” argumentou que:
“[...] E a solução seria se conter a poluição, limpando as praias que são a maior área de
lixo, parando de jogar lixo no chão e reciclando. Se todos fizessem a sua parte,
plantando e ajudando o meio ambiente, poderíamos ajudar a salvar o planeta para as
futuras gerações”(Aluno X).

Já o aluno “Y”, descreveu que
“[...] As pessoas não estão ligando para as coisas que fazem e com isso prejudicam o
planeta. Se as pessoas ajudassem, isso não aconteceria, essa poluição não atinge só o
meio ambiente e sim todas as pessoas [...]”.

Observa-se a crítica nas argumentações, através do desenvolvimento de consciência sobre a
realidade das ações do ser humano com o mundo. Ainda segundo Freire (2017), os estudantes têm
de ter pertencimento e responsabilidade com a história, a ética e o político social:
“O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me põe numa
posição em face do mundo que não é de quem nada tem a ver com ele. Afinal, minha
presença no mundo não é a de quem nele se adapta, mas a quem nele se insere. É a
posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da história.”
(FREIRE, 2017, p.53)

A segunda atividade, seguindo a proposta apresentada, consistiu na confecção de mapas
mentais (Figuras 3 e 4) pelos estudantes do 1º ano do Ensino Médio, de forma individual. Os alunos
poderiam escolher de forma livre, um tema dentro da sequência de aulas realizadas para ser
explorado. Os mapas foram elaborados à partir dos estudos realizados na sala e também através de
pesquisas externas. Neles, os alunos puderam demonstrar seus potenciais artísticos, lúdicos e
técnicos.7
Utilizaram para tanto, os conceitos de tempo e clima atmosférico, tipos de clima do Brasil e
do Mundo, aquecimento global e a interferência humana no clima. Os alunos, ao dotarem-se das
faculdades do concreto, conseguiram analisar o fenômeno geográfico em suas mais diversas
escalas, partindo da esfera local para a global. Ao analisar os mapas foi possível perceber que os
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alunos foram capazes de identificar as causas das mudanças do ritmo do calor e suas consequências
para o meio.
CONCLUSÃO
Apesar da sequência didática ter sido realizada dentro de sala de aula, ela foge sobre os
“muros da escola”, apresentando diversas perspectivas sobre o meio em que vivemos,
problematizando a temática ambiental, assim como a responsabilidade sobre a mudança climática.
É importante relatar ainda a participação crescente dos educandos ao longo da aplicação dessa
sequência didática. Os alunos que inicialmente se mostravam pouco questionadores ao final do
programa, manifestaram-se participativos.
Assim, podemos afirmar que o objetivo geral de tornar o aluno mais questionador, para que
ele pudesse aplicar a ciência ao seu cotidiano, interpretando fenômenos, foi alcançado nas turmas
onde foi aplicada a sequência didática. Outro ponto importante de compartilhar é que a avaliação
dos alunos foi feita de forma qualitativa e contínua, sendo possível verificar o crescimento
individual e coletivo ao longo do processo.
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ANEXOS
Figura 1. Diagrama conceitual

Fonte: Autoria própria (2019)
Fotos 1 e 2. Experimentação com temperaturas.

Fonte: Autoria própria (2019)
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Figura 3, 4 e 5: Mapas mentais

Fonte: Autoria própria (2019)

Resumo
Este trabalho procura desenvolver a argumentação em alunos da educação básica sobre as causas e
consequências do aumento do calor no planeta Terra, em torno de conceitos de geografia, química,
física, e biologia, estruturados em uma sequência didática (SD). Abordar o conteúdo de climatologia é
uma tarefa desafiadora. A interpelação dessa temática ocorre na maioria das vezes de forma abstrata,
dificultando a compreensão dos estudantes e corroborando para o desinteresse pela disciplina que o
contempla. No Brasil, tais proposições são relativamente recentes e têm sido objetos de estudos e
trabalho didático discutidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a partir de 2017,
especificamente o ensino de Ciências que deve promover situações nas quais os alunos possam:
observar o mundo a sua volta e fazer indagações; analisar demandas, delinear problemas, planejar
investigações e propor hipóteses enfatizando a sua importância na educação escolar, tendo em vista o
avançado desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade contemporânea, bem como as interrelações que se estabelecem entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA) na sala de aula.
Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo do tipo estudo de caso. O planejamento da sequência
didática buscou a aplicação de ações pedagógicas, norteada pela estação do ano, conhecida como
“verão” como gancho, levando os estudantes ao desenvolvimento de conceitos que envolvem a
temática “calor” e seus desdobramentos, fazendo com que compreendam a participação de todos na
problemática ambiental. Os resultados mostraram que os alunos participaram ativamente ao longo da
SD, tornando-se questionadores e críticos em relação aos temas abordados, atingindo de forma geral,
os objetivos propostos.
Palavras-chave: Sequência Didática, Prática Pedagógica, Calor, Ensino de Ciências.
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“DA FLOR AO FRUTO”: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA DEBATER POLINIZAÇÃO
COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Juliano Souza de Almeida – EEEM Professor Agenor Roris
Thiago do Nascimento Ouverney – EEEFM Teotônio Brandão Vilela
Vanessa Oliveira da Silva – EMEF Suzete Cuendet
Sidnei Quezada Meireles Leite – IFES Campus Vila Velha

INTRODUÇÃO
O dia a dia das pessoas tem sido marcado pela forte presença da ciência e tecnologia, seja
por meio dos impactos causados, seja pelos produtos consumidos. Desta maneira não é difícil
argumentar a importância de se possuir o domínio necessário do conhecimento científico e
tecnológico enquanto instrumento para a garantia de uma vida melhor para todos (KRASILCHIK;
MARANDINO, 2007). O ensino de ciências voltado não apenas na transmissão de conceitos, mas
comprometido em relacioná-los a vivência dos alunos, oportunizando maior compreensão dos
fenômenos e das transformações da natureza e seus impactos na vida dos seres vivos.
A polinização como processo biológico da maioria das plantas superiores (Gimnospermas e
Angiospermas) caracteriza-se como fenômeno de grande importância para o ensino de ciências. É
necessário que esse processo não seja abordado apenas no quesito anátomo-fisiológico, de forma
isolada dos assuntos concernentes, pois o mesmo possibilita uma gama de relações com outras
temáticas: como a produção de alimentos, a intervenção humana na agricultura a partir de métodos
de produção sustentável ou pelo uso inadequado de agrotóxicos, uso de pesticidas, entre outros.
Nessa concepção, entender a polinização como parte de toda uma cadeia produtiva de
alimentos, incluindo o homem como sujeito transformador do ambiente nos levou ao
desenvolvimento desta sequência didática, com a finalidade de que os educandos da EJA possam
desenvolver em si a apropriação dos conceitos visando uma alfabetização científica.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Embora se saiba que a escola seja um local importante em propiciar aos alunos o acesso a
esses conhecimentos científicos e tecnológicos, em Freire (1987) observa-se ainda predominância
de um ambiente escolar marcado pela “sonoridade” da palavra em que a narração do educador,
conduz a uma mera memorização dos conteúdos narrados, os quais são retalhos desconectados da
totalidade. Na concepção de Lopes (2002) o professor de ciências precisa adquirir a consciência de
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que somente transmitir o conhecimento científico sem uma perspectiva crítica de currículo não é
suficiente.
Uma escola pautada por aulas magistrais e fundamentada numa perspectiva conceitual,
segundo Zabala (1998), valoriza o processo de aprendizagem fundado apenas na acumulação de
conhecimentos de caráter cognitivo, caracterizando uma maneira propedêutica de ensino cujo
principal objetivo é preparar os estudantes para alguma forma de seleção, deixando-os a margem de
uma formação de caráter integral.
Sob esta perspectiva, quando se analisa a realidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA)
é importante salientar que os conhecimentos científicos devem ser trabalhados não de forma
estanque e isolada, sob o risco de configurar uma “educação bancária” conforme Freire (1987). Para
Paiva (1999) é necessária uma alfabetização com autonomia em que o aluno tenha condições de
acompanhar a velocidade e complexidade do mundo contemporâneo, ante o avanço do
conhecimento e a permanente criação de códigos, linguagens e recriação diária.
Na visão de Vilanova e Martins (2008) os conhecimentos científicos devem ser úteis à vida
cotidiana do estudante da EJA. Esses autores reforçam ainda que um dos objetivos do ensino de
ciências atualmente é a alfabetização científica, a qual deve permitir ao indivíduo condições de
entender as relações entre ciência e sociedade, a diferença entre ciência e tecnologia, e sobre a
relação entre o ser humano, além de possibilitar ao aluno condições de lidar melhor com os recursos
tecnológicos e com temas científicos.
Nesse sentido, Chassot (2018) estabelece que os conteúdos selecionados devem garantir o
trâmite do aluno entre a problemática evidenciada caminhando em direção aos conhecimentos
científicos. O autor ressalta que o sentido real de uma educação científica que promova a
transformação das relações entre homens e natureza é pela alfabetização, definindo-a como o
conjunto de conhecimentos que facilitariam “os homens e mulheres fazerem uma leitura do mundo
onde vivem” (CHASSOT, 2018, P. 28)
Assim, o conteúdo de Ciências está relacionado com diversas áreas e para que a disciplina
faça sentido para a vida e a realidade do aluno e contribua para sua inclusão,
Sasseron e Machado (2017, P.21) nos propõe um ensino de Ciências problematizador
“Sabemos que o ensino de Ciências pode e deve partir de atividades
problematizadoras, cujas temáticas sejam capazes de relacionar e conciliar diferentes
áreas e esferas da vida de todos. A Ciência e seus produtos são ambicionados como
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elementos presentes em nosso dia a dia e que, portanto, apresentam estreita relação
com nossa vida”.

Os conhecimentos científicos são de grande relevância para que ocorra essa inclusão, pois
instrumentalizam os indivíduos para a tomada de decisões em suas vidas de maneira consciente.
Gouveia e Silva (2015) argumentam que é preciso repensar as práticas na EJA de modo a
possibilitar um ensino de ciências com caráter inclusivo, isto é, de modo que possam ser criadas
estratégias para oferecer um ensino que atenda a todos.
Krummenauer (2009) salienta que o ensino de ciências para a EJA requer a formulação de
estratégias diferenciadas das que são utilizadas no ensino regular. Para ele as propostas
desarticuladas com o contexto do cotidiano dos alunos da EJA podem aumentar as dificuldades
relativas ao processo de aprendizagem, contribuindo para a repetência ou evasão.
Considerando as particularidades da EJA, a importância de se trabalhar os aspectos
conceituais, bem como de possibilitar um ensino de ciências inclusivo e articulado com a realidade
dos estudantes, o presente trabalho teve como objetivo implementar uma Sequência Didática (SD),
a luz dos 3 Momentos Pedagógicos (3MD) de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018) para
discutir a importância polinização na produção de alimentos, assim como as interferências do
homem neste processo ecossistêmico.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa com observação participante para a coleta de dados e
aplicação de uma Sequência Didática como intervenção pedagógica. Segundo Chizzotti (2011,
p.78) a pesquisa qualitativa tem uma abordagem que,
[...]parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o

sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável
entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a
um rol de dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador
é parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindolhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de
significados e relações que sujeitos concretos criam em suas ações.

Chizzotti (2011, p.90) descreve observação participante como aquela em que o pesquisador
está em contato direto com o fenômeno observado para recolher as ações dos atores em seu
contexto natural, a partir de sua perspectiva e seus pontos de vista.
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A SD aqui apresentada intitulada “Da flor ao fruto foi elaborada para ser trabalhada com
alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental II) da EMEF Suzete
Cuendet, na cidade de Vitória – ES, com idade variando entre 15 a 65 anos, localizada na cidade de
Vitória –ES.
Os responsáveis pela intervenção pedagógica materializada pela SD são professores já com
alguma experiência profissional, matriculados na disciplina de Debates Conceituais de Ciências I do
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática oferecido pelo Instituto Federal do
Espírito Santo (IFES).
Segundo Zabala (1998, p. 18) as SD’s “são atividades ordenadas numa série significativa
que se configuram enquanto unidade preferencial para análise da prática, que permitirá o estudo e a
avaliação sob uma perspectiva processual, que inclua as fases de
planejamento, aplicação e avaliação”. Planejar as atividades dos estudantes, utilizando
diferentes estratégias para melhoria do processo educativo, é uma parte muito importante do
trabalho docente.
A SD deste estudo foi estruturada levando em conta os 3MP de Delizoicov, Angotti e
Pernambuco (2018), os quais compreendem a etapa de problematização, organização e aplicação do
conhecimento conforme Quadro 1.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Na etapa de problematização, no momento da realização dos questionamentos para
levantamento prévios dos conhecimentos, houve uma participação muito produtiva dos estudantes.
Questões como “O que você entende por polinização? Qual a importância da polinização para a
vida? Que relação existe entre flores polinizadas e frutos? De que maneira o homem pode interferir
neste processo?”, foram trabalhadas com os alunos onde obtivemos respostas tais como: “É quando
o inseto polinizador pega o pólen de uma planta e eleva para outra”; “Acho que gera a semente, que
geram nosso alimento”; “Certa vez observei como a flor de maracujá se transformou no maracujá”;
“Acho que a poluição causada pelo homem atrapalha a polinização”.
Observou-se nessa etapa que os alunos possuíam certo conhecimento sobre a polinização e
sua importância para o homem, entretanto algumas falas apresentavam um certo distanciamento do
conhecimento científico, como por exemplo a fala de alguns alunos:
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Aluno A: “Não sabia que a flor tinha sexo, que tinha a parte masculina e feminina.
Vivendo e aprendendo.”
Aluno B: “Para mim, tudo que é inseto, só faz mal para o homem”
Aluno C: “Quando penso em polinização, só consigo ver o que as abelhas fazem”

Nessas falas foi possível verificar um saber ainda pouco fundamentado caracterizado por
alguns equívocos, como por exemplo, na fala do Aluno B, em que os
insetos são enquadrados numa perspectiva apenas prejudicial para o homem. Já se sabe que
os insetos prestam serviços ecossistêmicos importantes para o ambiente, dentre eles o da
polinização. Na fala do Aluno C, ficou evidente o processo de polinização sendo realizado apenas
pelas abelhas. Além delas outros seres também participam do processo, como por exemplo, os
pássaros, morcegos, entre outros.
Na etapa de construção de conhecimento os alunos tiveram contato com textos informativos,
além de poderem utilizar a lupa eletrônica para visualizarem as estruturas reprodutivas das flores.
Esse momento foi caracterizado por uma euforia e engajamento muito grande, pois todos os
estudantes nunca haviam tido contato com esse artefato. Foi realizado um breve treinamento com
explicação das principais partes da lupa eletrônica e suas respectivas funções. A Figura 1 ilustra os
alunos utilizando a lupa eletrônica.
Durante a visualização os estudantes puderam ver estruturas como grãos de pólen, estilete,
estigma, filete, antera, entre outros. Foi solicitado aos alunos que realizassem os registros por meio
de desenhos do que estavam vendo na lupa. A Figura 2 apresenta alguns registros fotográficos das
estruturas reprodutivas das flores com auxílio do celular.
Além dos registros fotográficos, os alunos foram estimulados a realizarem desenhos para
retratar as estruturas visualizadas com auxílio da lupa eletrônica. Alguns estudantes demonstraram
uma habilidade muito grande para a realização de registros por meio de desenhos. O desenhar das
estruturas das flores visualizadas na lupa possibilitou que os eles fossem além da perspectiva
conceitual e trabalhassem também os aspectos procedimentais. A Figura 3 apresenta os estudantes
utilizando a lupa para visualização das estruturas das flores.
A etapa de construção de conhecimento foi muito produtiva em que os alunos puderam
confrontar seus conhecimentos prévios com os que a literatura científica traz sobre o assunto. Como
num movimento em espiral puderam revisitar seus conceitos prévios e atualizá-los com o auxílio
das atividades de pesquisa, trabalhos em grupos e diálogo com professor.
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A última etapa (aplicação do conhecimento) consistiu na realização de uma roda de conversa
onde os alunos deveriam trazer argumentos sobre a importância da polinização enquanto serviço
ecossistêmico. Nesse momento os alunos tinham que apresentar as principais ações antrópicas que
prejudicasse o processo de polinização, bem como possíveis soluções. Antes da realização da roda e
verbalização das ideias foi disponibilizado um questionário que possuía a seguinte pergunta “De
que maneira o homem pode interferir no processo de polinização? O aluno A respondeu da
seguinte forma:
Aluno A: “O homem interfere matando as florestas e criando plantações, isso faz com
que os insetos vivem menos tempo causando a extinção das espécies de polinizadores
e se os polinizadores não existir não haverá frutos”.

Na resposta deste aluno é possível observar que ele traz a questão da supressão das florestas
pelo homem como um processo que prejudica a polinização. Ele consegue identificar as florestas
enquanto ecossistema que oferece abrigo e condições para manutenção das espécies polinizadoras.
A verbalização dessa resposta conduziu as discussões para a questão do aumento da monocultura e
supressão de áreas de florestas. Além disso foi discutida a polinização enquanto garantia da
segurança alimentar das populações, ou seja, sem a polinização não haverá garantia de produção de
alimentos para as pessoas.
Aluno B: “Usando agrotóxico, aquecimento global e o desmatamento”.

Esse aluno apresentou o uso de agrotóxico, aquecimento global e o desmatamento como
causas para a redução do serviço ecossistêmico da polinização. Ao verbalizar essas causas o debate
do grupo foi direcionado para a questão da flexibilização do uso de agrotóxicos na agricultura
brasileira, os recentes episódios de desmatamentos da Floresta Amazônica, além da questão das
mudanças climáticas.
Aluno C: “Tirando a floresta e plantando eucalipto”.

Esse aluno trouxe a questão da instalação do plantio de eucalipto enquanto problema para a
realização da polinização. Essa resposta trouxe um debate acerca da redução da floresta nativa para
o plantio de eucalipto. Muitos alunos trouxeram a realidade vivenciada por algumas cidades do
Espírito Santo, as quais vivem intensamente esse crescimento do plantio de eucalipto. Não obstante
foi discutido o impacto que esse processo pode ter sobre a agricultura familiar, a principal
responsável pelos alimentos na mesa das pessoas.
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Ainda na aplicação do conhecimento os estudantes foram estimulados a responderem o
seguinte questionamento: “Você seria capaz de apontar uma solução para os problemas causados
pelo homem ao processo de polinização?”
Aluno A: “Que eles dessem mais atenção as coisas da natureza e não apenas para
replantação de frutos pra dar lucro. Eu acho que devia existir uma lei para isso”.

A resposta do aluno A evidencia um posicionamento crítico frente ao modelo de
desenvolvimento econômico em que o lucro, muitas vezes se sobrepõe aos interesses da
coletividade. No momento do debate esse aluno trouxe uma discussão a respeito das questões sobre
o crescimento do agronegócio no país em detrimento da diminuição das áreas de florestas.
Aluno B: “Usar menos agrotóxico e parar com o desmatamento”.

O aluno traz como solução a redução da utilização do agrotóxico, bem como parar com o
desmatamento. No momento do debate, os alunos perceberam que a questão da polinização pode
ser influenciada por fatores econômicos, sociais, tecnológicos e culturais.
CONCLUSÕES
A SD intitulada “Da flor ao fruto” foi uma proposta de intervenção pedagógica que buscou
por discutir a importância da polinização na produção de alimentos e as interferências do homem
nesse processo, que trouxe contribuições importantes para o processo de ensino-aprendizagem dos
alunos participantes. Verificou-se que a intervenção possibilitou uma reorganização na relação
professor-estudante e estudante-estudante, fugindo da perspectiva transmissora de conteúdo.
No desenvolvimento da SD, observou que os 3MP não são etapas estanques e bem
delimitadas. Na execução da SD era recorrente transitar da construção do conhecimento para a
etapa de problematização, bem como da etapa de aplicação para a etapa de problematização. Em
linhas gerais ocorria uma retroalimentação do processo o tempo todo, com participação ativa do
estudante, cujas contribuições delineavam outros caminhos.
A proposta de trabalho de intervenção pedagógica traduzida na sequência didática, por meio
dos três momentos pedagógicos almejou a alfabetização científica de alunos da EJA. Observou-se
que em todas as etapas foram desenvolvidas atividades que favoreceram a apropriação dos
conhecimentos científicos inseridos nos questionamentos acerca da problemática inicial. A
utilização da temática de polinização possibilitou os alunos perceberem que a resolução dos grandes
problemas enfrentado pela humanidade carece de uma visão holística, que exige conhecimentos
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científicos e tecnológicos e a capacidade de se articular com os pares para a tomada de decisões que
beneficie a todos. Verificou-se dessa forma que o ensino de ciência pode promover a inclusão dos
estudantes no processo de construção do saber científico.
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ANEXOS
Quadro 1. Os 3MP e suas características

Problematização
A problematização consiste em
verificar o conhecimento prévio
dos estudantes sobre o tema.
Segundo os autores, esse
momento é organizado de tal
modo, que os estudantes sejam
desafiados a expor o que estão
pensando sobre as situações.

Construção

Aplicação

Na etapa de organização do
conhecimento os estudantes
estudam os conteúdos necessários
para compreensão do tema e contam
com monitoramento do professor.
Nesta etapa o professor desenvolve
atividades de forma a desenvolver a
conceituação identificada como
fundamental para uma compreensão
científica das situações
problematizadas.

Esta etapa se destina, sobretudo, a
abordar sistematicamente o
conhecimento que vem sendo
incorporado pelo estudante, para
analisar e interpretar tanto as
situações iniciais que determinam
seu estudo como outras situações
que, embora não estejam
diretamente ligadas ao motivo
inicial, podem ser compreendidas
pelo mesmo conhecimento.

Fonte: Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018)
Quadro 2. Questões para problematização e externalização de conhecimentos prévios
O que você entende por polinização?
Qual o papel dos insetos nesse processo? Como eles participam da
polinização? Como as flores estão inseridas no processo de polinização? Qual
o papel delas? Qual a importância da polinização para a vida?
Que relação existe entre flores polinizadas e frutos?
De que maneira o homem pode interferir neste processo?
Fonte: Autoria própria (2019)
Figura 1. Utilização da lupa pelos alunos para visualização das estruturas das flores.

Fonte: Autoria própria (2019)
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Figura 2. Registro fotográfico das imagens visualizadas na lupa eletrônica.

Fonte: Autoria própria (2019)
Figura 3. Desenhos realizados pelos estudantes sobre estruturas das flores.

Fonte: Aluno EJA (2019)

Resumo
O processo de ensino e aprendizagem nas aulas de ciências tem sido marcado em muitas instituições
escolares por uma perspectiva extremamente conceitual, com baixo nível de participação dos
estudantes e vinculadas a conteúdos que não dialogam com a realidade desses alunos. Esse cenário é
resultado de inúmeras propostas desarticuladas, que no contexto da Educação de Jovens e Adultos
(EJA), contribuem para o aumento da dificuldade de aprendizagem, repetência, evasão, contribuindo
para que esses estudantes não sejam incluídos nos processos de tomadas de decisão da sociedade.
Diante de tal cenário, novas propostas metodológicas são necessárias, inclusive aquelas que tenham
uma abordagem problematizadora do ensino de ciências e que valorize as questões do mundo real com
implicações sociais, científicas, tecnológicas e ambientais. Nesse sentido, o presente trabalho assumiu
enquanto intervenção pedagógica a implementação de uma Sequência Didática (SD) estruturada a luz
dos 3 Momentos Pedagógicos (3MD) de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018) para discutir a
importância do processo de polinização enquanto serviço ecossistêmico, bem como as interferências do
homem nesse processo. A ação foi dirigida a estudantes da Educação de Jovens e Adultos (Ensino
Fundamental II) da EMEF Suzete Cuendet, localizada na cidade de Vitória-ES. Ao final da intervenção
verificou-se uma participação efetiva da turma nas discussões a respeito do tema, levando-os a
perceberem que a resolução dos grandes problemas da humanidade além de demandarem
conhecimentos científico e tecnológico, também exige articulação com os pares para tomada de
decisões importantes que favoreçam a coletividade.
Palavras chave: Polinização; Educação de Jovens e Adultos (EJA); Sequência Didática; Três
Momentos Pedagógicos; Alfabetização Científica.
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A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E SUA
CURRICULARIZAÇÃO NAS LICENCIATURAS:
RESULTADOS DE PESQUISA DO TIPO ESTADO DA
ARTE
Denise Puglia Zanon – UEPG
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INTRODUÇÃO
As reflexões sobre curricularização da extensão nas universidades foram potencializadas a
partir da determinação de que esta passe a compor o currículo de cursos de graduação com carga
horária mínima de 10% do total de créditos ofertados -. estratégia 12.7 – meta 12 do Plano
Nacional de Educação (BRASIL, 2014) e Resolução 07/2018 (BRASIL, 2018) que apresenta uma
concepção de extensão e suas modalidades.
A discussão sobre a curricularização da extensão universitária é realizada a partir da
compreensão sobre extensão universitária e currículo.
A compreensão sobre extensão universitária considera os escritos de Freire (1969), Síveres
(2008, 2011, 2013) e Nogueira (2001; 2013), tendo em vista que estes concebem a extensão a partir
do princípio da dialogicidade, evidenciando o papel de diferentes atores, compreendendo-a como
processo mediador de construção de conhecimento que favorece a aprendizagem, sendo assim,
educativa. Adota-se então o conceito de extensão como processo educativo, cultural e científico que
se consolida junto ao ensino e a pesquisa, tendo como pressuposto a relação dialógica entre
universidade e comunidade, com vistas à transformação social.
O conceito apresentado fundamenta-se em Freire (1969) ao propor a substituição do termo
extensão por comunicação, enfatizando que o ato de se comunicar pressupõe diálogo e
reciprocidade entre universidade e comunidade, de modo que, na ausência de diálogo, não há
comunicação e aprendizado.Consideramos também o posicionamento de Síveres (2013), no sentido
de que a extensão pode se concebida como uma maneira de aprender, considerando-a como uma
das diretrizes da instituição de ensino superior..
Observou-se ainda os estudos de Nogueira (2001; 2013) no que diz respeito ao disposto na
Política Nacional de Extensão (FORPROEX, 2012), sobre o caráter educativo, ou seja, o papel que
a extensão assume na formação dos sujeitos, o caráter científico, considerando os saberes diversos,
produzidos na academia e na comunidade, e também cultural, no sentido de reconhecer a
diversidade cultural na formação cidadão dos estudantes.
A compreensão sobre currículo apoia-se em Sacristán (1998; 2000) e Cunha (1998).
Concebemos o currículo como construção social que requer a análise dos contextos concretos que
contribuem com sua proposição, pois o processo de definição do currículo se dá num universo de
interações que são culturais e sociais.
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Mediante as primeiras aproximações sobre extensão universitária e currículo e o objetivo de
mapear e analisar as produções sobre extensão universitária e sua curricularização na formação dos
licenciandos apresentamos os procedimentos metodológicos fundamentados no estado da arte e a
análise dos dados.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa do tipo estado da arte permite uma visão geral sobre o que vem sendo produzido
em determinada área, evoluções, avanços, peculiaridades e problemáticas que requerem
investigação. (ROMANOWSKI; ENS, 2006). Investigações dessa natureza podem contribuir para a
constituição de campo de conhecimento, propiciando a identificação, análise e exame criterioso
sobre temáticas, referenciais, enfoques e ênfases expressos em teses, dissertações e artigos
científicos.
Considerando a necessidade de mapear as pesquisas e estudos sobre a temática a fim de
valorizar o diálogo entre as pesquisas e apontar lacunas foram realizadas consultas nas seguintes
fontes: Catálogo de Teses e Dissertações (Capes); Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Bdte.ibict); Portal de Periódicos
(Capes) e Portal Educ@. A busca foi realizada mediante a definição das seguintes palavras-chave:
“extensão universitária e curricularização”; “extensão universitária e formação inicial”;
“curricularização e extensão” e “curricularização”.
O recorte temporal considerou o período entre 2010 a 2019, tendo em vista inicialmente o
disposto no Projeto de Lei nº 8.035/2010, do Plano Nacional de Educação – meta 12 – estratégia
12.7 - sobre a curricularização da extensão, no sentido de que esta passe a compor o currículo dos
cursos de graduação, com carga horária mínima de 10% do total de créditos ofertados.
Destaca-se ainda que na Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014 - Plano Nacional de
Educação – PNE, reitera-se a obrigatoriedade da oferta de ações extensionistas integradas ao
currículo dos cursos de graduação, aspecto este que corrobora para que no processo de busca das
produções, considere-se o período já delimitado. Após a definição do recorte temporal, foram
consideradas as produções que versaram sobre extensão universitária especialmente na formação
inicial de professores e/ou para todos os cursos de graduação bem como a curricularização da
extensão.
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A leitura das produções permitiu: a exclusão de duplicatas, trabalhos que apresentavam as
palavras-chave no título e/ou resumo, porém não versavam sobre as temáticas; a impossibilidade de
acesso ao texto completo, mesmo após contato com os autores. Após as exclusões, foram
consideradas para análise: 8 teses, 15 dissertações e 12 artigos. A análise incidiu sobre 35
produções, a partir da seguinte questão: Como a extensão universitária e sua curricularização na
formação de licenciandos vêm sendo compreendidas nas teses, dissertações e artigos publicados no
período compreendido entre os anos de 2010 a 2019?
RESULTADOS DE ANÁLISE
Os escritos revelam que a extensão é compreendida numa perspectiva processual e dialógica
concebida então, em sua dimensão social acadêmica, quando estabelece relações de diálogo e
produção colaborativa com a sociedade. (NOGUEIRA, 2000, JEZINE, 2004). Evidencia-se nos
registros a compreensão sobre a inter-relação entre extensão, ensino e pesquisa, porém há
indicativos de que não se consolida na ação. Também, o reconhecimento de que a universidade
pode estabelecer via extensão a relação de proximidade com a comunidade, criando um espaço em
que os saberes produzidos por diferentes atores se entrelacem (FREIRE 1969; NOGUEIRA 2000).
Identifica-se também a adoção do conceito de extensão apresentado no documento Política
Nacional para a Extensão Universitária (FORPROEX, 2012, p.15): um processo que é
interdisciplinar tem caráter educativo, científico e político. Esta compreensão é perceptível nas
produções que tem como objetivo analisar resultados de projetos extensionistas nas universidades,
sendo os sujeitos das pesquisas os graduandos/licenciandos, professores das universidades e
comunidade, dentre estes, professores e alunos de escolas públicas ou privadas.
Nos trabalhos, as referências a Nogueira (2000; 2005; 2013), Mello Neto (2001) Rocha
(2001), Botomé (2001), Síveres (2013), Sousa (2010), Jezine (2004) e Freire (1969) evidenciam que
as compreensões destes sobre extensão são convergentes, no sentido de que esta integra as
atividades

acadêmicas

junto às

expectativas necessidades

e

saberes

da comunidade,

comprometendo-se com a realidade social e contribuindo com a aprendizagem.
Dentre as produções, a compreensão de Freire (1969), é adotada, no sentido de esclarecer
que o termo extensão seja substituído por comunicação, enfatizando que o ato de se comunicar
pressupõe diálogo e reciprocidade entre universidade e comunidade e na ausência deste não há
interlocução e aprendizado. Observa-se que a compreensão sobre extensão se associa à reflexão
sobre sua história no Brasil, aos dispositivos de ordem legal, as definições dos Fóruns de PróXX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas
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Reitores e às diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Extensão Universitária. (BOTOMÉ,
2001; SOUSA, 2010).
Sobre a curricularização da extensão, identifica-se na tese de Imperatore (2017, p. 153), a
compreensão de que curricularizar significa conceber que a aprendizagem não se consolida pela
transferência de conteúdos, é preciso superar esse entendimento, no sentido de que o ato de
conhecer favorece a transformação, no sentido de uma epistemologia crítico-dialética com vistas a
aprendizagens experienciais.
A curricularização da extensão é um tema recente e atual, se constitui objeto de estudo em
diferentes produções e os registros sobre seu entendimento vinculam-se à análise da determinação
de ordem legal sobre a inclusão da extensão no currículo dos cursos de graduação. As produções
fazem referência às diretrizes expressas na Política Nacional de Extensão Universitária
(FORPROEX, 2012) e evidencia-se que são potencializadas discussões sobre concepções de
currículo e os fatores de ordem social, política, econômica e cultural que interferem em suas
definições. (SACRISTÁN, 2001; CUNHA 1988).
Os trabalhos sobre experiências das universidades que incluíram propostas extensionistas
nos currículos apresentam os desafios enfrentados, indicam que houve oferta de disciplinas, cursos
ou atividades extensionistas pontuais e registram a necessidade da definição e consolidação de
políticas públicas que contribuam para que

a indissociabilidade se concretize no contexto

universitário.
Em uma das dissertações, na pesquisa sobre curricularização, há o indicativo de que as ações
extensionistas vinculem-se a uma disciplina do currículo do curso de licenciatura, integrando-se às
demais motivando o protagonismo dos partícipes.
Na leitura das teses, dissertações e artigos, identificou-se 35 trabalhos que apresentam
reflexões sobre extensão universitária na formação de licenciandos, analisando a participação de
futuros professores em ações extensionistas ou estudos que indiquem potencialidades da extensão
no processo formativo dos estudantes.
As análises destes trabalhos revelaram que a extensão universitária é compreendida como
dimensão ativa junto ao ensino e a pesquisa. Historicamente suas concepções são ressignificadas,
superam a concepção assistencialista para ser concebida como processo cultural, científico e social,
visando contribuir na formação dos estudantes, em constante diálogo com a comunidade, para que
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as transformações desejadas para a sociedade se concretizem. (NOGUEIRA, 2000, JEZINE 2004;
FREIRE, 1969).
Nas pesquisas e publicações sobre curricularização da extensão nas licenciaturas, foram
identificados 9 trabalhos com reflexões sobre o amparo legal para inserção de atividades
extensionistas obrigatórias aos estudantes. Discutem concepções de currículo que não se traduzam
no mero rol de disciplinas, a necessidade de políticas públicas e análise de ações extensionistas já
vivenciadas por licenciandos e bacharéis como componente curricular, ressaltando a necessidade de
fortalecer e ampliar as discussões sobre a temática. (NOGUEIRA 2000, IMPERATORE 2019;
SACRISTÁN 2000; VEIGA 1988).
CONCLUSÕES
O mapeamento e análise de teses, dissertações e artigos sobre extensão universitária e sua
curricularização na formação dos licenciandos permitiram identificar as diferentes facetas sobre as
quais o objeto vem sendo investigado.
Os pesquisadores dedicaram-se aos estudos registros sobre a história da extensão
universitária, as diferentes compreensões desde a perspectiva assistencialista, prestadora de serviços
ou social acadêmica. Identifica-se também estudos que discutem a extensão universitária a partir da
definição no documento Política Nacional de Extensão. (FORPROEX, 2012).
Evidenciou-se nas produções reflexões sobre a universidade e a extensão, a
indissociabilidade entre ensino-pesquisa e extensão, sendo que os resultados destas pesquisas
indicam que há um extenso caminho a ser percorrido, para que de fato na instituição de ensino
superior as três diretrizes desenvolvam ações articuladas na formação de licenciandos e graduandos
com vistas a transformação social.
Outra evidência nas pesquisas refere-se às produções que analisam as contribuições e
desafios da extensão nas universidades em que no currículo dos cursos já há oferta de ações
extensionistas. Nestes estudos, os resultados apontam que a extensão universitária contribui na
formação dos graduandos e desenvolve uma relação de reciprocidade com a comunidade, porém
ainda não tem o reconhecimento junto à própria instituição e na sociedade.
Também os estudos incidem sobre os impactos da extensão na formação de bacharéis e
licenciandos, analisando as práticas extensionistas desenvolvidas nas universidades, a partir das
percepções dos partícipes de projetos de extensão.
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Preliminarmente, considera-se que a reflexão sistemática sobre os processos deflagrados por
diferentes instituições de ensino superior públicas com vistas à inclusão da extensão universitária
nos currículos dos cursos de licenciaturas, considerando as concepções de currículo, extensão e
formação inicial para a docência não foram contemplados nas produções analisadas. Considera-se
que o investimento nesta pesquisa, pode apresentar novas facetas sobre a curricularização da
extensão, com a intenção de contribuir com as reflexões sobre a temática, destacando-se a
responsabilidade social das instituições de ensino superior na formação dos futuros docentes.
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Resumo
A extensão universitária vem conquistando novos contornos a partir do disposto no Plano Nacional de
Educação - Lei 13.005 (BRASIL, 2014), que prevê destinação de carga horária para atividades
extensionistas na integralização de currículo no ensino superior. A partir deste indicativo o objetivo
deste texto é mapear e analisar as produções sobre extensão universitária e sua curricularização na
formação dos licenciandos. Como metodologia foi realizada consulta a Catálogo de Teses e
Dissertações, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (Bdte.ibict); Portal de Periódicos (Capes) e Portal Educ@. A busca, registros e
leituras de artigos, teses e dissertações foram realizadas entre 2018 e 2019 com permanente atualização
dos dados. A discussão sobre a extensão universitária apoia-se nas compreensões sobre a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (IMPERATORE, 2019; PAULA, 2013; GARCIA,
2012); extensão universitária e curricularização da extensão (FROS, 2017; SOUZA 2010; FREIRE,
1969), currículo (SACRISTÁN, 2000; CUNHA, 1989). Os estudos sobre extensão universitária e sua
curricularização na formação de licenciandos revelam: a compreensão de extensão como processo
científico, cultural dialógico articulado ao ensino e a pesquisa; a compreensão de extensão definida na
Política Nacional de Extensão; investigações sobre extensão universitária na formação de bacharéis e
licenciandos; história da extensão universitária e suas compreensões; a indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão, analisando as relações entre universidade e comunidade via extensão.
Preliminarmente considera-se o investimento em pesquisa sobre os processos desenvolvidos em
universidades públicas com vistas a curricularizar a extensão nas licenciaturas, contemplando
concepções de extensão, currículo, universidade e formação inicial de professores. Intenciona-se que
esta pesquisa contribua com reflexões sobre a curricularização da extensão, reconhecendo a
responsabilidade social da universidade na formação inicial para a docência.
Palavras-chave: Extensão universitária; Curricularização da Extensão; Formação docente.
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INTRODUÇÃO
A Educação Física é parte integrante dos currículos escolares brasileiros desde o século
XIX. Foi inserida na escola como uma complementação da educação intelectual e moral, na busca
pelo desenvolvimento do ser humano integral. Em sua trajetória, submeteu-se a várias instituições,
apropriando-se de valores e significados que a diferenciou das demais matérias de estudo. Essa
diferenciação se fez presente, também, no processo de formação desses professores, que ocorreu de
acordo com modelos e normas diferentes das demais licenciaturas. Segundo Borges (1998), as
primeiras escolas de formação de professores de Educação Física foram escolas militares e seus
princípios nortearam a prática escolar durante anos. Após a década de 1930, a formação docente
passou a ser feita nas escolas em meio civil, porém, a exigência para o ingresso e o tempo de
formação continuavam diferentes dos demais cursos para professores. A aproximação com as
demais áreas do conhecimento presentes na escola ocorreu anos mais tarde, com inúmeras
discussões a respeito do currículo e, posteriormente, com as novas Diretrizes Curriculares
Nacionais, responsáveis por regulamentar os cursos de graduação. Até o ano de 2018, a formação
de professores em Educação Física estava pautada em legislações específicas da área e por aquelas
que regulamentam as demais licenciaturas (PINHO, 2017). No entanto, a aprovação da CNE/CES
nº 6/2018 (BRASIL, 2018b), instituiu as novas Diretrizes Curriculares Nacionais, exclusivas aos
cursos de formação em Educação Física. Esse novo formato de curso tem impacto sobre as duas
modalidades oferecidas, licenciatura e bacharelado, e poderá impactar, também, o interesse dos
estudantes pela profissão.
Em um levantamento feito por Gatti e colaboradoras (2019) por meio dos dados do Enade
(Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) obtidos em 2014, constatou-se que a Educação
Física foi a terceira licenciatura em números de estudantes no Brasil, ficando atrás da Pedagogia e
Letras. O grande interesse pela docência na área colabora, consequentemente, para o aumento de
pesquisas sobre a formação desses professores, o que motivou a realização deste trabalho. Trata-se
de um levantamento bibliográfico com objetivo de identificar a produção acadêmica na área de
formação de professores em Educação Física e compará-la com os estudos feitos no campo da
Educação. Constitui parte integrante de uma pesquisa de mestrado em andamento sobre o
desenvolvimento profissional dos professores de Educação Física no Programa de Pós-Graduação
em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto (PPGE/UFOP) 1.
1

Essa pesquisa está sendo financiada pela UFOP, desde já agradecemos pelo auxílio.
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METODOLOGIA
Esse estudo foi desenvolvido nos meses de outubro e novembro de 2019, a partir de um
levantamento bibliográfico e análise qualitativa dos dados. Para a localização dos trabalhos
analisados foram definidos os descritores “formação de professores” e “professores de educação
física” no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior). A busca pelo tema foi refinada num recorte temporal de cinco anos de
publicações, de 2014 a 2018, localizando 169 trabalhos. Após essa seleção, foi feita uma leitura
inicial dos títulos e resumos para selecionar aqueles que tinham como foco central da pesquisa a
formação de professores em Educação Física. Permaneceram como objeto desse estudo 107
trabalhos que foram classificados em 10 categorias, criadas de acordo com as proximidades
temáticas das produções. As definições das categorias foram baseadas no Dicionário de Verbetes do
Gestrado, Grupo de Estudos Sobre Política Educacional e Trabalho Docente da Universidade
Federal de Minas Gerais.
Dois critérios de exclusão foram utilizados para a seleção dos trabalhos: o primeiro foi não
estar relacionado à formação de professores em Educação Física e o segundo foi estar relacionado,
exclusivamente, com a formação de profissionais em Educação Física para atuar em ambientes não
escolares.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A análise do Catálogo de Teses e Dissertações da Capes revelou 107 trabalhos sobre a
formação de professores em Educação Física, sendo 75 dissertações e 32 teses. A grande maioria
dos trabalhos foi encontrada nos programas de Educação, representando 57% com 61 trabalhos, nos
programas de Educação Física estavam 21% com 23 trabalhos publicados. A soma dos trabalhos
encontrados nos programas de Educação e Educação Física representaram 78%, corroborando o
estado da arte de Pinho (2017) sobre a formação profissional em Educação Física, nos anos de 1982
a 2015.
Em relação às regiões do país onde foram produzidas as pesquisas, encontrou-se, reforçando
o estudo de Pinho (2017), a predominância na região sudeste, seguida pela região sul, nordeste,
centro-oeste e norte. Por ordem institucional, tem-se a UNESP-Universidade Estadual Paulista Júlio
de Mesquita Filho com o maior número de publicações encontradas, totalizando 11 trabalhos. A
UFSM-Universidade Federal de Santa Maria foi a segunda instituição em número de publicações,
com 10 trabalhos, seguida pela UFBA-Universidade Federal da Bahia com nove.
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A opção de classificar os trabalhos em categorias temáticas foi por entender que abarcavam
temas diferenciados e agrupá-los poderia proporcionar uma melhor compreensão da produção.
Sendo assim, a classificação dos trabalhos compreendeu as seguintes categorias: “Formação inicial”
com 37 trabalhos; “Experiências escolares na formação de professores: Estágio e PIBID - Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência” com 19; “Formação de professores para atuar com
inclusão e diversidade” com 14; “Saberes e identidade profissional” com 11; “Formação
continuada” com 10; “Uso das Tecnologias da Informação e Comunicação na formação de
professores” com sete; “Docentes atuantes no curso de formação de professores” com quatro;
“Formação de professores para atuação na Educação Infantil” com três trabalhos. As categorias
“desenvolvimento profissional” e “condições de trabalho docente” classificaram uma pesquisa cada.
A categoria “Formação Inicial” prevaleceu em relação às demais com 37 trabalhos
publicados, ou 35% do total. A maioria desses trabalhos relacionava-se aos conteúdos específicos
da cultura corporal do movimento, como por exemplo, a dança, a ginástica, a luta, o esporte e suas
contribuições na formação inicial e na prática pedagógica. De acordo com Diniz-Pereira (2013), nos
estudos da Educação, a preocupação com a dimensão técnica do processo de formação de
professores aconteceu na primeira metade da década de 1970. Segundo ele, o professor era
valorizado como um organizador dos objetivos, conteúdos, estratégias de ensino e avaliação para
garantir uma aprendizagem eficaz aos alunos. Na Educação Física, a preocupação com os conteúdos
abordados durante as aulas aconteceu, somente, após a década de 1980, com o Movimento
Renovador da Educação Física. Esse movimento confrontou os paradigmas da aptidão física e
esportiva que amparavam a prática pedagógica da época, buscando diálogo com as teorias críticas
que se desenvolviam no campo da Educação no Brasil (MACHADO e BRACHT, 2016). Apesar do
tempo considerável de reflexões teóricas e produções acadêmicas nessa perspectiva, as práticas
pedagógicas demoraram muito tempo para incorporar as mudanças de paradigmas o que justifica,
ainda hoje, a grande produção sobre os conteúdos e sua organização nos currículos da Educação
Física.
Ainda sobre a “formação inicial”, vale ressaltar que seis trabalhos analisaram a licenciatura
de caráter ampliado, ou seja, uma formação única para os professores de Educação Física. Esses
trabalhos demonstram que, diferentemente das outras disciplinas presentes na escola, a relação
licenciatura e bacharelado ainda é uma questão muito discutida na área. A recente aprovação da
resolução CNE/ CES nº 6 / 2018 (BRASIL, 2018b) que institui uma nova Diretriz Curricular,
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exclusiva aos cursos de formação em Educação Física, colabora para diferenciar, mais uma vez, a
formação desses professores das demais licenciaturas.
Outros 12 trabalhos, nessa categoria, abordavam aspectos gerais dos cursos de formação
inicial nas Instituições de Ensino Superior, tais como histórico, memórias, tendências,
direcionamento pedagógico e matriz curricular. De acordo com Zeichner (1998; 2013) as pesquisas
conceituais e históricas constituem uma das principais tendências sobre a formação de professores,
destacando influências externas sobre esses cursos, como forças macro políticas, econômicas e
influências ideológicas. A inserção das pesquisas sobre a formação de professores em Educação
Física nos programas de pós-graduação em Educação parece favorecer o diálogo entre essas áreas.
Os assuntos que abordaram o menor número de trabalhos, nessa categoria, foram: a influência dos
temas transversais e da dimensão estética na formação inicial e a Educação à Distância na formação
em Educação Física.
A segunda categoria mais investigada foi “Experiências escolares na formação de
professores: Estágio e PIBID” abarcando 18% do total, com 19 pesquisas. Esses trabalhos
analisaram as configurações e contribuições dessas experiências para os estagiários, alunos
bolsistas, professores supervisores e colaboradores. Apesar do estágio não ser um tema novo nos
estudos sobre formação de professores, Diniz-Pereira (2013) mostra que foi bastante investigado na
década de 1990, alguns trabalhos revelam uma perspectiva de desenvolvimento profissional
docente, principalmente ao relatar as experiências formativas ocorridas no PIBID. A aproximação
entre a Universidade e a escola, fortificada pelo PIBID favorece a formação coletiva entre todos os
envolvidos.
A terceira categoria foi intitulada “Formação para inclusão e diversidade” contemplando
13% da produção acadêmica, seguida das pesquisas sobre os “Saberes e identidade docente” com
10% do total. As discussões sobre os saberes docente foram bastante privilegiadas, no campo da
formação de professores, durante os anos 1990. Cunha (2007) afirma que a categorização dos
saberes dos professores foi mostrada por Tardif, Lessard e Lahaye (1991); Pimenta (1999);
Gauthier e colaboradores (1998) e Saviani (1996). Em relação à identidade docente, Garcia (2010)
afirma que essa é uma preocupação para o campo educacional desde o final dos anos 1980 e requer
tanto a compreensão da “profissionalidade” docente como da organização política da categoria.
Nesse sentido, o estabelecimento de uma identidade profissional para os professores de Educação
Física configura-se numa tarefa ainda mais difícil, já que a profissão está submetida à legislação e
organização da escola, como também ao Conselho Federal da profissão, instituído em 1998.
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A categoria “formação continuada” representa 9% dos trabalhos, abordando temas gerais e
conteúdos específicos da cultura corporal do movimento na estrutura desses cursos. Os trabalhos
abordados nessa classificação referem-se a cursos feitos após a formação inicial com o intuito de
complementar a formação profissional. Para Diniz-Pereira (2010) a ideia de que a formação docente
não termina com a conclusão de um curso preparatório foi bastante difundida após os anos oitenta,
dividindo a formação em duas etapas, formação inicial ou pré-serviço e formação continuada ou em
serviço. A formação continuada ganhou bastante espaço no Brasil, mas foi alvo de muitas críticas
pela visão fragmentada do processo. Opondo-se a essa perspectiva, surgiu a ideia de
“desenvolvimento profissional docente”, que caracteriza a formação como um processo contínuo de
aprendizagem da docência ao longo da vida. A análise dos trabalhos classificados nessa categoria
demonstrou a predominância da formação continuada compartimentalizada em degraus,
fragmentada em cursos de curta duração ou pós-graduação (latu-sensu) em relação a determinados
conteúdos que muitas vezes não observavam a necessidade do professor dentro da escola. Pode-se
dizer que para a Educação Física, o desenvolvimento profissional docente ainda é uma temática
incipiente, apresentando somente um trabalho nesse levantamento.
Seguindo as categorias, aparece o “uso das Tecnologias da Informação e Comunicação na
formação de professores” com 6% dos trabalhos, os “docentes atuantes no curso de formação de
professores” com 4% e a “formação de professores para atuação na Educação Infantil” com 3% da
produção. Demais categorias como “desenvolvimento profissional docente” e “condições de
trabalho docente” tiveram 1% da produção cada. O baixo número de trabalhos encontrados sobre os
temas acima mencionados sugere uma lacuna nas pesquisas da Educação Física em algumas
temáticas que estão sendo bastante discutidas no campo da formação de professores.
CONCLUSÕES
O levantamento da produção acadêmica sobre a formação de professores de Educação Física
no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes mostrou que grande parte dos trabalhos foi
encontrada nos programas de pós-graduação em Educação, seguida dos programas de pósgraduação em Educação Física. Em relação aos temas investigados, prevaleceram os estudos sobre
a formação inicial; experiências escolares durante o processo de formação, como o estágio e o
PIBID; formação de professores pra atuarem com inclusão e diversidade; saberes e identidade
profissional e formação continuada. Os temas menos encontrados na pesquisa foram
desenvolvimento profissional e condições de trabalho docente. A análise dos trabalhos mostrou que
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muitas questões já discutidas e superadas no campo da formação de professores ainda são
problemáticas para a Educação Física. A trajetória da formação de seus professores e as diferenças
encontradas na área, comparadas às demais licenciaturas, parece influenciar as pesquisas, gerando
temas, discussões e situações diferentes dos demais campos da Educação. A presença da Educação
Física nos programas de pós-graduação em Educação pode colaborar com a evolução dessas
pesquisas e favorecer a aproximação entre essas áreas.
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Resumo
A Educação Física é parte integrante dos currículos escolares brasileiros desde o século XIX. Foi
inserida na escola como complementação da educação intelectual e moral, na busca pelo
desenvolvimento do ser humano integral. Em sua trajetória, submeteu-se a várias instituições,
apropriando-se de valores e significados que a diferenciou das demais matérias de estudo. De maneira
similar, o processo de formação de seus professores apresentou especificidades e características
diferentes das demais licenciaturas. Esta pesquisa tem como objetivo identificar a produção acadêmica
na área de formação de professores em Educação Física e compará-la com os estudos feitos no campo
da Educação. A investigação foi realizada a partir de um levantamento bibliográfico e análise qualitativa
dos dados. Para a localização dos trabalhos analisados, foi utilizado o Catálogo de Teses e Dissertações
da Capes. Os resultados mostram que a temática formação de professores em Educação Física tem sido
bastante investigada, principalmente nos programas de pós-graduação em Educação. Foram
encontrados 107 trabalhos, classificados em 10 categorias criadas de acordo com as proximidades
temáticas das produções. As categorias que abrigaram o maior número de trabalhos foram: formação
inicial com 35% do total de estudos; experiências escolares na formação de professores, abordando o
estágio e o PIBID com 18% do total; formação de professores para atuar com inclusão e diversidade
abrigando 13% dos trabalhos; saberes e identidade profissional com 10% e formação continuada
representando 9% do total de trabalhos. Em comparação aos estudos da Educação, percebe-se que
muitas questões já discutidas e superadas no campo da formação de professores ainda são
problemáticas para a Educação Física. O desenvolvimento de pesquisas nos programas de pósgraduação em Educação pode ser uma maneira eficiente para maior aproximação entre essas áreas.
Palavras-chave: Formação profissional; Formação docente; Licenciatura em Educação Física.
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ANÁLISE DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA NOS
ARTIGOS PRODUZIDOS PELOS PROFESSORES DE
FILOSOFIA PARA O PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO ESTADO DO
PARANÁ ENTRE 2007-2016: RUPTURA OU REFORÇO
DO CONTROLE EXERCIDO PELO CAPITAL?
Mayco Aparecido Martins Delavy – UFPR

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Este trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado em Educação em andamento e se propõe
a analisar a fundamentação teórica do trabalho didático-pedagógico nos artigos do Programa de
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná – PDE/PR – na disciplina de Filosofia entre os
anos de 2007 a 20161 a partir das teorias críticas de currículo e sociedade. O PDE/PR institui-se
como política pública abrangendo todo o Estado do Paraná em 2007. Desde então e dentro do
recorte temporal da presente pesquisa, 53 professoras e professores passaram por esse processo
formativo com duração de dois anos.
No Paraná, apenas os professores e professoras que se encontram no nível II, classe 8 a 11
da carreira do Magistério2 podem participar desse processo formativo. Supõe-se, nesse caso, no
mínimo entre 7 a 10 anos de trabalho docente como funcionário público concursado na Rede. O
processo formativo dura dois anos. No primeiro ano garante-se o afastamento da sala de aula com
licença remunerada para estudo. No segundo ano, o profissional tem garantido o afastamento de
25% do total da carga horária para efetivar uma intervenção didática no espaço de trabalho. O
produto do trabalho do primeiro ano materializa-se em um artigo com fundamentação teórica
justificador do recorte de pesquisa selecionado pelo professor pesquisador. Já no segundo ano, o
professor pesquisador apresenta uma Produção Didático-Pedagógica com foco de intervenção no
espaço de trabalho escolar. Pressupõe-se, neste caso, a existência de um profissional da educação
pesquisador com domínio de suas epistemologias de trabalho.
Esse processo formativo, a despeito de ainda estar legitimado legalmente pelas legislações
do Estado do Paraná, vem sofrendo inúmeros ataques por parte do poder público local, visando a
destruição de uma etapa de qualificação que tem em seu foco principal a defesa de um professor
pesquisador, consciente e sujeito de sua profissão.
TEORIAS CRÍTICAS DE CURRÍCULO E SOCIEDADE
Utilizamos como referência de análise as teorias críticas de currículo e sociedade por
compreendermos neste campo epistêmico uma negação completa e radical do real instituído muitas

O recorte temporal da pesquisa se dá entre os anos de 2007 a 2016 em virtude de que os dados dos anos de 2017 a
2018 não foram disponibilizados pela Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná.
1

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=20.
dez.2019.
2
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vezes como um dado pronto e acabado, sem possibilidade de alteração ou, como vemos no atual
sistema educacional capitalista, no máximo uma perspectiva reformista da educação.
Não sem motivo uma das palavras-chave mais utilizadas no campo educacional brasileiro do
presente é o engodo da “reforma”. O que se pretende dentro do recorte do capital é, no máximo,
uma readequação do real-em-si às premissas do sistema de exploração e expropriação, nunca uma
transformação radical das bases de produção e, por sua vez, das bases educacionais que justificam a
desigualdade social e epistêmica como barreira intransponível dos sistemas educacionais modernos:
Poucos negariam hoje que os processos educacionais e os processos sociais mais
abrangentes de reprodução estão intimamente ligados. Consequentemente, uma
reformulação significativa da educação é inconcebível sem a correspondente
transformação do quadro social no qual as práticas educacionais da sociedade devem
cumprir as suas vitais e historicamente importantes funções de mudança
(MÉSZÁROS, 2008, p. 25).

A relação estrutural defendida por Mészáros entre os “processos educacionais” e os
“processos sociais mais abrangentes de reprodução” e a possibilidade de ruptura com a ordem
instituída dentro de uma lógica revolucionária de mudanças dos sistemas hegemônicos de educação
é uma premissa que devemos, ou deveríamos encontrar nos trabalhos de fundamentação teórica dos
professores em estágio de formação e qualificação profissional para o retorno às salas de aula. Sem
essa premissa, os professos de formação de professores se reduzem, unicamente, à lógica da
correção de “detalhes defeituosos da ordem estabelecida” (2008, p. 25).
Também em Appel (1982) encontramos essa pressuposição, na medida em que o autor
compreende a materialidade dos processos educativos como produtos da lógica de mercado
reinante. Em sua análise sobre a hegemonia e sobre os conhecimentos hegemônicos, Appel
apresenta as relações entre currículo e sociedade, entre educação e estrutura econômica, entre
“conhecimento e poder” como parte da ideologia dominante que determina o que deve e o que não
deve ser ensinado nas escolas: “A escola não é um espelho passivo, mas uma força ativa, uma força
que também serve para legitimar as ideologias e as formas econômicas e sociais tão estritamente
ligadas a ela” (1982, p. 67 Grifos do autor).
O ataque à escola pública brasileira se deve a uma tentativa explicita de velar esse lugar
social que legitima ideologias dominantes, tratando-a como um campo de neutralidade, apolítico,
apartidário e não ideológico. A fundamentação teórica dos professores de filosofia do Estado
Paraná dentro do recorte já citado nos dará a materialidade da inspiração teórica que os guiou em
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seus percursos formativos nos ajudando a compreender se esse processo de estudo e pesquisa foi
tratado como negação como ou como legitimação da realidade em sua concreticidade ou
pseudoconcreticidade, tal como amplamente desenvolvido por Kosik.
Neste caso, não podemos compreender a aparência fenomênica como similitude em espelho
da essência das coisas:
O mundo real, oculto pela pseudoconcreticidade, apesar de nela se manifestar, não é o
mundo das condições reais em oposição às condições irreais, tampouco o mundo da
transcendência em oposição à ilusão subjetiva; é o mundo da praxis humana. É a
compreensão da realidade humano-social como unidade de produção e produto, de
sujeito e objeto, de gênese e estrutura. O mundo real não é, portanto, um mundo de
objetos ‘reais’ fixados, que sob o seu aspecto fetichizado levem uma existência
transcendente como uma variante naturalisticamente entendida das ideias platônicas;
ao invés, é um mundo em que as coisas, as relações e os significados são considerados
como produtos do homem social. O mundo da realidade não é uma variante
secularizada do paraíso, de um estado já realizado e fora do tempo; é um processo no
curso do qual a humanidade e o indivíduo realizam a própria verdade, operam a
humanização e o indivíduo realizam a própria verdade, operam a humanização do
homem (1994, p. 23 Grifos do autor).

Nos cabe pensar qual é o lugar das teorias críticas de currículo e sociedade no processo
formativo dos professores e professoras de filosofia da Rede Pública do Estado do Paraná e de que
modo esse processo de formação se materializa em uma produção intelectual que reproduz ou nega
a realidade instituída. Que reforça o mundo da pseudoconcreticidade ou situa-se na contramão desse
processo legitimador, apresentando-se como parte da concreticidade de um mundo construído por
seres humanos de maneira não alienada.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Do ponto de vista metodológico, nos propomos, primeiramente, a mapear as produções
PDE/PR em forma de artigo e a incidência nas linhas de estudo das teorias críticas de currículo e
sociedade para, a partir dessa análise, criar e propor categorias que nos permitam compreender e
situar as produções didático-pedagógicas no recorte teórico já citado. A análise qualitativa do
conteúdo manifesto nos 52 artigos3 que compõe o corpus de nossa pesquisa é a condição primeira
Mesmo tratando-se de 53 professores e professoras que fizeram o processo de formação PDE/PR de Filosofia entre os
anos de 2007 a 2016, temos 52 artigos disponíveis na Plataforma de pesquisa no endereço:
3
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que subsidiará nossa análise. Cada professor, ao iniciar o seu processo formativo, vincula-se a uma
das cinco linhas de pesquisa disponíveis para a disciplina de Filosofia, sendo elas: i) O Ensino de
Filosofia: concepções, Metodologias e o uso de textos Clássicos (EFCMTC); ii) Teoria do
Conhecimento e Filosofia da Ciência (TCFC); iii) Estética (E); iv) Ética e Filosofia Política (EFP);
v) Filosofia das Religiões (FR).
A análise de conteúdo é realizada com o software Iramutec, com base nas similitudes
semânticas do que foi produzido conceitualmente pelos professores pesquisadores. A partir desses
resultados, precedemos à criação de categorias críticas que nos permitem compreender o lugar (ou
não lugar) das teorias críticas de currículo e sociedade nessas produções acadêmicas. Só então
poderemos concluir se o que foi produzido apresenta-se como negação ou como legitimação do real
instituído.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Em análise exploratória de conteúdo, contata-se que dos 52 trabalhos disponíveis na
plataforma da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná, 22 filiam-se à Linha
EFCMTC; 1 trabalho à Linha TCFC; 7 trabalhos à Linha E; 21 trabalhos à Linha EFP e 1 trabalho à
Linha FR. Temos uma ampla maioria de trabalhos, 43, ou 86% de tudo o que foi produzido, filiado
a duas linhas de pesquisa, EFCMTC e EFP.
Por tratar-se de uma produção com foco no fazer docente, pressupõe-se uma preocupação
maior, por parte do professor pesquisador, à dimensão metodológica de sua produção teórica e à
dimensão ético-político das relações que se estabelecem entre o conteúdo, o professor, o estudante e
o espaço da escola. Não podemos nos esquecer, como aponta Arias, que “A universidade e,
sobretudo a escola básica, enquanto instituições sociais de reprodução, são, como já alertavam
Marx e Engels, em 1848, instrumentos de reprodução e autonomização dos valores burgueses”
(2007, p, 84). Mas, no atual momento vivido pelo movimento do Capital, esse processo de
reprodução não se dá de modo uniforme e sem contradições: a “’educação social’...que é a instância
organizada com a finalidade de reproduzir o status quo existente, também se torna palco de
explicitação das contradições sociais. Desse modo, a instituição liberal burguesa, de quem se espera
que contribua para a reprodução e o aprofundamento do sistema de reprodução e apropriação
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pde_roteiros/2013/le_filosofia.pdf. Último acesso: 15 dez.
2019. O motivo se deve ao fato de que a professora Marlene Terezinha Grendel, integrante do processo formativo do
ano de 2010, não possui o artigo cadastrado na Plataforma Cadernos PDE.
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vigente, encerra considerável potencial de reação ao estabelecido. Tanto assim que...Marx e Engels
afirmam a importância e a possibilidade dos trabalhadores organizados mudarem a lógica
reprodutivista da escola” (2017, p. 84).
Vemos que o campo de formação de professores se configura como um espaço de
resistência, portanto constantemente ameaçado pelas políticas neoliberais. A produção intelectual
dos professores e professoras de Filosofia no PDE/PR se apresenta como uma síntese do processo
de desenvolvimento econômico e social vivido pela classe trabalhadora na educação. A explicitação
desses processos, tal como aponta a metodologia marxista de desvelamento da realidade, se mostra
não apenas como um recontar, mas um ato por si mesmo revolucionário, na medida em que aponta
para uma ruptura sistêmica com o processo de fetichização da realidade imposto pelo Capital.
Na análise documental ainda em curso na pesquisa, a partir das similitudes conceituais das
52 produções PDE dos professores de Filosofia, vemos que os elementos críticos aparecem de
modo totalmente marginal à produção final de grande parte dos trabalhos. O foco geral encontra-se
na generalidade conceitual da “filosofia”, “ensino”, “conceito”, da “metodologia”. No entanto, as
produções dos anos de 2007, 2013 e 2016 se destacam quanto à proposição de reflexões teóricas
amplamente filiadas ao campo político explicito de resistência. Nossa hipótese inicial de trabalho
filia-se à teoria crítica que compreende a realidade como processo de constante de contradição.
A análise das produções acadêmicas como produtos finais ou parciais de uma caminhada
mais ampla de formação de professores não pode deixar de lado essa dimensão estruturante que nos
direciona, a todo momento, ao esquecimento da relação seminal entre fins e meios nos processos
educacionais.
Essa leitura deve, tal como em Kosik, utilizar-se da razão dialética para a compreensão
profunda do real: “A razão dialética é negatividade que situa historicamente os graus de
conhecimento já atingidos e a realização da liberdade humana, e ultrapassa teórica e praticamente
cada grau já atingido, inserindo-o na totalidade evolutiva” (1976, p. 109). Assim, vemos na
materialidade da produção acadêmica a possibilidade de leitura das condições concretas de
contradição do capital.
CONCLUSÕES
Por tratar-se de um processo de pesquisa ainda em andamento, todos os resultados parciais
apresentados até o presente momento poderão sofrer alterações significativas em seu recorte de
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análise. No entanto, compreendemos a atualidade do presente recorte de pesquisa, na medida em
que trata o processo de formação e produção docente como um aspecto essencial da resistência dos
profissionais da educação à guinada neoliberal sofrida pela educação brasileira no presente, além do
reconhecimento das condições de materiais de submissão das produções intelectuais à lógica do
capital.
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Resumo
A presente pesquisa é parte de uma pesquisa de mestrado em educação em andamento com foco na
fundamentação teórica dos artigos produzidos pelos professores da Rede Pública que participaram do
Programa de Desenvolvimento Educacional da área de Filosofia do Estado do Paraná (PDE-FIL/PR).
Por meio da análise qualitativa de conteúdo dos 52 artigos produzidos ao longo dos anos de 2007 a
2016, realiza-se uma leitura crítica dessas produções utilizando como chave de leitura as teorias críticas
de currículo e sociedade. A análise realizada até o presente aponta que grande parte dos trabalhos tem
como foco uma redução da função docente às metodologias procedimentais, desconsiderando o caráter
essencialmente político e de análise contextual implícita à função social do professor. Por meio de
autores como Michael Apple, István Mészáros e Karel Kosik, busca-se compreender as relações entre
os processos educacionais e as relações estruturais abrangentes do Capital materializadas na
fundamentação teórica utilizada nas produções teóricas dos professores. Neste campo, a materialidade
dos processos educativos se torna produto da lógica de mercado reinante, pois se materializa como
produto da pseudoconcreticidade do real. No entanto, quando as contradições dialéticas do real
explicitam elevado grau de contradição, há um deslocamento dos procedimentos metodológicos para o
engajamento político. Nos anos de 2007, primeiro ano da institucionalização do processo formativo
para os professores da Rede Pública, 2013, ano das grandes manifestações e protestos contra o
aumento das passagens de ônibus e dos governos instituídos, em especial contra a Presidente Dilma
Rousseff e 2016, ano do Golpe jurídico-administrativo, as produções situam-se na contramão desses
processos, apresentando-se como parte da concreticidade de um mundo construído por seres humanos
de maneira não alienada. Conclui-se, pois, que a formação docente é parte essencial no processo de
leitura e negação das condições concretas de contradição do capital.
Palavras-chave: crítica; formação-docente; currículo; ideologia.
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INTRODUÇÃO
Em eventos acadêmicos do campo da educação, a presença da educação anarquista/libertária
infelizmente nem sempre se faz presente. Não são poucos os eventos nos quais não há sequer um
único trabalho com essa temática. Participando da 39ª reunião da ANPED, Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, em 2019, não me surpreendi – embora tenha me
entristecido – ao perceber que, de todos os trabalhos apresentados, apenas um tratava do
anarquismo, afinal “o pensamento anárquico praticamente não teve lugar nas universidades”
(MORAES, 2014, p.1).
A educação anarquista/libertária – doravante apenas chamada de educação anarquista –
pode contribuir de diversas formas para o campo da educação, com seus princípios que buscam uma
educação laica, com turmas mistas – uma novidade quando foram propostas as primeiras práticas
pedagógicas libertárias –, em vistas à formação integral do homem e da mulher. Dentre seus
princípios pedagógicos, essa perspectiva visa a uma educação que deve desenvolver-se na e para a
liberdade, deve desenvolver o ser humano integralmente, deve estimular as potencialidades de cada
educando, deve formar um ser humano moral e solidário, além de não se restringir ao espaço
escolar, sendo sempre pensada em conjunto com práticas em espaços não-formais de educação
(BERNAL, 2006).
Na última reunião da ANPED somente um trabalho sobre anarquismo foi apresentado e
sobre a qual falarei mais à frente. No entanto essa escassez de trabalhos nos leva ao seguinte
questionamento: quantos trabalhos já foram apresentados sobre anarquismo ou educação
anarquista/libertária nos encontros da ANPED. Essa reflexão, mais do que curiosidade, é um
mergulho no debate sobre as presenças e ausências de trabalhos sobre anarquismo em eventos
acadêmicos. Em particular, uma questão se mostrou presente: quanto se fala sobre anarquismo e
educação anarquista nas reuniões da ANPED? E, quando o tema aparece, quais os sentidos que lhe
são dados? Esses questionamentos se tornaram o escopo dessa pesquisa, onde há um levantamento
sobre os trabalhos apresentados sobre anarquismo e educação anarquista nas reuniões da ANPED
dos últimos 20 anos, de 2000 a 2020.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA
A ANPED é a maior entidade brasileira que reúne pesquisadores e pesquisadoras dos
diversos campos da educação. Suas reuniões nacionais e regionais são espaços de trocas e debates
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sobre as pesquisas recentes em cada área. Apesar de não haver uma restrição sobre quais temas são
aceitos nesses espaços, a organização em Grupos de Trabalho (GT) molda a forma com que os
encontros e os debates se processam. Isto é, enquanto um pesquisador ou uma pesquisadora cujo
tema se encontra contemplado por algum GT possui um fórum permanente de discussão com seus
pares a respeito da mesma temática geral, onde se encontram aqueles e aquelas que não possuem
sua linha de pesquisa explicitada por algum GT? Será necessária a criação de um espaço próprio,
para que esses debates aconteçam, já que na ANPED as apresentações sobre sua área de pesquisa
acabam pulverizadas entre vários GTs?
Essas perguntas talvez pareçam pouco importantes para aqueles e aquelas que se encontram
em algum GT, mas para quem não se sente contemplada por nenhum deles, são questões
fundamentais, como para aqueles e aquelas que se aproximam dos GTs mais recentes, como
Educação e Relações Étnico-Raciais (GT 21), Educação Ambiental (GT 22), Gênero, Sexualidade
e Educação (GT 23) e Educação e Arte (GT 24).
A formação de um novo GT significa a criação de um espaço onde a troca entre esses
pesquisadores e pesquisadoras seja mais direcionada para sua temática. Antes da criação do GT 21,
por exemplo,
os pesquisadores da área Relações Raciais e Educação, com ênfase na educação dos
Afro-brasileiros participavam da ANPEd apresentando os resultados de suas pesquisas
em diferentes Grupos de Trabalho. Muito embora houvesse receptividade dos
diferentes GTs aos pesquisadores da área de Relações Raciais e Educação dos Afrobrasileiros, as questões de interesse particular da educação dos afro-brasileiros não
eram prioridade desses GTs (SISS e OLIVEIRA, 2007, p. 1-2).

Isto é, os trabalhos com essa temática ficavam diluídos entre os demais GTs, o que
dificultava o debate – ainda que não o impedisse – de questões específicas a essa área, em espaços
onde o foco principal era sempre outro.
Assim, com essas questões em mente, busquei nos últimos 20 anos de reuniões da ANPED,
de 2000 a 2020, quantos trabalhos foram apresentados sobre anarquismo ou educação anarquista,
em quais GTs eles se encontraram e sobre o quê falavam. Para tanto, olhei nos sites desses eventos,
da 23ª reunião, no ano 2000, à 39ª reunião, em 2019, os títulos dos trabalhos apresentados em cada
um dos GTs, buscando alguma referência ao anarquismo, a anarquistas, à educação anarquista, ou a
conceitos caros a essa perspectiva política, tais como federalismo, autogestão, apoio mútuo,
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socialismo. Nos últimos casos, por não haver uma referência direta a anarquismo ou educação
anarquista, fui aos resumos dos trabalhos, para obter uma melhor clareza sobre o tema apresentado.
Apesar de entender que alguns trabalhos poderiam tratar de anarquismo ainda que
indiretamente, optei por aqueles que explicitavam no próprio título essa referência, por entender que
os demais, ainda que pudessem fazer menção ao anarquismo, o fariam de maneira indireta ou em
segundo plano. Um exemplo desses casos é o trabalho apresentado por Lígia Maria Coelho, no
GT13, na 27ª reunião, em 2004. Nele, a autora discorre sobre educação integral, falando sobre a
importância do pensamento anarquista nessa construção. Trabalhos como esse, ainda falem sobre
educação anarquista, não possuem essa temática como foco principal, portanto não foram
considerados no levantamento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para o levantamento realizado nesse trabalho, fui aos sites de cada uma das reuniões da
ANPED, da 23ª à 39ª. Todos foram de fácil acesso, com exceção do site da 33ª reunião, de 2010,
que não fui capaz de encontrar.
A partir das buscas nos sites, pude encontrar 5 trabalhos apresentados com a temática de
educação anarquista ou anarquismo, todos apresentados na Tabela 1, onde discriminei a reunião e o
ano onde foram apresentados, os títulos dos trabalhos, a autoria e em qual GT foi encontrado.
Esse levantamento não levou em conta trabalhos encomendados, sessões especiais,
minicursos ou quaisquer outras modalidades que não fossem trabalhos apresentados. Dessa forma, a
ausência de trabalhos em determinados anos não significa, necessariamente, a ausência do debate
sobre essa temática. Assim, ainda que na 38ª reunião, em 2017, tenha havido um minicurso
intitulado “Educação socialista e emancipação social: concepções e experiências ao longo do século
XX”, ministrado por Carmen Sylvia Vidigal Moraes e Doris Accioly e Silva, no qual uma das
temáticas, sobre a Escola Moderna – uma experiência anarquista histórica em Barcelona que gerou
repercussões por todo o mundo –, que posteriormente se tornou um artigo (MORAES e SILVA,
2018), durante essa reunião, considerei, no levantamento, que não houveram trabalhos sobre a
temática em questão.
Tampouco mantive no levantamento trabalhos cujo título se aproximava da temática
buscada, porém cuja construção não tivesse qualquer relação com a educação anarquista ou o
anarquismo. Um exemplo aconteceu também na 38ª reunião, onde, no GT06, foi apresentado um
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trabalho intitulado “Educação popular em saúde em um hemocentro: da sala de espera ‘bancária’
para a sala de espera libertária” (PAULA et al, 2017). Esse trabalho, embora utilize o termo
libertária, historicamente utilizado pelo campo anarquista – há uma certa equivalência entre
educação anarquista e educação libertária –, na prática faz uma referência a Paulo Freire, que
costumava usar o termo libertadora em seus escritos e falas. Trabalhos desse tipo não fizeram parte
do levantamento.
Dos 5 trabalhos encontrados, o primeiro, nesses 20 anos, foi apresentado na 24ª reunião, em
2001, por Becerra, e foi intitulado “’Una opacidad creciente en el debate ideológico’: la
construcción de la hegemonía en los orígenes del sistema educativo argentino (1880-1916).
Socialismo y tensiones político pedagógicas: aportes para la discusión”. Trata-se de uma análise
histórica da construção do sistema pedagógico argentino a partir de suas tensões e construções de
hegemonia, focando na influência dos pensamentos e práticas socialistas nesse processo. É um dos
trabalhos que falam da história da educação em seu país e, portanto, trazem a influência do
pensamento anarquista nessa construção, ainda que não haja um foco direcionado a essa perspectiva
socialista. A discussão sobre o anarquismo infelizmente esteve aquém do que foi desenvolvido a
respeito das outras perspectivas, quase que passando despercebido, entre as falas sobre os
movimentos conservadores, socialistas e “democrático-radicalizados” (BECERRA, 2001). O
anarquismo é citado apenas em passant, visto que a autora mantém seu foco nas questões
institucionalizadas da educação, enquanto o anarquismo permanece apenas citado como uma das
possibilidades e, em nota de rodapé, são citados trabalhos que vinculam o anarquismo e a educação,
ainda que essa vinculação não seja aprofundada no trabalho.
Até a 29ª reunião, em 2006, não houve outro trabalho apresentado com essa temática, porém
na 30ª reunião, em 2007, houve dois trabalhos dentro dos requisitos desse levantamento. O
primeiro, intitulado “Movimentos sociais e coletivos libertários: reflexões sobre autogestão”,
apresentado por Sandro Soares de Souza, no GT03, como o próprio título indica, fala sobre os
anarquismos em suas variações conceituais e suas formas de organização. Segundo o autor, o
“propósito deste texto é iniciar uma reflexão sobre as contribuições dos Movimentos Sociais
libertários na produção de práticas autogestionárias que se contraponham à noção naturalizada de
heterogestão” (SOUZA, 2007).
O segundo, intitulado “Fundamentos da educação ambiental libertária”, apresentado por
Rodrigo Barchi, no GT22, trata de perspectivas do pensamento libertário, isto é, anarquista, na
construção de práticas de educação ambiental a partir de referenciais de Felix Guatarri. Em suas
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palavras, “quando supõe uma pedagogia que invente seus mediadores sociais, Guattari sugere
práticas ecológicas que possibilitem a criação de singularidades, construídas em redes, tecidas a
partir das mais diferentes relações e conexões, descentralizadas, autônomas, autogestionárias.
Libertárias.” (BARCHI, 2007). Assim, o autor traz uma aproximação entre práticas possíveis de
educação ambiental e práticas correntes de grupos e militantes anarquistas: uma busca por “assumir
resistir e subverter uma ordem autoritária e opressiva” (Ibidem); além de fazer referência
brevemente a experiências históricas de educação anarquista.
Durante a 37ª reunião, de 2015, houve mais um trabalho apresentado com essa temática,
dessa vez por Silvio Gallo, intitulado “René Schérer e a Filosofia da Educação: aproximações”, e
apresentado no GT17. Ainda que não haja uma referência explícita ao anarquismo no título, esse
trabalho, trata de René Schérer, filósofo francês que, segundo o autor, possui, na heterogeneidade
de sua obra, três pivôs importantes: “a problematização da infância; uma política da hospitalidade; o
anarquismo como marca de um pensamento aberto, rebelde e inovador” (GALLO, 2015). Assim,
partir desses pivôs, o autor traça perspectivas para a filosofia da educação.
Por fim, na 39ª reunião, em 2019, que desencadeou esse levantamento, há um trabalho
apresentado, intitulado “Das variações em torno do anarquismo e do marxismo: um debate ainda
necessário aos campos da filosofia e da educação” e apresentado por Edivaldo José Bortoleto no
GT17. O autor buscou aproximações entre o pensamento anarquista e o pensamento marxista, além
de trazer algumas proximidades com o cristianismo. Apesar de compreender o interesse nessa
aproximação, as referências utilizadas pelo autor para tanto partem de perspectivas de autores mais
próximos do campo marxista, sobretudo aqueles que se encontram no dito “marxismo libertário”.
Esses 5 trabalhos apresentam abordagens distintas da temática e diferentes níveis de
aprofundamento. Desde apontamentos sobre práticas históricas, passando por perspectivas
organizativas de caráter libertário em movimentos sociais, até propriamente fundamentos da
educação anarquista. Dentre eles, a apresentação foi feita em GTs diversos: GT02, GT03, GT22 e
dois no GT17.
CONCLUSÕES
Esse levantamento mostra como essa temática tem sido pouco explorada nas reuniões da
ANPED. Além disso, a variedade de GTs nas quais os trabalhos foram apresentados aponta sobre a
pluralidade dos temas sobre anarquismo e educação anarquista e sobre a dificuldade de adequação
dessas temáticas em um único GT, entre os já existentes.
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Embora não esteja defendendo a criação de um GT sobre educação anarquista, algumas
questões se tornam aparentes a partir desse levantamento: por que tão poucos trabalhos são
apresentados sobre educação anarquista e anarquismo nas reuniões da ANPED? Existem poucos
pesquisadores e pesquisadoras sobre o tema? São poucos trabalhos enviados para a seleção da
ANPED? Ou, dentre os que são enviados, são poucos os que são aceitos? Foge ao escopo desse
trabalho responder a essas questões, porém elas são pertinentes para a compreensão sobre o campo
da educação anarquista e seu crescimento.
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ANEXOS
Tabela 1. Trabalhos apresentados nas reuniões da ANPED sobre anarquismo ou educação anarquista
Reunião/ano
24ª/2001

30ª/2007

Título do trabalho
“Una opacidad creciente en el debate ideológico”: la construcción de la
hegemonía en los orígenes del sistema educativo argentino (1880-1916).
Socialismo y tensiones político pedagógicas: aportes para la discusión
Movimentos sociais e coletivos libertários: reflexões sobre autogestão
Fundamentos da educação ambiental libertária

37ª/2015

René Schérer e a Filosofia da Educação: aproximações

39ª/2019

Das variações em torno do anarquismo e do marxismo: um debate ainda
necessário aos campos da filosofia e da educação

Autor/Autora

GT

Marina Blanca
Becerra

2

Sandro Soares
de Souza
Rodrigo Barchi

3

Silvio Gallo
Edivaldo José
Bortoleto

17

22

17

Resumo
O presente trabalho busca fazer um levantamento sobre os trabalhos apresentados nas reuniões da
ANPED, nos últimos 20 anos, de 2000 a 2020, com a temática de anarquismo ou educação anarquista.
Esse levantamento tem como objetivo compreender a presença ou ausência dessa perspectiva políticopedagógica nesses eventos, entendidos como um importante espaço formativo de educadores e
educadoras, estimulando uma reflexão acerca do quanto há de influência no fato de não haver um
grupo de trabalho (GT) sobre anarquismo ou educação anarquista. Ainda que não haja uma resposta
sobre quanto essa ausência influencia no quantitativo de trabalhos apresentados e na diluição desses
trabalhos entre os diversos GTs, essa pesquisa coloca em evidências essas questões, problematizando a
razão para o pequeno número de trabalhos com essa temática. Analisando os trabalhos apresentados
em todos os GTs, da da 23ª reunião, no ano 2000, à 39ª reunião, em 2019, foram encontrados 5
trabalhos cujos títulos apresentam a temática supracitada, os quais foram apresentados no GT02, em
2001, GT03, em 2007, GT22, tambem em 2007, e dois no GT17, um em 2015 e o outro em 2019. Os
trabalhos encontrados apontam para a pluralidade de possibilidades no que se refere ao anarquismo e
educação anarquista, assim como a algumas questões, como por que há poucos trabalhos apresentados
sobre essa temática nas reuniões da ANPED? Afinal, são poucos os pesquisadores e pesquisadoras
sobre o tema ou são poucos trabalhos enviados para a seleção da ANPED? Ou, ainda, dentre os que
são enviados, são poucos os que são aceitos? Não buscando responder a esses questionamentos, a
presente pesquisa busca evidenciá-los a partir dos resultados encontrados.
Palavras-chave: ANPED; Anarquismo; Educação anarquista.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho é um recorte de pesquisa de mestrado em processo de desenvolvimento.
No que concerne ao objetivo geral, pretende-se, neste estudo, compreender como os trabalhos
encontrados na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - BDTD abordam a aprendizagem da
docência e os professores-tutores, bem como conhecer seus principais enfoques.
A temática da pesquisa de mestrado está relacionada com a aprendizagem docente das
professoras-tutoras do Programa Construindo Saberes Docentes (PCSD), lócus da investigação. O
PCSD é oferecido pela Universidade do Brasil- UB (nome fictício), no Portal dos Professores, e
visa contribuir para o desenvolvimento profissional de docentes da educação básica (atuantes na
Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos)
iniciantes e experientes, denominados mentores, sob uma perspectiva híbrida que consiste em
articular atividades presenciais e a distância, integrar escola e universidade e aproximar a teoria e a
prática (VAUGHAN, 2009; ZEICHNER, 2010).
A proposta do programa consiste em uma pesquisa-intervenção embasada nos pressupostos
teóricos construtivos-colaborativos de investigação e formação docente. Objetiva-se promover um
processo investigativo de colaboração e construção de conhecimentos sob uma perspectiva menos
hierárquica, em que a finalidade é colocar os professores da educação básica, e pesquisadores em
um mesmo patamar, ao considerar ambos conhecimentos relevantes (COLE; KNOWLES, 1993).
O desenvolvimento profissional docente é o objeto de estudo principal do PCSD. Sob essa
perspectiva, as mentoras auxiliam, acompanham, orientam e apoiam professores iniciantes (PIs) nas
dificuldades, dilemas e angústias inerentes ao principiante no magistério, após processo formativo
específico para exercer essa função. No âmbito do PCSD, as atividades virtuais acontecem no
ambiente virtual de aprendizagens (AVA) Moodle. Assim, as interações entre mentora e PIs
ocorrem predominantemente online.
Na fase inicial da carreira docente, o PCSD entra em cena com uma rede de apoio e auxílio
composta por mentoras, pesquisadores e pesquisadoras da UB, bolsistas de treinamento técnico
(tutoras), alunos do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE- UB) do mestrado e
doutorado que se reúnem semanalmente para discutir questões inerentes ao desenvolvimento do
programa, bem como acompanhamento das atividades entre mentoras e PIs no AVA.
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A tutoria no PCSD difere em muitos aspectos da tutoria encontrada nos trabalhos
pesquisados, uma vez que o professor tutor das pesquisas encontradas está relacionado com a
Educação a Distância, e, por vezes, envolve o sistema Universidade Aberta do Brasil.
No contexto do PCSD, as tutoras exercem uma função tripla de formadoras, técnicas e
tutoras, além de atuarem virtual e presencialmente, o que lhes confere uma singularidade em
relação às demais pesquisas da temática. Apesar disso, consideramos importante o mapeamento dos
trabalhos para conhecermos o panorama das pesquisas nas universidades brasileiras, e assim,
compreender a relevância acadêmica do trabalho de mestrado no que concerne à aprendizagem da
docência de professores tutores.
As características da tutoria no PCSD são provenientes do tipo de vínculo que elas têm, uma
vez que o programa se trata de projeto de pesquisa financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado em que a universidade está edificada. Nesse sentido, as tutoras são bolsista de
treinamento técnico (TT): uma modalidade de bolsas oferecida pela agência de financiamento que
tem por objetivo a capacitação técnica. Tal tipo de bolsa possui cinco níveis. No caso do PCSD, as
tutoras são bolsista de TT nível três (Doravante TT-3).
As bolsas TT-3 são destinadas a graduados de nível superior que não possuem reprovações
em seu histórico escolar nem vínculo empregatício. A carga horaria pode variar entre 16 e 40 horas
semanais de apoio ao projeto de pesquisa com período máximo de 24 meses de vigência. É
importante ressaltar que suas atividades são definidas por um plano elaborado pelo coordenador do
projeto de pesquisa.
As primeiras atribuições das tutoras conforme plano de trabalho do projeto incluem estudo
do referencial teórico para formação de conhecimento referente à pesquisa; apoio na sistematização
dos dados produzidos; apoio com as dúvidas dos participantes, propondo caminhos de resolução; e
apoio na organização de eventos. Com o desenvolvimento do programa foram surgindo outras
responsabilidades, conforme esclarecido no próprio plano, a saber: colaborar com a preparação das
reuniões semanais e conduzi-las; e participar da elaboração de trabalhos acadêmicos para revistas e
eventos científicos. A carga horaria semanal definida para execução das atividades foi de 20 horas.
As professoras-tutoras fazem parte da rede de apoio que é o PCSD e são integrantes
fundamentais no processo de desenvolvimento do programa, uma vez que cada tutora fica
responsável por um grupo de mentoras. Desta forma, quando uma PI apresenta alguma demanda de
difícil solução a mentora recorre à sua tutora para lhe ajudar. Caso a tutora também fique em
dúvida, ela pode recorrer ao grupo de pesquisadoras que prontamente vão discutir as questões e
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tentar ajudar da melhor forma possível a PI. Portanto, essa rede de apoio pode incidir em uma
grande troca de experiências e saberes relativos à docência.
Diante da discussão introdutória apresentada, a questão de pesquisa é: o que abordam as
pesquisas disponíveis na BDTD, de 2014 a 2018, sobre a aprendizagem da docência e tutoria? Nas
trilhas metodológicas optou-se pelo mapeamento dos trabalhos acadêmicos, e posterior leitura dos
resumos para análises dos indicativos dos trabalhos.
REFLEXÕES TEÓRICAS
O tutor entrou no cenário educacional no âmbito da Educação à Distância (EaD), sendo ator
fundamental para o desenvolvimento cognitivo e construção dos saberes de seus alunos por meio da
mediação pedagógica. Dentre as funções deste profissional destaca-se orientar e acompanhar os
discentes no seu processo de aprendizagem, bem como instigá-los a construírem seu próprio
conhecimento e a serem reflexivos (HACKMAYER; BOHADANA, 2014). Nesse sentido, esse
agente educacional tem uma função imprescindível que se estabelece no ato de mediar o processo
de construção dos conhecimentos por meio das tecnologias educacionais e/ou presencialmente.
Embora a tutoria exercida no PSCD tenha características diferenciadas em relação à encontrada na
literatura sobre tutoria na EaD, iremos utilizar esses referenciais teóricos para embasamento do
presente trabalho, uma vez que podem contribuir para melhor compreensão e contextualização
teórica.
Existe uma discussão acerca da tutoria como docência, pois o tutor é visto de forma
desprestigiada em funções como motivar, despertar o interesse pelo estudo, acompanhar e orientar,
e não com uma atuação protagonista na educação. Todavia, o professor-tutor tem um papel de
educador imprescindível na orientação e mediação da aprendizagem o que lhe outorga o papel de
docente.
O corpo de tutores desempenha papel de fundamental importância no processo
educacional de cursos superiores a distância e compõe quadro diferenciado no interior
das instituições. O tutor deve ser compreendido como um dos sujeitos que participa
ativamente da prática pedagógica. Suas atividades desenvolvidas a distância e ou
presencialmente devem contribuir para o desenvolvimento dos processos de ensino, e
de aprendizagem e para o acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico
(HACKMAYER e BOHADANA, 2014, p. 228).
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Conceber a aprendizagem da docência como contínua é admitir que a profissão docente se
constrói na medida em que os professores vivenciam processos formativos e refletem sobre suas
experiências profissionais e práticas pedagógicas. Nesse sentido os professores tutores vão
construindo suas aprendizagens acerca da tutoria em um processo que demanda tempo e reflexão.
Desde a época de alunos da educação básica, os professores estão em contato com a
profissão docente. Essa interação permite a construção de concepções, ainda que superficiais, sobre
o que é ser professor. Ao ingressarem nos cursos de formação inicial, os futuros professores
discutem sobre a docência, mas, de maneira muito distanciada da prática. Na fase de inserção
profissional são confrontados por inúmeros desafios, mas, com o passar do tempo, o docente vai
adquirindo experiência, que, a partir da reflexão pode se converter em aprendizagens (TANCREDI,
2009).
NAS TRILHAS METODOLÓGICAS
No percurso metodológico realizamos uma busca avançada no banco de dados BDTD com
os seguintes descritores: tutoria e aprendizagem da docência. Além de fazer a busca em todos os
campos, isto é, uma procura das palavras, ou no resumo, ou no título, ou nas palavras-chave,
estabelecemos um recorte temporal de 2014 a 2018, período que abrange cinco anos. A busca
resultou em 38 trabalhos, um deles foi desconsiderado por ser repetido. Assim, permaneceu o total
de 37 pesquisas para a leitura dos resumos. Com base na leitura atenciosa de cada um, foram
selecionados aqueles que mais se aproximavam da proposta investigativa. Manteve-se um total de
doze trabalhos que constituem o corpus de análise deste levantamento bibliográfico, duas teses e
dez dissertações. Com base nas leituras flutuantes, foi possível elaborar o eleger as categorias de
análise, conforme explicitado no Quadro 1.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após a leitura de cada resumo, com inspiração em Bardin (1977), foi possível categorizar os
dados da seguinte forma: os relacionados aos processos de aprendizagem da docência dos
professores tutores; os que focavam nas práticas de tutoria desses docentes; e os que estavam
voltados para as competências do professor tutor.
As pesquisas que discorriam sobre a aprendizagem da docência (SILVA, 2014;
CHAQUIMI, 2014; BRITO, 2014; MENARIN, 2015; VALLIM, 2018) são de abordagem
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qualitativa, com exceção de um trabalho que optou pela abordagem mista. É interessante ressaltar
que há uma relação de convergência nos resultados destes trabalhos, uma vez que todos confirmam
que os professores tutores constroem muitas aprendizagens, principalmente, por meio da própria
prática e atuação; outro ponto relevante é que os processos de construção de conhecimentos
docentes do tutor, seja ele presencial ou a distância, possuem especificidades, e são essas
peculiaridades do contexto que produzem novas aprendizagens.
Em relação às práticas de tutoria, os trabalhos analisados (GUIMARÃES, 2015; SANTOS,
2017; OLIVEIRA, 2017; ABREU, 2017; BERGMANN, 2018) concordam que as funções dos
tutores, incluindo suas práticas pedagógicas, são indefinidas. Por esta razão, alguns não se
reconhecem como docentes. Os trabalhos destacam, ainda, a importância da formação específica
para a tutoria, muito embora alguns desses profissionais não tenham essa formação. Outro dado
importante refere-se à consonância de que os tutores são peças centrais na educação como
mediadores do ensino.
No que tange às competências dos tutores, os trabalhos (GOMES, 2015; PIRES, 2016) se
preocupam em definir o conceito de competência à luz de diversos autores. Ademais, evidenciam as
competências necessárias aos professores tutores que atuam na educação a distância. Ressalta-se
competências técnicas, pedagógicas, sócio-afetivas e gerenciais, que são desenvolvidas e
construídas por meio da própria prática. Os indicativos de tais pesquisas foram elaborados com base
em dados coletados por meio de pesquisa bibliográfica, entrevistas, grupo focal e análise
documental.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora tenham sido utilizados descritores específicos para delimitar a pesquisa sobre a
temática: aprendizagem da docência e tutoria; também, foi possível encontrar trabalhos que
versavam sobre outros enfoques tais como; as práticas de tutoria e as competências necessárias para
o tutor desenvolver seu trabalho. A partir das análises preliminares, pode-se inferir que as
investigações sobre o professor tutor se debruçam sobre diferentes dimensões, demonstrando que os
temas mais investigados, neste recorte temporal, falam sobre a aprendizagem da docência e as
práticas de tutoria, cinco trabalhos para cada categoria, pois apenas dois versavam sobre as
competências do tutor.
Apesar das diferentes categorias surgidas há a possibilidade de estarem imbricadas com a
aprendizagem da docência, uma vez que o estudo possibilitou perceber que os professores tutores
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aprendem e desenvolvem suas competências também, por meio de suas práticas pedagógicas,
configurando uma aprendizagem em fluxo contínuo.
Considerando a relevância do tema em estudo para o campo da educação é possível
perceber, por meio deste levantamento bibliográfico acerca do professor-tutor e da aprendizagem da
docência, que nos últimos cinco anos, a temática continua despertando o interesse de pesquisadores.
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ANEXO
Quadro 1. Categorias de análise dos dados e Respectivos Autores dos Trabalhos.

CATEGORIAS DE ANÁLISE
Aprendizagem da docência dos tutores

Práticas de tutoria

Competências dos tutores

AUTORES/ANO
SILVA, 2014; CHAQUIMI, 2014;
BRITO, 2014; MENARIN, 2015;
VALLIM, 2018
GUIMARÃES, 2015; SANTOS, 2017;
OLIVEIRA, 2017; ABREU, 2017;
BERGMANN, 2018
GOMES, 2015; PIRES, 2016

Fonte: Elaboração própria

Resumo
Estudos sobre a aprendizagem da docência estão constantemente em evidência. Concomitantemente a
estes estudos, o tema: professores tutores também acompanha o fluxo das investigações, devido à
popularização da Educação à Distância. Diante desta conjuntura, o presente estudo é um recorte de
pesquisa de mestrado, em desenvolvimento, cujo o tema envolve a aprendizagem da docência das
professoras tutoras do Programa Construindo Saberes Docentes- PCSD (nome e sigla do programa
fictícios para preservação do anonimato). Este artigo é, portanto, resultado do levantamento
bibliográfico elaborado para a dissertação. A questão norteadora desta investigação é a seguinte: o que
abordam as pesquisas disponíveis na BDTD, de 2014 a 2018, sobre a aprendizagem da docência e
tutoria? O objetivo geral consiste em: compreender como os trabalhos encontrados na Biblioteca
Digital de Teses e Dissertações - BDTD abordam a aprendizagem da docência e os professores tutores,
bem como conhecer seus enfoques. A escolha metodológica consiste em um estudo bibliográfico do
tipo exploratório pautado na abordagem qualitativa. Os resultados apontam que embora tenhamos
delimitado a pesquisa com descritores de busca, no banco de dados, os trabalhos encontrados versavam
sobre outros enfoques, além da aprendizagem da docência, tais como: as práticas de tutoria e as
competências dos professores tutores. Assim, é possível inferir que as categorias de análise surgidas
estão imbricadas com a aprendizagem da docência, uma vez que o estudo possibilitou perceber que os
professores tutores aprendem e desenvolvem suas competências também, por meio de suas práticas
pedagógicas de tutoria, configurando uma aprendizagem docente contínua. Portanto, os enfoques dos
trabalhos priorizam a aprendizagem da docência, as competências dos tutores e as práticas de tutoria.
Palavras-chave: Aprendizagem da docência; Tutoria; Levantamento Bibliográfico; BDTD.
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CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS DE TESES DA
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Alana Rodrigues Rigão – UFN
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Este artigo tem como objetivo apresentar resultados parciais de uma pesquisa proveniente de
um projeto de Iniciação Científica, desenvolvido na Universidade Franciscana, cuja temática
culminou em um Trabalho Final de Graduação do curso de Pedagogia. Os dados dessa pesquisa são
provenientes de um mapeamento realizado no ano de 2017 em programas de pós-graduação na área
do ensino de ciências e matemática, que resultaram em 560 teses. Dessas 560 teses, 88 constituíram
o corpus de análise desse estudo, pois eram trabalhos que possuíam aplicação com alunos da
educação básica. Dessa forma, o objetivo dessa proposta, centrou-se em identificar o perfil teóricometodológico de teses produzidas na área de Ensino de Ciências e Matemática, destacando a sua
contribuição para a melhoria da qualidade da educação básica.
Essa produção justifica-se pela necessidade de investir em estudos para a melhoria dos
processos de ensino e de aprendizagem nas áreas de Ciências e Matemática, com o intuito de
aproximar duas instâncias que se encontram tão distantes, entretanto, que deveriam andar sempre
em consonância: a educação básica e a superior. Assim, a contribuição para a sociedade e
comunidade acadêmica poderá ser valiosa, uma vez que, nesse estudo, serão discutidos os processos
que estão diretamente ligados ao atual desalento educacional, cujo impacto direciona-se aos
estudantes e, consequentemente, à sociedade.
Outro fator importante, o qual justifica a escolha da temática da pesquisa, é o escasso
material teórico produzido acerca da pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, pois, em
longa trajetória de consolidação, ainda há poucas produções com o foco para a dualidade pósgraduação e educação básica, nas duas áreas do conhecimento.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No que tange à formação de doutores, o Brasil tem um elevado índice na escala mundial.
Segundo os estudos de Soares (2018, p. 290) “[...] o Brasil, que tem a universidade, USP, que mais
forma doutores no mundo, chegou atualmente a mais de 200 mil doutores e 700 mil mestres,
formados a menos de 15 anos”. Atualmente, no contexto brasileiro, esse número acentuado instiga
um questionamento: Afinal, em que lugares estão esses doutores que trabalharam arduamente para
defender temáticas das diversas áreas do conhecimento que integram o social? O que se espera é a
repercussão efetiva dos resultados dessas produções na sociedade. No entanto, a realidade

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

4247

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

demonstra índices um pouco desanimadores, mas que necessitam serem discutidos e
problematizados.
Enquanto uma bagagem relevante de conhecimento é produzida na esfera acadêmica, os
problemas sociais continuam se agravando: educação básica de país subdesenvolvido, falta de
produtividade e de eficiência, degradação ambiental excessiva, saneamento urbano ominoso, dentre
outros problemas que não cessam. Logo, “os resultados da pesquisa no Brasil são muito mais
acadêmicos que em outros países, não resultando em retorno social e econômico, em patentes, por
exemplo” (SOARES, 2018, p. 300). Isso demonstra a valoração que as universidades brasileiras
possuem somente pela titulação acadêmica.
No que se refere à falta de aplicabilidade das pesquisas em educação, muitos são os fatores
que contribuem para esse feito, porém se verificam, com frequência, estudos que evidenciam as
questões teórico-metodológicas. Mazzoti (2001) afirma que a deficiência teórico-metodológica é
responsável, em grande parte, pela pulverização e irrelevância das pesquisas. André (2001)
descreve essa a fragilidade metodológica encontrada em pesquisas na área da educação, por
apresentarem instrumentos precários nos levantamentos de opiniões e em decorrência das análises
pouco fundamentadas. Ela destaca que essas desavenças são de grande destaque nos cursos de pósgraduação, etapa que pressupõe a construção de conhecimentos mais aprofundados a respeito de
determinadas questões, as quais são passíveis de investigação.
METODOLOGIA
O trabalho se apoia na abordagem mista, uma vez que ela alia procedimentos quantitativos e
qualitativos, isto é, para se chegar ao corpus que analisado, foi realizado um trabalho puramente
quantificável na etapa do mapeamento.
A abordagem do trabalho guia-se pelo método bibliográfico, já que a investigação se deu a
partir de materiais já publicados. Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 54), “na pesquisa
bibliográfica, é importante que o pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos, observando
as possíveis incoerências ou contradições que as obras possam apresentar”. O método bibliográfico
foi desenvolvido por meio do estado da arte que objetiva “compreender como se dá a produção do
conhecimento em uma determinada área de conhecimento em teses de doutorado, dissertações de
mestrado, artigos de periódicos e publicações” (ROMANOWSKY; ENS, 2006, p.39).
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Os dados foram analisados a partir da técnica de análise de conteúdo descrita por BARDIN
(2016). A autora define a análise de conteúdo como “um conjunto de técnicas de análise das
comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo
das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos [...]
(BARDIN, 2016, p.48). Assim, pretende-se conhecer as produções científicas em nível de
doutorado, a fim de detectar as perspectivas da mensagem que está sendo repassada.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
No que se refere à abordagem, 68 teses, isto é, a maioria delas apresenta traços qualitativos
que caracterizam a investigação. Do total, 11 não mencionaram a abordagem ao longo do texto, oito
mencionaram serem de abordagem mista e uma caracterizou-se como abordagem de perfis
conceituais. A abordagem qualitativa tem seu cerne nas ciências humanas e sociais e, hoje,
contribui para a compreensão dos fenômenos, colocando em voga o sentido das coisas, do homem e
suas relações (LEITE, SILVA E MARTINS, 2017). De acordo com Leite, Silva e Martins (2017, p.
46), a pesquisa qualitativa deu consistência a alguns elementos que marcam o rumo da pesquisa
atualmente: “[...] a propriabilidade de métodos e técnicas; perspectivas dos participantes e sua
diversidade; reflexividade do pesquisador e da pesquisa; variedade de abordagens e métodos na
pesquisa qualitativa”. Esses aspectos são observáveis nas teses que foram analisadas à medida que
apresentam seus métodos, suas técnicas e uma variedade de procedimentos metodológicos,
principalmente de coleta de dados, inseridos em uma perspectiva reflexiva e subjetiva do
pesquisador.
Quanto ao tipo de pesquisa, 43 teses não mencionaram o tipo, enquanto 13 se caracterizam
como estudo de caso, nove descritivas, cinco exploratórias, quatro bibliográficas, quatro Designer
Research Experiment, duas engenharias didáticas e duas documentais. As demais se definiram
como

etnográfica

descritiva,

cogenerativa,

microetnográfica,

pesquisa-ação,

documental

bibliográfica. Nesse aspecto, nota-se que a maioria das teses não classifica a pesquisa quanto ao tipo
e denota que as tipologias mais recorrentes são: descritiva, estudo de caso, exploratória e
bibliográfica.
Ao caracterizar o sujeito de pesquisa, as teses revelam que 47 possuem o aluno como o
foco, 23 o professor e 17 o aluno e o professor. Esse resultado é compatível com os procedimentos
de ensino, já que a maioria visa à elaboração de uma sequência didática por meio de uma
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intervenção para aplicar aos alunos e verificar a viabilidade de tal metodologia e o potencial de
aprendizagem gerada.
No que tange aos procedimentos de coleta de dados, foram recorrentes a entrevista, o
questionário, a observação, as gravações, o diário de campo e as fotos. Tais instrumentos revelam o
engajamento do pesquisador com a inserção no campo da investigação, que é importante para o
momento do tratamento dos dados. É imperioso que os referidos procedimentos estejam alinhados
com o tipo de pesquisa que se pretende obter, isto é, os objetivos, para gerar resultados fidedignos
ao contexto pesquisado.
Por último, no aspecto que se refere ao tipo de análise dos dados, mais da metade dos
trabalhos não mencionam a técnica de análise adotada. No entanto, foram recorrentes a análise de
conteúdo, a análise do discurso e a análise textual discursiva, geralmente, utilizadas em pesquisas
de cunho qualitativo, para interpretar a complexidade dos fatos.
Com esse panorama, é visível a preocupação dos pesquisadores com os processos que
permeiam o ensino de determinado conteúdo ao aluno da educação básica. O percurso
metodológico é o embasamento empregado com o propósito de se compreender o que foi realizado
em determinada pesquisa. Em um editorial publicado por Coeli, Carvalho e Lima (2016) ressalta-se
que se recusam muitos artigos enviados para avaliação, em revistas, devido à baixa relevância, à
pouca originalidade e à inadequação metodológica. Esses três fatores incidem sobre cerca de 70%
dos trabalhos que são enviados e, consequentemente, não aceitos para publicação. Dessa forma,
corrobora-se com André (2016, p. 40) ao afirmar que “tanto a pesquisa acadêmica quanto a
“engajada” exigem planejamento, controle e sistematização, pois sem rigor teórico-metodológico
não há pesquisa”.
Em relação à metodologia de ensino, 25 trabalhos não mencionaram algum tipo de
metodologia de ensino por se tratarem de pesquisas cujos objetivos não possuíam foco em
desenvolver determinado produto ou resultado pontual. Os procedimentos mais recorrentes foram:
sequência didática, aplicação de atividades, formação continuada, sequência de ensino, curso e
grupos de discussão. Por meio desses caminhos, as pesquisas objetivam, na maioria dos casos
analisados, a validação de algum tipo de metodologia de ensino desenvolvida no âmbito de Grupos
de Pesquisas e aplicada pelo viés do doutoramento.

As metodologias de ensino vieram sendo

modificadas conforme a evolução paradigmática das tendências pedagógicas e educacionais. Hoje,
tem-se uma visão holística, centrada no aprender a aprender, em que o aluno é sujeito ativo no
processo de ensino e de aprendizagem. Diante desse panorama, inserido na era tecnológica, as
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metodologias e as técnicas de ensino se colocam em mobilidade para atender às demandas
pertinentes do momento. Enquanto a metodologia de pesquisa se configura como o conjunto de
métodos que são percorridos nesse processo, a metodologia de ensino preocupa-se com o ato de
ensinar, isto é, ela se concretiza por meio da aplicação dos métodos de ensino de acordo com seus
pressupostos teóricos (BORBA et al. 2018).
Esses resultados apontam uma crescente preocupação com os processos de ensino e de
aprendizagem de determinado conteúdo pela comunidade científica, demonstrando relevância
acadêmica importante para a promoção de novos estudos na área. Por outro lado, verifica-se certa
superficialidade no que tange ao retorno social, uma vez que se percebem estudos com um olhar
acerca da prática como sendo um objeto de estudo experimental, com caráter diagnóstico, isto é,
uma visão com suas raízes no pragmatismo, que é baseado na validação de resultados finais.
CONCLUSÕES
Foi possível inferir que foi atingido o objetivo de identificar o perfil teórico-metodológico
de teses produzidas na área de Ensino de Ciências e Matemática, destacando a sua contribuição para
a melhoria da qualidade da educação básica. Os dados evidenciaram uma predominância de
elementos metodológicos característicos de pesquisas qualitativas que denotam uma preocupação
em validar ou em verificar determinada metodologia de ensino no cotidiano de sala de aula.
Os resultados obtidos são bastante pontuais, porém de grande valia para estudos da práxis
pedagógica, destacando a produtividade acadêmica ostensiva na área do ensino, delineada por
percursos metodológicos demarcados pela busca de um resultado final, por vezes, pouco explorado
no corpo de texto e, principalmente, no resumo. O resumo de um trabalho é o convite para o leitor a
realizar a leitura do texto. Se esse não estiver bem estruturado, o leitor pode perder interesse pelo
assunto e, assim, ser comprometida a relevância do trabalho.
Nesse sentido, destaca-se uma circunstância relevante para a qualidade de autoria de uma
tese, a qual já vem sendo comprovada por estudiosos da área, no que se refere à fragilidade
metodológica das teses analisadas. Muitos trabalhos não apresentam o tipo de pesquisa que
empregaram, nem o tipo de análise que se subseguia. A diferença entre um trabalho que apresenta o
percurso metodológico explícito, bem demarcado, para outro, o qual apresenta fragilidade nesse
sentido, é nítida, pois a leitura desse último se torna confusa, visto que não se sabe qual
procedimento foi tomado para se chegar ao resultado esperado. Assim, a compreensão dos
pressupostos metodológicos é extremamente importante para o processo de autoria e à estrutura do
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trabalho, já que revela a concepção do sujeito quanto a um trabalho científico. Esses resultados
suscitam novas demandas investigativas para aprofundar o estudo de modo mais sistemático. A
partir das características metodológicas dessas produções na área do ensino de ciências e
matemática, pretende-se continuar a pesquisa para refletir sobre as políticas públicas que cercam os
Programas de Pós Graduação e que influenciam no modo de organização e estruturação dos
Programas. Ademais, consequentemente impactam nas produções recorrentes dessa organização.
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Resumo
Este artigo visa apresentar resultados de uma pesquisa em andamento proveniente de um projeto de
Iniciação Científica, desenvolvido na Universidade Franciscana, cuja temática culminou em um Trabalho
Final de Graduação do curso de Pedagogia. Essa produção justifica-se pela necessidade de investir em
estudos para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem nas áreas de Ciências e Matemática,
com o intuito de aproximar duas instâncias que se encontram tão distantes, entretanto, que deveriam andar
sempre em consonância: a educação básica e a superior. Foi analisado um corpus de 88 teses na área do
ensino de ciências e matemática quanto à sua metodologia de ensino e metodologia de pesquisa. Em relação
à metodologia de pesquisa coletou-se o tipo, abordagem, sujeitos, procedimentos de coleta de dados e tipo
de análise. A metodologia e ensino. Dessa forma, buscou-se consultar também as metodologias de ensino a
fim de correlacioná-las com possíveis impactos para a educação básica. Foi visível a preocupação dos
pesquisadores com os processos que permeiam o ensino de determinado conteúdo ao aluno da educação
básica, baseados na maior parte em pressupostos qualitativos. Verifica-se certa superficialidade no que tange
ao retorno social, uma vez que se percebem estudos com um olhar acerca da prática como sendo um objeto
de estudo experimental, com caráter diagnóstico, isto é, uma visão com suas raízes no pragmatismo, que é
baseado na validação de resultados finais. Evidencia-se que a compreensão dos pressupostos
metodológicos é extremamente importante para o processo de autoria e à estrutura do trabalho, já que
revela a concepção do sujeito quanto a um trabalho científico.
Palavras-chave: Ensino superior; Pós-graduação; Estado da arte.
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INTRODUÇÃO
Educadores comprometidos com a educação escolar, a partir do processo de
redemocratização do país, buscam outras perspectivas teóricas para a educação escolar, para
atender, principalmente, uma parcela da população brasileira, historicamente excluída da escola,
que passam a ter acesso à educação sistematizada. Para isso, arcabouços teóricos como
materialismo

histórico-dialético,

abordagem

histórico-cultural

e,

posteriormente,

teoria

desenvolvimental, entre outras contribuem para recriar o processo de ensino-aprendizagem dos
conteúdos escolares. Essa preocupação faz parte da trajetória de formação inicial e continuada de
professores e nos levou a criar o grupo de estudo: “Abordagem histórico-cultural de Vygotsky e as
contribuições para a educação”, em 2012, que desdobrou-se no Projeto de pesquisa: “Teoria
desenvolvimental:

contribuições

à

atividade

de

ensino-aprendizagem”,

em

2019,

em

desenvolvimento no Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), Campus Universitário do
Araguaia (CUA), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e contam com a participação de
acadêmicos das licenciaturas, professores da educação básica municipal, coordenadores
pedagógicos da rede estadual que são responsáveis, entre outras, pela formação continuada na
escola e professores do ensino superior, todos buscam modificar sua práxis.
O referido projeto tem como objetivo principal analisar as mudanças que ocorrem na
atividade de ensino-aprendizagem dos professores que atuam em instituições de educação básica de
Barra do Garças/MT, quando se apropriam dos referenciais da teoria desenvolvimental. Como
objetivos específicos: observar a atividade de ensino dos professores que atuam no ensino
fundamental; estudar os principais conceitos dos referenciais da teoria desenvolvimental e;
identificar as mudanças na atividade de ensino-aprendizagem.
Esse estudo conta com a metodologia qualitativa que acontece, segundo Flick (2004), nas
práticas e nas interações dos sujeitos em sua vida e não em espaços artificiais como os laboratórios.
Assim, esta pesquisa parte dos significados subjetivos e sociais relacionados ao conhecimento e as
práticas dos participantes e “[...] considera que pontos de vista e práticas no campo são diferentes
devido às diversas perspectivas subjetivas e ambientes sociais a eles relacionados” (FLICK, 2004,
p. 22). Desse modo, a pesquisa qualitativa visa a compreensão do tema a partir de seu interior, ou
seja, da importância dos dizeres dos sujeitos e suas opiniões a respeito do estudo.
Em relação ao levantamento dos dados empíricos, utilizamos da observação e de entrevistas
semiestruturadas que atendem aos objetivos propostos. A observação proporciona, segundo Lüdke e
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André (1986), uma variedade de descobertas, percepções, sentimentos e aprendizagens a respeito da
investigação. Isso requer do pesquisador um rigor para ver e registrar as ocorrências que interessam
ao estudo. Assim, a observação é importante para verificarmos a apropriação dos referenciais
teóricos e sua utilização na atividade de estudo.
As entrevistas permitem o levantamento de “[...] dados descritivos na linguagem do próprio
sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os
sujeitos interpretam aspectos do mundo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 134). É imprescindível a
elaboração de questões básicas para que o entrevistado tenha a liberdade de se expressar e, com
isso, levantar as informações desejadas e, se necessário, aprofundar pontos que ainda precisam ser
compreendidos. As entrevistas são realizadas no final dos estudos e devem versar sobre a
apropriação do referencial teórico, mudanças na atividade de estudo, entre outros. Para a apreciação
dos dados, utilizaremos da análise de conteúdo, descrita por Bardin (2009), no qual considera três
momentos não estanques: pré-análise, exploração do material e interpretação. Vale ressaltar que a
pesquisa conta com três momentos: 1º - Observação dos professores que participam do projeto e
autorizam a presença em sala para compreender o desenvolvimento das atividades de estudo; 2º Os participantes do projeto estudam os referenciais da teoria desenvolvimental e; 3º - Retorno à sala
de aula dos professores para observar possíveis mudanças na atividade de estudo.
Para esta produção, organizamos o texto trazendo conceitos das teorias críticas, mais
especificamente da abordagem histórico-cultural, da teoria da atividade e da teoria
desenvolvimental, importantes para organização da atividade de estudo.
CONTRIBUIÇÕES DAS TEORIAS CRÍTICAS À EDUCAÇÃO ESCOLAR
A partir do processo de redemocratização do país, intelectuais como Saviani (1991),
Libâneo (1992), entre outros iniciam discussões em relação a educação crítica, na qual, os
conhecimentos devem ser ensinados e apreendidos como uma produção histórica, ou seja, enquanto
práxis para intervir na sociedade. Para isso, buscam nos pressupostos teóricos do materialismo
histórico-dialético, de Karl Marx, na abordagem histórico-cultural, de Vygotsky, na teoria
psicológica da atividade, de Leontiev e, posteriormente, na teoria desenvolvimental, de Davídov, os
fundamentos

para

compreender

o

processo

de

aprendizagem

e

desenvolvimento

e,

consequentemente, a formação da personalidade dos escolares.
Para um melhor entendimento das condições de origem da consciência humana, Vygotsky
(2005) buscou fundamentos no materialismo histórico e dialético que traz categorias como:
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trabalho, abstrato para o concreto, abstração, totalidade entre outras, fundamentais para criação da
teoria histórico-cultural, diferente tanto das teorias Inatistas, por entender que o sujeito nasce
praticamente pronto e a educação pouco contribui para modificar o que é inato, como da teoria
Behaviorista, por acreditar no poder do ambiente e na educação para moldar o comportamento dos
escolares para adaptá-lo à sociedade, dada como natural.
A categoria trabalho torna-se fundamental para explicar a transformação tanto da natureza
como do homem, que ocorre por meio dessa atividade prática e produtiva. Assim, “[...] a noção de
atividade é compreendida como o processo no qual a realidade é transformada pelos esforços
criativos dos homens. O trabalho é a forma original desta transformação” (DAVYDOV, 1999, p.
02). É por meio do trabalho que o homem cria os signos e instrumentos necessários à satisfação das
necessidades tanto materiais como espirituais que, ao serem satisfeitas, geram outros que servem
como mediadores entre sujeito e objeto. Para isso, o processo de mediação, por meio dos signos e
instrumentos, é “[...] um processo essencial para tornar possíveis atividades psicológicas
voluntárias, intencionais, controladas pelo próprio indivíduo” (OLIVEIRA, 1997, p. 33).
Essas atividades psicológicas são denominadas de funções psicológicas superiores que,
segundo Vygotsky (2005), diferenciam-se dos elementares por permitir o planejamento, a análise, a
síntese e o julgamento próprio dos humanos. Nesse sentido,
As funções superiores constitutivas das pessoas foram antes relações sociais: toda
função mental superior – foi externa por que foi social antes de tornar-se interna, uma
função estritamente mental; ela foi primeiramente uma relação social de duas pessoas
(PINO, 2005, p. 67).

Nessa perspectiva, a educação escolar é fundamental no sentido de fazer com que os
escolares se apropriem dos conhecimentos científicos, diferenciando-se dos elementares,
apreendidos no cotidiano. Dessa maneira, Vygotsky (2001) enfatiza a realização de atividades
coletivas para a apropriação individual desses conceitos, por meio da intervenção do mais
experiente na zona de desenvolvimento proximal que se caracteriza como os processos cognitivos
onde, em determinado momento da vida, o sujeito tem autonomia para sair do nível de
desenvolvimento efetivo e passar para o nível de desenvolvimento potencial e avançar, com
independência, na resolução de situações concretas. Esse processo carece de intervenção na zona de
desenvolvimento proximal que se refere as
[...]funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação,
funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário.
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Essas funções poderiam ser denominadas ‘brotos’ do desenvolvimento e não ‘frutos’
do desenvolvimento (VYGOTSKY, 1991a, p. 97).

Esses conceitos, entre outros, são fundamentais para Davídov (1988) criar a teoria
desenvolvimental, a partir dos fundamentos da teoria psicológica da atividade, estruturada por
Leontiev, tendo a: necessidade, motivo (objeto), objetivo e condições e de uma sequência, não
linear, de ações, operações e tarefas, para que os escolares, no processo de apropriação dos
conceitos científicos, formem o pensamento teórico que se diferencia do empírico. Para Davydov
(1999), o conhecimento teórico propicia ao sujeito situações de aprendizagens, nas quais os
processos mentais superiores se desenvolvem e levam a compreensão do objeto, em sua essência.
Nessa perspectiva,
O pensamento teórico não se origina e não se desenvolve na vida cotidiana das
pessoas. Ele se desenvolve em um tipo de ensino que utiliza um currículo baseado em
conceitos dialéticos do pensamento. É este tipo de ensino que tem efeito
desenvolvimental (DAVYDOV, 1999, p.10).

Diferente desse, o conhecimento empírico considera o caráter exterior e classificatório do
objeto, sendo importante para orientar o sujeito no cotidiano, sem, contudo, formar outro tipo de
pensamento que não o empírico.
No pensamento empírico o objeto é representado no aspecto das suas relações e
manifestações exteriores acessíveis à contemplação viva. A forma lógica do empírico
é constituída pelo juízo tomado isoladamente, que constata o fato ou por certo sistema
de fatos que descreve um fenômeno (KOPNIN, 1978, p. 152).

Os estudos de Freitas (2016), ressaltam que o pensamento empírico permite o conhecimento
do imediato na realidade, justamente do aspecto que se expressa pela categoria de existência
presente, da quantidade e da medida, enquanto o pensamento teórico se sustenta na lógica dialética
e se orienta pelo movimento que ocorre nos diferentes aspectos do objeto. Nesse sentido, formar o
pensamento teórico requer uma organização da atividade de estudo que considere as estruturas
mentais dos escolares e compete ao professor, pela mediação didática, promover as condições e os
meios para a mediação cognitiva que ocorre entre o escolar e o objeto de conhecimento. Assim, nos
dizeres de Libâneo (2015), esse tem sido um caminho importante de organização da atividade de
estudo, que promove mudanças qualitativas nos modos de pensar e agir de quem aprende e propicia
aprendizagem de conceitos teóricos, formação de pensamento teórico e personalidade dos
estudantes, autonomia de pensamento e ação, entre outros.
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RESULTADOS PRELIMINARES
Os primeiros resultados, ainda que preliminares, sinalizam para a complexidade dos
referenciais teóricos críticos, que, para a maioria, teve sua formação tanto inicial como continuada
pautada em outros referenciais. De certa maneira, isso acaba refletindo na ação didático-pedagógica
desenvolvida em sala de aula, que tem predominado, de acordo com Davídov (1988), em um ensino
empírico, ou seja, os conteúdos são definidos e explicados de forma aparente, fazendo com que os
alunos repitam e memorizem sem ao menos compreender o processo de produção e utilização
desses conteúdos, seja para prosseguir nos estudos ou para utilizá-los nos diferentes contextos
sociais. Coerente com essa forma de ensinar, os estudantes são organizados em filas e copiam textos
no quadro e/ou do livro didático, geralmente explicados pelo professor, que, vez ou outra, pergunta
a um ou outro aluno para falar sobre o tema da aula. Quando isso acontece, as falas relacionam-se
mais ao conhecimento cotidiano, avançando pouco para a apropriação do conhecimento científico.
Embora essa seja uma realidade envolvendo os sujeitos da pesquisa, destacamos o empenho,
principalmente dos professores da educação básica, que precisam enfrentar as limitações impostas
pelas políticas que, cada vez mais, tem dificultado o acesso em outros espaços de aprendizagem.
Isso se fortalece com o desejo e a motivação em compreender, discutir e apropriar-se de outros
referenciais para recriar a atividade de estudo.
CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
A ideia principal dos estudos desenvolvidos no projeto, em andamento, tem sido a
apropriação, pelos participantes, dos principais conceitos dos referenciais teóricos críticos, para
recriar a atividade de estudo, no sentido de os escolares se apropriarem dos conceitos científicos e
formarem o pensamento teórico. Isso tem desencadeado discussões e reflexões em repensar em
outra lógica de planejar a atividade de estudo, não somente de aprender a aparência, o empírico,
mas a essência. Daí a importância do movimento do geral ao particular e do abstrato ao concreto
pensado, para que os escolares abstraem os objetos em estudo em sua totalidade e desenvolvam
ações mentais, necessárias para a formação do pensamento teórico, para fazer uso em sua vida, seja
pessoal ou profissional.
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Resumo
A partir da década de oitenta, uma parcela da população brasileira, historicamente excluída da escola,
começou a ter acesso à educação sistematizada. Educadores comprometidos com a educação escolar,
que respondessem a essa demanda, buscaram arcabouços teóricos que contribuíssem com o processo
de ensino-aprendizagem. Teorias críticas como o materialismo histórico-dialético, a teoria históricocultural, a teoria psicológica da atividade e a teoria desenvolvimental tem contribuído para recriar a
atividade de estudo dos conteúdos escolares. Categorias e conceitos como abstrato para o concreto,
abstração, totalidade, mediação, funções psicológicas elementares e superiores, interpsicológico e
intrapsicológico, níveis de desenvolvimento real e potencial, zona de desenvolvimento proximal,
atividade de estudo, conhecimentos empíricos e teóricos, formação do pensamento empírico e teórico
entre outros, são fundamentais para intervir no processo educativo. Assim, este estudo tem como
objetivo principal analisar as mudanças que ocorrem na atividade de ensino-aprendizagem dos
professores que atuam em instituições de educação básica de Barra do Garças/MT, quando se
apropriam dos referenciais da teoria desenvolvimental. Além desse, outros objetivos foram elaborados:
observar a atividade de ensino dos professores que atuam no ensino fundamental; estudar os principais
conceitos dos referenciais teóricos críticos e; identificar as mudanças na atividade de ensino e,
consequentemente, da aprendizagem. A metodologia qualitativa e os procedimentos de observação, que
ocorre durante todo o processo de desenvolvimento do projeto, e de entrevistas semiestruturadas com
todos os participantes, no final do projeto, devem auxiliar no levantamento dos dados sobre o processo
de ensino-aprendizagem desenvolvido em instituições de ensino, na cidade de Barra do Garças/MT.
Os resultados preliminares, sinalizam que as discussões têm contribuído para a apropriação de
conceitos para repensar as práticas didático-pedagógicas, fundamentadas em uma concepção em que o
professor ocupa a centralidade do processo educativo e o escolar se mantém passivo em relação aos
conteúdos ensinados e aprendidos de forma empírica.
Palavras-chave: Teoria histórico-cultural; Teoria desenvolvimental; Formação docente; Atividade de
estudo; Aprendizagem.
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: O QUE DIZEM AS PESQUISAS
REALIZADAS ENTRE 2009 E 2019
Maria do Carmo Meireles de Deus – UNASP

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A coordenação pedagógica tem sido objeto de estudo e discussão seja no que diz respeito à
gestão e organização do trabalho pedagógico na escola, seja no que concerne à formação dos
professores, fato que tem colaborado com a produção de conhecimento na área, fomentando a
elaboração de várias abordagens acerca do papel e atuação do coordenador pedagógico (CP) na
escola.
O trabalho do CP tem assumido lugar de destaque no suporte aos professores para o
aprimoramento das práticas pedagógicas permitindo ao professor, como bem destaca Franco (2008),
compartilhar suas inseguranças, diminuindo as tensões e abrindo espaços para a busca de
alternativas, capacitando-o a administrar situações conflitantes próprias do trabalho docente. A
autora ainda realça que é “a partir delas, e para responder a suas demandas, que coordenadores e
professores discutem, analisam e planejam” (FRANCO, 2008, p.35).
Nessa perspectiva, comporta colocar em evidência a discussão sobre a atuação do
coordenador pedagógico no processo de formação continuada de professores de Educação Infantil.
O trabalho docente dirigido à educação infantil exige um olhar atento tanto da professora como do
CP no sentido de planejar experiências educativas, estabelecendo uma relação entre o que se propõe
para as crianças e o que elas vivenciam no seu cotidiano. A educação infantil é uma etapa de ensino
que exige profissionais bem formados para lidar com as especificidades das crianças atendidas
nessa faixa etária (GOMES, 2009). Nesse sentido, o CP deve se apresentar como um profissional
corresponsável pela aprendizagem e desenvolvimento das crianças e aquele que proporciona a
formação continuada para seu grupo de docentes.
Objetiva-se colaborar para essa discussão e pretende-se fazê-la tendo como objeto de
investigação a atuação do coordenador pedagógico na educação infantil revelado nas pesquisas
desenvolvidas nos programas de pós-graduação em educação stricto sensu de 2009 a 2019.
COORDENADORES PEDAGÓGICOS COMO ARTICULADORES DA FORMAÇÃO
CONTINUADA
No Brasil, a história da atuação do CP é recente e marcada pela figura de um profissional
fiscalizador, burocrático, cumpridor de normas que pouco contribuía para o debate e organização da
educação, sem reconhecer que esse profissional cumpre uma função política (SAVIANI, 2010).
Essa característica ainda se revela na prática de muitos coordenadores, dizem vários teóricos, como,
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por exemplo, Placco (2014), Placco, Almeida e Souza (2012), Miziara, Ribeiro e Bezerra (2014),
dentre outros. Na contrapartida dessa realidade, Miziara, Ribeiro e Bezerra (2014) asseveram que o
CP deve se apresentar como um sujeito que tem a perspectiva de aprimorar o fazer docente, bem
como de trabalhar com a formação continuada na intencionalidade de ampliar o potencial de
reflexão crítica e emancipadora da professora.
Certamente, como diz Placco (2014), o CP como responsável pela formação continuada ou
em serviço, assume papel fundamental na perspectiva colaborativa de formação. Assim, a parceria
que ele estabelece com o docente nos horários de trabalho coletivo ou em momentos específicos de
contato com o professor ou com o grupo de professores permite ao CP organizar a formação por
meio de orientações por séries/anos ou área de conhecimento, grupos de estudos, planejamento de
ações didáticas. Nesse processo, o CP, segundo Placco (2014), pratica o papel de um articulador de
aprendizagens e transformador das práticas docentes.
Nesse sentido, compete ao CP a função de articular atividades de formação continuada e
privilegiar espaços e tempos para que essa formação aconteça de maneira significativa. Este
profissional é por essência um formador de professores e, como tal, também precisa estimular o
processo de tomada de decisão visando uma proposta de alternativas a fim de superar essas lacunas
e promover a constante retomada de atividade reflexiva, para uma readequação e aperfeiçoamento
das medidas implantadas. Cabe, também a esse profissional, desenvolver habilidades e
competências, para auxiliar os professores nesse processo permanente de reflexão sobre a prática,
nas rotinas diárias, na proposição de intervenções, na organização de projetos de interesse da escola
e nas necessidades dos alunos (BRUNO; ALMEIDA, 2008).
Segundo Placco (2012), a contribuição do CP é de suma importância no processo da
formação docente, no intuito de ampliar o seu conhecimento, preparar os professores para o
enfrentamento de exigências do cotidiano escolar e refletir sobre suas práticas, auxiliando-os em
suas dificuldades na prática pedagógica. Essa atuação perpassa por várias dimensões da realidade
escolar que é complexa, multidirecional e interrelacionada, mas seu trabalho efetivo se concretiza
na interação com o corpo docente.
Desse modo, destaca-se a importância de o CP construir uma proposta formativa que que dê
voz ao professor, que o perceba como um profissional que adquire e desenvolve conhecimentos, a
partir da prática e no confronto com as condições do exercício docente possibilitando momentos de
comunicação entre os sujeitos e promovendo condições para a partilha de experiências.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo teve como fonte de produção de dados dissertações e teses publicadas no
período de 2009 a 2019 e disponíveis no banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
dissertações – BDTD.
Os termos utilizados para a busca nos campos título, resumo e palavras-chave foram:
coordenador pedagógico, coordenação pedagógica, Educação Infantil, formação continuada,
formação em serviço. Foram localizadas 72 dissertações e seis teses de doutorado. A leitura dos
títulos e resumos permitiu a seleção de 13 dissertações de mestrado que tinham como foco
especificamente o coordenador pedagógico que atua junto a professores de educação infantil.
Para a organização dos dados relevantes dessas pesquisas empreendemos uma leitura atenta
de cada um dos trabalhos selecionados para elencar os seguintes aspectos, a saber: referencial
teórico utilizado; problema e objetivos de pesquisa; procedimentos metodológicos e, por fim,
buscou-se reconhecer nas pesquisas o papel e a atuação do CP nos processos formativos dos
professores, bem como as contribuições de sua ação para o desenvolvimento profissional dos
professores da educação infantil. A partir desse procedimento foi realizado o processo de
codificação, em que os dados, anteriormente preparados, foram transformados em unidades que
permitiram a descrição de suas características pertinentes e constitutivas.
PRINCIPAIS ACHADOS
Investigar o papel e a atuação do CP na educação infantil foi o interesse principal de nove
das 13 dissertações analisadas. Os demais trabalhos abordaram sobre os saberes profissionais do CP
da educação infantil, a formação continuada do CP que atua na educação infantil, a constituição
identitária do CP da educação infantil e a relação entre o CP e a formação continuada dos
professores da educação infantil.
Laurinda Almeida e Vera Placco são as autoras mais utilizadas pelas treze dissertações
quando o foco de discussão é o CP. Elas são professoras e pesquisadoras da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo e possuem uma expressiva produção sobre o CP. E quando a discussão diz
respeito à formação continuada ou em serviço, os autores mais frequentes são Maurice Tardif e
Francisco Imbernón. Ambos são autores internacionais e têm uma importante contribuição no
campo da formação docente.
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Em todos os estudos a coleta de dados foi realizada com os CPs da educação infantil e cinco
também coletaram dados com os professores desse segmento. As dissertações usaram
procedimentos de coletas de dados variados. Observou-se que os mais recorrentes foram as
entrevistas do tipo semiestruturadas, uso de observação, questionários e narrativas.
No conjunto dos trabalhos, o que se sobressai em relação ao papel e atuação da coordenação
pedagógica na educação infantil diz respeito: (i) a orientação, organização e acompanhamento das
práticas pedagógicas dos professores (N=12); (ii) a articulação e integração do processo de
formação continuada e em serviço dos professores que acompanha (N=12).
O trabalho de orientação, organização e acompanhamento das práticas pedagógicas dos
professores é abordado em 12 dissertações. Nesses trabalhos fica evidenciado que as ações do CP
são assumidas na perspectiva de possibilitar aos professores o acompanhamento do trabalho
pedagógico tendo em vista garantir a qualidade e o aperfeiçoamento constante das práticas
educacionais, em consonância com o Projeto Político-Pedagógico da instituição. Os estudos
destacam a importância de ações que conjugam a prática e a teoria por meio de propostas que fazem
sentido para o grupo, possibilitando a construção coletiva de conhecimentos e a reflexão acerca das
práticas docentes. Sobre esta questão, Franco (2008) diz que o coordenador pedagógico deve se
apresentar como articulador do grupo de docentes e de propiciar a reflexão sobre os processos
educativos, na intecionalidade de criar espaço para reflexões para que se aprofunde o debate sobre
os problemas, os processos de implantação, de desenvolvimento e da avaliação da proposta
pedagógica que o cotidiano escolar exige.
Já a articulação e integração do processo de formação continuada e em serviço dos
professores que acompanha é discutido em 12 dissertações. As coordenadoras pedagógicas
participantes desses estudos consideram que o papel do CP é de articular e integrar o processo de
formação continuada e em serviço dos professores que acompanham, bem como percebem-se como
modelo de conduta e atuação para o corpo docente. Evidenciam a formação continuada e em
serviço como um espaço permanente de reflexão e de significabilidade na ação do professor junto
as crianças, contribuindo para a integração de conhecimentos teóricos e práticos, por meio de
diferentes estratégias e instrumentos formativos. De fato, como diz Gomes (2009, p. 148), um
processo de formação contínua que se ancore na construção coletiva dos educadores, bem como na
“identificação de suas necessidades formativas, pela problematização e pelo domínio de
instrumentos pedagógicos, ferramentas indispensáveis para o saber fazer, revela-se essencial para o
segmento de professoras da pré-escola”.
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Os estudos destacam que os CPs organizam situações, realizam estudos e, conjuntamente,
definem abordagens e planejam as soluções possíveis para um melhor trabalho pedagógico. É nesse
sentido que Placco e Almeida (2012, p. 39) destacam o CP “como um dos responsáveis, na escola,
pela formação de professores, pela articulação das práticas pedagógicas e pela transformação e
melhoria dessas práticas”.
Em algumas das dissertações analisadas, os autores também fazem referência ao trabalho do
CP de estimular e desenvolver práticas educativas inovadoras (N=6). Outro aspecto identificado é
o papel do CP de articular a construção e implementação da proposta pedagógica (N=5). Algumas
outras ações do CP como, por exemplo, incentivar os docentes a refletirem sobre a prática,
observar as aulas dos professores e fornecer feedback, organizar materiais de avaliação externas e
oportunizar e estimular uma gestão participativa não são recorrentes nas dissertações.
Apesar de os estudos terem como foco o CP que atua na educação infantil, poucos discutem
e analisam, nas dissertações, as especificidades da atuação do CP nesse segmento de ensino. As
ações específicas do CP da educação infantil identificadas nas 13 dissertações foram:
•

Conscientizar o professor em relação ao seu papel pedagógico no processo de
aprendizagem da criança; (N=2)

•

Proporcionar aos professores vivencias que possam afetá-las em sua compreensão
das necessidades das crianças; (N=2)

•

Fornecer devolutiva dos relatórios das crianças; (N=2)

•

Elaborar material necessário para as aulas, reuniões pedagógicas e atendimento aos
pais; (N=1)

•

Articular o trabalho com as famílias das crianças; (N=1)

•

Elaborar pesquisas interdisciplinares (a partir das necessidades das crianças e
utilização dos espaços, assim como análise dos momentos da rotina); (N=1)

•

Saber como contribuir para constituição identitária do profissional que atua na creche
e na educação infantil e reconhecer as concepções que sustentam as práticas dos
professores; (N=1)

•

Perceber-se como modelo de conduta e atuação para os professores. (N=1)
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Esses dados indicam que a especificidade das ações do trabalho do CP deve permitir aos
professores experiências de aprendizagem que se concretizam por meio das práticas de educação e
cuidado e das interações e relações educativas entre adultos e crianças, entre crianças e entre
crianças e o ambiente físico, social e cultural. Nesses termos, tendo em vista a faixa etária atendida,
é preciso considerar os interesses e necessidades dos bebês, crianças bem pequenas e crianças
pequenas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os achados do presente estudo colocam em evidência a pouca atenção dada as
especificidades da atuação do CP nas creches e na educação infantil. Observou-se que inda são
incipientes as pesquisas que se debruçam sobre a atuação do CP e os processos formativos nesse
segmento de ensino.
O contato com essas pesquisas estimulou a necessidade de se analisar outros elementos
formadores das práticas do CP vivenciadas no cotidiano das creches e das escolas de educação
infantil. Para uma compreensão mais ampla sobre a atuação do CP nesse segmento, é
imprescindível empreender uma discussão sobre práticas de acompanhamento e ações que
compõem a rotina da coordenação pedagógica que podem favorecer o aprimoramento do fazer
docente dos profissionais que atuam nas creches e na educação infantil.
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Resumo
Este trabalho insere-se nas discussões sobre a atuação do coordenador pedagógico na educação infantil.
Objetiva-se colaborar para essa discussão tomando como objeto de investigação a atuação do
coordenador pedagógico na educação infantil revelado nas pesquisas desenvolvidas nos programas de
pós-graduação em educação stricto sensu de 2009 a 2019. O presente estudo teve como fonte de
informação os trabalhos encontrados nos bancos de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
dissertações. Foram localizadas 72 dissertações e seis teses. A leitura dos títulos e resumos permitiu a
seleção de 13 dissertações de mestrado que tinham como foco especificamente o coordenador
pedagógico que atua junto a professores de educação infantil. No conjunto dos trabalhos, o que se
sobressai sobre a atuação do coordenador pedagógico diz respeito: a orientação, organização e
acompanhamento das práticas pedagógicas dos professores; a articulação e integração do processo de
formação continuada e em serviço dos professores que acompanha. Foram localizas algumas ações
específicas do coordenador pedagógico da educação infantil, como, por exemplo: conscientizar o
professor em relação ao seu papel pedagógico no processo de aprendizagem da criança; proporcionar
aos professores vivencias que possam afetá-los em sua compreensão das necessidades das crianças;
articular o trabalho com as famílias das crianças; saber como contribuir para constituição identitária do
profissional que atua nesse segmento e reconhecer as concepções que sustentam as suas práticas.
Apesar de os estudos terem como foco o coordenador pedagógico que atua na educação infantil,
poucos discutem e analisam, nas dissertações, as especificidades da sua atuação neste segmento de
ensino.
Palavras-chave: Educação Infantil; Coordenador pedagógico; Formação continuada; Formação em
serviço.
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM RIO BRANCO:
LEVANTAMENTO DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS
BRASILEIRAS DE 2016 A 2018
Elineide Meireles Medeiros – UFAC
Lenilda Rêgo Albuquerque de Faria – UFAC

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Toda pesquisa exige uma cuidadosa revisão da bibliografia, que ampare a sua condução e
fundamente as interpretações e conclusões possíveis, além de evitar esforços desnecessários acerca
do que já foi produzido (LAKATOS; MARCONI, 2003).
Toda pesquisa implica o levantamento de dados de variadas fontes, quaisquer que
sejam os métodos ou técnicas empregadas. Esse material-fonte geral é útil não só por
trazer conhecimentos que servem de back-ground ao campo de interesse, como
também para evitar possíveis duplicações e/ou esforços desnecessários; pode, ainda,
sugerir problemas e hipóteses e orientar para outras fontes de coleta. É a fase da
pesquisa realizada com intuito de recolher informações prévias sobre o campo de
interesse. O levantamento de dados, primeiro passo de qualquer pesquisa científica, é
feito de duas maneiras: pesquisa documental (ou de fontes primárias) e pesquisa
bibliográfica (ou de fontes secundárias) (p. 174)

Desse modo, este artigo apresenta os resultados do primeiro movimento constitutivo da
investigação da pesquisa acima referenciada, realizado no primeiro semestre do Mestrado em curso,
qual seja o levantamento bibliográfico inicial, visando traçar um guia e fundamentação para a
ampliação da revisão bibliográfica, tanto no que se refere ao período, cujo marco inicial será 2007,
ano do primeiro Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, quanto às fontes de pesquisa.
No banco do PPGE/UFAC foram encontrados sessenta e cinco trabalhos. Embora, nenhuma
das dissertações versasse sobre educação em direitos humanos, essa mostra enfatiza a relevância do
projeto em desenvolvimento no âmbito do PPGE/UFAC, em virtude do ineditismo da pesquisa em
EDH no estado do Acre.
Tomando como descritor a sigla “EDH” e filtrando os últimos três anos, retornou dezessete
trabalhos, sendo dez dissertações de mestrado e sete de mestrado profissional na grande área de
conhecimento “Ciências Humanas”. Excluindo os resultados de mestrado profissional, fechamos o
quadro geral de dez dissertações a serem analisadas (ver quadro 1).
Observa-se de pronto, a prevalência de dissertações da região Sudeste. 60% das produções
selecionadas são desta região, e somadas ao Sul, no eixo Sul-Sudeste, esse percentual sobe para
80%. Restando apenas um trabalho do Centro-Oeste e um do Nordeste. Não havendo, nos critérios
pesquisados produção sobre educação em direitos humanos da região norte do país.
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Preliminarmente pode-se verificar que não há consenso em relação à conceituação de
direitos humanos e a maioria dos pesquisadores ainda considera um grande desafio a consolidação
da presença da educação em direitos humanos nos livros, na sala de aula e no ambiente escolar
como um todo, o que estende esse desafio à formação continuada docente.
SOBRE OS OBJETIVOS DOS TRABALHOS SELECIONADOS
Grande parte dos estudos, de alguma forma, se interroga sobre o conceito de DH e as
concepções do EDH na escola, o que reforça duas ideias, ainda há muito a se fazer em termos de
estudos na busca dessas formulações e ainda há um longo caminho no sentido de tornar mais
efetivas a educação em direitos humanos na escola.
Reis delimitou o seu objeto na análise nas políticas sociais relacionadas ao desenvolvimento
de uma cultura de Educação em Direitos Humanos (EDH) (2018, p. 10), enquanto Carvalho (2017)
investiga a presença dos conteúdos de educação em direitos humanos nos manuais do professor e
nos livros didáticos dos anos iniciais distribuídos pelo programa nacional do livro didático em
2013:
presença da Educação em Direitos Humanos (EDH) os Manuais do Professor (MP) os
Livros Didáticos (LD) de História, distribuídos pelo Programa Nacional de Livros
Didáticos – PNLD anos iniciais, em 2013, e sua relação com as concepções sobre os
Direitos Humanos (DH) e a dignidade humana [...] (p. 09).

Com forte enfoque na ideia de construção de uma cultura de paz, entre as mais críticas
temos Coelho (2018) que busca observar a contribuição da EDH para a "consolidação de uma
cultura de direitos humanos" (p. 08) e Neres (2018) cujo “objeto de estudo é a relação entre a
educação e a construção da cultura em direitos humanos na escola” (p. 08).
Por fim, em relação aos objetivos, há que se destacar um trabalho que investiga a presença e
os impactos da EDH na formação inicial dos alunos de Pedagogia de uma faculdade particular
determinada, buscando identificar até que ponto a EDH “está presente no currículo, nas ações de
pesquisa e extensão, e na percepção de professores do próprio curso acerca dessa temática”
(PEREIRA, 2017, p. 09).

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

4271

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

SOBRE OS RESULTADOS APRESENTADOS
De maneira geral, a maioria dos autores observou a ausência de consenso em relação ao
conceito de DH e a ausência da disciplina no material (livros e manuais) e no dia a dia da escola.
Contudo é interessante destacar algumas percepções: Dias (2017), por exemplo, mesmo
apresentando uma visão otimista em relação à EDH, e buscando avançar selecionando sujeitos que
já estavam sensibilizados para a causa, observa a falta da aplicação de um programa de EDH e
diversos desafios a esta ação:
No que se refere às práticas pedagógicas, observou-se um movimento de fuga da
dinâmica escolar tradicional, tendo sido relatadas alternativas metodológicas
especialmente marcadas pela arte. Por fim, foram indicados vários desafios à tarefa de
educar em direitos humanos, tais como a conjuntura política atual, as condições
precárias de exercício do magistério e a cultura escolar, com especial destaque para o
perfil da equipe pedagógica (DIAS, 2017, p. 05).

Dialogando com esses desafios, Coelho (2018) avança na análise quando insere a EDH nas
contradições sociais que atravessam a escola, alertando que um programa de EDH que ignore essa
realidade não será capaz de uma ação emancipadora: “a expressão DH não é por si só
necessariamente transformadora das condições sociais que geram violações de direitos necessários
para a realização da vida humana.” (p. 08).
Nessa mesma perspectiva crítica, Carvalho (2017) nos resultados do estudo sobre os
manuais e livros didáticos da coleção Projeto Buriti, aponta que ao invés da disciplina EDH,
constam temas relacionados aos direitos das crianças, o que demonstra a tendência a se trabalhar
EDH de maneira informal, transversalizada e com enfoque em valores morais e nas políticas
afirmativas que se fortaleceram nos últimos anos.
Outro autor que apresenta uma perspectiva fortemente crítica é Oliveira (2018):
poucos relatos evidenciaram ênfase e aprofundamento crítico e consistente das
características e conteúdos dos direitos humanos [...], indicando que os profissionais,
apesar de sensíveis às questões contemporâneas em torno dos direitos civis, políticos,
sociais, econômicos, culturais, ambientais, não transpuseram didaticamente os
conhecimentos atinentes à EDH. Assim sendo, entende-se que qualquer ação
destinada a difundir nas escolas uma cultura que valorize a dignidade da pessoa
humana [...], terá seu conteúdo confrontado com a experiência que os profissionais da
educação acumulam em suas práticas, [...], tornando imprescindível conectar seus
saberes e práticas ao processo de aperfeiçoamento das políticas de EDH (p. 06).
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Oliveira propõe que, não há como fundamentar DH, de maneira dissociada da realidade em
que atuam os profissionais de educação, uma vez que, entre outras razões, mas também pela sua
ausência de um conceito melhor delimitado, eles são reinterpretados pelos profissionais que ali
atuam; e isso, se não inserido sistematicamente na proposta pedagógica produz a fragmentação e
dialoga de maneira muito intima com a fragilidade da não concretização dos direitos humanos.
Franziner (2017) estabelece uma relação interessante entre EDH e avaliações em larga
escala, acredita que houve uma evolução em relação aos diplomas legais na educação superior sem,
no entanto, significar a sua garantia, “Foram observadas fragilidades e ambiguidades na positivação
do tema em leis e documentos institucionais e ausência da concretização da transversalidade e da
interdisciplinaridade aliada aos eixos ensino, pesquisa e extensão” (p. 09).
Reis (2018) ao estudar “as perspectivas presentes sobre EDH nas metas e estratégias dos
Planos Municipais de Educação do Estado do Paraná” (p. 08), e a partir do seu lugar de consultor da
construção dos PMEs busca refletir sobre como essa simples presença acaba influenciando a
educação: “como as perspectivas sobre os DH e a EDH presentes nas metas nos Planos Municipais
de Educação do Estado do Paraná acabam influenciando a educação como um todo” (REIS, 2018,
p. 10).
Por outro lado, Gravino (2018) ao apostar em uma “Educação Sociocomunitária [...], por
meio da valorização da solidariedade, da fraternidade com a comunidade e com o bem comum” (p.
08), observa que as ações que foram estimuladas aos alunos no sentido de promover esses valores
não foram capazes de representar grandes transformações da cultura escolar:
Finalizando essa breve análise dos principais resultados, trago a contribuição de uma das
pesquisadoras que concentrou seus estudos no ensino superior, em particular no curso de Pedagogia
de uma instituição de ensino privada. Ela afirma que:
apesar do compromisso político e social das IES na construção de uma cultura de
direitos humanos no país e na formação de professores, existem alguns desafios para a
consolidação da EDH na Pedagogia, entre esses desafios destacando-se a falta do
reconhecimento social da educação como um direito, a ausência de políticas
institucionais que orientem a inserção da EDH no currículo e de forma articulada nas
ações de ensino, pesquisa e extensão (PEREIRA, 2017, p. 09)

Desse modo, Pereira (2017) apresenta um dos desafios mais importantes da EDH, é
impossível reconhecer a sua importância, quando cada vez menos se reconhece o caráter de direito
social da educação.
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CONCLUSÕES
Pode-se observar a partir desse primeiro levantamento bibliográfico que algumas questões
são comuns aos trabalhos analisados. Uma delas é a ausência de consenso sobre o conceito de DH,
e consequentemente também de EDH. Avançou-se na ideia de que os direitos humanos visam
garantir a dignidade da vida humana, no conjunto de leis e regras para proteger e garantir essa
dignidade e até em estratégias para a materialização desses direitos, mas o que se observa é que há
muito espaço interpretativo para aqueles que operam no interior dessas concepções, o que causa
uma fragmentação de conceitos e uma multiplicidade de aplicabilidades que se materializa
diretamente na formação dos professores na temática.
Outro fator relatado em alguns trabalhos é o desconhecimento dos diplomas legais e
documentos oficiais sobre direitos humanos, e notadamente sobre EDH pelos sujeitos pesquisados,
no caso os profissionais da educação. Por fim, pode-se observar também que a maioria dos
pesquisadores destaca a ausência de conteúdos específicos tanto em livros, quanto no currículo,
sendo que a educação em direitos humanos é colocada como uma disciplina que deve ser trabalhada
de maneira transversal e interdisciplinar.
Há que se ponderar que, ao atribuir a não eficiência da presença de educação em direitos
humanos a fatores como a falta de uma concepção unificada, a falta de conhecimento dos sujeitos e
ainda à multiplicidade de atividades que desviam o foco central da questão, não se leva em conta
que a escola se insere em um contexto fortemente marcado pela desigualdade econômica e social, e
essa abordagem a partir de valores e princípios, mascara a falta de materialidade do núcleo
essencial dos direitos humanos, o direito à vida, no sentido existencial que engloba os direitos
sociais, econômicos, culturais e políticos.
Primordial ressaltar que a crescente descaracterização de educação como um direito humano
fundamental, impacta de maneira central sobre a formação docente a nas concepções e ações da
educação em direitos humanos, onde se percebe um amplo espaço de contribuição, tanto no que se
refere a acumulação de massa crítica sobre as concepções de EDH, quanto no aspecto regional,
onde se pode verificar a inexistência de publicações sobre a temática no Acre.
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ANEXOS
Quadro 1. Dissertações do catálogo da capes

º

N

2017 e 2018
Título

Autor

Direitos humanos em sala de aula: a compreensão de
professores sobre a aliança entre as suas disciplinas escolares
e a EDH
As concepções de direitos humanos que fundamentam a
2.
educação em direitos humanos
A educação em direitos humanos nos manuais do professor
3. da coleção didática projeto buriti - história (PNLD/2013): os
direitos das crianças e a formação do professor em foco
Políticas públicas de educação em direitos humanos na
4.
educação superior brasileira
Construção de uma cultura de edh: experiências formativas
5.
em uma escola da rede municipal de natal
Ações sociocomunitárias e suas contribuições à edh e à
6. formação cidadã de alunos de 9º ano do ensino fundamental
no UNASP – Campus Engenheiro Coelho – SP
Garantia dos direitos humanos nos planos municipais de
7.
educação do estado do Paraná
Percepções docentes sobre direitos humanos: um estudo a
partir dos projetos inscritos no prêmio municipal de
8.
educação em direitos humanos da cidade de São Paulo entre
2013 e 2016
Formação inicial de professores: um estudo de caso sobre a
9.
educação em direitos humanos
Educação em direitos humanos e língua inglesa:
10. possibilidade da abordagem CLIL – excluído por falta de
afinidade.
1.

Instituição

DIAS, D. C.
PUC/RJ
L. A
COELHO, F.
UMESP
M. S.
CARVALHO
, E. J. S. UFU
Freitas
FRANZINER
PUC/PR
, F. R.
NERES, B. C. UFRN
GRAVINO, J.
UNISAL
P.
REIS, J. B.

PUC/PR

OLIVEIRA,
M. E.

USP

PEREIRA, D.
UCB
A. A.
CORREIA,
D. S. O.

UFES

Fonte: Plataforma Capes
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Resumo
O presente trabalho tem por objetivo estabelecer um diálogo entre o objeto da pesquisa: “Educação em
direitos humanos na formação de professores em Rio Branco” do Mestrado Acadêmico em Educação
do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Acre (PPGE/UFAC) e a
produção científica brasileira, relacionada à temática, publicada nos últimos três anos nos bancos de
dissertações e teses do PPGE/UFAC e no banco de teses e dissertações da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Trata-se de um dos momentos constitutivos
da investigação, o estudo bibliográfico, conduzido a partir de uma abordagem qualitativa numa
perspectiva crítica, buscando mapear as obras que possuam maior relevância frente ao objeto da
pesquisa, sistematizando dez dissertações de mestrado filtradas de acordo com os descritores
estabelecidos. Busca-se traçar um percurso visando responder as seguintes questões: Quais as maiores
discussões em EDH que vêm sendo enfrentadas pelos pesquisadores atualmente? Qual o conceito de
EDH? Como está a presença da EDH no ambiente escolar? Estabelecendo uma relação com uma das
questões da pesquisa: O que pensam os professores das escolas pesquisadas sobre a formação que
recebem ou receberam nos últimos anos sobre educação para os direitos humanos? Observou-se, a
partir dos trabalhos analisados, uma tendência em identificar a ausência de consensos em relação às
conceituações e concepções sobre direitos humanos (DH) e educação em direitos humanos (EDH), a
falta de conhecimento sobre os marcos legais e oficiais da EDH entre profissionais da educação e a
consequente fragmentação das ações nessa área. Levando-nos a inferir também, a possibilidade de
impacto direto na formação de professores.
Palavras-chave: Educação em direitos humanos; EDH; Concepções de educação em direitos
humanos; Concepções de direitos humanos; formação de professores.
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ENFOQUE CTS E ENSINO POR INVESTIGAÇÃO:
DIÁLOGO COM OS TRABALHOS PRODUZIDOS NO
MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL DE ENSINO
DE FÍSICA.
Renata Kaiser Gumieri – UFJF
Emanuel José Reis de Oliveira – IFES

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta um fragmento do estudo desenvolvido sobre trabalhos
desenvolvidos no Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física (MNPEF). Objetivamos
conhecer a produção do campo sobre sequências didáticas (SD) com o enfoque de Ciência,
Tecnologia e Sociedade (CTS) e que possuem a perspectiva do Ensino por Investigação (EI).
Apresentamos, na próxima seção, os fundamentos teóricos e, em seguida, a metodologia utilizada
para obtenção e análise dos dados. Em sequência, os dados são apresentados e analisados à luz dos
pressupostos teóricos. Por fim, encerramos com algumas considerações e encaminhamentos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Assumimos com Santos (2011) que o movimento CTS é “(...) um movimento de
reconstrução social” (SANTOS, 2011, p. 38), o qual implica “(...) na análise crítica das interrelações entre seus três elementos em uma perspectiva de transformação social” (idem, ibidem).
Essa perspectiva demanda, segundo o autor, a ampliação do referido movimento para “(...) a
ampliação do foco CTS para processos participativos de tomada de decisão na busca do ideal de
uma sociedade justa e igualitária” (SANTOS, 2011, p. 38).
Nesse sentido, os objetivos da educação CTS, devem ser de
(...) promover
aspectos

o

interesse dos

tecnológicos

e

estudantes

em

da

ciência

a

ciência com

sociais, discutir as implicações sociais e éticas

relacionadas ao uso da ciência-tecnologia (CT),
da natureza

relacionar

e

do

adquirir

trabalho científico,

uma

compreensão

formar

cidadãos

científica e tecnologicamente alfabetizados capazes de tomar decisões informadas e
desenvolver o pensamento crítico e a independência intelectual (AULER, 2007, p.
1).

Considerando as possíveis formas de abordagem dos polos CTS, interessamo-nos pela
perspectiva do EI para o trabalho com os conteúdos científicos subordinados aos temas sociais em
estudo. Para tanto, partimos da concepção de que uma Sequência de Ensino por Investigação (SEI)
é uma sequência de atividades-chave, que partindo de um problema leva os estudantes a
constituírem hipóteses sobre ele. Segundo Carvalho (2010),
Um cuidado no planejamento das demonstrações investigativas é buscar uma questão
problematizadora que, ao mesmo tempo, desperte a curiosidade e oriente a visão dos
alunos sobre as variáveis relevantes do fenômeno a ser estudado, fazendo com que
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

4279

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

eles levantem suas próprias hipóteses e proponham possíveis soluções (CARVALHO,
2010, p.65).

Utilizando um material didático escolhido previamente pelo professor, os estudantes buscam
resolver o problema de forma coletiva e revisitam suas hipóteses, reescrevendo-as. No EI, o aluno
buscará possíveis soluções dentro de seu contexto de vivências, e, após a experimentação e
discussões realizadas por ele, reformulará e/ou complementará suas soluções apontadas. O processo
é continuado pela etapa da metacognição, na qual o professor instiga os estudantes a justificar e/ou
explicar o fenômeno, numa argumentação científica. Finalmente, ocorre uma sistematização
individual dos conhecimentos (CARVALHO, 2013).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para produzirmos esse estado da arte (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014), realizamos
uma busca no portal eletrônico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES)1 utilizando o termo Ciência, Tecnologia e Sociedade e suas variações considerando
apenas os trabalhos produzidos no MNPEF. Do total inicial de 341 trabalhos, consideramos 7 2
dissertações, que traziam o EI como estratégia para o processo de ensino de Física em sala de aula.
Os textos dissertativos foram analisados segundo os princípios da Análise de Conteúdo
(Bardin, 1997) e, nesse texto, apresentamos apenas a categoria “produtos educacionais elaborados”.
Segundo Moreira (2014), o produto educacional configura-se como
(...) um texto de apoio ao professor, um aplicativo, uma hipermídia, uma sequência
didática, um vídeo, há várias possibilidades. Mas esse produto deve ter identidade, ser
independente da dissertação de mestrado, de modo que qualquer professor de Física
possa usá-lo em suas aulas sem consultar o mestrando que o produziu. Independente
não quer dizer que não esteja integrado à dissertação. Faz parte dela, mas pode ser
“destacado”. Geralmente é um apêndice. Partes da dissertação podem estar repetidas
no produto, desde que sejam necessárias para torná-lo adequado a um usuário, ou seja,
para que o mesmo não necessite consultar a dissertação (MOREIRA, 2014, p. 3 - 4).

1

Disponível em https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/ Acesso em 12/09/2019.

Inicialmente, tínhamos 8 (oito) trabalhos selecionados. Entretanto, o trabalho completo de Freitas (2018) não foi
obtido para download. Embora solicitado por e-mail, não obtivemos retorno, o que tornou impossível a sua inserção na
análise.
2
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Os trabalhos de Rubino (2010) e Fernandes (2012) não apresentam a discussão do produto,
como anexo às dissertações ou arquivos à parte das dissertações. Por isso, não foram analisados
nessa categoria. Passamos a apresentar os resultados dos 5 trabalhos dissertativos analisados.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Rodrigues (2014) apresenta, em seu trabalho, o anexo “Material para o aluno”, ou seja, de
acordo com a definição de Moreira (2014) supracitada, o produto. Esse material expõe uma
proposta de atividade utilizando bolinhas de gude para discussão da entropia, porém não é possível
avaliar de que forma o EI está inserido, pois o autor não detalha o trabalho em sala de aula. A
atividade parece-nos muito interessante e poderia ser ainda mais rica se houvesse um relato do
processo de ensino em sala de aula e apresentasse as as fotos da experimentação realizada. É
importante destacar que só foi verificado o tema entropia após analisarmos o capítulo cinco da
dissertação que contém a “Sequência de atividades”. O trabalho disponibiliza links para acesso a
vídeos e neles observamos os experimentos que parecem inserir a discussão de processos
irreversíveis, porém não há qualquer explicação se de fato isso se deu e de que forma. Novamente,
foi preciso a análise do capítulo cinco para verificação da proposta dos vídeos que trazem os
experimentos sobre irreversibilidade.
Assim, entendemos que apenas o “Material para o aluno” não é suficiente para outro
professor utilizar em sala de aula o planejamento apresentado. Seria uma questão de organização do
material dissertativo e produto educacional? Ou uma incompreensão de questões primeiras como do
planejamento de aulas?
O trabalho de Almeida (2016) apresenta 5 (cinco) SD. A autora apoia-se em Carvalho
(2013) em sua fundamentação, porém não apresenta de forma clara onde a proposta de sua
atividade investigativa se encontra e o que pretende alcançar, isto é, qual seu objetivo ao propor tal
atividade. As estruturas não contêm, entre outras coisas, as questões problematizadoras. Ela informa
que
O experimento será realizado por um aluno da sala que se disponibilizar a auxiliar o
professor na demonstração. Orienta-se a seguinte abordagem:1º O professor pede para
o aluno passar a esfera pela argola para que toda a turma visualize. Em seguida o
aluno é orientado a aquecer a esfera na chama de uma vela (...) (ALMEIDA, 2016,
p.216).

Importante enfatizar a palavra orientação, que compreendemos indicar prescrição, instrução,
o que destoa da perspectiva investigativa. Destaque, também, para a palavra demonstração que tem
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o sentido de verificação. Ainda, compreendemos que a percepção da relação CTS não se encontra
de forma clara. A relação CTS nas SD ocorre com a utilização de textos nos quais relaciona a
tecnologia ao conteúdo trabalhado. Por exemplo, temos na aula 3:
A abordagem em Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA) é inserida
inicialmente com textos de apoio para discussões de aspectos regionais, no que
concerne a crise hídrica (ênfase na evaporação de açudes) e a influência da
temperatura na mudança de cor do camaleão no semiárido do Nordeste brasileiro,
considerando que o papel desempenhado pela temperatura é determinante na luta pela
sobrevivência humana e de todas as formas de vida (ALMEIDA, 2016, p.173).

Por sua vez, Cardoso (2017) não esclarece a concepção de enfoque CTS adotada. Ele
também apresenta o anexo “Material do Aluno”, no qual expõe de forma extremamente sucinta as
atividades desenvolvidas. O trecho abaixo, a título de exemplificação, apresenta a orientação da
atividade 3, proposta pelo autor:
Dividam-se em cinco grupos e façam uma discussão sobre o acidente radiológico de
Goiânia e suas consequências. Ao fim do debate, cada equipe deve elaborar uma
pergunta de seu interesse sobre o acidente e me entregar em uma folha com a
identificação do grupo. Cada grupo também receberá um gravador de áudio para
gravar as falas e suas possíveis reações durante o desenvolvimento da atividade
(CARDOSO, 2017, p. 194).

No que lhe concerne, Pedroso (2017) expõe com mais clareza como utiliza o enfoque CTS
na SD, embora não discuta o número de aulas e o tempo destinado a cada atividade. Ele faz a
problematização da possibilidade da cidade de São Paulo ser atingida por uma bomba atômica.
Descreve as atividades que serão desenvolvidas apresentando a estrutura da SEI e utiliza de
recursos audiovisuais para a experimentação – não recorrendo a experimentos:
é apresentado o vídeo intitulado Se uma bomba nuclear caísse em São Paulo. O
professor pode interromper a exibição do vídeo para destacar algumas partes e
fomentar novas discussões (PEDROSO, 2017, p.118 – grifos nossos)

Importante dizer que o uso de recursos audiovisuais nesta etapa do EI é possível, porém,
entendemos que um aparato experimental dá aos estudantes uma maior liberdade de investigação
para testar suas hipóteses.
Utilizando como problematização o Trem MAGLEV, Cunha (2018) apresenta os textos que
foram trabalhados para a abordagem desse tema, organizado em etapas, assim como a atividade
investigativa proposta para trabalhar o conteúdo Campo Magnético. Ao explicar o trabalho
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desenvolvido ele afirma, por exemplo, que a terceira etapa constitui-se como uma SD “(...) com
caráter investigativo será aplicada aos grupos de alunos. (...) Cada aluno receberá um roteiro para
atividades, devendo relatar suas observações e a conclusão” (CUNHA, 2018, p. 111). Observamos
que a utilização de um roteiro com a estrutura de perguntas e respostas foge, em princípio, ao
proposto para a elaboração de uma SEI. Porém, em algumas aulas, ele propõe aos estudantes
atividades como desafios, os quais apresentam uma questão problematizadora, mas cuja solução
está diretamente ligada às atividades experimentais roteirizadas e executadas anteriormente. Assim,
parece-nos que responder corretamente ao desafio proposto é mais importante do que construir o
conceito físico que permitirá, simultaneamente, compreender o fenômeno e responder à pergunta
desafiadora.
Fazendo o levantamento do número de aulas reservados para as SD, entendemos que
Pedroso (2017) e Cardoso (2017) trazem temas curtos para serem discutidos em 8 aulas. Almeida
(2016) propõe a SD com um total de 26 aulas, número que nos parece impraticável no contexto de
escolas brasileiras. Em oposição, Cunha (2018) já propõe discutir as leis do magnetismo, tema que
requer uma maior abstração dos alunos, em 4 aulas. Compreendemos que Rodrigues (2014) parece
coerente em sua proposta de trabalhar a Segunda Lei da Termodinâmica em 4 aulas, embora sucinto
na exposição da SD.
CONCLUSÕES
Esse trabalho, que objetivou conhecer a produção do campo do Ensino de Física sobre SD
com o enfoque CTS e que possuem a perspectiva do EI, aponta para a escassez de textos
dissertativos dessa natureza. Dos 341 trabalhos inicialmente selecionados a partir de pesquisa no
portal eletrônico da CAPES, apenas sete informam a utilização da perspectiva do EI como prática
metodológica para o ensino dos conteúdos de Física.
Tomando a Análise de Conteúdo de Bardin (1997) como referência, a partir da categoria
“produtos educacionais elaborados”, observamos que a proposição de Moreira (2014) para os
mesmos não foi plenamente atendida. Na dimensão estrutural, os trabalhos apresentam-no, muitas
vezes, de forma equivocada ou de difícil entendimento. Demandam ora idas e vindas entre o anexo
que comporta o produto e o texto dissertativo a fim de complementar as informações, ora a busca de
todo o produto dentro da dissertação porque está nela completamente inserido.
Entendemos que o produto educacional e o referencial teórico adotado devem estar
intrinsecamente relacionados, o que não nos parece evidente nos produtos analisados. Os trabalhos
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de Rodrigues (2014), Pedroso (2017) e Cunha (2018) apresentam uma estrutura de EI com as
ressalvas já apontadas anteriormente. Entendemos que há a necessidade de que os produtos
educacionais resguardem as etapas do EI conforme preconizado por Carvalho (2013). Isto é, não
basta produzir aparatos experimentais de fácil construção e manuseio: é fundamental apreender as
estratégias utilizadas para a elaboração das SD.

Além disso, os autores, em geral, embora

destaquem a importância de novas metodologias para a elaboração de aulas mais “eficazes”, não
expressam com clareza a construção do produto. Muitas vezes é necessário ao professor-leitor
preencher as lacunas das orientações presentes nas SD, o que pode ser mais facilmente realizado
por professores mais experientes ou com processos formativos mais robustos, mas que não
contempla aqueles que não pertencem a tais esferas.
Compreendemos ser necessário um olhar mais atento em relação a essa situação. Falamos da
formação continuada de professores e de ferramentas de ensino que podem contribuir no dia a dia
escolar. Finalmente, apontamos para o profícuo movimento que pode se instituir nos polos que
constituem o MNPEF no sentido de estudos mais aprofundados dos referenciais teóricos, a fim de
balizar a elaboração e implementação dos produtos educacionais.
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Resumo
Apresentamos um estado da arte acerca de trabalhos com o tema Ciência, Tecnologia e Sociedade
(CTS) que apresentam, como estratégia para o ensino do conteúdo específico de Física, o Ensino por
Investigação (EI). Realizamos a busca de dissertações dentre os trabalhos do Mestrado Nacional
Profissional de Ensino de Física (MNEPF) no portal eletrônico da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Para tanto, utilizamos o termo Ciência, Tecnologia e Sociedade
e suas variações, definindo um corpus de pesquisa composto por 5 textos dissertativos. Apresentamos
um fragmento da análise realizada, com os dados sobre a categoria “produtos educacionais elaborados”.
A partir do estudo sobre CTS e EI, debruçamo-nos sobre os produtos, considerando também a
concepção de produto educacional do referido programa de pós-graduação. No que tange ao número
de aulas, percebemos uma grande variação e, em alguns casos, a criação de sequência didática (SD) com
dimensões pouco factíveis para serem realizadas na maioria das escolas brasileiras. Os produtos
desenvolvidos demandam, grosso modo, uma melhor organização e clareza de ideias expressas no
material produzido, a fim de que possam ser utilizados por outros professores, bem como maior
cuidado no planejamento e execução das SD, com vistas a manterem-se alinhados à perspectiva
teórico-metodológica informada. Percebemos a atenção dos professores para inserirem a cultura
científica no cotidiano escolar; no entanto, faz-se necessário um maior cuidado na compreensão das
ferramentas educacionais que são pesquisadas, pois isso provoca equívocos nos processos de
elaboração e utilização de materiais didáticos. Entendemos ser este um desafio a ser enfrentado pelos
professores formadores e mestrandos do MNPEF.
Palavras-chave: Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS); Ensino por Investigação (EI); Mestrado
Nacional Profissional de Ensino de Física (MNPEF); Produto educacional.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho pretende expor o resultado da elaboração do Estado de Questão (EQ) sobre
trabalhos com temas e objeto de pesquisa que tenham proximidade ao estudo sobre a representação
social e subjetividade docente em relação aos estudos de Paulo Freire. Fundamenta-se na Teoria das
Representações Sociais (TRS) de Serge Moscovici (SM), a fim de que se possam analisar as
representações sociais que estão por detrás desses estudos.
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, que parte da hipótese que a influência, a
circulação e a discussão na mídia sobre a legislação e a concepção de educação de Paulo Freire
evocam um terceiro elemento (senso comum) à formação docente no âmbito cultural e éticopolítico.
Considerou-se a elaboração do “Estado de Questão” (EQ) como um procedimento
metodológico que favoreceu a construção acerca de um determinado objeto de estudo. Este
levantamento (bibliográfico e de informações) utilizou descritores similares para mapear outras
produções acadêmicas/científicas na busca do ineditismo, originalidade e pautado nos princípios
éticos, elementos, estes, que são necessários para verificar quais são os âmbitos de um determinado
objeto de pesquisa que foram analisados e o que ainda precisa ser investigado. Portanto, é uma
pesquisa necessária tanto para definir e delimitar o objeto de estudo quanto para organizar/reforçar
as categorias de análise.
Este trabalho teve como objetivo identificar trabalhos similares sobre as representações e
subjetividades docentes acerca da concepção de educação de Paulo Freire. Pretendeu-se localizar
artigos, teses e dissertações cujos objetos de estudos têm proximidade temática à pesquisa
pretendida. Foram utilizados crivos e critérios para aprimorar a seleção das produções
acadêmicas/científicas, objetivados na organização do ‘corpus de pesquisa’ como ponto de partida
para situar o objeto pretendido. O estudo focalizado neste material selecionado também visou
desenhar um caminho à pesquisa perquirida. Desta forma, objetivou-se avançar o conhecimento
tanto pelo aspecto da originalidade quanto pelo ensejo de dialogar com outras produções
acadêmicas/científicas.
A elaboração do Estado da Questão (EQ) está sob o enfoque dos estudos de Moroz (2002);
Pescuma (2003); Lima & Miotto (2007); Alves-Mazzotti & Gewandsznajder (2002); Minayo
(2016); Gil (2016); Salvador (1986); Severino (2016); Nóbrega-Therrien & Therrien (2014), entre
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outros. O texto está dividido em três momentos: a) fundamentação teórica. b) procedimentos
metodológicos; c) apresentação e discussão dos resultados.
Espera-se que esta pesquisa possa contribuir com outras publicações adjacentes que
pretendem elaborar o “Estado da Questão” (EQ), modalidade de pesquisa bibliográfica, para cercar
um determinado objeto de estudo.
DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Como expõe Lima & Miotto (2007, p.37), “há diferentes posições metodológicas que
explicitam a construção do objeto de estudo, contudo, as diferentes linhas de pensamento teórico
não detêm o monopólio para a apreensão e explicação total dos fenômenos sociais”.
Compreendendo esta limitação, nesta seção, pretende-se a apresentar o “caminho pensado” e a
“prática exercida” na apreensão da realidade. Estes termos entre aspas, respectivamente, são
explicitados por Habermas (1987) e Bourdieu em “Esquisse d’une Théorie” (1972), autores citados
por Minayo (2006), apontam que a pesquisa científica requer a definição do método e dos
procedimentos metodológicos.
Apoiado na revisão literária de Minayo (2006), este trabalho também adota o termo
“Metodologia” como um conceito abrangente e concomitante em relação à epistemologia, aos
procedimentos e as técnicas. Em relação aos pressupostos teóricos, Minayo (2006, p. 45) afirma
que: “evito tanto o endeusamento teórico como reificação empírica, porque no primeiro caso há um
menosprezo pela dinâmica dos fatos. E, no segundo, concretiza-se uma redução da verdade à
dimensão dos acontecimentos localizados”.
Minayo (2006) sintetiza que, na perspectiva marxista, as expressões “materialismo
histórico” (caminho teórico) e materialismo dialético“ (estratégia metodológica) como os princípios
que explicam o processo de desenvolvimento social. Compreendendo que estas perspectivas estão
profundamente vinculadas na obra de Marx, neste trabalho de análise de dados bibliográficos,
pretende se ater ao materialismo dialético para situar a totalidade, o dinamismo, provisoriedade e
transformação. Minayo (2006) afirma que, “ a dialética é estratégia de apreensão e de compreensão
da prática social empírica dos indivíduos em sociedade“ e ”não há um ponto de partida a priori”
(MINAYO,2006, p.108).
Com este quadro de referência, pretende-se analisar o ‘corpus de pesquisa’. Esta composição
foi organizada e sistematizada pela elaboração do Estado da questão (EQ). Partindo da

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

4288

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

compreensão que os fenômenos têm dinamicidades, elementos contraditórios, são históricos e
sociais. A realidade concreta é uma situação de totalidade e as partes estão implicadas. Freire
(2019) afirma que:
[...]faltando aos homens uma compreensão crítica da totalidade em que estão captando
em pedaços nos quais não reconhecem a interação constituinte na mesma totalidade,
não podem reconhecê-las” (FREIRE,2019, p.133)

Desta forma, pretende-se tecer uma análise crítica que reconhecesse a totalidade e suas
partes, onde a união dos contrários não é uma negação, mas são conceitos que engendram o método
dialético.
DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O desenvolvimento do desenho metodológico foi sendo delineado num processo flexível. A
pesquisa passou por crivos operacionais estabelecidos antes e durante o processo. Não se trata de
um processo estático e linear, nem tampouco como momentos separados em nichos. Foi um
percurso de muitas idas e vindas, momentos que envolveu o ócio reflexivo e de trabalho árduo.
Contudo, foi um processo atento aos objetivos e pressupostos previstos no projeto de pesquisa.
Destaca-se, entretanto, que as leituras dos resultados apresentados nas fontes pinçadas contribuíram
para ajustar o percurso constituído, tanto para fazer alterações na escolha de filtros de seleção
quanto na redefinição do projeto de pesquisa. Lembrando, ainda, ao leitor que, como proposto por
Minayo (2006), a pesquisa não acontece desvencilhada de pressupostos teóricos.
Embora não tenha sido um processo de etapas fixas, por uma questão de exposição e para
dar ao leitor uma visão global do processo, serão apresentados o processo desta pesquisa em três
momentos: a) dos critérios de delimitação; b) da descrição da técnica e Instrumento de pesquisa; c)
do processo do levantamento bibliográfico e de informações com resultados.
a) dos critérios de delimitação;
O tema está delimitado à Teoria de Representação Social de Moscovici (2015). No entanto,
é referente a um grupo de docentes que atuam na área de educação. Pretendeu-se, assim, analisar
suas representações acerca da concepção de educação de Paulo Freire.
Em relação às dissertações e teses, a busca foi realizada no Banco de Teses e Dissertações
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de ensino Superior (CAPES) com a utilização de
termos combinados e com o uso do recurso de aspas. Em relação aos artigos científicos, foi dada
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prioridade aos periódicos indexados e alocados em programas pós-graduação em educação. Este
tipo de divulgação científica contém um conjunto de pesquisas atualizadas e reúnem assuntos que
estariam dispersos e, ainda, existe a vantagem de localizá-los em sítios eletrônicos. A busca online
foi realizada nos sítios eletrônicos: Educ@, on-line, http://educa.fcc.org.br/. Indexador que objetiva
proporcionar um amplo acesso às coleções de periódicos científicos na área da educação e os
endereços eletrônicos das revistas.
Para a delimitação tempo/espaço, focalizou-se o recorte temporal de 2008 a 2018. Os
descritores utilizados para as buscas são termos combinados e com o uso de recurso de aspas, sendo
eles: a) “Subjetividade Docente” e “Representação Social”, c) “Representação Social e Paulo
Freire”, d) "Minorias ativas” e “Moscovici”; e)"Concepção freireana e Moscovici"; f) Teoria de
Representações Sociais de docentes”; g) “Serge Moscovici e Paulo Freire”. Lembrando que, antes
de definir quais seriam os descritores, a escolha passou por mudanças mediante à técnica de leitura
e análises dos resumos dos artigos.
Outros critérios também foram definidos para delimitar a pesquisa, a saber: a) preferência
por Programas de Pós-Graduação em Educação e em Psicologia Social de universidades, com
avaliação de 4 a 5, no Quadrienal 2017 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES); e por periódicos que publicaram dossiês temáticos e mantêm grupos de pesquisa
sobre a TRS de SM relacionados à área de educação; b) periódicos classificados como QUALIS
“A1” e “A2” pela CAPES. Como os periódicos da Fundação Carlos Chagas (FCC) que abriga o
Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade/CIERS-Ed/FCC
b) Da descrição da técnica e Instrumento de pesquisa
A leitura foi a técnica utilizada. Salvador (1986) e Severino (2016) enfatizam que sejam
realizadas sucessivas leituras para análise interpretativa e a elaboração de sínteses. Para sistematizar
a leitura, foi necessário estabelecer um instrumento de coleta de dados, intitulado como “GradeResumo” com o “Subquadro”: citações literais e não literais”. Trata-se de modelos de
fichamento bibliográficos e de informações dos textos lidos.
Estes instrumentos contribuíram para uniformizar o direcionamento da coleta das
informações. Foi elaborado a partir do capítulo “Leitura e Documentação” do livro de
“Metodologia do Trabalho Científico” de Severino (2016, p.53 a 68). Tendo dois objetivos gerais
de documentação: a) selecionar os dados e informações bibliográficas para delinear o objeto de
estudo e a formulação do problema; b) compor o quadro teórico preliminar da pesquisa. Antes do
fichamento de cada texto, foram descritos a missão e o histórico de cada periódico selecionado,
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seguido pelo levantamento do currículo dos autores dos artigos pinçados e, por fim, o levantamento
bibliográfico e das informações dos textos estudados.
O fichamento de leituras foi sistematizado em tabelas com os seguintes itens: a) Título
do artigo; b) Nota sobre os autores; c) Objeto de estudo; d) Problema em questão; e) Objetivos; f)
Tese ou principais conceitos abordados; g) Conclusões/resultados; h) Quadro teórico; i) Referência
bibliográfica do estudo analisado (ABNT); j) Subquadro: citações literais e não literais.
c) da discussão dos resultados
Com os critérios estabelecidos foram selecionadas as seguintes revistas: a) “Cadernos de
Pesquisa”- A1- da Fundação Carlos Chagas que abriga o Centro Internacional e Estudos de
Representações Sociais - (CIERS-ed) ; b) “Revista Educação e Cultura Contemporânea” – “A2” Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá. SP; c) “Revista
Brasileira de Educação” (RBE) – “A1”- Fluxo contínuo de publicação: ANPED; d) “Educação &
Sociedade” – “A1” - CEDES da UNICAMP. Observou-se, nestas publicações alocadas em
Programas de Pós-Graduação em Educação, a ausência de produções que articulassem,
objetivamente, a TRS de SM e a Concepção de Educação de Paulo Freire (CEPF). Desta forma,
utilizou-se a pesquisa exploratória e buscas realizadas em sítios ‘online’, utilizando descritores
previstos.
No cômputo geral, foram localizados quarenta e seis (46) artigos e um texto publicado em
Anais. Este conjunto de publicações científicas passou pelo processo de delimitação e obteve-se a
limitação a dez (10) trabalhos em duas revistas: “Cadernos de Pesquisa” e “Revista Educação e
Cultura Contemporânea”. Neste conjunto, há três artigos internacionais: português (Portugal),
francês e espanhol (Argentina). Também foram selecionados dois ’dossiês’, contudo,
respectivamente, foram retirados dois artigos de cada edição, totalizando quatro artigos de revistas
temáticas. Sendo incluído, ainda, um texto publicado em Anais, apesar do ensejo inicial de manter a
pesquisa circunscrita a periódicos alocados em Programas de Pós-Graduação em Educação. Não
serão citados os nomes dos artigos por motivo de limitação de caracteres neste trabalho.
A leitura cuidadosa deste material permitiu organizar os fichamentos de leituras, analisar os
procedimentos metodológicos adotados e compor um quadro de teóricos visando à pesquisa
pretendida. No entanto, neste trabalho, com foco na elaboração do “Estado da Questão” (EQ), para
a delimitação do objeto de estudo será utilizado, prioritariamente, a tese de doutorado de Accorssi
(2011) e nos nove artigos publicados em periódicos de programas de educação. Estes trabalhos têm
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aspectos que “tocam” no objeto de pesquisa perquirido. Também, objetiva-se tecer uma análise com
as lentes teóricas escolhidas na metodologia deste trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por que a TRS de SM, constituída de modo interdisciplinar e multidisciplinar, promove no
cenário acadêmico a produção de artigos cujo ponto comum é a defesa da sua posição
epistemológica? Esta pode ser a questão comum e a totalidade a ser discutida (partes e totalidade
não estão separadas). Esta consideração requer trazer à luz os textos selecionados para compreender
o posicionamento dos autores, no entanto, não serão apresentados, neste trabalho, devido a
limitação de caracteres.
Por outro lado, o estudo dos artigos permitiu, ainda, a organização de dois âmbitos
teóricos: a) Representação social de docentes utilizando a TRS quanto à abordagem processual ou
culturalista de SM e Denise Jodelet, acrescido pelo conceito de cultura apresentado por Paulo
Freire; b) Representação Social como expressão da Identidade e subjetividade docente: perspectiva
moscoviciana, acrescido pelo terceiro âmbito que visa atingir o objeto desta pesquisa, ou seja, a
articulação de conceitos entre a TRS com a Concepção de Educação de Paulo Freire.
Nesta articulação, a elaboração do Estado da questão (EQ) possibilitou a delimitação das
categorias de análise, sendo fundamentadas nos eixos cultura, mudança e representação social
(Estudo centrado nas teorias da “Psicologia das Minorias Ativas”, conforme modelo genético, de
Moscovici (1961; 1981), e na Educação e Mudança, entre outras concepções de Paulo Freire (1967;
1983; 1996a, 1996b; 1997; 2000).
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Resumo
A presente pesquisa, de base bibliográfica, foi uma tarefa preliminar para contextualizar a produção do
trabalho de tese que se integra a Linha de Pesquisa “Formação e Profissionalização Docente: políticas e
práticas” do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Doutorado em Educação da Universidade
Católica de Santos (UNISANTOS). Esta pesquisa, em andamento, tematiza representações e
subjetividades docentes, fundamentada pela Teoria das Representações Sociais (TRS) de Serge
Moscovici (SM, acerca da concepção de educação de Paulo Freire. A pergunta que permeia este
trabalho investigativo e preliminar é: “quais são as produções acadêmicas/científicas que articulam a
teoria de representações sociais e a concepção de educação de Paulo Freire? Objetivou-se, assim,
identificar trabalhos com proximidade ou similaridade para a elaboração do Estado de Questão (EQ).
Trata-se de um estudo sob o enfoque de Moroz (2002); Pescuma (2003); Lima & Miotto (2007); AlvesMazzotti & Gewandsznajder (2002); Minayo (2016); Gil (2016); Salvador (1986); Severino (2016) e, em
relação à elaboração do Estado de Questão (EQ), sob Nóbrega-Therrien & Therrien (2014). Este
estudo trouxe à tona resultados para o direcionamento à pesquisa e mostrou como avançar no
conhecimento. Espera-se que esta pesquisa possa contribuir com outras publicações que pretendem
elaborar o “Estado da Questão” (EQ), modalidade de pesquisa bibliográfica, acerca de um objeto de
estudo.
Palavras-chave: Estado da Questão; Abordagem Moscoviciana; Concepção de Educação Freireana.
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INTRODUÇÃO
O Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino 2020 (dois mil e vinte) propõe entre
seus objetivos a visibilização e socialização das práticas educativas, como também a promoção de
um diálogo entre seus atores. Nessa mesma perspectiva Marin e Pimenta (2015) declaram que:
Os ENDIPEs – Encontros Nacionais de Didática e Prática de Ensino – realizados nos
últimos 38 anos a cada dois anos constituem fóruns específicos de estudos e pesquisas
que apontam para reconfigurações constantes sobre a especificidade da didática frente
a esses desafios, assim como têm ampliado o diálogo com as demais áreas que
estudam o ensino, apesar de esse movimento também mostrar certa dispersão
temática, epistemológica, disciplinar e de foco da Didática (p. 09).

É dentro deste contexto que se pretende, tendo como foco o eixo que trata da formação
docente abrangendo a formação continuada, tecer uma breve análise dos trabalhos produzidos pelos
mestrandos do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do Acre.
Como mestrandas do mesmo programa, e a partir de inquietações que surgiram após o “II
Simpósio de Pesquisa Educacional do Mestrado em Educação UFAC”, no qual se discutiu,
sobretudo nas mesas temáticas que tiveram como temas de debate: “05 anos do PPGE/UFAC –
resultados, desafios e perspectivas” e “As Pesquisas do PPGE em Formação e Trabalho Docente”,
as fragilidades ainda existentes no programa, no que diz respeito à questão da integração do
resultado destas pesquisas com educação básica. E as lacunas existentes neste processo de
constituição de novos saberes na formação docente, percebendo que ainda necessitam de um olhar
mais aprofundado para as pesquisas relacionadas ao ensino, a didática e prática pedagógica
constituída no cotidiano escolar.
Resolveu-se, portanto, buscar informações mais apuradas acerca das temáticas das pesquisas
difundidas neste programa até então, em especial na linha de pesquisa Formação de Professores e
Trabalho Docente. A linha de pesquisa Formação de Professores e Trabalho Docente é a que mais
se aproxima das questões vinculadas à prática de ensino na educação básica. Esta busca analisar os
“processos de constituição dos saberes docentes, considerando os contextos da formação inicial e
em serviço, bem como busca compreender os dispositivos que estruturam a organização do trabalho
docente e as práticas pedagógicas desenvolvidas por esses profissionais”.
Para tanto, o presente trabalho tem por objetivo identificar as principais contribuições
proporcionadas pelas pesquisas no âmbito do Mestrado Acadêmico em Educação – PPGE/UFAC
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para a didática e a prática de ensino, como política de formação continuada e em que medida estas
contribuições interferem no contexto educacional em que investigam.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Como professoras e profissionais da educação, também como pretensas pesquisadoras
busca-se compreender qual o propósito da pesquisa em educação e como esta pode contribuir ou
interferir na qualidade do ensino escolar, em especial, na prática de ensino da educação básica.
Beillerot (2012) identifica duas principais finalidades para a pesquisa: “aquelas que visam à
produção de conhecimento do ângulo específico da análise dos processos de fatos e fenômenos
estudados e aquelas que visam a permitir diretamente, pelos conhecimentos novos produzidos, uma
transformação das ações e das práticas” (p.84).
Esta segunda finalidade mencionada é a que se propõe enfatizar aqui, pois se entende que a
produção acadêmica, sobretudo a pós graduação precisa dar uma resposta e uma comunicação mais
estreita e objetiva dos resultados de seus trabalhos, em especial aos ambientes que são sujeitos de
sua investigação, pois “a demanda social geral, quer dizer, aquela de todos os setores da atividade
da produção social, exige fortemente novos saberes para agir” (BEILLEROT, 2012, p.84). E com a
educação essa exigência é ainda mais pertinente.
Em uma perspectiva semelhante Ludke e Cruz (2005) abordam a respeito dos critérios
pertinentes à formação em pesquisa e da necessidade de desmistificar essa formação abrindo
possibilidades de aproximação com o cotidiano escolar:
Em outras palavras, a formação para a pesquisa tal como acontece, quando acontece,
tende a gerar nos professores representações sobre a pesquisa impregnadas pela
conotação

acadêmica,

não

deixando

muito

espaço,

nem

estofo,

para

o

desenvolvimento de concepções paralelas mais amplas, que permitam abrigar o
trabalho voltado para questões diárias das escolas, sem abrir mão, entretanto, dos
cuidados que devem nortear toda forma de pesquisa ( p. 91).

Para tanto, não se tem interesse em deslegitimar a importância da pesquisa para o
desenvolvimento do trabalho educacional, ao contrário disto, interessa através da pesquisa
conhecer, compreender e analisar questões do cotidiano que não se tem condições de fazê-lo
envolvido apenas em práticas empíricas, pois,
O contato com as pesquisas é suscetível de desenvolver as capacidades de análise e
investigação, de evitar confundir a evidência com o fato demonstrado. A pesquisa é a
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prova permanente de que muitas outras coisas em educação nos escapam, o que
deveria, assim, nos tornar circunspectos, prudentes e abertos a novas compreensões
(BEILLEROT, 2012, p.88).

E com respeito à comunicação dos resultados e à necessidade de uma ampliação destes,
Duarte (2003) diz que,
De pouco ou nada servirá mantermos a formação de professores nas universidades se
o conteúdo dessa formação for maciçamente reduzido ao exercício de uma reflexão
sobre os saberes profissionais, de caráter tácito, pessoal, particularizado, subjetivo etc.
De pouco ou nada adiantará defendermos a necessidade de os formadores de
professores serem pesquisadores em educação, se as pesquisas em educação se
renderem ao “recuo da teoria” (DUARTE, 2003, p.620).

Urge, portanto, uma melhor comunicação dos resultados das pesquisas em educação,
especialmente se estas tratam diretamente da investigação das práticas pedagógicas e dos atores que
trabalham diretamente com o ensino escolar. Entendendo que a ampliação do processo de
comunicação repercutirá no processo de reflexão das práticas e da qualidade destas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Considerando o objetivo deste trabalho, que é identificar as principais contribuições
proporcionadas pelas pesquisas no âmbito do Mestrado Acadêmico em Educação – PPGE/UFAC
para a didática e a prática de ensino, como política de formação continuada e em que medida estas
contribuições interferem no contexto educacional em que investigam, se fez necessário fazer um
levantamento das temáticas das dissertações já defendidas e publicadas no site do programa,
evidenciando aspectos quantitativos, como também as leituras dos seus resumos para identificar
seus principais objetivos, nos quais buscou-se identificar suas significações, enfatizando os aspectos
qualitativos dos referidos trabalhos. Neste sentido, para Minayo (2003):
Enquanto cientistas sociais que trabalham com estatística apreendem dos fenômenos
apenas a região “visível, ecológica, morfológica e concreta”, a abordagem qualitativa
aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não
perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas (p. 22).

Porém, diante da análise que envolve aspectos quantitativos e qualitativos, a mesma autora
enfatiza que estes não são opostos entre si, pelo contrário, o uso de dados complementa o sentido
proposto para uma análise mais apurada da pesquisa. Os aspectos aqui evidenciados interagem entre
si, confrontando a realidade apresentada. Considerando que toda realidade é movimento, e que o
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movimento, sendo universal, assume as formas quantitativas e qualitativas, necessariamente ligadas
entre si e que se transformam uma na outra (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 104).
O Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do Acre tem cinco
anos de funcionamento, e trabalha até então, apenas em nível de mestrado, sendo constituído de
duas linhas de pesquisa, “Políticas e Gestão Educacional” e “Formação de Professores e Trabalho
Docente”, sendo esta última o foco deste trabalho.
Iniciando a primeira turma em 2014 (dois mil e quatorze), suas defesas ocorreram em 2016
(dois mil e dezesseis). As turmas subsequentes concluíram suas defesas em 2017 (dois mil e
dezessete) e 2018 (dois mil e dezoito) e as defesas de 2019 (dois mil e dezenove) ainda não estão
disponíveis no site do programa e por isso não serão aqui mencionadas. No tocante à quantidade de
defesas de dissertações ocorridas em cada ano. No ano de 2016 (dois mil e dezesseis) foram
defendidas 18 (dezoito) dissertações. Em 2017 (dois mil e dezessete) foram 23 (vinte e três) e em
2018 (dois mil e dezoito), foram 24 (vinte e quatro) defesas.
Referente às dissertações de Formação de Professores e Trabalho Docente, linha de
pesquisa que é de interesse deste estudo. No ano de 2016 (dois mil e dezesseis) foram 08 (oito)
dissertações, em 2017 (dois mil e dezessete) foram 12 (doze) e em 2018 (dois mil e dezoito) foram
13 (treze) dissertações desta linha. Considerando a distinção entre formação de professores e
trabalho docente, pôde-se verificar que em 2016 (dois mil e dezesseis) das 08 (oito) dissertações
apenas duas trataram sobre formação de professores. Em 2017 (dois mil e dezessete) das 12 (doze)
apenas quatro e em 2018 (dois mil e dezoito) houve uma inversão, pois das 13 (treze) dissertações
apenas cinco trataram sobre o trabalho docente.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Após as leituras dos títulos das dissertações e de distinguir quais se referiam à linha de
Formação de Professores e Trabalho Docente, buscou-se identificar entre estas quais os trabalhos
que mais se aproximavam de problemas que envolviam a prática de ensino. Em um artigo que
tratou sobre a relação entre pesquisa e professor da educação básica Ludke e Cruz (2005) disseram
que:
A preparação do investigador e o exercício da pesquisa continuam privilégios da
universidade. A pesquisa continua a ser a moeda mais valiosa na contabilidade da
carreira do professor universitário. Como aproximar a pesquisa em educação das duas
realidades que lhe dizem respeito: a da universidade, onde ela é habitualmente feita, e
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a da escola de educação básica, onde ela é requisitada para atender os problemas mais
vitais? Eis aí o desafio hoje enfrentado por inúmeros colegas, pesquisadores que,
como nós, procuram descobrir caminhos para superar os obstáculos e construir as
pontes entre essas duas realidades (LUDKE; CRUZ, 2005, p.105).

Em cada ano aqui referido, puderam-se perceber ao menos duas dissertações que podem
contribuir e interferir diretamente, tanto o ambiente que investigaram, como os demais ambientes
similares que podem ser influenciados pelos resultados de suas pesquisas. Ressaltando entre estas
que “Os temas da importância e da necessidade da pesquisa na escola básica quase sempre vieram
acompanhados de um discurso sobre a profissão docente e não poucas vezes associados à relação
entre formação inicial e prática docente” (LUDKE; CRUZ, 2005, p.95).
Entre as dissertações defendidas em 2016 (dois mil e dezesseis), as duas que aqui serão
destacadas, uma trata sobre “A organização do tempo pedagógico na sala de aula em escolas
públicas no município de Rio Branco”. A mesma teve por objetivo “analisar, a partir de uma
perspectiva crítica de educação, a organização do tempo pedagógico na sala de aula, tendo em vista
as finalidades clássicas da educação escolar”. Entre outras técnicas foram realizadas observações e
entrevistas com 16 (dezesseis) professores com diferentes níveis de experiência docente. O que
seria um dado extremamente positivo desta pesquisa, pois de um modo geral o que se tem visto é
que,
[...] pesquisadores iniciantes sentiram-se atraídos pelas aparentes facilidades do
trabalho metodológico com a pesquisa qualitativa, em grande parte devido ao
desconhecimento dos recursos oferecidos pelos métodos quantitativos, insubstituíveis
em determinados problemas de pesquisa (LUDKE; CRUZ, 2005, p.84).

A segunda dissertação de 2016 (dois mil e dezesseis) aqui enfatizada trata sobre “O trabalho
docente e suas repercussões face à inclusão escolar” esta pôde verificar pelas respostas dos
professores, suas principais dificuldades, limitações, insatisfações e anseios quanto ao
desenvolvimento do trabalho de inclusão de alunos com deficiências em suas salas de aula. No
entanto, percebe-se uma medida de texto reflexivo nesta temática, e cabe aqui esclarecer que,
“reflexão não é sinônimo de pesquisa e o professor que reflete sobre a sua prática pode produzir
conhecimento sem, necessariamente ser um pesquisador” (LUDKE; CRUZ, 2005, p.90).
Das dissertações defendidas em 2017 (dois mil e dezessete), uma trata sobre “A prática
docente no ensino de sociologia nas escolas públicas de Ensino Médio: questões didáticopedagógicas” e teve como objeto de análise as principais dificuldades na prática pedagógica dos
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professores de sociologia. O que não se consegue verificar é que se as respostas resultantes desse
processo trouxeram melhorias aos sujeitos que dela participaram. Pois segundo Ludke e Cruz
(2005),
Seria muito bom que a relação do professor com a pesquisa não se restringisse apenas
ao papel de fornecer dados que vão contribuir para o trabalho de outros
investigadores, mas fosse acrescida da investigação crítica relativa aos problemas da
própria prática profissional (p.91).

E a outra trata sobre “O professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental e a organização
do tempo escolar: pressupostos, crenças e práticas”, esta buscou avaliar a atuação do professor,
procurando compreender o tempo escolar sob a responsabilidade do professor como uma
construção social, histórica, cultural e de muitas facetas.
As duas dissertações destacadas do ano de 2018 (dois mil e dezoito), uma trata sobre “A
coordenadora pedagógica na Educação Infantil: o desafio de ser professora formadora no cotidiano
da instituição educativa”, e teve como objetivo “analisar como se constitui a identidade da
Coordenadora Pedagógica enquanto sujeito que orienta a Formação Continuada das professoras de
Pré escola”.
Enquanto a outra sobre “A configuração do trabalho docente no processo de inclusão
escolar: colaboração entre o/a professor/a do atendimento educacional especializado – (AEE) e
os/as professor/as da sala de aula comum”, e teve por objetivo “analisar em que medida e em quais
circunstâncias o trabalho docente realizado pelos professores de Atendimento Educacional
Especializado – (AEE) é colaborativo ao trabalho docente desenvolvido pelos professores de Sala
Comum – (SC), de forma a contribuir com o processo de escolarização e desenvolvimento dos
alunos do Ensino Fundamental inicial”. Os três últimos temas citados chamaram atenção pelo nível
de complexidade de suas propostas, o que leva a considerar que:
O pesquisador da universidade encontra-se muito bem preparado teórica e
metodologicamente, muito bem informado sobre a produção acadêmica de colegas de
outros países, mas não tem sido capaz de chegar com seus recursos até os problemas
vividos pelos professores da escola básica e seus alunos, [...] (LUDKE; CRUZ, 2005,
p.104).

Tendo em vista que a qualidade que se desenvolve nas pesquisas não pode prescindir às
questões de produtividade e papel social que estas possam ter, há de se superar as barreiras que
impedem a aproximação e contribuição das pesquisas em educação com a prática educacional.
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CONCLUSÕES
A breve análise proposta no presente trabalho apresenta algumas pesquisas, entre outras
desenvolvidas dentro do âmbito do programa do PPGE/UFAC e suas contribuições para o
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem na educação básica em suas diversas
esferas, sejam elas diretamente vinculadas ao trabalho pedagógico do professor ou em sua formação
continuada.
Conforme enfatizado em momentos de debate, como nos seminários de Educação, ainda são
apresentados anseios pelos estudiosos da educação (ou professores pesquisadores) para alavancar
pesquisas que alcancem outras modalidades no tocante aos aspectos que norteiam o ensino
propriamente dito e que contribuam para o estudo de metodologias que venham a desvendar novos
caminhos para a melhoria na construção destes processos.
Nesse sentido, entende-se a necessidade de vincular as pesquisas já existentes, as qual
apresentam um arcabouço de informações e estudos que contribuem diretamente para o
desenvolvimento de novas perspectivas, desenvolvendo novos conceitos e proposição de novos
debates, buscando a consolidação dos estudos realizados no programa e instigando novos processos
de pesquisa e sua interação com a Educação Básica.
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Resumo
O presente trabalho tem por objetivo identificar as principais contribuições proporcionadas pelas
pesquisas no âmbito do Mestrado Acadêmico em Educação – PPGE/UFAC para a didática e a prática
de ensino, como política de formação continuada e em que medidas estas contribuições interferem no
contexto educacional em que investigam. Essa exposição se dará no Encontro Nacional de Didática e
Prática de Ensino - ENDIPE 2020 (dois mil e vinte), o qual propõe entre seus objetivos a visibilização
e socialização das práticas educativas, como também a promoção de um diálogo entre seus atores. O
texto aqui divulgado trata-se de um levantamento das principais temáticas referente à Formação de
Professores e Trabalho Docente. Como professoras e profissionais da educação, também como
pretensas pesquisadoras busca-se compreender qual o propósito da pesquisa em educação e como esta
pode contribuir ou interferir na qualidade do ensino escolar, em especial, na prática de ensino da
educação básica. Para tanto, foram feitas leituras dos resumos das dissertações de mestrado do
programa aqui mencionado, identificando entre estas as que mais tinham proximidade com o contexto
educacional, Após as leituras dos títulos das dissertações e de distinguir quais se referiam à linha de
Formação de Professores e Trabalho Docente, buscou-se identificar entre estas quais os trabalhos que
mais se aproximavam de problemas que envolviam a prática de ensino. Nesse sentido, entende-se a
necessidade de vincular as pesquisas já existentes, as qual apresentam um arcabouço de informações e
estudos que contribuem diretamente para o desenvolvimento de novas perspectivas, desenvolvendo
novos conceitos e proposição de novos debates, buscando a consolidação dos estudos realizados no
programa e instigando novos processos de pesquisa e sua interação com a Educação Básica.
Palavras-chave: Mestrado acadêmico em educação; Pesquisas; Contribuições; Prática de ensino.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A discussão sobre formação de professores vem ocorrendo no Brasil há pelo menos 30 anos;
inicialmente através do movimento dos educadores brasileiros que se deu no início da década de
1980, quando foi constituída a Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação do
Educador (CONARCFE), que culminou, em 1990, na criação da Associação Nacional pela
Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE). Essa associação vem influenciando desde
então nas principais orientações adotadas ou contestadas no campo da Formação de Professores;
sobre o assunto, Camargo (2004) afirma que o campo da Formação de Professores é influenciado
desde então pelas propostas da ANFOPE (antes CONARCFE) seja porque confirmam essas
propostas, seja porque a elas se referem, negando-as ou atribuindo-lhes um novo significado; esse
foi o caso do conceito de Base Nacional Comum no Currículo de Formação de Professores, que
deveria contemplar estudos comuns a todas as licenciaturas, e garantir uma prática comum nacional.
É na década de 1990 que o debate acerca desse tema toma fôlego, já que a Formação de
Professores passou a ser vislumbrada pelos governos de diferentes países como uma área
estratégica, pois, segundo a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico) e a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura), o processo de qualificação do corpo docente teria impactos sobre a preparação técnica e
científica da mão-de-obra necessária às expectativas de racionalização e produção no mundo
capitalista contemporâneo. Para muitos estudiosos, como Saviani (2001), Gatti (2008), Oliveira;
Santos (2012), Oliveira (2007), a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB 9394/96) passou a ser um marco histórico na educação brasileira, pois a referida lei norteia
uma série de condições legais e princípios para o exercício do magistério, incluindo a mais
desafiadora das regras: dotar todos os professores com o diploma de licenciatura.
Ainda sob essa perspectiva, segundo Oliveira; Santos (2012, p. 52), foram definidos “os
princípios orientadores da valorização do magistério, o piso salarial profissional, a progressão
funcional, as condições adequadas de trabalho, o aperfeiçoamento profissional continuado”, assim
como as avaliações em larga escala e a inserção do capital estrangeiro, tendo como consequência o
financiamento da educação brasileira, que culminou em transformações marcantes na formação e
atuação dos professores em território nacional.
Foi, sobretudo, nos anos 1990, que se acentuou a produção, assim como o interesse em
pesquisas de mestrados e doutorados que exploravam temas acerca das relações de trabalho, da
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formação inicial e continuada de docentes, e da análise sobre os desafios socioeconômicos
enfrentados pela categoria de professores diante das novas configurações no mundo do trabalho
surgidas ao final do século XX. Gatti (2014) salienta que os referidos trabalhos acadêmicos, aliados
às pesquisas de autores consagrados na área da educação, possibilitaram o aprofundamento acerca
de inúmeros temas atinentes à atuação docente, evidenciando a importância da formação inicial e
continuada. Além disso, ela aponta que os estudos com o foco na Formação de Professores são
importantes para a construção da base teórica na área da educação contemporânea, entendendo
aspectos como o ingresso e a permanência desses profissionais em cursos de licenciatura, assim
como atuação destes nas escolas.
PROCESSO DE COLETA E ORGANIZAÇÃO DAS DISSERTAÇÕES DO PPGED/UFPA
(2005-2017)
Histórico e Evolução do Programa de Pós-graduação em Educação - PPGED
O Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Pará
(PPGED/UFPA) teve sua origem em 1970, como uma das subunidades do Instituto de Ciências da
Educação (ICED), com o fim de investigar os problemas e fenômenos educacionais ocorridos no
contexto Amazônico e objetivo de formar e consolidar o professor-pesquisador, incorporando na
sua prática curricular a pesquisa, produção e veiculação de conhecimentos acerca da realidade da
educação na região, em todos os seus ângulos e relações, o PPGED tem um “lugar vital para a
formação intelectual, acadêmica, dos inúmeros professores das unidades e subunidades de ensino,
especialmente dos professores dos campi do interior e instituições de outros estados da região
norte” (guia acadêmico PPGED). O programa tem mestrado e doutorado, reconhecidos pela
CAPES, com avaliação nota 5, e constituído de três linhas de pesquisa: Políticas Públicas
Educacionais; Educação, Cultura e Sociedade, Formação de Professores, Trabalho Docente, Teorias
e Práticas Educativas, sendo que essa última teve início em 2014.
Essa linha tem objetivo é analisar e discutir os principais estudos produzidos sobre
formação, profissionalização e o trabalho docente no Brasil e no mundo, buscando identificar as
diferentes concepções de formação, analisando a natureza do trabalho desenvolvido pelos
professores, as práticas pedagógicas adotadas, a valorização do magistério, precarização do trabalho
do professor, bem como, a influência dos organismos internacionais nas políticas educacionais e de
formação no país e a visão sobre formação de professores dos diversos autores que compõem a
área.
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Coleta e Organização das Dissertações na BDDT do PPGED/UFPA Referente à Série Histórica
Compreendida no Período de 2005 à 2017
O processo de coleta e organização das dissertações defendidas junto ao PPGED/UFPA teve
início com a escolha desta base de dados, que se deu em virtude de ser uma biblioteca digital, que
reúne produções científicas em nível de pós-graduação stricto sensu em Educação, de autoria de
profissionais que atuam principalmente em instituições de ensino no Estado do Pará e na região
Norte, o que nos permite ter um panorama acerca das tendências dos temas das pesquisas sobre
Formação de Professores em âmbito regional.
Outro fator que influenciou na escolha desta base de dados, deve-se ao fato de o
PPGED/UFPA ser um dos dois Programas da Região Norte a ofertar o Doutorado em Educação e
ter uma linha dedicada a pesquisas sobre Formação de Professores, o que o torna referência
importante para a área. Destacamos que o período de 13 anos, escolhido para análise neste trabalho,
corresponde ao ano inicial de 2005, ano das primeiras defesas de dissertações do PPGED/UFPA,
até 2017, que nos permite ter um panorama atual acerca da produção científica sobre a Formação de
Professores. Nesse período, foram totalizadas 34 dissertações e esse recorte nos possibilitou
perceber as tendências atuais acerca da referida temática em questão, bem como identificar a maior
ou menor incidência das produções acadêmicas que se inserem no PPGED/UFPa, evidenciando
particularidades, tais como dissertações que não destacaram a categoria Formação de Professores,
muito em razão dessa linha de pesquisa ter sido criada em momento posterior ao programa ora
mencionado neste trabalho. Nos anos de 2005 e 2009 não foram evidenciadas dissertações que
explorassem o referido tema, apesar de entendermos que esse assunto pode ter sido tratado ainda
que tangencialmente. Já nos demais anos as produções concernentes à categoria Formação de
Professores foram bastante profícuas. Este artigo situa sua pesquisa nas dissertações e não nas teses
do PPGED, por uma questão de delimitação da pesquisa, ficando posteriormente, para um
aprofundamento do estudo a inclusão das teses sobre formação de professores.
ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS
Na análise quantitativa das publicações, constatamos 10 temáticas, que se sobressaíram na
pesquisa: Formação Continuada de Professores com 11 trabalhos; Formação de Professores e
Políticas Educacionais com 6 trabalhos; Formação de Professores e Currículo com 5 trabalhos;
Formação Inicial de Professores com 4 trabalhos; História da Formação de Professores com 2
trabalhos, Formação de Professores em Serviço com 2 trabalhos, Formação de Professores no
Ensino Superior com 1 trabalho, Pesquisa Bibliográfica sobre Formação de Professores com 1
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trabalho, Formação de Professores e Educação no Campo com 1 trabalho e formação de Professores
e Prática Pedagógica com 1 trabalho.
Com vistas a atender o objetivo proposto neste trabalho procuramos distinguir, por meio do
que foi apresentado acima, as categorias das dissertações e, a posteriori, dar destaque
quantitativamente sobre os temas recorrentes, por entendermos que assim é possível de
demonstrarmos concretamente como as pesquisas na área da educação no Pará têm se evidenciado
ao longo dos anos (conforme tabela 1) em que foi implantado o Programa de Pós-Graduação em
Educação da UFPA; isso de certo modo, pode evidenciar quais rumos as futuras pesquisas podem
tomar, assim como também contribui para que certos trabalhos possam ser mais aprofundados,
aprimorados e quem sabe tenham as lacunas ou respostas respondidas por mais pesquisas sobre o
tema.
Optamos por explicitar a análise dos dados a partir de eixos temáticos, por compreendermos
que estas se relacionam efetivamente com as linhas de pesquisa adotadas pelo PPGED/UFPA,
assim, sendo possível perceber se o programa, conforme foi mencionado anteriormente, tem situado
o fomento das pesquisas naquilo que ele se propõe, conforme os objetivos elencados abaixo:
I - Possibilitar espaços formativos capazes de estimular, constituir e fortalecer
acúmulos teórico-práticos em torno do fenômeno educativo, em geral, e dos grupos
vinculados às Linhas de Pesquisa que alicerçam o Programa;
II - Assegurar a qualificação e a titulação acadêmica de profissionais para atuarem no
campo educacional, na docência no ensino superior e na pesquisa, tornando-os
capazes de produzir e implementar projetos voltados à área da educação nas múltiplas
dimensões e relações que a conformam e a constituem;
III - Desenvolver a autoria dos docentes e pós-graduandos visando aprimorar a
capacidade de organizar ideias e exprimi-las sob a forma de textos escritos
constitutivos da produção de conhecimentos e saberes relacionados ao campo
educacional; (Site institucional do PPGED/2019)

Nesse sentido, os temas das dissertações confirmaram que se alinham aos objetivos
propostos pelo programa e que reafirmam o papel da pós-graduação no Norte do país, contribuindo
para o crescimento econômico, mas além de tudo, para o desenvolvimento social da educação
paraense, uma vez que os objetos de preocupação destacados nos títulos das dissertações indicam
ser a educação, as políticas públicas, a prática de professores e a escola as categorias de análise e
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atenção dos pesquisadores, o que vislumbra o caráter significativo à pesquisa acadêmica ao nosso
Estado.
CONSIDERAÇÕES
Torna-se importante destacar que os assuntos mais recorrentes foram aqueles que tinham o
interesse de evidenciar a Formação Continuada de Professores; posteriormente, a Formação de
Professores e Políticas Educacionais, seguidos de pesquisas na área da Formação de Professores e
Currículo; assim como a Formação Inicial de Professores; a História da Formação de Professores; e
Estudos, cujo interesse se centrara na Formação de Professores em Serviço, mostraram-se
profícuos; enquanto que as pesquisas sobre Formação de Professores no Ensino Superior; as
Pesquisa Bibliográfica sobre Formação de Professores; a Formação de Professores e Educação no
Campo, e a Formação de Professores e Prática Pedagógica, foram os menos evidenciados. Outro
aspecto a ser destacado refere-se aos anos em que não foram evidenciados trabalhos com o tema
Formação de Professores, que se justificam historicamente pela inserção da linha de Formação de
Professores após o ano de 2015, juntando-se às demais Linhas como Políticas Públicas e Cultura, o
que provavelmente influenciou na menor incidência de dissertações com o tema objeto de pesquisa
desse artigo.
Os resultados da revisão de literatura nas dissertações que abordaram a temática formação
de professores sugerem, em princípio, que as condições de carreira docente sua profissionalização e
profissionalidade devem ser pensadas e discutidas em políticas públicas para que os cursos de pósgraduação no sentido estrito-ciência seja possível de ser realizado e traga para a formação dos
professores, novas oportunidades de cursos que alarguem o horizonte e fortaleça a prática docente
dos que atuam na educação básica brasileira.
A pesquisa ora apresentada apontou a ênfase e a recorrência na abordagem de estudos
pertinentes à Formação de Professores, possibilitando, com isso, avaliar como o PPGED/UFPA tem
atuado de maneira fundamental e decisiva no processo de produção de conhecimentos teóricos e
acadêmicos, vislumbrando contribuir e fomentar futuras pesquisas em âmbito regional e nacional.
Portanto, o levantamento nos revelou que ainda existem muitas possibilidades de assuntos e
realidades na área de educação a serem exploradas, o que certamente ocorrerá em futuras pesquisas
no PPGED/ UFPa.
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ANEXO
Tabela 1. Totalidade de trabalhos encontrados na pesquisa feita no sítio do PPGED.
Ordem
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ano de
publicação
2007
2008
2010
2012
2015
2016
2017
2006
2007
2013
2015
2017
2008
2011
2012
2017
2007
2014
2012
2012
2014
2015
2017
2016
2017

Categoria temática
Formação Continuada de Professores

Formação de Professores e Políticas Educacionais

Formação de Professores e Currículo

Formação Inicial de Professores
Formação de Professores no Ensino Superior
História da Formação de Professores
Pesquisa Bibliográfica sobre Formação de Professores
Formação de Professores em Serviço
Formação de Professores e Educação no Campo
Formação de Professores e Prática Pedagógica
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Resumo
Este trabalho apresenta uma revisão de literatura das produções acadêmicas que abordam a categoria
formação de professores, nosso tema principal de estudo, em que utilizamos como análise os resumos e
palavras-chave das dissertações, organizadas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - BDDT do
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Pará (PPGED/UFPA), no
período de 2005 a 2017. A opção por esse recorte se deu na perspectiva de analisar as produções desde
o início das atividades do PPGED/UFPA, com a primeira turma formada em 2005, até as dissertações
defendidas em 2017 e como essa categoria tem sido tratada como objeto de pesquisa nas dissertações
do PPGED e quais concepções e temas apresentadas nessas produções acadêmicas. Num primeiro
momento, apresenta-se o percurso metodológico da pesquisa, com um quantitativo de 34 trabalhos
encontrados no sítio do PPGED e em seguida procedemos a análise dessa produção. Entre os
resultados alcançados, destaca que as produções sobre a formação de professores, apresentam nuances
que nos indicam a recorrência de subtemas como Formação Continuada, Políticas Públicas, Formação
de Professores e Currículo, a Formação Inicial, Formação em Serviço.
Palavras-chave: formação de professores, produção acadêmica, pós-graduação stricto sensu.
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INTERESSE DO ALUNO E SENTIDO DO TRABALHO
ESCOLAR: UMA ANÁLISE DOS TRABALHOS
ACADÊMICOS DE 1994 A 2018
Débora Baroudi Nascimento – PUC/SP

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O que é comumente chamado de crise da escola pode ser compreendido pelo modo
paradoxal como ocorreu sua democratização, que comprometeu o sistema escolar com a reprodução
das desigualdades sociais, num contexto em que prometia justamente o contrário. A não realização
de promessas como mobilidade social e igualdade no processo de escolarização das camadas
populares marca a passagem do otimismo para o desencanto e a incerteza em relação ao sistema
escolar (CANÁRIO, 2006).
Esse quadro geral

compreendido como crise da escola

decorre em razão de, pelo menos,

três fatores: (1) a forma como a escola estabelece a relação com o saber; (2) a falta de sentido do
trabalho escolar e (3) a falta de legitimidade da escola (CANÁRIO, 2006). Embora sejam
complementares e se correlacionem, interessa-nos aqui o segundo elemento, em razão de sua
proximidade com o objeto de pesquisa, a saber: interesse e desinteresse do aluno. Afinal, um dos
fatores que os professores recorrentemente destacam do cotidiano escolar é que alguns estudantes,
embora frequentes, não participam das aulas, nem realizam grande parte das atividades escolares.
A princípio, serão apresentados processos de mudança na cultura escolar que contribuíram
com a perda de sentido do trabalho escolar para professores (CANÁRIO, 2006; PÉREZ GÓMEZ,
2001; HARGREAVES, 1998) e para alunos (CANÁRIO, 2006; REIS, 2014). Em seguida, será
apresentado e analisado o levantamento das pesquisas acadêmicas em Educação, realizadas no país,
entre 1994 e 2018, a partir dos descritores interesse e aluno.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Pérez Gómez (2001) indica diversos elementos da cultura escolar e docente fundados na
racionalidade instrumental: saturação de tarefas e responsabilidades; exigência de renovação
permanente; urgência por resultados. A ênfase desses fatores recai em habilidades técnicas e de
gestão e se afasta da relação entre professores e alunos. Esses elementos são apontados pelo autor
como disparadores de insatisfação, perda de sentido e frustação profissional, de modo que os
professores tendem ao isolamento em relação a seus pares e à desconexão com os alunos.
Ainda sobre a perda de sentido do trabalho escolar na perspectiva dos professores,
Hargreaves (1998) trata da intensificação do trabalho docente, isto é, de processos de trabalho que
tendem à desprofissionalização e desqualificação como um elemento de mudança num contexto de
colegialidade burocrática. Objetivos acadêmicos, culturais, sociais e emocionais compõem
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exigências e expectativas em relação ao trabalho dos professores, ao lado de numerosas prescrições
oficiais e administrativas, que implicam tarefas adicionais e, consequentemente, a compressão do
tempo.
A respeito da influência que a experiência escolar exerce sobre a construção do
(des)interesse do aluno jovem, Reis (2014) destaca fatores como um tempo escolar excessivo,
fragmentado e controlado; o paradoxo de ambiente coletivo marcado pela exigência de performance
individual e a constante renúncia de seus anseios.
Parte da aprendizagem da vida na escola supõe: esperar, conter-se, submeter-se a
ritmos coletivos; aprender a renunciar a desejos e a esperar que se cumpram; ser
interrompido e ainda assim manter a atenção e o foco e se comportar como se
estivesse sozinho, quando a realidade é bem distinta. Espera-se dos alunos, então, que
suportem heroicamente os contínuos rechaços, demoras e interrupções de seus anseios
e desejos. Isso significa que devem ser capazes de, ao menos por um tempo, desligar
seus sentimentos de suas ações. Também significa que têm que poder voltar a unir
sentimentos e ações quando as condições forem apropriadas. (REIS, 2014, p. 23).

Canário (2006) destaca que a crise de sentido do trabalho escolar atinge alunos e
professores, e, por isso, propõe a aprendizagem interativa, em oposição à pedagogia ativa, como
possibilidade de reinvenção da escola diante da crise que a atinge. De acordo com o autor, a
aprendizagem interativa privilegia as interações humanas, o que demanda um arranjo da
organização escolar fora do modelo estandardizado, bem como a formação de outra
profissionalidade docente. Nesse novo modelo, é necessário ao professor encarar o aluno como
aliado, construindo uma imagem valorizada dele como condição para se estabelecer uma relação
pedagógica positiva. Para Canário (2006, p.22-3), “a reinvenção do ofício de professor apela, hoje,
para o procedimento inverso [que era transformar a criança em aluno], a transformação dos alunos
em pessoas”.
Em um contexto de incertezas, Canário (2006) e Pérez Goméz (2001) concordam que a
escola precisa buscar uma nova legitimidade, fora do racionalismo instrumental e da intensificação
do trabalho docente. Essa busca, no entanto, não está alheia a contradições como revela a análise
dos resumos das dissertações e teses, defendidas entre 1994 e 2018, que têm o interesse e o
desinteresse escolar como mote de investigação.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Considerando que recuperar o sentido do trabalho escolar passa também por motivar o aluno
a aprender, foram selecionados os descritores interesse e aluno, e as áreas de conhecimento
Educação e Ensino. Nesse levantamento, foram considerados termos correlatos a interesse, como
motivação e envolvimento, bem como seus antônimos (desinteresse, desmotivação, falta de
envolvimento etc.). Foram critérios de exclusão os trabalhos em que (1) há ausência dos descritores
interesse e aluno (ou de termos correlatos) em Título, Resumo e/ou Palavras-Chaves; (2) o nível de
ensino é superior, salvo no caso de a área ser a de Educação (Pedagogia ou Licenciaturas); (3) a
área de Educação Especial; (4) a publicação é anterior à Plataforma Sucupira e que não foram
encontrados em outras plataformas digitais. Dos 577 trabalhos encontrados, 96 estão relacionados
ao interesse do aluno da Educação Básica. Desse total, 88 pesquisas são no nível do mestrado,
sendo 49 mestrados acadêmicos, 39 mestrados profissionais e apenas 8 doutorados.
Embora interesse e aluno sejam os descritores selecionados, sua combinação, Interesse do
aluno, aparece como tema principal em apenas catorze trabalhos (15%). Mais da metade das
pesquisas (54%) tem Metodologia do Ensino e Recurso didático como tema principal.1
O uso de recursos tecnológicos (gamificação, Arduíno, robótica, software, aplicativo,
Webquest e Facebook) aparece em dezoito trabalhos, dos quais onze têm Metodologia do Ensino
como tema principal; seis, Recursos didáticos e apenas um, Práticas docentes. Já a categoria
Multidisciplinar compõe onze trabalhos, sendo que oito pertencem ao tema Metodologia do Ensino
e três a Recursos didáticos. Desse modo, nota-se uma forte tendência a pensar tecnologia e
multidisciplinaridade aliadas a método de ensino, isto é, ao como ensinar.
Proposta didática representou a fonte de coleta de dados de dezessete trabalhos, cujo tema
principal é Metodologia de Ensino (65%) e catorze para Recursos didáticos (54%). Desse modo, é
possível inferir que, dos 52 trabalhos nesses dois temas, 31 tiveram proposta didática como fonte de
pesquisa. Vale ainda destacar que, referente a esses temas, 32 trabalhos (82%) são do tipo mestrado
profissional.

Das 96 pesquisas, foram classificados ao todo dezesseis temas principais, apresentados, a seguir, em ordem de maior
recorrência: Metodologia de Ensino (26 pesquisas), Recursos didáticos (26 pesquisas), Interesse dos alunos (14
pesquisas), Práticas docentes (9 pesquisas), Evasão escolar e Reprovação (4 pesquisas), Práticas discentes (3 pesquisas),
Organização do trabalho escolar (2 pesquisas), Saberes docentes (2 pesquisas), Aprendizagem (2 pesquisas), Estado
emocional do aluno (2 pesquisas), Percepção dos alunos da escola (1 pesquisa), Percepção de alunos e professores (1
pesquisa), Formação leitora (1 pesquisa), Transição escolar, interesse e acolhimento (1 pesquisa), Competências (1
pesquisa) e Formação cultural (1 pesquisa).
1
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Ao lado disso, esse levantamento revela a tendência em abordar o interesse do aluno,
sobretudo pelo viés da técnica de ensino, tanto que 67 trabalhos estão atrelados a algum
componente curricular. Além disso, Saberes é o campo temático de 57 pesquisas (59%), ao par que
Aluno representa a área temática de 27 trabalhos (28%). Ao cruzar campo temático e tema
principal, verifica-se que Metodologia de Ensino e Recursos didáticos representam juntos cinquenta
pesquisas cujo campo temático é Saberes (88%), e apenas duas em que o campo temático é Aluno
(8%).
Como última consideração, percebe-se que a compreensão de interesse do aluno presente em
quase a totalidade dos resumos se aproxima do senso comum, como se houvesse um único modo de
entender e manifestar interesse. Torezin (2006) sinaliza que as noções originárias do conceito de
interesse foram elaboradas por Dewey, Claparède, Thorndike, Gates e Decroly. Das 96 pesquisas
levantadas, Dewey compõe o referencial teórico de dois trabalhos, enquanto Claparède e Decroly
são mencionados apenas em um.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Em geral, no resumo das pesquisas analisadas, o desinteresse do aluno aparece como
justificativa de pesquisa. Dito de outro modo, a falta de interesse do aluno pela aula ou pela
aprendizagem justifica a pesquisa por determinado método de ensino (em que aprendizagem por
projetos, aprendizagem baseada em problemas, metodologia ativa, aprendizagem significativa são
alguns exemplos) ou por dado recurso didático, como roda de leitura, jogo eletrônico, sequência
didática, experimento, aplicativo de celular e rede social. Os excertos abaixo, retirados do resumo
das pesquisas analisadas, diferente do que apresenta Canário (2006) acerca da aprendizagem
interativa, evidenciam uma perspectiva do interesse centrada na abordagem metodológica. Em
outras palavras, basta mudar o método que o aluno desinteressado passará a se interessar pela aula.
Não há menção nesses resumos às condições objetivas que determinam o interesse e o desinteresse,
assim como não é apresentada uma fundamentação teórica ou empírica de sua compreensão.
O profissional educador deve superar a exclusividade do uso do método tradicional de
ensino, pois essa prática torna as aulas monótonas e os processos de ensino e
aprendizagem desmotivantes e cansativos. Nessa premissa, o professor deve valer-se
de estratégias de ensino interativas e dinâmicas, que possibilitem uma aprendizagem
mais prazerosa, despertando o interesse do aluno na busca pelo conhecimento. A
metodologia de ensino Aprendizagem Baseada em Projetos é uma alternativa que
pode auxiliar o docente no alcance dos objetivos de aprendizagem, devido à
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motivação e envolvimento pessoal que propicia, por colocar o aluno como sujeito
ativo no processo de aprendizagem (ALMEIDA, 2017, p. VII).
Atualmente percebe-se que é necessário romper com os paradigmas do ensino
tradicional, onde o aluno por vezes é visto apenas como um receptor de informações.
É preciso adotar novas práticas pedagógicas, que despertem o interesse de
aprendizagem nos alunos. Este trabalho apresenta uma aplicação da (ABP)
Aprendizagem Baseada em Projetos, uma metodologia ativa de ensino aprendizagem,
que estimula o desenvolvimento de competências e desafios, onde os alunos se
envolvem com problemas reais da sociedade, buscando alternativas para o
desenvolvimento de soluções (ROSA, 2017, p. VI).

Em síntese, verificou-se que, em um levantamento cujo centro de busca é interesse e aluno,
pesquisas voltadas à metodologia de ensino e a recursos didáticos são as mais numerosas.
Evidenciou-se também que as pesquisas dentro desses eixos temáticos elegem a proposta didática
como fonte de coleta de dados. É preciso ainda destacar que o resultado de todos os trabalhos
dentro desses dois temas constatou aumento de interesse dos alunos pelo conhecimento escolar e/ou
a constatação da aprendizagem do conteúdo, conforme ilustra o trecho abaixo, extraído de um dos
resumos das pesquisas selecionadas.
O estudo revelou que o uso do software educativo P3D melhorou a participação, o
engajamento e o rendimento dos alunos nas aulas de Ciências. De acordo com os
dados coletados, ficou constatado que os alunos demonstraram mais motivação,
concentração, participação, interação e atenção durante a aula e o professor foi
impulsionado a propor novas estratégias e formas de abordar os conteúdos. Para os
alunos, a exploração do ambiente em três dimensões (3D) possibilitou uma melhor
compreensão da função, do funcionamento e das estruturas dos órgãos do sistema
digestório (GOMES, 2015, s/p).

Os excertos revelam um movimento comum dessas pesquisas, que pode ser sintetizado da
seguinte maneira: inicialmente, há uma rejeição ao modelo tradicional de ensino. Essa rejeição
justifica o modelo ou recurso defendido pelo pesquisador, geralmente nomeado de inovador. Esse
modelo ou recurso promete atender aquilo que o ensino tradicional não atende (o interesse e/ou a
aprendizagem do aluno). Há uma aplicação dessa proposta inovadora por meio de uma proposta
didática, elaborada e executada pelo próprio pesquisador, cujo resultado comprova o atendimento
das expectativas levantadas.
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CONCLUSÃO
À primeira vista, parece haver consonância entre a perspectiva de Canário (2006) e de boa
parte dos resumos analisados e destacados aqui, no que diz respeito à necessidade de mudança, o
que, em quase a totalidade dos resumos, pode ser entendida como superação do ensino tradicional.
No entanto, é importante frisar que os trabalhos cujo tema principal era Metodologia de Ensino ou
Recurso didático fazem um uso naturalizado dos conceitos aluno e interesse. Além disso, não
indicam qualquer alteração estrutural na organização escolar, o que nos leva a crer que essas
pesquisas sugerem ser possível despertar o interesse dos alunos e garantir a aprendizagem dos
conteúdos sem qualquer alteração no modo de organização escolar, ou ainda, como se a modalidade
organizativa estandardizada fosse natural, e não determinada.
O uso naturalizado de conceitos-chaves como aluno e interesse, assim como a inexpressiva
menção à organização escolar como fator de mudança indicam a insuficiência de uma abordagem
metodológica centrada na técnica de ensino. O caráter central que a técnica de ensino assume nos
resumos torna invisíveis os sujeitos docente e discente das pesquisas, ao mesmo tempo em que
reforça a lógica da racionalidade instrumental e da intensificação do trabalho docente. Segundo
Canário, “a mudança no modo de tratar os alunos implica mudar a natureza das situações
educativas, quer em nível da relação com o saber, quer em âmbito das relações de poder” (2006,
p.22-3), o que sinaliza que o eixo da transformação são as interações humanas.
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Resumo
A crise da escola pode ser compreendida pelo modo paradoxal como ocorreu sua democratização, que
comprometeu o sistema escolar com a reprodução das desigualdades sociais, num contexto em que
prometia justamente o contrário. A falta de sentido do trabalho escolar é um dos fatores decorrentes
dessa crise, ao lado da relação escolar com o saber e da falta de legitimidade da escola. É possível
entender que processos de mudança na cultura escolar e docente, fundados na racionalidade
instrumental e na intensificação do trabalho, contribuíram com a perda de sentido do trabalho escolar
para professores e alunos. Decorrente desse contexto, professores demonstram frustração e
insatisfação com o trabalho, enquanto os alunos manifestam desinteresse e alheamento com a escola,
em geral, e as aulas, em particular. Com o objetivo de analisar os estudos sobre interesse escolar, foi
realizado, na base de dados da Capes, um levantamento das dissertações e teses dos programas de pósgraduação do país, entre 1994 e 2019. De modo preliminar, foi possível verificar que (1) muitas
pesquisas em educação focalizam a noção de interesse do aluno numa abordagem metodológica; (2) a
compreensão do conceito interesse, embora citado recorrentemente, carece de fundamentação teórica e
empírica; e (3) conceitos acerca do método de ensino, como aprendizagem significativa e práticas
inovadoras, são cooptados por algumas pesquisas, e operam, ainda que implicitamente, na lógica da
racionalidade instrumental e da intensificação do trabalho docente.
Palavras-chaves: interesse; aluno; crise da escola; trabalho escolar.
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
A proposta deste estudo surgiu a partir da realização de uma pesquisa desenvolvida em nível
Mestrado no Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação: Formação de Formadores FORMEP da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo concluída no início do segundo
semestre de 2019, que trouxe a aproximação das temáticas das experiências formadoras pautadas
em narrativas autobiográficas e do processo de constituição profissional de Coordenadoras
Pedagógicas, tendo sido fundamentada a partir das contribuições teóricas de Nóvoa (2013, 2014),
Josso (2004, 2007), Passegi (2015), Almeida (2003, 2009, 2015) e Placco (2001, 2012).
Os resultados do estudo, alcançados a partir de uma análise interpretativa- compreensiva à
luz das contribuições de Souza (2014), indicaram que os espaços para acolhimento e formação
desse profissional devem promover reflexões sobre essas esferas de modo que seus conhecimentos
possam ser pautados e redimensionados.
O desejo de colocar uma lente de aumento sobre essa produção na perspectiva de identificar
nuances acerca do movimento de produção e análise dos dados é a principal motivação desta
proposta que se apresenta. No caso do estudo aqui proposto, a metodologia permite explorar as
dimensões da produção acadêmica sobre a constituição profissional do Coordenador Pedagógico,
uma vez que uma pesquisa desta natureza possibilita uma visão geral do que vem sendo produzido
na temática, assim como viabiliza a percepção da evolução dos estudos através de um mapeamento
das produções, bem como permite identificar suas características gerais, focos, as possíveis lacunas
ainda existentes e as tendências investigativas (ROMANOWSKI e ERNS, 2006).
PROBLEMA E OBJETIVOS:
Para a prática profissional, as sínteses decorrentes do exercício de mapeamento e metanálise
oportunizam ao Coordenador Pedagógico o contato com dimensões teóricas e práticas relacionadas
ao seu processo de constituição profissional e ao fazer pedagógico.
Diante das justificativas anunciadas é que se delineia a problemática deste projeto de
pesquisa:
Como as investigações acadêmicas brasileiras pautam o processo de constituição da
profissionalidade do Coordenador Pedagógico e o exercício de suas funções? Quais dimensões de
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seu trabalho decorrem do movimento de produção e análise dos dados realizado nessas
investigações?
Em termos de objetivos, a busca de respostas às questões apresentadas vislumbra:
Descrever e analisar o processo de constituição da profissionalidade do Coordenador
Pedagógico e o exercício de suas funções a partir da produção acadêmica brasileira.
O delineamento dos objetivos específicos é impulsionado pela necessidade de:
a) construir um mapeamento, apresentando aspectos relevantes das pesquisas sobre o
Coordenador Pedagógico;
b) analisar o movimento de produção e análise dos dados realizado nos trabalhos que
compõem o corpus deste estudo.
Conforme os objetivos expostos, na perspectiva metodológica, procedemos à busca de
pesquisas que tenham como foco o Coordenador Pedagógico, abrangendo aqui todas as dimensões
de seu trabalho e da sua função e o processo de constituição da sua profissionalidade.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA
Pensar a constituição da profissionalidade do Coordenador Pedagógico e as dimensões de
sua função nos remete à necessidade de conceituar o sentido do trabalho que ele realiza. Tahan
(2019) nos sinaliza que coordenar significa "dispor segundo certa ordem, organizar", indicando a
possibilidade de estabelecermos uma relação entre o significado apresentado para essa palavra e a
imagem construída socialmente para a função atribuída ao Coordenador Pedagógico.
De total relevância em todo o processo de ensino no espaço escolar, o Coordenador
Pedagógico, também denominado CP, é um profissional presente em quase todos os sistemas de
Ensino Brasileiro. Placco (2001) nos explica que a função de Coordenador Pedagógico possui
diferentes nomenclaturas que variam de acordo com o município, Estado, ou sistema de ensino.
Ainda de acordo com a autora, essencialmente, esses profissionais, em quase todos os espaços,
acompanham os aspectos curriculares da escola e, em alguns locais, o foco está na formação
continuada dos professores.
Ao analisar o banco de dissertações da PUC, mais especificamente o acervo relacionado às
pesquisas do Programa de Educação: Formação de Formadores — FORMEP — entre os anos de
2015 e 2018, de um total de 127 dissertações, foram identificadas seis pesquisas que nos
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apresentam possibilidades de colocar em pauta a formação do profissional Coordenador
Pedagógico.
A partir deste exercício inicial de mapeamento, Tahan (2019) nos sinaliza que uma hipótese
a ser considerada para o baixo número de produções acadêmicas acerca da formação do
Coordenador Pedagógico nesse banco é o fato de que a formação desse profissional está muito mais
voltada para temas que conversam diretamente com as questões vivenciadas pelo professor na sala
de aula do que para temas que abordam a sua constituição enquanto pessoa e ou profissional e
enquanto articulador, formador e transformador de uma realidade.
Considerando dados do mapeamento apresentado por Tahan que integra as dissertações de
Cruz (2016), Oliveira (2016), Fernandes (2017), Rocha (2017), Rodrigues (2017) e Marcelino
(2018) serão aqui apresentados os fundamentos teóricos iniciais que compõem a proposta desta
pesquisa.
Cruz (2016) propõe compreender criticamente os sentidos e significados compartilhados na
atividade de planejamento de pauta de formação para professores coordenadores. Oliveira (2016),
em sua dissertação, analisa o processo de formação do professor coordenador do ciclo dos anos
finais, da Diretoria de Ensino Regional Norte 1, da Rede Estadual Paulista e investiga como os
coordenadores planejam suas ações e práticas cotidianas a partir da formação de que participam
mensalmente. Fernandes (2017) parte para a análise das significações apresentadas pelos
Coordenadores Pedagógicos da rede SESI-SP sobre a atuação que têm no processo de construção
do projeto formativo de sua unidade escolar.
Nesta direção, Placco; Souza e Almeida (2012, p. 768) afirmam:
[…] no que se refere à formação continuada do coordenador pedagógico, a pesquisa
revela que não há formação específica para este profissional, pois grande parte dos
cursos ou espaços oferecidos a ele, em todo o país, envolvem questões da docência e
da prática dos professores, o que corrobora as considerações feitas em relação à
constituição da coordenação pedagógica como profissão específica.

A leitura da dissertação de Rocha (2017), assim como a de Fernandes (2017), traz a figura
do professor coordenador como sujeito, ratifica os pontos levantados no parágrafo anterior acerca
da formação (ou falta dela) do Coordenador Pedagógico e a falta de investimento na área de sua
formação. Rodrigues (2017) e Marcelino (2018) trabalham em suas pesquisas com a ideia do grupo
colaborativo como espaço de formação. Rodrigues (2017), por meio do grupo colaborativo,
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formado por professores que atuam como coordenadores também, propõe a discussão acerca da
constituição do professor coordenador.
Após a leitura das produções acadêmicas produzidas entre 2015 e 2018, acerca da formação
do Coordenador Pedagógico e dos autores elencados para dar sustentação a esta pesquisa, entendese que se trata de um profissional que necessita de formações voltadas a ele, no contexto em que
está inserido; que essa formação está em constante movimento e deve considerar que não há
dissociação entre a pessoa do coordenador e o profissional que ele é.
Em relação à abrangência do conhecimento, aos focos e temas, modo de abordagem,
perspectivas metodológicas, e principais contribuições explícitas nas pesquisas de uma determinada
área, Romanowski e Erns (2006) indicam que, questionamentos sobre tais fatos são comuns e
acontecem pelo aumento das produções científicas. As autoras sugerem também certa carência de
estudos que realizem um balanço das produções e conduzam a um mapeamento que revele e analise
os conhecimentos elaborados indicando enfoques, contribuições e possíveis lacunas.
Tais características podem ser identificadas em estudos do tipo estado da arte ou estado do
conhecimento e definidos, conforme Ferreira (2002), como pesquisas de caráter bibliográfico que
buscam mapear e discutir a produção relativa a um determinado tema buscando identificar aspectos
de maior proeminência como: dimensões, lugares, tendências temáticas e metodológicas, bem
como, explicitar as formas e condições em que tais pesquisas são produzidas. Corroboram com a
ideia Fiorentini, Passos e Lima (2016), ao entenderem os estudos do tipo estado da arte como
aqueles que buscam identificar aspectos comuns e tendências nas pesquisas realizadas em certo
campo de conhecimento, apresentando resultados e conclusões relevantes.
Conforme pesquisas de Brandão (1985), Soares (1999) e Rocha (1999) apud Romanowski e
Erns (2006), estudos do tipo estado da arte podem ser constituídos de levantamento daquilo que se
sabe sobre certo tema e desenvolvimento de modelos de análise de pesquisas. Podem ainda
identificar temas comuns e novas perspectivas a partir da relação com outras produções. Sobre a
relevância de tal procedimento, Romanowski e Erns (2006, p. 39) complementam:
Estados da arte podem significar uma contribuição importante na constituição do
campo teórico de uma área do conhecimento, pois procuram identificar os aportes
significativos da construção da teoria e prática pedagógica, apontar as restrições sobre
o campo em que se move a pesquisa, as suas lacunas de disseminação, identificar
experiências inovadoras investigadas que apontem alternativas de solução para os
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problemas da prática e reconhecer as contribuições da pesquisa na constituição de
propostas na área focalizada.

Para efeito da análise e interpretação serão utilizadas as ideias propostas por Severino (2013)
como diretrizes para leitura, análise e interpretação de textos. Esse autor considera que a análise
interpretativa supera a estrita mensagem do texto explorando a fecundidade das ideias expostas
dialogando com outras. É a síntese das ideias, do raciocínio e a compreensão profunda.
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Resumo
A proposta deste estudo surgiu a partir da realização da pesquisa desenvolvida em nível Mestrado no
Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação: Formação de Formadores - FORMEP da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo concluída no início do segundo semestre de 2019, que
trouxe a aproximação das temáticas das experiências formadoras pautadas em narrativas autobiográficas
e do processo de constituição profissional de Coordenadoras Pedagógicas. Os resultados do estudo,
alcançados a partir de uma análise interpretativa- compreensiva à luz das contribuições de Souza,
indicaram que os espaços para acolhimento e formação desse profissional devem promover reflexões
sobre essas esferas de modo que seus conhecimentos possam ser pautados e redimensionados. O
desejo de colocar uma lente de aumento sobre essa produção na perspectiva de identificar nuances
acerca do movimento de produção e análise dos dados é a principal motivação desta proposta que se
apresenta nos estudos de doutoramento em Psicologia da Educação da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo. Diante disso, o objetivo geral desse estudo está em: Descrever e analisar o processo de
constituição da profissionalidade do Coordenador Pedagógico e o exercício de suas funções a partir da
produção acadêmica brasileira. Para alcançar o seguinte objetivo ancoramo-nos metodologicamente na
análise e interpretação do levantamento bibliográfico e na metanálise. Os resultados alcançados até o
momento indicam que o profissional necessita de formações voltadas a ele, no contexto em que está
inserido; que essa formação está em constante movimento e deve considerar que não há dissociação
entre a pessoa do coordenador e o profissional que ele é.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

4325

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas

O ESTADO DA ARTE SOBRE A FORMAÇÃO DO
PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: A PRESENÇA
OU NÃO DO MODELO VIGENTE DE FORMAÇÃO
INICIAL EM SUAS CONCEPÇÕES
Verônica Gayer – UFPEL
Lui Nörnberg – UFPEL

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A formação de professores, de modo geral, tem sido tema de um grande números de
pesquisas, discussões e até mesmo preocupação, pois é notável algumas fragilidades no processo de
formação inicial, percebe-se a necessidade de algumas rupturas, para que se possa proporcionar
desenvolvimento da construção da professoralidade e de uma prática pedagógica de melhor
qualidade. Nesse sentido, este trabalho busca identificar e analisar o conhecimento produzido na
área de formação de professores de Ciências Biológicas, no intuito de reconhecer a presença ou não
do modelo vigente de formação inicial em suas concepções.
ABORDAGEM METODOLÓGICA
O procedimento metodológico utilizado foi a pesquisa de cunho bibliográfico, cujo
procedimento primou pelo levantamento de revisão do conhecimento produzido. O “estado da arte”
pode trazer uma contribuição importante para as pesquisas em diferentes áreas do conhecimento,
consideradas como um ponto de partida essencial para processos de análises qualitativas, além de
apontar as lacunas que possam ainda existir num determinado campo de pesquisa
(ROMANOWSKI; ENS, 2006). Os indexadores utilizados para coleta de dados foram: Formação
Inicial; Epistemologia do professor de ciências e biologia; Tecnologia da Interação e Comunicação
e Inovação Pedagógica. A base de dados consultada foram o banco de dados Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (IBICIT) e acervos de bibliotecas digitais. Foram encontrados quarenta e três
dissertações de mestrado profissional, onze dissertações de mestrado acadêmico e doze teses,
produzidas em universidades brasileiras. Sendo que foram analisados sete dissertações e duas teses
cuja discussão será apresentada na próxima sessão.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Na visão de Munfor e Lima (2007, p. 92) é possível identificar que “há um grande
distanciamento entre a ciência ensinada nas escolas e a ciência praticada nas universidades, em
laboratórios e outras instituições de pesquisa”, entretanto é fundamental pensar em instituições de
ensino que propicie o desenvolvimento de indivíduos críticos reflexivos a partir de um ensino ativo,
interativo e significativo, no qual o aluno construa seus conhecimentos científicos baseado em suas
vivências, sua história de vida, seus projetos, suas necessidades, vinculado ao seu contexto e
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realidade. Para tanto, compreender o porquê ensinamos ciência seria um bom ponto de partida para
a melhor articulação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Neste sentido Gouvêa e Leal,
(2003, p. 222) revelam que os:
[...] estudos que avaliam os processos de ensino-aprendizagem de Ciências na escola
fundamental indicam que os professores em geral, não gostam ou dedicam pouco
tempo ao ensino dos fundamentos da ciência em razão da má formação na área e, até
mesmo, pela ausência de propostas curriculares preocupadas em divulgar uma visão
de ciência que venha a comprometer e envolver o professorado com as questões
sociais e políticas na produção de conhecimento.

Repensando a formação de professores a partir da análise da prática pedagógica, Pimenta
(1999) identifica o aparecimento da questão dos saberes como um dos aspectos considerados nos
estudos sobre a identidade da profissão do professor. Nesse sentido, Tardif (2011), discute que o
saber docente é um saber plural, ou seja, construído por diversos fatores, entre eles, o profissional,
os saberes disciplinares, os saberes curriculares e os saberes experienciais. O que exige do professor
a capacidade de dominar, integrar e mobilizar tais saberes enquanto condição para sua prática.
Os saberes profissionais (Tardif (2011), importantes para a construção do “ser” professor e
adquiridos na Universidade pelos acadêmicos, apresentam reflexos na formação dos alunos e,
naqueles que frequentam cursos de licenciatura, no entendimento e construção de sua prática
pedagógica. No entanto, as Universidades, de maneira geral, ainda não valorizam as atividades de
ensino tanto quanto, as de pesquisa e, conforme, Pimenta (2012), há um certo consenso de que o
exercício da docência no ensino superior não requer formação no campo do ensinar, sendo
suficiente o domínio de conhecimentos específicos, pois o que a identifica é a pesquisa e/ou o
exercício profissional no campo. Sendo assim, torna-se necessário que os professores do ensino
superior também consigam compreender a necessidade de se apropriar do saber pedagógico, pois
este traz reflexos imensuráveis para a prática pedagógica do futuro licenciado.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A Primeira dissertação dentre as nove selecionadas para serem discutidas neste trabalho é da
autora Aline Zorzi Schultheis, publicado no ano 2017, pela Universidade Federal de Rondônia,
intitulado “Tecnologias da Informação e Comunicação no Contexto de Formação Inicial de
Professores no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Amazonas
(IFAM)”. A autora defende que a escola diante das transformações atuais, mais do que nunca
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precisa refletir como as TICs poderão potencializar a construção do conhecimento. A formação
proporcionada nos ambientes escolares precisa estimular os alunos a serem capazes de lidar com as
informações de forma dinâmica, relacioná-las com a sua prática social promovendo o
desenvolvimento dos mesmos como cidadãos plenos. Além de salientar a necessidade imperiosa e
vital de que o ensino na área de Biologia deve transcender o cartesiano e enciclopédico ensino
científico.
A Biologia é o estudo da vida e, como tal, deve proporcionar conhecimentos
fascinantes e permanentemente vinculados ao mundo real. Entretanto, quando esse
conhecimento é simplesmente transmitido de forma mecânica e descontextualizado,
torna-se algo estéril, enfadonho e de difícil compreensão. Assim, os futuros
professores de biologia podem utilizar as TIC como potencializadores de uma
aprendizagem contextualizada. (FREITAS, 2017 p. 20)

Este trabalho dialoga com minha a pesquisa, pelo fato de buscar nas TICs uma metodologia
ativa e mais contextualizada, além de propor uma reflexão sobre a formação inicial, que por ainda
possuir um modelo cartesiano de ensino traz reflexo para prática docente.
A segunda dissertação selecionada é da autora Carla Vargas Bozzato, publicado no ano
2013, pela Universidade Federal de Pelotas, intitulado “Um Olhar Investigativo para a Metodologia
de Projetos de uma Escola Pública Estadual: na busca da qualificação do ensino em Ciências e
Biologia”. A autora advoga que é preciso o professor refletir e discutir junto aos pares sobre as
estratégias que propiciem um ensino de caráter ativo, construtivo, afetivo e histórico do aluno,
respeitando esta dinâmica relacional que acontece entre ele e o meio em que está inserido, e vê a
Metodologia de Projetos como uma ferramenta para que se concretize a aprendizagem. Este
trabalho se aproxima da minha temática de pesquisa por relacionar afetividade, histórico do aluno e
utilizar a Metodologia de Projetos como uma ferramenta para um processo de aprendizagem,
evidenciando assim que existem diversas opções para um ensino processual, continuo e com um
caráter interacionista.
A terceira dissertação é do autor Diego Mota, publicado no ano de 2016 pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro, intitulada “Currículo Mínimo: Habilidades e competências frente à égide
da tradição”, em que o problema de pesquisa consiste em questionar de que maneira o Currículo
Mínimo foi recebido e é desenvolvido pelos professores de Ciências, diante de uma pressão
institucional para sua implantação? A presente pesquisa colabora com a minha hipótese de
pesquisa, pelo fato de arguir que geralmente receitas prontas de prática docente, como algumas
políticas públicas, tende a ter mais resistência para sua implementação, por parte dos professores. O
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trabalho proporciona uma reflexão sobre a lacuna existente entre políticas educacionais e o “chão”
de escola, já que algumas ações são elaboradas pelo governo, porém a sua aplicabilidade não é
pensada e planejada em sua totalidade, não levando em conta a diversidade econômica e cultural de
um país do tamanho do Brasil, tornando a educação um grande campeonato de avaliações em
grandes escalas.
A quarta dissertação selecionada é de Isaac Sutil da Silva, publicada em 2015 pela
Universidade Federal de Roraima, intitulada “Análise dos Meios Estratégicos de Ensino Utilizados
em Biologia: Uma Perspectiva A Partir da Prática Docente”. O referido trabalho vai ao encontro
com minha pesquisa por apresentar a trajetória histórica entre os anos de 1950 a 1990, com ênfase
nas questões metodológica na área de ciências, e assim possibilitando algumas reflexões a respeito
dos avanços e retrocessos na formação desta área do conhecimento. Além de defender que a
aprendizagem se dá de forma conjunta, numa perspectiva construtivista, contrariando o que
comumente acontece que são as aulas expositivas. Sendo esse trabalho inerente ao mestrado
profissional, o produto buscou criar uma possibilidade de minimizar este ensino “tradicional”,
através da elaboração de material didático diferenciado e dinâmico.
O quinto trabalho analisado é da pesquisadora Mary Carneiro Rezende, publicado em 2015
pela Universidade Federal de Mato Grosso, intitulada “Teoria da Aprendizagem Significativa:
Análise de um Curso de Formação Continuada para Professores de Biologia”. Esta pesquisa dialoga
com o meu trabalho por contribuir com uma contextualização histórica a respeito da Educação no
Brasil, enfatizando que a formação inicial não prepara em sua totalidade para a prática docente,
fortalecendo a ideia de que a formação do professor se constitui em um processo contínuo. A
pesquisa mostra ainda que os professores carecem não só de conhecimento específico, mas também
de conhecimentos básicos para a docência, pois desconhecem ou não possuem clareza de teorias
fundamentais de aprendizagem significativa.
O sexto trabalho selecionado é do autor Rodolfo Luiz Souza Raimundo, publicado em 2017
pela Universidade Federal de Ouro Preto, intitulado “Avanços conceituais em biologia celular
mediados por WebQuests”. Nessa dissertação, percebe-se um aprofundamento nos conceitos de
Teorias de Aprendizagem Significativa e da importância da aplicabilidade de mapas conceituais
para apropriação de novos conceitos através de tecnologias de comunicação e informação.
Contribui para a minha pesquisa pois mostra viabilidade do uso de recursos diferenciados
relacionados as TICs.
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A sétima e última dissertação elencada para o “estado da arte” é da pesquisadora Silvania
Pereira de Aquino, publicada no ano de 2018 pela Universidade Estadual de Goiás, intitulada “O
Ensino de Genética utilizando Modelos Didáticos: uma Proposta Metodológica na Formação Inicial
de Professores”. Neste trabalho, a autora traz uma abordagem importante a respeito da definição de
conhecimento científico, além de apresentar perspectiva histórico – epistemológico do ensino de
ciência, demonstrando indicativos do porquê ainda é muito difícil dos professores romperem com a
metodologia tradicional e se “aventurar” em metodologias ativas.
A primeira tese a ser elencada é da pesquisadora Diana Fabiola Moreno Sierra, publicada no
ano de 2015 pela da Faculdade de Ciências da UNESP/campus de Bauru, intitulada “Compreensões
sobre a Natureza da Ciência de Licenciandos a partir da Experiência com Questões Sociocientíficas:
Possibilidades para a Formação Inicial”, com o objetivo de analisar as compreensões sobre a
Natureza da Ciência (NdC) de licenciandos de diferentes áreas do conhecimento, ao discutirem as
controvérsias do Diagnóstico genético de pré-implantação (DGPI) e da Célula Sintética para
identificar as contribuições do processo desenvolvido dessas compreensões para o Ensino de
Ciências e para a formação inicial de professores. Neste trabalho a autora advoga que a abordagem
de Questões Sociocientífica (QSC) associada às controvérsias científicas, na qual relaciona com o
descarte de embriões, a eugenia e a instrumentalização da vida, além de argumentar que QSC tende
a possibilitar a observação do posicionamento ético por parte dos licenciandos das diferentes áreas
do conhecimento. Esta tese contribui na construção da minha dissertação no que tange

as

considerações sobre a ciência a partir de critérios de racionalidade que foram historicamente
constituídos para determinar qual conhecimento pode ser considerado científico, e assim
apresentando as diferente visões de ciência.
A segunda tese e último trabalho analisado é da pesquisadora Cristiane Fensterseifer
Brodbeck, publicado no ano de 2015, pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, intitulado
“Docência em Ciências nas Práticas Pibidianas do Subprojeto Biologia e a Produção de uma
Pedagogia da Redenção. Estando o problema de pesquisa pautado nos seguintes questionamentos:
como se constituiu a docência em ciências nas práticas de iniciação à docência do Subprojeto? Que
verdades sobre a docência produzem e sustentam as práticas de iniciação à docência em ciências?
Neste trabalho, a autora traça um panorama entre as realidades vivenciadas nas escolas, tais como o
fracasso escolar, baixa qualidade de ensino, entre outros, e o intuito de bolsistas do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) da UNISINOS em “salvar” a escola, através
de metodologias ativas que possibilitem o prazer, a motivação, e interesse pelas práticas
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pedagógicas. Porém, a autora menciona que existe um descompasso entre a motivação e as
necessidade no âmbito educacional, no qual os bolsistas possuem um visão inovadora/idealizadora
de uma escola que ainda é muito tradicional e conservadora. Acreditamos que esse é o trabalho com
maior potencial de contribuição para a pesquisa, seja por proporcionar uma reflexão de suma
importância para a construção da professoralidade, seja por trazer uma conexão clara entre ciência,
história e prática docente. Por conseguinte, por defender concepções baseadas nas pedagogias
críticas e psicológicas, com ênfase nas práticas ativas.
CONCLUSÕES
A partir este estudo bibliográfico, conclui-se a urgência de investir em uma formação
docente para um trabalho mais efetivo, holístico, interdisciplinar, baseado não na memorização mas
no uso de raciocínios mais complexos como a hipotetização, a predição, a dedução, a indução entre
outros. Para isso, é importante que os cursos de formação inicial revejam suas estruturas e seu
funcionamento, e ter como pressupostos que são apenas o início de um processo que assumirá
características e particularidades que dependerão do ambiente sócio-político-cultural e ético, no
qual desenvolverão suas funções. Diante destas constatações, é necessário que sejam pensadas
ações, no âmbito da pedagogia universitária, que auxiliem o professor a entender suas falas, práticas
e concepções de conhecimento estão sempre relacionada a alguma teoria e conhecê-las auxiliará na
tomada de consciência de como ocorre o processo de ensino.
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Resumo
Este trabalho busca identificar e analisar o conhecimento produzido na área de formação de
professores de Ciências Biológicas, no intuito de reconhecer a presença ou não do modelo vigente de
formação inicial em suas concepções. O procedimento metodológico utilizado foi a pesquisa de cunho
bibliográfico, cujo procedimento primou pelo levantamento de revisão do conhecimento produzido. O
“estado da arte” pode trazer uma contribuição importante para as pesquisas em diferentes áreas do
conhecimento, consideradas como um ponto de partida essencial para processos de análises
qualitativas, além de apontar as lacunas que possam ainda existir num determinado campo de pesquisa.
Os indexadores utilizados para coleta de dados foram: Formação Inicial; Epistemologia do professor de
ciências e biologia; Tecnologia da Interação e Comunicação e Inovação Pedagógica. A base de dados
consultada foram o banco de dados Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICIT) e acervos de bibliotecas
digitais. Foram encontrados ao todo sessenta e seis trabalhos sendo que foram analisados sete
dissertações e duas teses. Os Resultados encontrados apontam um distanciamento entre as
necessidades de uma sociedade contemporânea e os modelos educacionais atuais, tendo em vista que os
professores não são mais a única fonte do conhecimento, nem tão pouco os alunos são meros
receptores de informações. Para tanto, os trabalhos analisados evidenciam fortemente a necessidade de
uma ruptura com o ensino tradicional, tanto no ensino básico, quanto no superior, e que para além do
discurso, galguem uma prática construtivista/interacionista.
Palavras-chave: Formação de Professores de Ciências Biológicas; Estado do conhecimento; Prática
Pedagógica;
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INTRODUÇÃO
Na contemporaneidade, as pesquisas envolvendo formação de professores adquiriram
grande relevância na educação brasileira. As discussões sobre esse processo formativo,
independente do seu nível (inicial ou continuada), indicam a necessidade de estreitamento entre
teoria e prática, envolvendo os saberes específicos da área de conhecimento (TARDIF, 2002).
A Resolução CNE/CP n. 2, de 09 junho de 2015 (BRASIL, 2015), institui Diretrizes
Curriculares Nacionais para a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério da
Educação Básica. Uma das recomendações desse documento estabelece quatrocentas horas
destinadas a Prática como Componente Curricular e quatrocentas horas destinadas ao Estágio
Curricular Supervisionado (ECS), distribuídas ao longo do processo formativo dos cursos de
formação de professores.
A disciplina ECS permite a relação entre teoria e prática, além de proporcionar a articulação
escola básica – universidade, possibilitando a dinâmica entre diferentes atores da educação,
professor orientador, professor supervisor e licenciandos (estagiários), fomentando uma maior
reflexão sobre os saberes pedagógicos e profissionais desenvolvidos por cada um desses atores. O
momento de estágio pressupõe uma maior integração entre universidade e escola, para subsidiar
estratégias de formação inicial que favoreçam a práxis e o desenvolvimento dos novos saberes e
metodologias (NÚÑEZ; RAMALHO, 2002). Nesse sentido, o trabalho colaborativo mostra-se
como um caminho, visto que, no estágio espera-se a colaboração entre o professor supervisor e
futuros professores (SILVA; MARTINS, 2017).
Diante do exposto, a pesquisa tem como objetivo analisar os trabalhos sobre o papel do
professor supervisor do Estágio Curricular Supervisionado, apresentados no Encontro Nacional de
Didática e Prática de Ensino (ENDIPE) no período de 2006 a 2018, e as contribuições desse
profissional na formação inicial de professores de Ciências Naturais e Biologia.
O PAPEL FORMATIVO DO PROFESSOR SUPERVISOR NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Pensar a formação inicial do professor de Ciências Naturais e Biologia significa pensar o
ECS, visto que, este é um dos espaços que o futuro professor reflete sobre os desafios e
possibilidades da atividade docente. Para Pimenta e Lima (2008), o estágio contribui com a
construção do conhecimento, visto que é possível a análise, reflexão e problematização da prática
docente. As autoras citadas afirmam ainda:
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O estágio como campo de conhecimento e eixo curricular central nos cursos de
formação de professores possibilita que sejam trabalhados aspectos indispensáveis à
construção da identidade, dos saberes e das posturas especificas ao exercício
profissional docente (PIMENTA; LIMA, 2008, p. 61).

Dessa forma, o ECS pode se constituir como um importante espaço formativo, muito além
de uma exigência acadêmica, onde o licenciando assume a prática de ensino para que possa refletir
sobre os conhecimentos aprendidos e compreenda o papel social da sua futura profissão. É através
da convivência com o ambiente escolar, que o futuro professor compreende as exigências do seu
ofício e constrói sua identidade docente.
A Lei 11.788/08 (BRASIL, 2008), que normatiza o ECS, estabelece a participação do
professor orientador (universidade) e professor do supervisor (escola), no desenvolvimento das
atividades referentes ao estágio. Assim, ao longo dessa experiência formativa, o licenciando conta
com as contribuições desses dois profissionais.
Na Resolução CNE/CP n. 2 (BRASIL, 2015) que institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério da Educação Básica,
não está definido o papel do professor supervisor do ECS. Entretanto, é possível verificar na
referida Resolução, a articulação entre “à prática e à experiência dos professores das escolas de
educação básica, seus saberes sobre a escola e sobre a mediação didática dos conteúdos.” (BRASIL,
2015, s/p). Nesse sentido, essa articulação pressupõe um trabalho colaborativo entre professores
formadores e futuros docentes, fomentando uma maior reflexão sobre os saberes pedagógicos e
profissionais desenvolvidos pelos professores em exercício (GATTI, 2019).
Na formação inicial não é possível desconsiderar os espaços formativos envolvidos nesse
processo, quais sejam: as Instituições de Ensino Superior (IES) e as escolas de Educação Básica.
Dessa forma, é fundamental que a escola seja reconhecida como lócus na formação inicial de
professores, pois este é o espaço, onde se consolidam a construção dos saberes escolares e a
reflexão da prática, bem como proporciona ao licenciando, um panorama mais amplo sobre a
formação, a escola e a profissão. Ainda assim, é necessário que exista uma definição de papéis e
responsabilidades de ambas as instituições, que devem atuar em parceria, compartilhando saberes.
Reconhecendo o ECS como campo fundamental na construção da identidade docente é
preciso levar em consideração a função do PS nesse processo, seja na troca de experiências com o
estagiário, bem como no discernimento das possibilidades e limites da profissão. Acreditamos no
papel deste profissional, não apenas como mero partícipe do processo, mas como um mediador,
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pois auxilia os estagiários na adaptação, colabora no desenvolvimento da prática, intervém e
partilha experiências vivenciadas no contingente da sala de aula.
As experiências vivenciadas pelos estagiários podem propiciar reflexões sobre a prática
docente, possibilitando que este compreenda a complexidade e relevância da profissão. Nesse
contexto, o professor supervisor tem muito a contribuir. A esse respeito, Pimenta e Lima (2008, p.
103) destacam que “[...] a discussão dessas experiências, de suas possibilidades, do porquê de
darem certo ou não, configura um passo adiante à simples experiência. A mediação dos
supervisores e das teorias possui papel importante nesse processo”.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para atender ao objetivo da pesquisa, foi realizado um mapeamento dos artigos publicados
nos anais do ENDIPE, no período de 2006 a 2018. A escolha desse evento justifica-se pela
relevância na produção de conhecimento, sendo um espaço de divulgação das pesquisas em
educação em todos os níveis de ensino.
A pesquisa tem abordagem qualitativa, do tipo estado do conhecimento. Para Romanowski e
Ens (2006), esse tipo de pesquisa contribui com a indicação de conhecimentos já elaborados, além
de apontar hiatos existentes, possibilitando assim, analisar, categorizar e apontar os múltiplos
enfoques e perspectivas.
Para selecionar os trabalhos foram utilizados os seguintes descritores: estágio, supervisor,
regente, Ciências e Biologia. Após a triagem, foram encontrados vinte trabalhos. Os dados foram
interpretados segundo a análise de conteúdo (BARDIN, 2010). Na fase da pré-análise, nos
familiarizamos com o material e os preparamos para fins de exploração realizando um estudo
aprofundado. Após estas fases, as categorias foram definidas e analisadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos critérios acima explicitados foi possível mapear vinte artigos, nos anais do
ENDIPE. Após a leitura atenta de cada um desses trabalhos, identificamos as seguintes categorias
de análise: silenciamento da função do professor supervisor (PS), reconhecimento do papel do PS
na formação inicial de professores, críticas à atuação do PS, reconhecimento dos desafios do
trabalho do PS para melhor acompanhamento do estagiário e maior interação entre universidade –
escola para realização do estágio.
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Na categoria intitulada silenciamento da função do professor supervisor, foram identificados
três trabalhos. Os artigos desse grupo, apenas citam a participação do professor supervisor no ECS,
desconsiderando seu papel formativo.
Os trabalhos que reconhecem o papel do professor supervisor na formação dos licenciando
de Ciências e Biologia totalizam quatro artigos. Nesta categoria é possível reconhecer, tanto no
relato de licenciandos quanto dos professores orientadores, as contribuições do professor supervisor
na formação dos futuros docentes, conforme é possível verificar nos relatos abaixo:
O acompanhamento do professor supervisor dos estágios é fundamental para que o
estágio como campo privilegiado da formação seja eixo articulador entre a teoria e a
prática, não o único, mas um dos espaços no qual essa integração tem grande potencial
de concretização. (MARQUES et al., 2018, p. 31).
Identificamos avanços nas propostas analisadas quanto a sua relação com as escolas, a
participação dessas na formação do licenciando com destaque para a atuação do
professor regente como tutor, o papel do docente de estágio na proposição de ações de
ensino, pesquisa ou extensão. (TORRES, 2014, p. s/p).

A terceira categoria reúne nove trabalhos e tem como foco da análise, críticas à atuação do
PS. Convém salientar que aqui estão reunidos a maioria dos trabalhos mapeados nesta pesquisa. De
forma geral, as críticas referem-se à posição autoritária do supervisor, a realização de aulas
tradicionais, e ao distanciamento desse profissional na supervisão dos estagiários. Vejamos alguns
relatos:
Percebemos que não há uma participação constante dos professores regentes de turma
junto aos alunos estagiários durante a realização do Estágio Curricular. (AGOSTINI;
SOUSA; LIMA, 2010, p. 10)
A maioria dos professores regentes de turma das EEB costumam apenas repassar ao
estagiário uma lista de conteúdos e normas que devem ser seguidos para o bom
andamento das aulas. Agindo assim, eximem-se da tarefa de um acompanhamento
mais efetivo dos estagiários. (LISOVSKI; TERRAZZAN, 2006a, p. 2)
[...] percebi que as professoras não mediam as aprendizagens e não levam em conta o
conhecimento prévio do alunado, tornando a aula cansativa na qual o professor fala e
o aluno ouve; o professor manda e o aluno “faz”. (MARTINS; MUNIZ, 2018, p. 4)

Nos artigos dessa categoria, a análise foi centrada apenas em aspectos negativos da atuação
do professor supervisor. Interessante destacar, que entre as categorias apresentadas neste trabalho, a
que totaliza o maior número de artigos tece duras críticas à atuação desse profissional. Conforme
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os relatos apresentados, de fato, uma parcela de professores supervisores abandona a sala de aula,
quando da chegada do estagiário. No entanto, quando vinculados ao Projeto Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência (PIBID) o PS desempenha papel de co-formador, orientando,
acompanhando e supervisionando os bolsistas e os resultados alcançados. Um outro aspecto
importante, relacionados à atuação do PS no PIBID é a aproximação entre universidade e os
professores da escola. O Projeto compreende a escola como espaço formativo valorizando, portanto,
a melhoria da educação básica. (SILVA; BORGES; CORDEIRO, 2014)
O reconhecimento dos desafios do trabalho do professor supervisor para melhor
acompanhamento do estagiário, foi a quarta categoria analisada e reuniu dois trabalhos. Os
trabalhos desse grupo destacam os desafios encontrados por estes docentes, para realizarem a
supervisão dos estágios.
[...] é necessário dar maior atenção ao professor supervisor para que o mesmo tenha
melhores condições de acompanhar e orientar o estagiário e também trabalhar com os
licenciandos a importância da escola para a realização de um bom estágio. (SOUSA,
2010, p. 7)

Nossa pesquisa também localizou trabalhos que destacaram a necessidade de uma maior
interação entre universidade e escola básica, para a melhor realização dos estágios. Esta categoria
reuniu dois trabalhos.
Precisamos também promover uma maior interação estre Universidade e Escola com
base em objetivos comuns para a realização do estágio curricular, bem como uma
maior articulação entre o futuro professor, os professores que compõe a equipe
diretiva da escola, os docentes regentes e professores orientadores de estágios
envolvidos neste processo formativo. (LISOVSKI; TERRAZZAN, 2006b, p. 8).

A análise dos artigos revelou a baixa produção de trabalhos relacionados a função formativa
do professor supervisor. Acreditamos que os cursos de licenciatura possam ressignificar o papel
formativo desse profissional, sem, no entanto, deixar de identificar aspectos na prática desse
profissional que necessitam ser repensadas. Contudo, entendemos que a crítica esvaziada estimula a
desvalorização do professor da escola básica e desconsidera suas contribuições para a formação
inicial de professores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O papel do professor supervisor do ECS é pouco evidenciado na maioria dos trabalhos
analisados, manifestando a desvalorização dos saberes conquistados com a experiência em serviço
desse profissional. Para além das críticas ao papel do supervisor, há o reconhecimento deste
profissional da educação como corresponsável, juntamente com a escola, para efetivação do
estreitamento entre teoria e prática e pelo pleno desenvolvimento da atividade docente no momento
do ECS.
Diante do exposto, entendemos que os cursos de licenciatura devem dar especial atenção às
discussões que problematizem as condições do trabalho docente e estimulem a valorização do
professor supervisor
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Resumo
O estágio curricular supervisionado (ECS) caracteriza-se como um campo de conhecimento em que o
graduando, geralmente, tem o primeiro contato com o ambiente escolar, possibilitando a construção de
uma práxis educativa. O momento formativo do ECS pressupõe um trabalho colaborativo entre os
docentes formadores e futuros professores, fomentando uma maior reflexão sobre os saberes
pedagógicos e profissionais desenvolvidos pelos professores em exercício. Diante disso, a pesquisa tem
como objetivo analisar os trabalhos sobre o papel do professor supervisor (PS) do ECS apresentados
no Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino – ENDIPE, no período de 2006 a 2018 e as
contribuições desse profissional na formação inicial de professores de Ciências e Biologia. A
metodologia está ancorada na abordagem qualitativa, do tipo estado do conhecimento e os dados
foram tratados segundo a análise de conteúdo. Após a leitura atenta de cada trabalho, identificamos as
seguintes categorias de análise: silenciamento da função do PS, reconhecimento do papel do PS na
formação inicial de professores, críticas à atuação do PS, reconhecimento dos desafios do trabalho do
PS para melhor acompanhamento do estagiário e maior interação entre universidade – escola para
realização do estágio. O papel do PS do ECS é pouco evidenciado na maioria dos trabalhos analisados,
manifestando a desvalorização dos saberes conquistados com a experiência em serviço desse
profissional. Para além das críticas ao papel do PS, há em alguma medida, o reconhecimento deste
profissional da educação como corresponsável, juntamente com a escola, para efetivação do
estreitamento entre teoria e prática e pelo pleno desenvolvimento da atividade docente no momento do
ECS.
Palavras-chave: Formação docente; Professor Supervisor; Estágio Supervisionado; Ciências Naturais;
Biologia.
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INTRODUÇÃO
Uma discussão corrente no contexto dos Mestrados Profissionais em Ensino diz respeito ao
uso dos referenciais teóricos pelos professores mestrandos para embasar a elaboração de suas
pesquisas e produtos educacionais (PEs). Nascimento, Ostermann e Cavalcanti (2017), por
exemplo, ao analisarem os trabalhos de conclusão de um Mestrado Profissional em Ensino de
Física, verificaram que "o papel do referencial teórico está muito distante da concepção de que deve
fundamentar metodologias de ensino e orientar a escolha dos conteúdos além de estabelecer novas
formas de avaliação" (p. 193). Esses autores chegam à conclusão de que, nos trabalhos analisados,
os referenciais teóricos não sustentam a elaboração do PE, sendo adotados com um viés
instrumentalista. Além do mais, verificaram que os referenciais escolhidos pelos mestrandos eram
simpáticos aos seus orientadores de forma que, de acordo com os pesquisadores, "a escolha desses
aportes teóricos serve de manobra verbal para estreitar a relação entre o aluno-professor, o professor
orientador e os avaliadores [...]". Por fim, "os autores utilizam os referenciais apenas porque é uma
exigência do curso" (p. 194). Esta constatação é preocupante, conflitando, inclusive, com uma das
finalidades do mestrado profissional presentes na Portaria Normativa n. 17, de 2009 (BRASIL,
2009): a de capacitar "pessoal para a prática profissional avançada e transformadora de
procedimentos e processos aplicados, por meio da incorporação do método científico, habilitando o
profissional para atuar em atividades técnico-científicas e de inovação". Apesar de os objetivos dos
cursos stricto sensu da modalidade profissional terem sido atualizados pela Portaria n. 60, de 2019
(BRASIL, 2019), insistimos ser a apropriação de referenciais teóricos uma parte relevante para a
busca de soluções inovadoras para os problemas da prática, principalmente ao considerarmos a
profissão docente.
Este trabalho, dando continuidade a um recorte da pesquisa desenvolvida por um dos autores
(XXX, 2019), explora a apropriação e o uso teórico que os professores mestrandos do Mestrado
Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF), programa de Mestrado em Rede coordenado
pela Sociedade Brasileira de Física (SBF), fazem da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS)
na elaboração de suas pesquisas e PEs. O foco na TAS se justifica pela ênfase que esta teoria recebe
neste programa. Seu mentor, Marco Antônio Moreira, é um divulgador da TAS no Brasil,
principalmente no contexto do Ensino de Física, tendo publicado livros sobre a teoria (sendo alguns
deles, inclusive, utilizados por nós como referência: MOREIRA, 2013, 2016).
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A TAS, criada por David Ausubel, é uma teoria de aprendizagem que elabora um modelo de
como um indivíduo adquire conhecimento. É relacionada com o construtivismo, onde o indivíduo é
responsável por construir o seu próprio conhecimento e não somente armazená-lo a partir de uma
fonte externa à sua cognição.
A aprendizagem significativa (AS), segundo Moreira (2016), ocorre quando há interação de
um material novo (ideias e informações que se apresentam com uma estrutura lógica) com os
conceitos já assentados na estrutura cognitiva do indivíduo (referidos como conhecimentos
prévios). Isso significa que a AS ocorre de forma a relacionar o novo conhecimento de forma nãoarbitrária e substantiva (não-literal) com conhecimentos prévios específicos.
Os conhecimentos prévios que podem dar novos significados a novos conhecimentos são
chamados de subsunçores. Nas palavras de Ausubel (1968 apud Moreira, 2013), “se fosse possível
isolar uma variável como a que mais influencia a aprendizagem, esta seria o conhecimento prévio
do aprendiz” (p. 4). Por assim dizer, aprendemos tendo como base o que já sabemos.
A AS pode se dar de diferentes formas. A aprendizagem subordinada ocorre quando o novo
conhecimento interage com o subsunçor se "ancorando" com uma ideia mais inclusiva (ou seja,
uma ideia mais geral que pode abranger conhecimentos mais específicos) na estrutura cognitiva.
Inclui dois processos de subsunção: subsunção derivativa que ocorre quando o novo conhecimento
é usado como exemplo ou ilustração do subsunçor e a subsunção correlativa que, por sua vez,
envolve um novo conhecimento que é uma extensão do conhecimento prévio, podendo ser
diferenciado, elaborado e modificado a partir dos próprios subsunçores. Por sua vez, a
aprendizagem superordenada, faz o caminho contrário: o novo conhecimento mais inclusivo se
"ancora" a um subsunçor mais específico, passando a assimilá-lo. Por fim, há a aprendizagem
combinatória, que ocorre quando há a necessidade do novo conhecimento interagir com um
conjunto de conteúdos prévios para adquirir significado.
No que compete à organização dos conteúdos de aprendizagem, a TAS aponta dois
processos cognitivos fundamentais. Na diferenciação progressiva tem-se uma organização do
conteúdo que começa com as ideias mais gerais e inclusivas, que progressivamente vão se
diferenciando e detalhando-se. Já na reconciliação integrativa, a organização é feita para que se
explore as relações entre conceitos, ideias, apontando diferenças e similaridades importantes,
reconciliando discrepâncias reais ou aparentes.
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Destaca-se o uso dos organizadores prévios, importante para o caso de o aprendiz não ter
subsunçores que possam favorecer a obtenção de um dado novo conhecimento. O organizador
prévio serve como “ponte”, ligando o que o aprendiz já sabe ou precisaria saber com esse novo
conhecimento. Eles podem se subdividir em organizador prévio expositivo, que gera subsunçores
caso o novo conhecimento seja totalmente inédito ao aprendiz; e organizador prévio comparativo,
usado quando o aprendiz possui alguma familiaridade com o novo conhecimento.
Em sua teoria, Ausubel fala em aprendizagem mecânica (AM), que favorece uma
aprendizagem de memorização de novos conhecimentos, com pouca ou nenhuma interação com os
conhecimentos prévios. Dessa forma, não traz novos significados a eles. A AM gera uma baixa
retenção do conhecimento, podendo ser reproduzida apenas a curto prazo. Apesar dessas
características, a aprendizagem mecânica não é contraposta à significativa. A AM pode levar à AS a
partir de um ensino potencialmente significativo passando por uma “zona cinza”, intermediária
entre elas.
Em suma, a TAS pontua que, para que a AS ocorra, é necessário que o aprendiz manifeste
interesse em aprender; que os conhecimentos prévios sejam adequados, já estruturados de maneira
lógica e com significados; e o material utilizado como recurso educativo deve ser potencialmente
significativo, de forma que possa se correlacionar com os conhecimentos já bem estruturados no
cognitivo do aprendiz.
Com o tempo surgem outras visões que enriquece a TAS, tais como: a visão interacionistasocial de D.B. Gowin, que ao abordar a relação entre professor, aluno e materiais educativos,
observa que o aluno adquire significados de conceitos aceitos no contexto do material; a visão
humanista de Joseph Novak, que leva em consideração os pensamentos, sentimentos e ações do ser
humano para a promoção da AS; e também a visão crítica de Moreira, que ressalta a obtenção de
significados a partir de questionamentos.
Há também uma diversidade de metodologias e estratégias de ensino que se baseiam na TAS
ou a complementam, como é o caso dos mapas conceituais, que consistem em diagramas
estruturados com conceitos chaves que remetem a um conceito geral e as UEPS (Unidades de
Ensino Potencialmente Significativas), que são sequências didáticas planejadas de modo a favorecer
a AS de determinado conteúdo.
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METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa quanti-qualitativa, onde primeiramente foi realizado um
levantamento das dissertações e produtos educacionais (PE) que seriam analisados. Concentramos o
corpus da pesquisa nas produções dos polos do MNPEF do Rio de Janeiro. No estado, há cinco
polos localizados nas seguintes instituições: polo 15: UFF (Volta Redonda); polo 22: UFRJ; polo
27: UFRJ (Macaé); polo 30: UNIRIO; e polo 34: IFF. Desses polos, a pesquisa se sucedeu com
quatro deles (os polos 22, 27, 30 e 34). Uma análise, semelhante à que realizamos, com os trabalhos
defendidos no polo 15 podem ser encontrados em XXX (2019). Os sites utilizados para baixar as
dissertações e PEs, foram os dos próprios polos, exceto as do polo 22, que foram encontradas no
site do MNPEF (Disponível em: <http://www1.fisica.org.br/mnpef/>. Acesso: 12 dez 2019). Ao
todo, o corpus de análise seria composto por 37 dissertações, porém só 32 foram analisadas, devido
as dificuldades encontradas para acesso dos arquivos do polo 22 (erros do repositório do MNPEF,
tais como a disponibilização de arquivos errados, links quebrados e lista de trabalhos desatualizada).
Do total de 32 dissertações que foram acessadas, fizemos uma triagem, separando aquelas
que utilizavam o termo "aprendizagem significativa" daquelas que não lhe faziam nenhuma
menção. Na Tabela 1 (anexo), dispomos o quantitativo de trabalhos de cada polo, com informações
sobre o ano de defesa e a menção ao uso de conceitos da TAS. Do total de 32 dissertações, 25 (ou
seja, 78,1 % do total) fizeram menção à TAS e compuseram nosso corpus principal de pesquisa
qualitativa.
Procedemos a uma leitura flutuante dessas dissertações guiada por uma ficha de leitura,
elaborada para qualificar o uso de conceitos da TAS nesses trabalhos. Os dados foram coletados a
partir do preenchimento da ficha em uma planilha Excel. A ficha consistiu em: dados de
identificação da dissertação analisada (à qual também foi atribuído um código identificando o polo
de origem, por exemplo, "P22", para dissertações e PEs defendidos no polo 22); destaque de
capítulos ou sub-capítulos que fizessem menção à TAS; destaque a trechos relevantes da dissertação
que explorassem os conceitos da TAS (localizados pela ferramenta de pesquisa de algumas
expressões-chave como

"subsunçor", "conhecimentos

prévios", "material potencialmente

significativo", entre outros); comentários gerais dos pesquisadores em relação ao uso da TAS nos
PEs.
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A partir das fichas de leitura preenchidas, categorizamos as obras analisadas de modo a
caracterizar o uso da TAS nelas.
A primeira categoria se refere ao uso do conceito de AS de modo intuitivo, identificado em
10 dissertações (P22.02; P27.07; P27.09; P27.10; P30.01; P34.03; P34.07; P34.08; P34.09; P34.10).
Nesta categoria, localizamos trabalhos que se referem à AS de acordo com uma concepção de senso
comum do conceito, sendo que muitas vezes ele é utilizado como um jargão, ou seja, um termo
esvaziado de seu próprio significado já que nesses trabalhos específicos ele não é conceituado
teoricamente, nem se discute aprofundamente outros conceitos que embasam a TAS. Como
exemplo, reproduzimos abaixo os trechos da dissertação P22.02 que faz uso do termo:
"[...] A alternativa ideal seria a reformulação do ultrapassado ensino de Física,
proporcionando uma aprendizagem que torne significativa e prática. Uma das
sugestões seriam as aulas de laboratórios ou aulas práticas, pois são de grande valor
cognitivo" (p. 18).
"[...] No ensino tradicional os professores apenas expõem o conteúdo, sem considerar
as concepções e conhecimentos dos estudantes que por sua vez apenas reproduzem o
exposto mecanicamente, sem construir conhecimento de forma significativa" (p. 35).
"[...] Devido a esse perfil, procurou-se fazer das práticas uma aprendizagem
significativa, onde a motivação, conhecimentos prévios e o interesse foram
diferenciais na construção do conhecimento" (p. 53).

Nos excertos acima, o professor-mestre relaciona intuitivamente a aprendizagem
significativa com os conhecimentos prévios e motivação dos estudantes e também a contrapõe à
aprendizagem mecânica. Porém, na dissertação P22.02 não se encontra, por exemplo, nenhuma
fundamentação teórica em relação à TAS.
Em 2 dissertações (P27.01; P34.02) encontramos uma subutilização da TAS no produto
educacional, ou seja, os autores não consideraram totalmente as indicações da TAS que discutem
na fundamentação teórica de seus trabalhos na elaboração dos PEs. Por exemplo, nesses trabalhos
há a preocupação de seus autores em realizar o levantamento de conhecimentos prévios dos alunos,
porém os resultados levantados não são utilizados para estruturar as atividades e materiais didáticos
que compõem os PEs. Dessa forma, eles não se estruturam necessariamente como materiais
potencialmente significativos, ao desconsiderar esses conhecimentos prévios como subsunçores.
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Outra categoria envolve a fundamentação em metodologia e/ou estratégia de ensino
baseadas na TAS. Independentemente da presença de alguma explanação conceitual da TAS nas
dissertações enquadradas nessa categoria, elas são caracterizadas principalmente pelo embasamento
que seus autores encontraram em metodologias (como o Just-in-time Learning - ou Ensino sob
Medida) ou estratégias didáticas (como as UEPS e os Mapas Conceituais) para a elaboração dos
PEs. Aqui, encontram-se 7 trabalhos: P22.01; P27.04; P27.06; P27.08; P34.06; P34.11 e P34.12.
Assim, mesmo não se apoiando diretamente na TAS, encontram referência em teorias de educação
que nela se embasam. As teorias da educação, como discutido por Olavo e Ferreira (2018), estão
mais próximas da prática docente que as teorias de aprendizagem.
Por fim, em 6 desses trabalhos (P27.02; P27.03; P27.05; P34.01; P34.04; P34.05) há a
utilização consistente da TAS, onde os conceitos discutidos nas fundamentações teóricas das
dissertações são considerados nos PEs de forma mais efetiva. Cabe ressaltar, porém, que muitos
deles não aprofundam vários conceitos apresentados no nosso referencial teórico, como os tipos
possíveis de subsunção.
CONCLUSÕES
Como vimos, a menção à TAS nas dissertações defendidas no MNPEF que foram analisadas
nesta pesquisa, é muito comum. Porém, apenas em cerca de um quarto desses trabalhos
visualizamos a incorporação consistente dos preceitos da teoria nos PEs desenvolvidos. É um
resultado que retrata a dificuldade de articulação entre teoria e prática enfrentada ainda pelos
professores da educação básica no contexto da formação pós-graduada proporcionada pelos
mestrados profissionais. Julgamos essencial que os professores mestrandos e, em especial, seus
orientadores, considerem o aprofundamento em teorias da educação além das teorias de
aprendizagem (OLAVO; FERREIRA, 2018), facilitando a incorporação transformadora dos
preceitos teóricos às suas práticas, e não apenas em um viés instrumentalista que atenda apenas o
contexto do mestrado.
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ANEXOS
TABELA 1. Apresentação quantitativa das dissertações defendidas em alguns polos do MNPEF do Rio de Janeiro

Dissertações disponíveis
Polos
22
27
30
34
Total

2016

2017

2018

9
4
-

8
6
37

4
6

Dissertações
Dissertações
não
com TAS sem TAS
analisadas
analisadas
5
5

4
12
4
12
32
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Resumo
Os mestrados profissionais em ensino surgem como uma oportunidade de formação pós-graduada para
professores de educação básica. Um dos objetivos gerais dos mestrados profissionais é proporcionar a
apropriação de referenciais teóricos, de pesquisas acadêmicas e do método científico de forma a
qualificar o trabalho profissional e a busca por soluções inovadoras para problemas práticos. Em
especial, para professores de Física, temos o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física
(MNPEF). Coordenado desde 2013 pela Sociedade Brasileira de Física (SBF), o MNPEF é um
Mestrado em Rede com polos implantados em diversas instituições de ensino superior no Brasil.
Alguns autores da área de ensino de Física, entre eles Nascimento, Ostermann e Cavalcanti (2017),
criticam o uso de referenciais teóricos pelos professores mestrandos para embasar a elaboração de suas
pesquisas e produtos educacionais. Em muitos desses trabalhos, o uso do referencial teórico é
incipiente. Nesta pesquisa, de cunho quanti-qualitativo, buscou-se analisar como professores de Física
usaram a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel, em trabalhos defendidos até
2018 em quatro polos do MNPEF localizados no estado do Rio de Janeiro. Ao analisar 32 dissertações,
verificamos que os trabalhos se dividem em quatro categorias: uso do conceito de aprendizagem
significativa de modo intuitivo; subutilização da TAS no produto educacional; fundamentação em
metodologia e/ou estratégia de ensino baseadas na TAS; utilização consistente da TAS. Ao final do
trabalho refletimos sobre a necessidade de aprofundamento em teorias de educação (OLAVO;
FERREIRA, 2018) como possibilidade para proporcionar a melhor articulação teoria-prática pelos
professores mestrandos.
Palavras-chave: Aprendizagem significativa; Mestrado Profissional em Ensino; MNPEF.
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INTRODUÇÃO
A melhoria da formação dos professores é uma das primeiras recomendações que são
propostas quando se discute problemas do sistema educacional do Brasil. Todavia, diante do fraco
desempenho de estudantes brasileiros em avaliações dos sistemas educacionais, como o PISA e o
SAEB, é possível inferir que os diversos projetos e programas de formação docente, realizados ao
longo das últimas décadas, parecem ter surtido pouco ou nenhum efeito na melhoria dos sistemas de
ensino no Brasil (FALVO e AMARAL, 2016). Obviamente, temos algumas escolas que se
destacam na qualidade de ensino, mas quando os resultados globais são postos em análise, concluise facilmente que tais escolas tratam-se de exceções em um sistema de ensino ainda precário.
Uma análise mais detalhada desses resultados certamente nos revelaria que o problema está
muito além da baixa qualidade da formação de professores. Problemas que incluem desde a gestão e
infraestrutura escolar, até a desvalorização de profissionais da educação e organização curricular
(HAGUETTE, PESSOA e VIDAL, 2016). Todavia, mesmo que os problemas de infraestrutura e
remuneração fossem mitigados, infelizmente, a baixa qualidade da formação docente continuaria
figurando entre os problemas crônicos a serem superados (GATTI, 2010; SAVIANI, 2009).
Este trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla que pretende analisar possíveis
correlações entre habilidades didáticas (VILLANI e PACCA, 1997) e de Letramento Científico
(GORMALLY et al, 2012; MAMEDE e ZIMMERMANN, 2005) de professores de ciências.
Contudo, devido a limitação de espaço, somente serão discutidas as questões: o que tem sido
publicado sobre habilidades didáticas no Brasil e no mundo? Vale a pena investigar sobre esse tema
no contexto brasileiro?
A IMPORTÂNCIA DAS HABILIDADES DIDÁTICAS
Villani e Pacca (1997) argumentam que, enquanto, por um lado, o crescimento de uma visão
construtivista de ensino e aprendizagem no âmbito da pesquisa educacional recolocou em pauta a
importância do domínio de diferentes aspectos do conhecimento científico pelos professores, por
outro, críticas aos modelos tradicionais de mudança conceitual focalizaram a importância de
elementos de natureza motivacional e salientaram a grande dependência entre a estabilidade da
aprendizagem dos estudantes e a continuidade no esforço para alcançá-la.
Tais fatores, segundo Villani e Pacca (1997), reiteram a importância do desenvolvimento
tanto da competência disciplinar, ou seja, o domínio do conhecimento científico do ponto de vista
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heurístico-conceitual, experimental e formal, quanto da habilidade didática, isto é, da capacidade de
proporcionar aos alunos as situações mais favoráveis para seu crescimento intelectual e emocional e
de sustentá-los em seu processo de aprendizagem específica. Defendendo que tais destrezas
constituem um binômio em contínua interação com resultados variáveis.
Com bases nessas ideias, Villani e Pacca (1997) enumeraram diferentes habilidades
didáticas de professores construtivistas. Algumas relacionados, por um lado, ao domínio conceitual,
histórico, epistemológico e metodológico do conhecimento científico e, por outro lado, à gestão de
situações didáticas em sala de aula. Quer dizer, um conjunto de conhecimentos específicos da
disciplina e do processo de aprendizagem, que continuamente precisam interagir entre si para
produzir ações didáticas eficientes.
A título de ilustração, segundo Villani e Pacca (1997), a habilidade de compreender a
diferença entre a estrutura lógica do conhecimento científico e a organização histórica de sua
produção e a habilidade de produzir e/ou selecionar um conjunto de problemas, experimentos,
textos e material pedagógico, adequado à promoção de conflitos cognitivos entre o conhecimento
científico e o alternativo manifestado pelos estudantes, são exemplos de duas habilidades didáticas
pertencentes ao domínio do conhecimento específico da disciplina. Enquanto a habilidade de
definir, pelo menos implicitamente, as metas específicas a serem atingidas em cada aula e a
habilidade de elaborar uma representação apropriada dos conhecimentos prévios dominados pelos
estudantes, por exemplo, pertencem ao domínio da gestão de situações didáticas.
CONFUSÕES CONCEITUAIS FREQUENTES
Tal como muitos outros termos da língua portuguesa “habilidades didáticas” apresenta
diferentes significados. Naturalmente, tais significados podem ser utilizados, de forma apropriada
ou não, como sinônimos ou confundidos com outros termos tais como “saberes docentes”,
“competências docentes” etc. Em geral, no contexto da pesquisa educacional, há um grande risco de
haver confusão no uso desses termos.
Usualmente, certos autores ou abordagens de pesquisa definem saberes dentro de
determinado escopo teórico. Uma análise das diferentes tipologias de saberes docentes sintetizadas
por Langhi (2009), permite observar que as habilidades didáticas podem ser entendidas como um
subconjunto específico de saberes docentes que Gauthier et al (1998), por exemplo, chama de
saberes da ação pedagógica e Shulman (1987) de conhecimentos pedagógicos (gerais e de
conteúdo). Ou seja, a capacidade de executar com sucesso determinadas tarefas didáticas vinculadas
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a determinadas concepções de ensino. Isso leva a admitir que professores, digamos, construtivistas
e comportamentalistas, embora tenham que aprender certas habilidades didáticas comuns, também
devem aprender/dominar habilidades didáticas típicas de cada um dos dois modelos docentes.
Como poderá ser visto nos resultados desse trabalho, há um grande número de pesquisas
sobre saberes docentes, com diferentes objetos de análise e referencial teórico que tem sido objeto
de discussão e referência para diversas políticas e estratégias de formação de professores. Mas isso
não acontece a respeito das diferentes habilidades didáticas. Essa constatação foi uma das
motivações que nos levou a tentar mostrar o status de pesquisas sobre habilidades didáticas no
Brasil e contrastá-lo com o panorama de pesquisas sobre este tema realizadas em outros países.
METODOLOGIA
Ferramentas de busca bibliográfica foram utilizadas para mapear os termos: habilidades
didáticas, habilidades docentes, competências docentes, competências didáticas, habilidades de
ensino e saberes docentes (em português); habilidades de enseñanza, habilidades docentes,
competencias docentes e competencias didácticas (em espanhol) e teaching skills, science teaching
skills, science teaching competence (em inglês) em documentos disponíveis e passíveis de buscas
por palavras-chave no Google acadêmico, anais do ENDIPE e anais do ENPEC.
Os artigos e resumos do ENPEC disponíveis online foram explorados através da ferramenta
de pesquisa avançada do Google (Google Advanced Search). Todos os anais disponíveis desse
evento

foram

analisados

por

meio

da

pesquisa

por

“frase

exata”

nas

URL:

http://abrapecnet.org.br/atas_enpec/ e http://abrapecnet.org.br/enpec/, onde estão as pastas com os
arquivos dos anais do evento.
Os

arquivos

digitais

dos

anais

dos

ENDIPE

foram

baixados

da

URL:

https://endipe.pro.br/site/eventos-anteriores/ e descompactados em uma pasta de arquivos, em um
computador com o sistema operacional Windows 10. Em seguida, o explorador de arquivos do
sistema operacional foi utilizado para encontrar os respectivos termos alvo que apareciam no
conteúdo dos arquivos do tipo PDF, DOC, DOCX e XML que compunham os referidos anais.
No Google Acadêmico foi utilizado o mecanismo de busca avançada, restringindo a
pesquisa a frases exatas e documentos com data de publicação superior ao ano de 1980.
O ENDIPE e o ENPEC foram escolhidos pela importância e participação de grande
quantidade de pesquisadores das áreas de Educação e Ensino nesses eventos. Para contrastar os
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resultados da análise dos anais desses dois eventos com o restante da produção científica sobre o
assunto, utilizamos o Google Acadêmico que abrange uma grande quantidade de artigos de revistas,
anais de eventos, teses e dissertações em diferentes idiomas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tabela 1. Ocorrências de obras por palavras-chave, fonte e idioma
Google Acadêmico

ENDIPE

ENPEC

Português

Título

habilidades didáticas

2

831

0

4

0

4

habilidades docentes

1

1.100

0

0

0

7

habilidades de ensino

6

1.240

0

1

1

15

competências didáticas

7

503

0

1

0

2

competências docentes

156

3.080

0

14

0

18

Saberes docentes

1.520

16.800

10

849

12

299

teaching skills

3.640

163.000

0

0

0

10

science teaching skills

17

395

0

0

0

0

science teaching competence

7

83

0

0

0

0

habilidades de enseñanza

8

1.590

0

0

0

1

habilidades docentes

132

3.480

0

0

0

0

competencias didácticas

104

3.690

0

0

0

0

competencias docentes

1.490

13.100

0

0

0

0

Conteúdo Título

Conteúdo

Título Conteúdo

Inglês

Espanhol

Os resultados da busca no Google Acadêmico mostram que embora os termos "habilidades
didáticas", "habilidades docentes", "competências docentes", "competências didáticas" e
"habilidades didáticas” sejam utilizadas com uma razoável frequência no corpo dos artigos e
trabalhos em língua portuguesa – indexados no Google Scholar e publicados após 1980 – o número
de trabalho de pesquisa que cujos objetos de análise se referem especificamente a esses termos
(onde tais termos aparecem no título da obra) ainda é reduzido. Mesmo os 156 trabalhos cujo título
inclui o termo "competências docentes" ainda apresenta uma frequência bem menor que as 1520
obras cujo título contém o termo "saberes docentes" (ver tabela 1).
Essa baixa ocorrência de trabalhos sobre habilidades e competências didáticas em língua
portuguesa se acentua ainda mais nos trabalhos apresentados no ENDIPE e ENPEC. Mesmo que o
termo “competências docentes” apareça no corpo de 18 trabalhos, nenhum desses trabalhos contém
o referido termo no título.
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Por outro lado, como era de se esperar, o termo “saberes docentes” aparece em uma
quantidade bem maior de obras acadêmicas (em 1520 títulos e no corpo do texto 16.800 obras).
Curiosamente, embora apareça no corpo do texto de 849 e 299 artigos do ENDIPE e ENPEC,
respectivamente, só aparece em 22 títulos de trabalhos apresentados nos anais desses eventos (12 no
ENDIPE e 10 no ENPEC).
Gráfico 1. variação da quantidade de ocorrências no Google Acadêmico, cujos títulos contém o termo “teaching skills”

Enquanto isso, termos relacionados à habilidades de professores aparecem em quantidade
relativamente pequena na literatura acadêmica de língua portuguesa indexada no Google
Acadêmico, o termo “teaching skills” – equivalentemente em inglês a habilidades didáticas,
docentes e de ensino – aparece no título de uma quantidade muito mais significativa de artigos
(2.620) e mais ainda no corpo do textos de artigos acadêmicos (107.000).
O gráfico 1 mostra o gradativo aumento da quantidade de pesquisas onde o termo “teaching
skills” aparece no título, ou seja, provavelmente como objeto de pesquisa empírica e/ou análise
teórica.
Em língua espanhola também há uma quantidade relativamente maior de pesquisas onde
termos habilidades de enseñanza, habilidades docentes, competencias didácticas e competencias
docentes – que equivalem aos termos pesquisados em língua portuguesa – aparecem na busca do
Google Acadêmico. Embora o termo habilidade de ensenanza tenha apresentado um menor número
de ocorrências no título das obras (apenas 8), todos os demais termos correlatos apresentaram um
número de ocorrência no título bem maior que seus correlatos em língua portuguesa (132
ocorrências para habilidades docentes, 104 para competencias didácticas e 1.490 para competencias
docentes).
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CONCLUSÕES
Os resultados demonstram que embora a quantidade de ocorrência do termo habilidades
didáticas e constructos correlatos em pesquisas publicadas em língua portuguesa ainda seja
incipiente, há indícios que muitas pesquisas sobre tais objetos realizadas em outros países do mundo
e o interesse no tema, refletido na quantidade de pesquisas publicadas especificamente sobre o
assunto, vem crescendo.
Dada a importância do objeto de estudo, a grande quantidade de pesquisas produzidas sobre
o assunto em outros países e a baixa quantidade de pesquisas correlatas produzidas no Brasil,
parece pertinente desenvolver estudos de caracterização, identificação e peculiaridades contextuais
de diferentes habilidades docentes bem como sobre eventuais correlações dessas habilidades com
conhecimentos, concepções e/ou habilidades de outra natureza apresentadas por professores de
diferentes disciplinas e níveis de ensino.
Reconhecer a importância dessas habilidades, mapear e categorizá-las em esquemas teóricos
coerentes e investigar eventuais correlações delas com outros objetos de pesquisa educacional pode
ser bastante frutífero tanto para professores quanto para decisores de políticas públicas. Pois, uma
vez que apropriadamente descritas e caracterizadas poderão se configurar em metas de
aprendizagem em cursos de formação de professores e assim, quem sabe, ajudar a mitigar alguns
problemas de formação inicial e continuada de professores.
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Resumo
Este trabalho é uma pesquisa do tipo bibliométrica que procurou investigar o que tem sido publicado
sobre habilidades didáticas no Brasil e no mundo e se vale a pena investigar sobre esse assunto no
contexto brasileiro? Para isso, ferramentas de busca bibliográfica foram utilizadas para mapear a
ocorrência de termos (em português, inglês e espanhol) relacionados à habilidades didáticas, em
documentos disponíveis e passíveis de buscas informatizadas por palavras-chave no Google acadêmico,
anais do ENDIPE e anais do ENPEC. Tais eventos foram escolhidos pela importância e participação
de grande quantidade de pesquisadores das áreas de Educação e Ensino. Para contrastar os resultados
da análise dos anais desses dois eventos com o restante da produção científica sobre o assunto,
utilizamos o Google Acadêmico que abrange uma grande quantidade de artigos de revistas, anais de
eventos, teses e dissertações em diferentes idiomas. Os resultados obtidos demonstram que embora a
quantidade de pesquisas sobre habilidades didáticas e constructos correlatos publicados em língua
portuguesa ainda seja incipiente, há muitas pesquisas a respeito em outros países e um bom interesse no
tema, refletido na crescente quantidade de pesquisas publicadas especificamente sobre o assunto, em
inglês e espanhol. Dada a importância do objeto de estudo, a grande quantidade de pesquisas
produzidas sobre o assunto em outros países e a baixa quantidade de pesquisas sobre o tema publicadas
no Brasil, parece pertinente desenvolver pesquisas de caracterização, identificação e peculiaridades
contextuais de diferentes habilidades docentes, bem como sobre eventuais correlações dessas
habilidades com conhecimentos, concepções e/ou habilidades de outra natureza apresentadas por
professores de diferentes disciplinas e níveis de ensino.
Palavras-chave: habilidades didáticas; formação de professores; bibliometria.
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INTRODUÇÃO
A temática estágio supervisionado na formação de professores vem ganhando destaque nas
pesquisas, debates e eventos relacionados a educação ao longo do tempo (CASOTTE, 2016). Por
isso, as práticas realizadas nas disciplinas curriculares de estágio supervisionado têm sido
investigadas a fim de compreender e analisar os conceitos de formação inicial e/ou continuada, a
relação teoria-prática, a relação colaborativa entre a escola básica e a universidade, além das
contribuições para a consolidação das práticas curriculares docentes. Segundo o Artigo 1° da
resolução de n° 75/2010 o estágio supervisionado é uma disciplina considerada obrigatória nos
currículos dos Cursos de Licenciatura do campus Goiabeiras da Universidade Federal do Espirito
Santo (UFES).
Art. 1º. Os Estágios Supervisionados Curriculares constituem-se em disciplinas
obrigatórias distribuídas a partir da segunda metade dos Cursos de Licenciatura
do Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES),
conforme carga horária estabelecida pelos seus respectivos Projetos Pedagógicos.

Além disso, de acordo com o Artigo 1° da resolução de n° 74/2010 que institui e
regulamenta o estágio supervisionado curricular nos cursos de graduação da UFES, o estágio é:
Art. 1º. [...] o momento de aprendizagem e um componente curricular integrante dos
Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) de Graduação da Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES), de natureza articuladora entre ensino, pesquisa e extensão,
objetivando capacitar o graduando para ação-reflexão-ação.

Neste contexto, é possível compreender o estágio como meio de aperfeiçoamento das
experiências no ambiente escolar, criando possibilidades na formação docente a partir de vivências
que investigará os conhecimentos e proporcionará uma visão crítica acerca dos conteúdos. Portanto,
o estágio tem o papel de possibilitar com base nas experiências uma reflexão crítica sobre o espaço
da escola e as situações que perpassam neste ambiente de ensino, tendo em vista em formar um
professor que reflete e indaga a sua própria prática (NASCIMENTO; NUNES; VENTORIM;
SANTOS; 2012).
Ao considerar essa discussão, essa pesquisa tem como objetivo conhecer e analisar a
produção acadêmica em eventos que abordam práticas colaborativas no Estágio Supervisionado.
Elegemos, para esse investimento, os Anais do Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino
(Endipe) por reconhecermos a relevância do evento para a formação inicial e continuada de
professores/as. Em sua 20ª edição, suas reuniões têm reunido professores/as e pesquisadores/as da
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educação básica e superior há 40 anos, com consolidada reputação quanto a profundida dos
trabalhos selecionados. Assim, esse trabalho soma-se também ao investimento recorrente do nosso
grupo de pesquisa em participar, discutir e analisar a ressonância da discussão do estágio
supervisionado e da contribuição do Endipe para nossos processos formativos e colaborativos
interinstitucionais.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No contexto da formação de professores, Ghedin e Almeida (2008, p. 2) compreendem o ato
de ensinar como [...] dar-lhes condições de existência, que significa fazer a experiência da
passagem do vivido em conhecimento que sustenta um modo próprio de estar no mundo. Já para
Nóvoa (1992):
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de
técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e
de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante
investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência.

Vale salientar que a formação técnica também é essencial, mas é necessário repensá-la para
construir o que o autor chama de identidade pessoal. Com isso, os conhecimentos adquiridos em
toda jornada acadêmica, devem servir como ponte para a construção da identidade profissional e
não como uma regra a seguir, tendo em vista um campo de atuação diverso, com cultura e pessoas
possas diversas, exigindo do docente um olhar reflexivo para repensar e reconstruir suas práticas.
[...] impossível separar o eu profissional do eu pessoal. A identidade não é um
produto, não é um dado adquirido, é um lugar de lutas e conflitos, um espaço de
construção de ser e estar na profissão. A construção da identidade passa pela
construção da história pessoal e profissional e precisa de tempo para refazer
concepções, acomodar inovações, assimilar mudanças” (NÓVOA, 1992, p.17), (p.77).

Considerando essa formação mais reflexiva, o estágio se torna um espaço propício para a
construção dessa identidade, já que por meio dele, o aluno em formação tem a oportunidade de
adquirir experiências no seu campo de atuação antes de se formar, possibilitando uma reflexão
crítica a respeito das questões e situações que perpassam esse ambiente. Dessa forma, o estágio
supervisionado possibilita a formação de um professor que reflete e indaga a sua própria prática,
pois antecipa uma realidade e obriga ao aluno desde sua graduação vivenciar as demandas que a
escola e seus alunos exigem. De acordo com Pimenta e Lima (2011, p. 88), “[...] o estágio é um
campo de conhecimento formativo dos futuros professores e integrante de todo o projeto
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curricular”. E como componente obrigatório no currículo dos cursos de formação de professores, o
estágio:
[...] prepara para o exercício de uma profissão. Essa preparação é uma atividade
teórica, ou seja, uma atividade cognoscitiva (conhecer) e teleológica (estabelecer
finalidades; antecipar idealmente uma realidade que ainda não existe e que se quer que
exista) (PIMENTA, 2006, p. 183).

Entretanto, o que muitas vezes acontece durante o primeiro contato dos alunos com a escola,
é a avaliação do trabalho dos professores regentes das escolas-campo com a intenção de “consertar
práticas equivocadas”, no entanto, compreendem de forma errada esse processo de desenvolvimento
de um senso crítico e reflexivo. É importante deixar claro que esse não é o papel do estágio
supervisionado, ele não tem a intenção de levantar erros, mas sim, colocar todas as diferentes
formas de práticas em análise. Para, dessa forma, possibilitar uma melhor compreensão, ampliando
o campo de visão dos alunos em relação a determinadas situações recorrentes no campo escolar.
O Estágio Supervisionado, portanto, apresenta-se não em caráter restrito de “modelar”
e/ou “consertar” supostas práticas equivocadas, mas com o intuito de [...] colocar em
análise os diferentes modos de fazer a Educação Física escolar (VENTORIM et al.,
2011, p. 47).

Além disso, a relação entre a Universidade e a escola de educação básica passa a ter uma
importante relação de colaboração, na qual duas instituições possuem metas comuns a fim de
compartilha-los, estabelecendo intenções e objetivos. Ou seja, o estágio supervisionado tem um
papel fundamental não apenas na formação inicial, mas também na formação continuada, já que
contribui para ambas partes, na expansão de conhecimentos, procedimentos didáticos, conteúdos e
metodologias que são constantemente potencializados pelo estágio supervisionado (NUNES;
VICENTE; VENTORIM, 2018. p. 7).
Dessa forma, compreendemos que o Estágio Supervisionado é onde o futuro professor tem o
primeiro contato com o seu campo de atuação, tendo a oportunidade de aprender e a construir uma
identidade como profissional, e por isso, tem sido alvo de diversas discursões.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Ao analisar a composição da problemática do estágio supervisionado na formação docente, é
fundamental a elaboração de caminhos a partir de textos e estudos já produzidos, considerando
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dados referentes a formação de professores, uma vez que, conforme Bloch (2001, p. 60), “[...]
nunca se explica plenamente um fenômeno histórico fora do estudo de seu momento”.
Portanto, como metodologia utilizamos a pesquisa documental bibliográfica, no que se
refere a uma análise de documentos como fonte de informações. Segundo Ludke e André (1986), tal
análise: “[...] pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja
completando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema
ou problema” (p.38). Já para Ferreira (2002, p.257), as pesquisas de caráter bibliográfico
compartilham o objetivo de:
[...] mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do
conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e
privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições têm
sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em
periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários.

Para compor o corpus de análise de documento, utilizamos os textos em formato de painéis,
publicados no Endipe. Em um primeiro momento, realizamos um mapeamento num recorte
temporal entre os anos de 2000 à 2012, tomando como referência a dissertação de Mestrado em
Educação de Casotte (2016), que investigou a produção acadêmica do Estágio Supervisionado nesse
período. A partir desse mapeamento, selecionamos 29 artigos. Somaram-se a esses trabalhos outros
textos publicados pelo nosso núcleo nesse evento, no período entre os anos 2016 e 2018. Assim,
somam-se outros 6 artigos, o que totaliza um corpus documental de 35 trabalhos.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Iniciamos essa análise com uma reflexão sobre a contribuição das práticas colaborativas no
fortalecimento da profissão docente, assim, ao analisarmos os diferentes textos sobre estágio
supervisionado na formação de professores, identificamos alguns apontamentos nas temáticas que
marcam o contexto do estágio, como um contínuo conhecimento. Portanto, neste mapeamento
foram selecionados 4 painéis com 12 artigos e outros 23 artigos desvinculados entre si, o que
totalizam 35 trabalhos. Ao considerar os textos mapeados, nesta sessão elegemos duas discussões
mais expressivas presentes nesses artigos que mantem conexão com a temática do nosso trabalho,
quais sejam: Estágio Supervisionado e Relações colaborativas interinstitucionais.
A respeito da primeira temática, Estágio Supervisionado, observamos que o estágio pode-se
apresentar por múltiplas facetas e diversos conceitos que compõe as discussões no campo da
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formação de professores. Para Pimenta e Lima (2004): “[...] o estágio é visto como campo de
conhecimento e como atividade teórica instrumentalizadora da prática.” Deste modo, é possível
compreender que o Estágio Supervisionado se constitui como um campo de conhecimentos e de
experiências formativas para os futuros professores.
O tempo de estágio supervisionado, é visto como de grande valia na formação docente seja
ela inicial e/ou continuada, principalmente quando diz respeito à reflexão sobre o modo de pensar a
teoria e a prática de forma mais sistematizada e elaborada no processo de ensino aprendizado. É o
momento em que o professor coloca a prova seus conhecimentos adquiridos, possibilitando atingir
objetivos por meio da problematização, reflexão e pesquisa, a fim de promover uma construção ou
um aperfeiçoamento da identidade do professor. No contexto do campo do estágio, tal análise
compreende o estágio:
[...] como campo de conhecimentos e eixo curricular central nos cursos de formação
de professores, o que possibilita trabalhar aspectos indispensáveis à construção da
identidade, dos saberes e das posturas específicas do exercício profissional docente
(PIMENTA; LIMA, 2004).

Porém, para Pimenta e Lima (2004):
[...] revelam que os Estágios podem se constituir num espaço de reflexão de suas
práticas, ressignificação de identidade e de saberes, além de produção de
conhecimentos por parte dos sujeitos envolvidos, o que poderia indicar a articulação
entre formação inicial e continuada no cotidiano escolar.

Assim, no âmbito das Relações colaborativas, o estágio supervisionado é entre todas as
outras possibilidades formativas, o meio de entrada dos futuros docentes, um local favorecido para
aproximar o futuro professor ao seu consequentemente futuro campo de exercício profissional, mas
é também o ambiente privilegiado de execução da formação continuada dos docentes que atuam na
profissão (NUNES; VICENTE; VENTORIM; 2018).
É importante destacar, o estágio como meio de comunicação fundamental entre a
universidade e a escola, na qual demonstra propiciar momentos de investigação das práticas no
diálogo com as discussões que perpassam o campo da educação. Segundo Nunes e Ventorim
(2014): “Portanto, o estágio como formação contínua tem o significado de rever práticas, construir
conhecimentos, baseado em análise das teorias, a fim de buscar uma educação de qualidade”.
Além disso, o estágio supervisionado colaborativo “[...] é pautado em relações de
coparticipação, diálogo e colaboração” (AROEIRA, 2016, p.10). Paralelamente a isso, o estágio
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tem um papel importante de provocar a universidade para a necessidade de aproximação com as
escolas, buscando uma relação de coparticipação nos processos conjuntos entre discentes,
pesquisadores e professores da escola, a fim de analisar o papel professor (NUNES; VENTORIM;
2014). Neste contexto, para Aroeira (2016), o estágio colaborativo pode contribuir para a produção
coletiva de saberes, incentivar a reflexão, a interação entre a universidade e escola, e a busca de
conhecimentos que poderão produzir outros modos inovadores de intervenção.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos tensionamentos aqui discutidos, entendemos o Estágio Supervisionado como
um campo de experiências docentes e trocas de saberes. Destacando, a contribuição das práticas
colaborativas interinstitucionais como uma forma de fortalecer a profissão docente, especialmente
considerando o contexto de permanentes ataques sofridos pela educação atualmente. Reconhecendo
com isso, a forte implicação dessas construções de parcerias para a formação inicial e continuada de
professores.
Portanto, as instituições formadoras necessitam voltar-se a essas ações, criando projetos
pedagógicos com o intuito de potencializar e ampliar essa aproximação entre escola básica, ensino
superior e pós-graduação. Destacando assim, a relevância de ações de pesquisa, ensino e extensão
que, como o Endipe, cooperam na divulgação e consolidação dessa temática.
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Resumo
O presente texto busca conhecer e analisar a produção acadêmica que aborda práticas colaborativas no
estágio supervisionado em eventos científicos. Como referencial teórico metodológico, utiliza a
pesquisa documental bibliográfica e, como fontes, os artigos publicados nos Anais do Encontro
Nacional de Didática e Práticas de Ensino (Endipe), no período entre os anos 2000 e 2018. O
mapeamento realizado toma como considera a seleção realizada por Casotte (2016) e a amplia,
dedicando-se a 35 artigos. As principais discussões estão centradas na relevância do estágio
supervisionado para a formação inicial de professores/as no que diz respeito aos processos didáticos, às
metodologias de ensino, a formação que toma a escola como centralidade, bem como a consolidação
de suas práticas pedagógicas profissionais. Também indicam a ampliação de conhecimentos e redes de
colaboração nas diferentes demandas escolares, com impacto na formação continuada dos/as
professores/as das escolas-campo de estágio supervisionado e dos/as professores/as das disciplinas. O
estágio Supervisionado e as relações colaborativas que são construídas entre a universidade e as escolascampo, trazem consigo uma troca de experiências e a partilha de saberes que consolidam espaços de
formação mútua (NÓVOA, 1992). Tem como contribuição possibilitar uma reflexão crítica sobre o
espaço da escola e as situações que o perpassam, com base nas experiências vividas neste ambiente de
ensino, tendo em vista formar professores/as que invistam na reflexão, avaliação e pesquisa de sua
prática pedagógica. Como resultados, destaca a contribuição das práticas colaborativas
interinstitucionais para fortalecer a profissão docente, especialmente considerando o contexto de
permanentes ataques sofridos pela educação atualmente. Destaca, ainda, a relevância do evento para a
divulgação e consolidação dessa temática de investimentos em ensino, pesquisa e extensão
universitárias.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado; Práticas colaborativas; Formação docente.
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INTRODUÇÃO
A revisão realizada nesta investigação perfaz um recorte temporal de uma década, de 2008 a
2019 e faz parte de um processo coletivo, continuado e de busca, que exige a compreensão da
multiplicidade e pluralidade de entendimentos sobre a Alfabetização e o Letramento, especialmente
da Alfabetização/Letramento Científico a partir das investigações desenvolvidas em nível de pósgraduação.
O período de 2008 a 2019 é marcado pela execução de políticas públicas nacionais voltadas
a alfabetização no Brasil, como o PNAIC (Programa de Alfabetização da Idade Certa) e o
Proletramento, imp1qq’’r’rr4ulsionadas por mudanças que ocorreram desde a Constituição Federal
de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), mas que só vem se
efetivando quase duas décadas depois. Também observamos a crescente discussão entre processos
de Alfabetização Científica como em Sasseron (2008) que propõe indicadores de alfabetização
científica nos anos iniciais do Ensino Fundamental e de processos de Letramento Científico como
nos trabalhos de Santos (2007), o qual enfatiza a função social da ciência. Teixeira (2013) também
discute sobre a alfabetização científica e estabelece vínculos entre a alfabetização científica e a
alfabetização na própria língua.
Partimos do objetivo de observar como as relações entre alfabetização/letramento científico
e letramento na língua materna vêm sendo compreendidas nos trabalhos publicados em nível de
pós-graduação strictu senso no Brasil (teses e dissertações). Consideramos desse modo, a seguinte
questão: o que expressam os trabalhos publicados no catálogo de teses e dissertações da
Coordenação

de

Aperfeiçoamento

Pessoal

(CAPES)

sobre

as

relações

entre

alfabetização/letramento científico e letramento em língua materna na Educação em Ciências?
REFERENCIAL TEÓRICO
O conceito de “letramento científico” tem sido amplamente difundido nas pesquisas que
envolvem o ensino de Ciências e surge como alternativa ao conceito de “alfabetização científica”.
Tanto o “letramento científico” quanto a “alfabetização científica” buscam responder aos propósitos
da educação científica e aos objetivos que a norteiam (MAMEDE; ZIMMERMANN, 2005).
Corroboramos com a ideia de Mamede e Zimmermann (2005), Santos (2007) e Cunha
(2018) quanto às diferenças fundamentais entre esses termos, especialmente, quando olhamos para
o uso desses termos na sua origem e por meio dos estudos da linguística. Diante das ideias de
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Soares (2009), podemos observar que a alfabetização está relacionada ao desenvolvimento de
habilidades individuais de aquisição da leitura e da escrita, enquanto que o letramento é uma forma
de fazer o uso social da leitura e da escrita em diferentes contextos e condições.
Dessa forma, o letramento científico busca enfatizar a função social da educação científica,
contrapondo-se ao reducionismo da alfabetização escolar. Estaria relacionado o uso do
conhecimento científico e tecnológico, num determinado contexto social e histórico (MAMEDE;
ZIMMERMANN, 2005; SANTOS, 2007).
No sentido do letramento científico, pensar num ensino contextualizado é fundamental e
esse processo envolve o uso da leitura e da escrita em práticas sociais das mesmas (ULHÔA;
GONTIJO; MOURA, 2008). Por isso, o letramento científico está atrelado com a alfabetização na
própria língua (TEIXEIRA, 2013).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico e faz parte de uma pesquisa de doutoramento
sobre o Letramento Científico no ensino de Ciências. Para o levantamento dos trabalhos foram
realizadas buscas simples e avançadas no catálogo de teses e dissertações da CAPES, utilizando
como filtro a Área de Concentração em Educação em Ciências, entre o dia 29 de outubro e 01 de
dezembro de 2019, encontrando 575 produções presentes nos Programas de Pós-Graduação da área
de Educação em Ciências no Brasil, em sua maioria voltada para diferentes objetos de estudo da
pesquisa da Educação em Ciências, porém poucos trazendo a relação acima mencionada. Do total
de arquivos encontrados, foram identificados apenas três – uma tese (ABRÃO, 2015) e duas
dissertações (MIRANDA, 2016; CASTRO, 2016) - de interesse para esta investigação por envolver
no título, palavras-chaves e/ou resumo alguma relação entre Alfabetização/Letramento e
Alfabetização Científica/Letramento Científico, considerando também a presença dos termos
“Leitura” e “Escrita”.
ANÁLISE DAS RELAÇÕES ENTRE ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO CIENTÍFICO E
LETRAMENTO EM LÍNGUA MATERNA
Antes de iniciarmos discussão sobre os três trabalhos analisados, consideramos destacar a
quantidade pouco expressiva de trabalhos publicados no catálogo de teses e dissertações da CAPES
sobre a relação entre letramento científico e letramento em língua materna. Consideramos essa
quantidade pouco expressiva diante da defesa pelo caráter alfabetizador do ensino de Ciências e da
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potencialidade em tratar a educação científica de forma interdisciplinar, proporcionando aos
estudantes fazer o uso social da leitura e da escrita, com as contribuições do conhecimento
científico.
O trabalho “A construção da linguagem escrita por crianças por meio do uso de tecnologias
tangíveis” de Ruhena Kelber Abrão foi apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Educação
em Ciências: química da vida e saúde, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2015 e
defende a tese de que as tecnologias tangíveis se enquadram na categoria expressiva, em que o
sujeito cria representações externas a um objeto, interagindo com ele, porém pensando não sobre
ele, mas com ele, uma vez que, para compreender, pouco a pouco a criança passa a realizar
agrupamentos mentais, expressando seus pensamentos e ideias. São experiências possíveis de
acontecer em espaços projetados diferentes dos espaços tradicionais de ensino, pois a estrutura é
mais flexível, constituindo um ambiente no qual os recursos didáticos tradicionais coexistem com
as tecnologias e o uso de ambos favorece o desenvolvimento da linguagem escrita e da
alfabetização científica.
O estudo partiu do problema da desvinculação entre o uso da informática dos processos de
aprendizagem nas escolas e teve como objetivo analisar os impactos das Novas Tecnologias,
chamadas de interfaces tangíveis, nas situações didáticas cotidianas. Como metodologia ela usa o
Estudo de Caso em observações de espaços das salas de aula de turmas nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, entre 2013 a 2015, em uma escola particular católica.
Compondo a base teórica do estudo são utilizados referencias para tratar do surgimento da
informática educativa em nosso país; considerações sobre cognição e aprendizagem no espaço da
tecnologia, e; as concepções de letramento Soares (2009) e de alfabetização científica expressa
como o uso social do conhecimento científico, apoiado em Áticco Chassot (2014).
A tese busca estabelecer relações entre a aquisição da linguagem escrita em textos
convencionais e aqueles em hipertextos, assim como compreender como se estrutura a alfabetização
científica e digital nesses espaços, porém não faz uma relação clara entre os processos de
Alfabetização/Letramento e Alfabetização Científica/Letramento Científico. O que dirige os dois
processos, de forma separada, são as tecnologias tangíveis.
A dissertação de Silvana Aparecida de Almeida Miranda apresentada na Universidade
Federal de Santa Cruz em 2016, intitulada “A Alfabetização Científica nos Livros de Literatura
Infantil da região sul da Bahia: possíveis articulações e potencialidades” traz o olhar do processo de
Alfabetização Científica sob a ótica do processo de alfabetização associada à ideia de letramento e
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objetivo do ensino de ciências. Assim, tem como objetivo analisar os textos literários e as
potencialidades para promoção da AC, tomando como objeto de investigação o Livro de Literatura
Infantil da região sul da Bahia, atentando aos prováveis potenciais das obras. Os resultados
mostraram que existem inúmeras possibilidades de trabalho com livros infantis, podendo esses,
auxiliar na promoção Alfabetização Científica.
Para consecução do estudo buscou-se os referenciais teóricos da Alfabetização Científica de
Chassot (2003) e de letramento Soares (2009). O trabalho também faz referencias a documentos
oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais, perfazendo um dialogo com as ações do
PNAIC.
Apesar de trazer contribuições teóricas dos processos de Alfabetização em seu sentido
amplo, o trabalho não aprofunda ou problematiza os possíveis conceitos de Alfabetização
Científica/Letramento Científico e as relações entre a Alfabetização na língua materna e o
Letramento Científico.
Nesse contexto, a dissertação de Valdeni Libório de Castro, com título de “Alfabetização
científica: o ensino da leitura e da escrita em uma escola de tempo integral em Manaus/AM”,
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências na Amazônia, em 2016, foi
a que mais contribuiu para um olhar cuidadoso do objeto de estudo desta investigação, pois ela traz
contribuições teóricas e empíricas acerca relações do ensino da leitura e escrita e a alfabetização
científica, a partir do problema observado pelo pesquisador na sua ação docente de que a leitura e
escrita eram um dos grandes desafios encontrados no desenvolvimento das atividades escolares,
inclusive, comprometendo os processos de Alfabetização Científica.
O objetivo do trabalho foi analisar no ensino da leitura e escrita o processo de alfabetização
científica, tendo como pressuposto a necessidade de sua construção a partir dos anos iniciais, por
meio de um ensino que possibilite aos estudantes instrumentos capazes de desenvolver elementos
para a leitura de mundo, tendo como aportes teóricos de Soares (2009) e Kleiman (1995) para
discutir letramento e alfabetização e Chassot (2003) e Sasseron e Carvalho (2011) para a
alfabetização científica.
Para a identificação dos autores utilizados na fundamentação teórica do trabalho, Castro
(2016) procedeu a uma boa revisão de literatura, no período de 2006 a 2016, buscando nos bancos
de dados das universidades teses e dissertações de mestrado, pesquisas sobre Alfabetização
Científica nos anos iniciais. Apesar de não ter encontrado estudos com o título de alfabetização
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científica e processos de leitura e escrita, identificou pesquisas nas regiões Norte, Nordeste e
Sudeste, as quais abordam a temática alfabetização científica sob diferentes perspectivas.
A metodologia foi de pesquisa qualitativa e o local de pesquisa foi uma escola pública da
cidade de Manaus. Os sujeitos da pesquisa foram à pedagoga da escola, a professora e 29 estudantes
de uma turma do 5º do Ensino Fundamental.

Os instrumentos de coleta de dados foram à

observação participante, a entrevista e a realização de três atividades com os educandos.
Os resultados da pesquisa estão embasados nas concepções de leitura e escrita da pedagoga
e da professora da escola, a qual vai ao encontro do conceito de letramento como prática social,
sendo o trabalho destas voltado ao uso de gêneros textuais, numa perspectiva dialógica. Assim, a
pesquisa mostrou a existência de indicadores de alfabetização científica, desenvolvidos durante o
processo de ensino da leitura e escrita que possibilitam assim afirmar que a alfabetização científica
está em construção na turma pesquisada.
CONSIDERAÇÕES
A busca de dados no catálogo de teses e dissertações da CAPES mostrou que a relação entre
Alfabetização/Letramento e Alfabetização Científica/Letramento Científico é uma temática de
interesse recente dos pesquisadores na área de concentração em Educação em Ciências e as poucas
pesquisas realizadas ainda são restritas aos anos iniciais do Ensino Fundamental, corroborando com
a importância do desenvolvimento de investigações sobre a temática em outros níveis de ensino e
no processo de formação inicial e continuada de professores.
O levantamento aqui realizado contribuiu para ampliar o olhar das pesquisas strictusenso,
desenvolvidas nos programas de pós-graduação brasileiros, destacando o trabalho de Castro (2016),
o qual apresenta o conceito de alfabetização científica ligado aos processos de leitura e da escrita e
de utilização de diferentes gêneros textuais.
Considerando o conhecimento já produzido, ratificamos a importância de ampliar as
investigações

sobre

as

relações

entre

Alfabetização/Letramento

e

Alfabetização

Científica/Letramento Científico, considerando a atualidade do tema e a busca de respostas às
demandas sociais como aquelas presentes em outros níveis e modalidades de ensino e nos processos
de formação de professores.
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Resumo
O presente trabalho tem por objetivo analisar os trabalhos publicados no catálogo de teses e
dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal (CAPES), fazendo o recorte temporal de
uma década, buscando relações entre alfabetização/letramento científico e o letramento em língua
materna. Parte do pressuposto de que no sentido do letramento científico, pensar num ensino
contextualizado é fundamental e esse processo envolve o uso da leitura e da escrita em práticas sociais
das mesmas e por isso, o letramento científico está atrelado com a alfabetização na própria língua. Por
meio desse pressuposto, amplia-se a ideia caráter alfabetizador do ensino de Ciências e da
potencialidade em tratar a educação científica de forma interdisciplinar, proporcionando aos estudantes
fazer o uso social da leitura e da escrita, com as contribuições do conhecimento científico. Trata-se de
uma pesquisa qualitativa, do tipo bibliográfico. Os dados foram obtidos em consulta catálogo de teses e
dissertações da CAPES, utilizando como filtro a Área de Concentração em Educação em Ciências.
Foram encontradas 575 produções presentes nos Programas de Pós-Graduação da área de Educação
em Ciências no Brasil, porém, apenas três de interesse para esta investigação – uma tese e duas
dissertações - por envolver no título, palavras-chaves e/ou resumo alguma relação entre
Alfabetização/Letramento e Alfabetização Científica/Letramento Científico, considerando também a
presença dos termos “Leitura” e “Escrita”. Na análise dos trabalhos foi observado que apenas um
apresenta o conceito de alfabetização científica ligado aos processos de domínio de leitura e da escrita e
de utilização de diferentes gêneros textuais. Destaca-se o baixo número de trabalhos publicados e a
importância de ampliar as investigações sobre as relações entre Letramento e Alfabetização
Científica/Letramento Científico, considerando a atualidade do tema e a busca de respostas às
demandas sociais de letramento das pessoas.
Palavras-chave: Ensino de Ciências; Letramento Científico; Alfabetização Científica; Letramento em
Língua Materna.
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INTRODUÇÃO
O encontro com o objeto de pesquisa direciona a diversas exigências entre as quais podemos
destacar a necessidade de ampliar os conhecimentos sobre conceitos que estão direto ou
indiretamente relacionados ao objeto, nestes termos, compreendemos esta como uma etapa
determinante para melhor entender o contexto no qual o objeto encontra-se situado.
Com a finalidade de conhecer e aprofundar as discussões teóricas que envolvem nosso
objeto de pesquisa doutoral sistematizamos um levantamento bibliográfico sobre o professor
bacharel que denominamos de “estado da questão”.
De acordo com a concepção de Nóbrega-Therrien; Therrien (2013, p. 7) o “estado da
questão” tem como finalidade “levar o pesquisador a registrar, a partir de um rigoroso
levantamento bibliográfico, como se encontra o tema ou o objeto de sua investigação no estado
atual da ciência ao seu alcance”.
É um momento fundamental, considerando a etapa em que nos encontramos que é de
sistematização da proposta de pesquisa. Esta tarefa contribui para definição do objeto específico da
investigação, dos objetivos da pesquisa, ou seja, da delimitação do problema específico de pesquisa.
Tendo em vista o esclarecimento de nossa posição de pesquisadoras sobre o objeto de estudo
de tese nos propomos a investigar e refletir sobre os saberes necessários à docência no ensino
superior porque nosso objeto de pesquisa, as experiências do professor bacharel, encontra-se
delimitado ao contexto da atuação desse profissional à educação superior, mais precisamente à
formação de professores que irão atuar na educação básica.
Iniciamos a pesquisa sobre o estado da questão pelas bases de dados escolhidas, tendo como
pontos de partida, a saber: (1) Banco de Teses e Dissertações da CAPES, (2) Biblioteca Digital de
Teses e Dissertações – BDTD, (3) O Portal de Periódicos da CAPES; e (4) Os eventos da ANPED Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, em 36 reuniões que trazem o GT
– 08: Formação de Professores.
Para a presente produção apresentamos os dados encontrados, e até o momento analisados,
tendo como base de dados o Banco de Teses e Dissertações da CAPES que referenciam
especificamente o que existe em publicações ou estudos relacionados aos saberes da experiência do
professor bacharel.
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A estrutura da produção contextualiza as bases conceituais da docência no ensino superior
considerando os saberes necessários à docência nesta etapa da educação, faz uma breve reflexão
sobre a experiência e o sujeito da experiência. A discussão dos dados da pesquisa sobre o estado da
questão é apresentada no terceiro tópico de discussão seguida das considerações finais.
A DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: SABERES NECESSÁRIOS
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB n. 9.394/96 estabelece que: “[...] a
preparação do professor para o ensino superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente
em programas de mestrado e doutorado” (BRASIL, 1996), porém, sabemos que esta preparação, em
diversas situações, não dá conta para atender as demandas do exercício da docência no ensino
superior.
A docência no nível de ensino superior, mantendo suas singularidades, exige
conhecimentos específicos como o desenvolvimento do planejamento das atividades, o processo de
ensino-aprendizagem, a avaliação de grupos heterogêneos de alunos e outras que nem sempre se
consolidam nos programas de pós-graduação.
Dentre as especificidades de competências e habilidades que o docente que atua no ensino
superior deve desenvolver tem-se a de construir o processo formativo considerando as dimensões de
ensino, pesquisa e extensão de forma articulada. Apesar de vários autores evidenciarem reflexões
sobre os processos formativos do docente do ensino superior (CUNHA 2006a, 2006b, 2009;
LEITE, 1999; VEIGA; CASTANHO, 2000; PIMENTA; ANASTASIOU, 2002; ZABALZA, 2004;
dentre outros) apontando lacunas, limites e possibilidades, ainda é evidente que “a formação do
professor universitário tem sido entendida, por força da tradição e ratificada pela legislação, como
atinente quase que exclusivamente aos saberes do conteúdo de ensino” (CUNHA, 2006a, p. 258).
Assim, reforçando a discussão acerca das habilidades e competências articuladas à formação
para atuação docente no ensino superior Masetto (2002, p. 48) destaca que “as práticas do docente
universitário se vêem afetadas também pelos mesmos paradigmas que, em essência, estão mudando
a produção do conhecimento e recontextualizando o discurso pedagógico que [...] estão produzindo
a universidade atenuada, enfraquecida”.
Diante dessa realidade, o docente no ensino superior deve buscar empreender práticas que
problematizem o contexto social de maneira que o conhecimento produzido se torne mais
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significativo ao estimular o senso crítico e possibilitar respostas efetivas às demandas e
problemáticas pedagógico-sociais ao longo do exercício profissional docente.
Em relação aos professores bacharéis que atuam no ensino superior, é relevante considerar
as lacunas e limitações que permeiam sua formação e que implicam e direcionam, em muitos casos,
para uma atuação numa abordagem tradicional em função do próprio processo formativo. Mesmo
com o predomínio do conjunto de saberes adquiridos na e pela prática docente, saberes que
emergem de experiências acumuladas, em sua trajetória, ao longo dos anos, nem sempre são
suficientes para ultrapassar concepções docentes que impedem uma prática educativa
emancipadora.
Sobre os saberes da experiência na pesquisa de Furtado (2007, p.07), ao analisar como os
professores constroem os saberes da docência, ficou evidenciado que o saber da experiência é
“emergente na prática de ensinar” e, desse modo, é imperativo investigar os professores bacharéis
do IFPI que atuam nas licenciaturas para compreender como vai se construindo e consolidando os
processos de tornar-se professor no ensino superior a partir do desempenho de suas práticas.
EXPERIÊNCIA E O SUJEITO DA EXPERIÊNCIA
Para compreender a experiência no campo da educação e mais precisamente na formação
docente analisamos o significado do conceito de experiência a partir de visões sobre o termo
produzidas e interpretadas em contextos diversos e singulares, mas que possibilitam produções de
sentidos diferentes sobre a experiência, a partir das ideias de Dewey (1971), Heidegger (1987) e
Larrosa (2016).
Mas o que é uma experiência verdadeiramente educativa na visão de Dewey? Iniciamos
explicando que para o referido filósofo nem toda experiência é educativa, ou seja, “Tudo depende
da qualidade da experiência por que se passa.” (DEWEY, 1971, p.16). Assim, torna-se necessário
analisar o que sucede após a experiência, pois uma experiência está totalmente relacionada com as
experiências seguintes, na perspectiva de que a qualidade de uma experiência está relacionada a
possibilidade das experiências seguintes devem fortalecerem uma experiência anterior.
O conceito de experiência em Heidegger (1987) se aproxima da concepção de Larrosa
(2016) ao explicar que fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, “[...] nos
tomba e nos transforma [...]”.
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O sujeito da experiência sofre a ação desta, está sujeito a sua própria transformação, é um
sujeito aberto, receptivo às mudanças, às transformações, assim, é possível perceber que existe
nesta percepção um poder transformador através da formação.
Distanciando-se da concepção pragmatista de Dewey (1971) e aproximando-se das ideias
existencialista de Heidegger (1987), encontramos em Larossa (2016) um sentido ao termo
experiência que compreende significados que se adequam ao contexto atual das reflexões sobre os
saberes da experiência na formação de professores.
Larossa (2016, p. 18) analisa que “[...] experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o
que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca [...]”, ou seja, pensar a
experiência como o que nos acontece, o que nos toca requer compreender que algo afetou o sujeito
da experiência, ou que de alguma forma age modificando o sujeito. A experiência nesta concepção
considera o que abala, move, influencia o sujeito, assim, é diferente de um acontecimento, fato,
ação que se passa na presença do sujeito, que acontece ao entorno do sujeito, mas que não atinge o
mesmo.
Se a experiência pressupõe que o acontecimento afete o sujeito, que produza efeitos neste,
existe uma relação entre a ideia de experiência e de formação na qual o produto da experiência é a
formação e a transformação do sujeito da experiência. Cabe pontuar que o acontecimento é algo
comum, mas a experiência trata-se de algo singular, subjetivo, pois analisando a postura de duas
pessoas diante de um acontecimento é possível verificar que mesmo que enfrentem
simultaneamente o mesmo acontecimento terão experiências diferentes.
O sentido de experiência, nessa perspectiva, ressalta a sensibilidade inerente a esses
momentos que não são apenas vividos, mas possuem a potencialidade de mobilizar ideias, crenças e
valores que fazem com que o indivíduo se posicione e (re)ssignifique seu modo de agir e pensar,
evidenciando assim o caráter formador da experiência.
O ESTADO DA QUESTÃO: O QUE MOSTRAM AS PESQUISAS?
Considerando a opção teórico-metodológica escolhida para o presente estudo e, a
sistemática utilizada para análises dos dados, podemos evidenciar que somente a partir de 2003 são
ampliadas as produções de teses e dissertações explorando a questão da formação do professor
bacharel.
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Os dados filtrados no Banco de Teses e Dissertações da CAPES no período de julho a
agosto de 2019 foram adquiridas a partir da observação de como os dados no site são retornados.
Quando usamos apenas uma palavra-chave, “Bacharel”, o site nos retorna 310 publicações. Em
seguida, quando introduzimos a segunda palavra-chave “Professor”, o site nos retorna 39.331
publicações. Podemos concluir que o mecanismo de pesquisa está somando os indexes (palavraschaves) nos retornando a união das pesquisas.
Os resultados para “Bacharel” sem filtros apresentaram 310 produções e partir de desses
dados selecionamos pelos títulos 62 produções provenientes de investigações sobre formação de
professores bacharéis, porém, dessas muitas não estavam relacionadas a questão especifica de nosso
objeto de estudo. Assim, listamos 32 produções que discutem aspectos como formação, docência,
saberes, prática, identidade, pesquisa, narrativas relacionadas ao bacharel e que mantém relação
nosso objeto de estudo.
Com a finalidade de encontrar teses ou dissertações com propostas mais próxima a
especificidade de nosso objeto refinamos a busca para “Bacharel” com os filtros: Tipo: Doutorado
(Tese); Grande Área Conhecimento: Ciências Humanas; Área Conhecimento: Educação; Área
Avaliação: Educação; Área Concentração: Educação. Desta forma encontramos 18 produções que
mais se alinharam com nossa proposta investigativa e ao fazer análises pelas palavras-chave e
resumos destacamos como sendo objeto para uma análise mais detalhada.
Nessa direção, as publicações identificadas que fazem referência aos Saberes Docentes e
Saberes da Experiência do Professor Bacharel que atuam na Educação Superior nas teses e
dissertações da Capes, apresentam-se em pequeno número, e ficam assim distribuídas: (1)
ALCÂNTARA, PAULO DIAS DE. Produção de Saberes Docentes por Profissionais Bacharéis que
atuam na docência do Ensino Superior Jurídico, defendida em 01/04/2007, Mestrado em Educação,
UFPE; (2) JUNIOR, REYNALDO DE CASTRO. Educação Superior: os saberes pedagógicos do
bacharel docente, defendida em 01/06/2008, Mestrado em Educação, UNB; (3) MOURA,
ADRIANA BORGES FERRO. Reflexões docentes sobre caminhos que se entrelaçam com o fazer
do professor bacharel na educação superior: (Re) conhecimento da experiência, defendida em
24/10/2014,

Doutorado

em

Educação,

UFPI;

(4)

NASCIMENTO,

ELIANA

FREIRE

DO. Configurações identitárias dos bacharéis-professores em Direito no ensino superior: o ser
docente, defendida em 23/06/2017, Doutorado em Educação, UFPI; (5) PEREIRA, DIEGO
CARLOS. Ser Bacharel e Professor Formador de Professores: narrativas, formação e identidade,
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defendida em 27/01/2016, Mestrado em Educação Universidade Federal do Triângulo Mineiro:
Uberaba.
É possível verificar que os estudos mapeados, normalmente, abordam a relação entre a
docência no ensino superior e a formação do professor bacharel. Percebemos pelas análises inicias
do mapeamento a ausência de trabalhos que analisam a relação entre os saberes da experiência e a
construção docente do Professor Bacharel. Assim, destacamos a necessidade de movimentos
investigativos e dialógicos que permitam reflexões sobre o contexto da formação docente
considerando o potencial formativo dos saberes experienciais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conhecimento sobre literatura disponível em torno da temática em foco, a experiência e os
saberes da experiência do professor bacharel, tem nos possibilitado uma oportunidade de melhor
delineamento do nosso objeto de pesquisa bem como de problematizarmos com as ideias e
concepções dos autores/pesquisadores consultados.
Os olhares plurais acerca de elementos como problema, objetivos, questões epistemológicas
e metodológicas da pesquisa em educação, evidenciadas no decorrer da pesquisa sobre o estado da
questão, favorece o amadurecimento sobre a construção da pergunta e delimitação do tema.
Pretendemos ampliar o estudo com a finalidade de encontrar caminhos para o fortalecimento
das categorias teóricas da pesquisa doutoral a partir dos dados coletados nos diversos bancos de
dados pontuados na introdução desta produção. Apesar das produções catalogadas não explorarem
especificamente o potencial formativo dos saberes da experiência do professor bacharel a literatura
consultada tem oferecido importantes contribuições científicas para delineamento do objeto de
estudo.
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Resumo
A presente produção tem a finalidade de apresentar dados de uma investigação bibliográfica que
envolve nosso objeto de pesquisa doutoral. Sistematizamos um levantamento bibliográfico sobre o
professor bacharel que denominamos de “estado da questão” tendo como base de dados o Banco de
Teses e Dissertações da CAPES e considerando como referência as publicações relacionadas aos
saberes da experiência do professor bacharel. A fundamentação teórica da produção explora conceitos
que estão relacionados aos saberes docentes necessários a atuação na educação superior, a experiência e
o sujeito da experiência, analisando também as contingências que dificultam a experiência. Para
compreender a experiência no campo da educação e mais precisamente na formação docente
analisamos o significado do conceito de experiência a partir de visões sobre o termo produzidas e
interpretadas em contextos diversos e singulares, que possibilitam produções de sentidos sobre a
experiência a partir das ideias de Dewey (1971), Heidegger (1987) e Larrosa (2016). Para refletir sobre
docência no ensino superior dialogamos com Cunha (2006a, 2006b, 2009), Leite (1999), Veiga;
Castanho (2000), Pimenta; Anastasiou (2002) e Zabalza, (2004). A discussão traz a consideração de que
temas como saberes da docência, experiência e saberes da experiência é relevante por explicitarem
como professores constituem-se profissionalmente e, principalmente, como elaboram e reelaboram,
diante dos desafios da prática docente, os saberes que adquiriram durante a formação inicial. Porém, os
dados do estudo sobre o estado da questão evidenciam que ainda são incipientes as publicações (teses e
dissertações) com investigações sobre o potencial formativo dos saberes da experiência do professor
bacharel.
Palavras-chave: Professor Bacharel. Saberes da Docência. Experiência. Saberes da Experiência.
Estado da Questão.
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A CESTA DA LEITURA: TESSITURAS LEITORAS NO
TERCEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
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INTRODUÇÃO
Este estudo resulta de uma experiência leitora vivenciada durante o ano letivo de 2019 com
23 crianças, na turma de terceiro ano de Ensino Fundamental na Escola de Ensino Infantil e
Fundamental Governador Luiz de Gonzaga da Fonseca Mota, localizada na cidade de Crato- Ce, na
região sul do Cariri-cearense. A pesquisa objetivou analisar os resultados do projeto a Cesta da
Leitura, além de conhecer as concepções das crianças participantes acerca das ações d o mesmo. No
desenvolvimento do projeto, buscou-se responder as seguintes questões: qual o lugar da leitura no
contexto do Ensino Fundamental? É possível desmistificar o medo da leitura na turma do 3º ano do
Ensino Fundamental?
Ao revisitarmos a constituição de 1988, entendemos que a educação é um direito de todos.
Partindo dessa premissa, compreendemos que para que esse direito seja efetivamente respeitado, a
leitura e a escrita precisam ser consolidadas nos primeiros anos do Ensino Fundamental.
Infelizmente, essa não tem sido uma realidade em algumas escolas públicas municipais de CratoCE.
Isso se torna evidente quando analisamos os resultados das avaliações externas, como as do
Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará – SPAECE; Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica – SAEB, e notamos que muitos/as alunos/as não conseguem ler ou
interpretar o que leram.

Essa realidade requer de nós educadores um olhar urgente sobre os

processos leitores desenvolvidos no chão das escolas públicas.
Partindo dessa premissa, refletiremos sobre um projeto de leitura realizado com as crianças,
cujo principal objetivo centrou-se no incentivo à leitura. O trabalho está organizado da seguinte
forma: introdução, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, resultados e discussões, e
conclusões. No debate teórico, refletimos sobre a importância da leitura, a partir dos pressupostos
teóricos de diferentes autores, bem como a legislação que norteia a Educação Básica. Como
principais conclusões evidenciou-se que as crianças gostam de ler, muitas vezes a forma técnica e
burocratizada de trabalhar a leitura nas escolas é que dificulta o gosto e prazer por ler.
A seguir um breve debate teórico.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

4384

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

A LEITURA NO CONTEXTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Notadamente, a leitura ainda se revela como “um bicho papão”. Corroboramos com Antunes
(2003), ao afirmar que, muitas vezes, a leitura tem sido colocada como uma
atividade puramente escolar, sem gosto, sem prazer, conv ertida em momentos de
treino, de avaliação ou em oportunidade para futuras “cobranças”; leitura que é assim,
reduzida a momentos de exercício, sejam aqueles da “leitura em voz alta” realizados,
quase sempre, com interesses avaliativos, sejam aqueles que têm de culminar com a
elaboração das conhecidas “fichas de leitura. (ANTUNES, 2003, p.28. Grifos do
autor)

De fato, geralmente, as escolas desenvolvem atividades dicotomizadas das funções sociais
da leitura. Para Antunes (2003, p. 28), “muitas vezes o que se lê na escola não coincide com o que
se precisa ler fora dela”. O trecho citado anteriormente chama atenção para a qualidade da leitura na
escola, ao mesmo tempo em que convida para refletir sobre o tempo dado a essa leitura. Portanto,
refletir sobre os processos de leitura no contexto da sala de aula torna-se algo urgente e necessário.
Os Documentos Oficiais que normatizam o Ensino Fundamental no Brasil também refletem
sobre a necessidade de garantir o direito a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças em sua
integralidade. Essa realidade é vista no Plano Nacional de Educação – PNE e garantida na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/1996, como expressa no Art. 32, que trata do
Ensino Fundamental, no inciso I diz que é necessário: “I – o desenvolvimento da capacidade de
aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo.” (BRASIL,
1996). Nota-se que a leitura tem papel fundante para o desenvolvimento da aprendizagem.
As Diretrizes Curriculares para Educação Básica – DCNs também apontam a importância de
se desenvolver uma formação integral do educando. Nela está exposto que “na Declaração
Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em
1948, a educação tem por objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa humana.” (BRASIL, 2013,
p,). Conforme apontam as DCNs,
[...] A aquisição da leitura e da escrita na escola, fortemente relacionada aos usos
sociais da escrita nos ambientes familiares de onde veem as crianças, pode demandar
tempos e esforços diferenciados entre os alunos da mesma faixa etária. A criança
nessa fase tem maior interação nos espaços públicos, entre os quais se destaca a
escola. Esse é, pois, um período em que se deve intensificar a aprendizagem das
normas da conduta social, com ênfase no desenvolvimento de habilidades que
facilitem os processos de ensino e de aprendizagem [...] (2013, p. 110).
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Sendo assim, os desafios são postos à escola e, consequentemente, para os/as docentes.
Entendemos, pois, que o Ensino Fundamental é base para o desenvolvimento das capacidades
leitoras das crianças, bem como para sua inserção social. Desta feita, as crianças do Ensino
Fundamental não terão os direitos de aprendizagem garantidos se não tiverem consolidadas as
habilidades leitoras. Assim, consideramos importante o desenvolvimento dos processos de leituras
dinâmicas, diversificadas e prazerosas, buscando o aprimoramento das habilidades leitoras.
As DCNs revelam que a escola precisa ter clareza daquilo que deseja alcançar, para tanto, é
necessário buscar “coerência entre o que proclama e o que realiza, ou seja, o que realmente ensina
em termos de conhecimento.” (2013, p, 113). Nesta perspectiva, se desejamos alunos leitores,
precisamos desenvolver momentos propícios para tal.
Nessa linha de raciocínio, Miguez (2009, p 17) alega que “vários educadores interessados no
incentivo à leitura entre crianças e jovens, já constataram o caráter mecânico e passivo do ensino da
leitura [...].” Como aponta Antunes (2003), a escola ainda se coloca “sem tempo para Leitura”.
Desse modo, faz-se necessário refletir: qual tem sido o tempo dedicado à leitura na sala de aula?
Como tornar a leitura um processo agradável? É possível desmistificar o medo da leitura na turma
do 3º ano do Ensino Fundamental?
A partir dessa problemática, buscamos desenvolver um projeto que valoriza a leitura em
suas diferentes nuances. Barbosa e Horn (2008, p.31) afirmam que projeto “é uma abertura para
possibilidades amplas de encaminhamentos e de resolução, envolvendo uma vasta gama de
variáveis, de percursos imprevisíveis, imaginativos, criativos e inteligentes, acompanhados de uma
grande flexibilidade de organização”.
Certo dia, conversando em sala de aula com os alunos do 3º ano “B”, do Ensino
Fundamental, sobre a leitura e sua importância, expressamos o desejo de desenvolver um projeto de
leitura que trouxesse em seu bojo um trabalho efetivo de leitura, envolvendo diferentes gêneros
textuais. Falamos com os alunos sobre esse desejo, e combinamos que nas sextas-feiras faríamos
um trabalho mais voltado para a leitura. Diante do exposto, um aluno ressaltou: “professora que tal,
a Cesta da Leitura?” Dessa forma, nasceu o Projeto com o título sugerido pela criança. Sendo
assim, o projeto citado surgiu do anseio de ajudar no processo de desenvolvimento da leitura na
turma de terceiro ano do Ensino Fundamental.
O título a Cesta da Leitura tem um duplo sentido: primeiro, porque as crianças levavam para
casa uma cesta com um livro dentro. A obra era escolhida por elas; segundo, porque os momentos
diferenciados de leitura ocorriam todas as sextas-feiras. Vale salientar que na semana seguinte as
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crianças partilhavam a leitura com os colegas a partir de um resumo produzido após a leitura da
obra.
Sabemos que para se apropriarem do conhecimento, os alunos necessitam desenvolver
prazer pela leitura. Neste sentido, o projeto justificou-se pela contribuição no desenvolvimento de
pequenos/as leitores. Foi uma iniciativa importante para as crianças, já que os documentos oficiais
apontam que elas precisam dominar os códigos da leitura.
Notadamente, a leitura revela-se como um dos grandes desafios no processo de alfabetização
das crianças do Ensino Fundamental. Contudo, os/as alunos/as por muitas vezes apresentam certa
insegurança de ler em público, em voz alta, ou até mesmo têm medo de ler. Sabemos que compete a
escola “a tarefa formal de ensinar a ler e a escrever e que, de uma forma geral, esta ação escolar
nem sempre se realiza de forma satisfatória.” (MIGUEZ, 2009, p, 17).
Dialogar sobre os processos de leitura no Ensino Fundamental requer um olhar acerca da
prática educativa, pensar o trabalho pedagógico e suas práticas cotidianas. Freire (1996, p. 22)
revela que “a reflexão sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a
teoria pode ir virando blá-blá-blá e a prática ativismo”. Neste sentido, cabe pensar: de que modo se
dá a leitura no contexto da sala de aula? Enquanto educadores/as, como abordamos a leitura com
os/as alunos/as do Ensino Fundamental? Discutir a formação leitora dos/as alunos/as requer discutir
a postura dos/as educadores/as.
As elaborações freirianas ajudam na compreensão de que ler criticamente um texto não se
esgota no puro ato de ler, mas esta leitura se alonga à sua compreensão, a relação estabelecida entre
palavra e mundo. Ler não é memorizar palavras que não tenham nenhuma conexão com o texto e o
contexto. Como coloca Freire (1996, p. 17), não podemos aceitar que a “escola vá virando cada vez
mais um dado aí, desconectado da realidade”. Contudo, compreendemos que a importância do ato
de ler “não se esgota na decodificação pura da palavra escrita, mas que se antecipa e se alonga na
inteligência do mundo.” (FREIRE, 2011b, p. 19).
Para Antunes (2003), o momento atual é de luta. O autor nos convida para buscarmos a
renovação a favor de uma participação cada vez mais plena da cidadania. O/a professor/a não pode
ausentar-se desse momento nem, tampouco, estar nele de modo superficial. Partindo dessa
premissa, a leitura exerce papel fundamental. Uma pessoa que se apropria da leitura e da escrita tem
mais condições de se posicionar diante da realidade objetiva na qual está inserida.
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A leitura tem papel fundamental na vida das pessoas, ela amplia horizontes, possibilita
novas descobertas e potencializa as aprendizagens. Assim, é necessário que a escola amplie os
espaços de leitura, e que esta possa ser feita de forma desobrigada, menos técnica e menos
“enfadonha”. A criança que lê tem mais capacidade de desenvolver o senso crítico, ao mesmo
tempo em que desenvolve a capacidade intelectual. Daí a necessidade de despertar nas crianças o
gosto e o prazer pela leitura.
O/a professor/a precisa criar condições para que as crianças possam desenvolver os hábitos
de leitura. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p.36) fica claro que “Não se
formam bons leitores oferecendo materiais empobrecidos, justamente no momento em que as
crianças são iniciadas no mundo da escrita. As pessoas aprendem a gostar de ler quando, de alguma
forma, a qualidade de suas vidas melhora com a leitura”.
A realidade expressa nos PCNs exige uma reflexão no interior das salas de aula. Evidenciase, portanto, a importância de trabalhar com diferentes tipos de textos, de modo que a criança tenha
acesso a variadas possibilidades leitoras, uma vez que, é na escola, geralmente, o único lugar em
que muitas crianças têm contato direto com a leitura. Solé (1998, p.51) adverte:
Muitos alunos talvez não tenham muitas oportunidades fora da escola, de familiarizarse com a leitura; talvez não vejam muitos adultos lendo; talvez ninguém lhes leia
livros com frequência. A escola não pode compensar as injustiças e as desigualdades
sociais que nos assolam, mas pode fazer muito para evitar que sejam acirradas em seu
interior. Ajudar os alunos a ler, a fazer com que se interessem pela leitura, é dotá-los
de um instrumento de aculturação e de tomada de consciência cuja f uncionalidade
escapa dos limites da instituição.

O projeto realizado teve como objetivo contribuir com os processos de leitura, visando
ajudar na leitura da palavra e da “palavra/mundo”. Conforme Prado (1996, p. 19-20), “o livro leva a
criança a desenvolver a criatividade, a sensibilidade, a sociabilidade, o senso crítico, a imaginação
criadora, e algo fundamental, o livro leva a criança a aprender o português. É lendo que se aprende
a ler, a escrever e interpretar [...]”. As elaborações de Prado caminham ao encontro do que propõe
os Parâmetros Curriculares Nacionais, quando afirmam que formar leitor competente é formar
pessoas que compreendem o que leem (BRASIL, 1999).
Vale refletir também que o trabalho foi realizado considerando as necessidades leitoras
objetivas das crianças e o que propõem os documentos oficiais já apontados no texto, os quais
definem a importância da aquisição da Leitura e da Escrita. Importante salientar ainda que o projeto
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considerou o que está posto na Base Nacional Comum Curricular quando aponta que: [...] o
processo de alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. Afinal, aprender a ler e escrever
oferece aos estudantes algo novo e surpreendente: amplia suas possibilidades de construir
conhecimentos nos diferentes componentes [...] (BRASIL, 2018, p. 63).
Desse modo, o projeto considerou os eixos de aprendizagens propostos na BNCC, de modo
específico o Eixo da Leitura, produção textual, oralidade. A ação contou com várias etapas, dentre
elas: reunião com a família para apresentar a proposta e pedir autorização de imagens, concurso da
produção da logomarca do projeto feito pelas crianças e escolha dos possíveis locais de leitura.
CAMINHOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa está apoiada na abordagem qualitativa. Os dados advindos de um trabalho
dessa natureza são ricos em pormenores, permitindo analisar o fenômeno em sua complexidade e
contexto natural. (BOGDAN E BIKLEN, 1994). Neste sentido, é uma pesquisa que não tem
intenção de enumerar eventos ou passagens, mas centrar-se em fatos surgidos do e no espaço
natural do pesquisador/a e colaboradores/as.
Ancoradas nos pressupostos freirianos, desenvolvemos círculos dialógicos de leitura, sendo
uma inspiração dos círculos de cultura desenvolvidos por Paulo Freire em diferentes contextos. Os
círculos de leitura foram desenvolvidos com 23 crianças da turma de terceiro ano do Ensino
Fundamental e ocorreram em vários lugares, a exemplo: no pátio da escola, na quadra da
comunidade, na sala de aula, com ou sem microfone, culminando com a leitura no trem, momento
em que as crianças passeavam e liam ao mesmo tempo. A ideia era incentivar o gosto pela leitura
em vários espaços, para além da sala de aula.
Para desenvolver os círculos dialógicos de leitura, previamente, fazíamos uma pré-seleção
das obras que seriam levadas para a sala de aula e deixávamos livre para que eles escolhessem seus
textos. A escolha prévia tinha como principal objetivo garantir respeito ao nível leitor das crianças.
Para Silva (2008, p.71) “a função primordial dos mestres é fornecer orientações para que os
estudantes “leiam bem”, seletivamente, de modo que atinjam a sua autonomia como leitores,
desenvolvendo critérios adequados para a seleção de textos”.
Para produção de dados, realizamos uma roda dialógica, que ocorria sempre após a vivência
leitora. Reunidos/as em grupo e de forma circular íamos escutando as crianças sobre as sensações e
sentimentos que tiveram ao desenvolver as atividades de leitura. Íamos registrando nossas
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observações, sentimentos e percepções no diário de itinerância (BARBIER, 2007). O diário de
itinerância trata-se de um instrumental de pesquisa utilizado por pesquisadores para registrar os
acontecimentos nos momentos da ação, que em seguida deve ser observado, reelaborado e
comentado antes de sua publicação. Esses momentos foram importantes para registrar e observar a
aceitação do projeto, o desenvolvimento leitor das crianças e o que deveria melhorar na ação
seguinte.
Destacamos na metodologia o apoio teórico da perspectiva freiriana de educação, onde o
diálogo foi considerado fundamental no processo de aprender e ensinar. Para Freire (2011a, p, 109)
“o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se solidarizam o refletir e o
agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a
um ato de depositar ideias de um sujeito no outro [...]”. Entendemos que o diálogo ocorre quando
não há uma relação verticalizada. Diálogo se faz na relação horizontal, é uma conexão efetiva que
se dá com o outro e não para o outro. Com esse entendimento, desenvolvemos os Círculos
Dialógicos de Leitura de modo que todos pudessem participar. Adiante, socializamos os principais
resultados e discussões da investigação.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: RELATOS TECIDOS PELAS CRIANÇAS
Os diálogos tiveram como ponto de partida as experiências concretas vividas no interior da
escola pública. Assim, fazíamos uma roda de conversa, onde as crianças falavam das sensações e
sentimentos que tiveram no ato da leitura e suas sugestões para o próximo encontro. Quando
perguntamos: Você gostou do momento de leitura hoje? Por quê? Elas responderam:
Eu gostei da leitura, a leitura foi ótima. (Eloiza)
Sim, porque é muito legal ver todos os meus colegas participando. (Ana Clara)
Sim, gosto da leitura porque a gente aprende a ler (Luciele)
Sim, porque a leitura é muito importante e ler é legal. (Taylane)

Como evidenciado na fala das crianças, elas gostaram dos momentos de leitura, talvez a
forma como o projeto foi pensado pode ter colaborado para motivar esse gosto demonstrado por
elas. Dalla Zen (2005) revela que nem sempre a leitura e a escrita constituem-se prática importante
na vida das crianças. Por tal razão, deveriam encontrar na escola fonte de motivação para tal.
Em outro momento, após a leitura, foi perguntando: o que você achou do projeto, hoje?
Então responderam:
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Foi bom, quando li, fiquei nervoso. É um projeto bom porque a gente faz um monte de
coisa e vai perdendo o medo de ler para outras pessoas. (Diego- 8 anos)
Senti, emoção lendo e vendo as pessoas lendo. Mas acho que precisa melhorar a
leitura. (Havic)
Eu gostei porque todos leram e eu também li. (Emília)
Achei ótimo, foi legal e divertido. (Eloisa)
Foi legal porque tinha muitas pessoas lendo (Everson)
Eu gosto muito quando é dia do projeto a cesta da leitura (Bárbara)

Considerando a fala de Diego, percebemos que o fato d a leitura estar agregada a outras
atividades, promove uma dinâmica mais interessante e maior possibilidade de participação e
evolução leitora. Freire e Tenzi (1987, p. 3) fala sobre o prazer e a paixão de criar, também sobre a
importância do educador ser responsável pela sua prática. E assim se expressa: “[...] adubar paixão
é algo que se faz na reflexão sobre a própria prática, não em algumas semanas de treinamento”.
Pensar a prática é refletir sobre o que se ensina, por que ensina, para que ensina e, principalmente,
no modo como se ensina e refletir se as crianças estão aprendendo.
O aluno Havic, foi capaz de perceber a importância da leitura e a necessidade de aprimorar o
ato leitor. Ainda temos crianças com muitas dificuldades de leitura, o fato de haver momentos como
esses pode desenvolver nas próprias crianças a percepção da própria leitura: jeito de ler, entonação,
pontuação. A produção da oralidade constitui-se uma forma de acessar a leitura das crianças.
A partir da experiência vivenciada com esse projeto, constatou-se que as crianças gostam de
ler, o que elas não gostam é da forma negativa como a leitura tem sido apresentada no seu
cotidiano. Ler não precisa ser uma tarefa técnica e enfadonha. Ao educador, vale salientar que após
qualquer atividade leitora, deve haver um momento d e diálogo que permita avaliar e reorganizar o
processo.
O projeto também permitiu certa interação com as famílias, uma vez que as crianças
levavam para casa um livro dentro de uma cesta. Este deveria ser lido e socializado. Algumas
famílias, pelos menos aquelas mais atentas às aprendizagens do seu/a filho/a, participavam de
maneira ativa. Essa realidade evidenciou-se na fala da aluna Luciele, quando afirmou: “Minha mãe
disse que esse projeto é lindo”. E acrescentou: “Eu gostei muito de ler no trem”. Assim como
Freire (1996), compreendemos que a boniteza da prática docente, está na alegria de ensinar e
aprender junto com os/as educandos/as.
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CONCLUSÃO
O esforço empreendido neste trabalho revela a nossa preocupação com a melhoria da leitura
e da escrita no interior da escola pública. As reflexões postas no texto resultaram de uma
experiência leitora desenvolvida nos anos iniciais da Educação Básica, especificamente com 23
crianças do terceiro ano do Ensino Fundamental.
Os dados apontam que as crianças se envolvem com os processos leitores e que elas gostam
de ler e escrever, muitas vezes, o que as assustam são as formas de desenvolvimento das atividades
leitoras. A experiência vivenciada através do projeto a Cesta da Leitura mostrou que experimentar e
experienciar momentos atrativos de leitura com os/as alunos/as pode contribuir para desenvolver o
gosto e prazer de ler.
As reflexões oriundas desse processo evidenciam que as crianças podem e devem ir se
constituindo sujeitos leitores e que a prática pedagógica tem influência significativa neste processo.
Para tanto, o docente necessita pensar sua prática e possibilitar várias formas de leitura e escrita,
buscando sair do modelo técnico e tradicional que permeia as salas dos anos iniciais de ensino
básico. Faz-se necessário dedicar um tempo especial a leitura na sala de aula, não a reduzindo a
uma atividade meramente técnica e burocratizada. Ler necessita ser algo ligado ao prazer, a alegria.
Esperamos que este trabalho contribua de forma efetiva com as reflexões d e educadores/as e
pesquisadores/as que buscam compreender como acontecem os processos leitores no contexto da
Educação Básica. É um trabalho que se une àqueles e aquelas que lutam para a melhoria da leitura
no chão da escola pública.
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Resumo
O estudo analisa o projeto intitulado a Cesta da Leitura, vivenciado na turma de terceiro ano do Ensino
Fundamental, na Escola de Ensino Infantil e Fundamental Luiz de Gonzaga da Fonseca Mot a,
localizada na região Sul do Cariri cearense. O projeto visou desenvolver momentos de interação entre o
aluno, a leitura e o conhecimento, de forma prazerosa e significativa, com o intuito de potencializar o
aprimoramento leitor das crianças e, consequentemente, a aprendizagem. A pesquisa objetivou analisar
o projeto citado, além de conhecer as concepções das crianças participantes acerca das ações da cesta da
leitura. No desenvolvimento do projeto, buscou-se responder as questões: qual o lugar da leitura no
contexto do Ensino Fundamental? É possível desmistificar o medo da leitura na turma do 3º ano do
Ensino Fundamental? As ações foram realizadas com 23 crianças do Ensino Fundamental, durante o
ano de 2019. A pesquisa orienta-se pela abordagem qualitativa, ancorada nos princípios da
dialogicidade. Para Produzir os dados foram utilizados os círculos dialógicos e o diário de itinerância. A
fundamentação teórica ancorou-se nas elaborações de Freire (2006; 2011) Antunes (2003), Miguez
(2009). Considerou-se ainda documentos oficiais do Ensino Fundamental, como a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional 9394/96, as Diretrizes Curriculares para Educação Básica – DCNs, Base
Nacional Comum Curricular – BNCC, dentre outros. Os resultados apontam que as crianças gostam de
ler. Muitas vezes, elas não gostam da forma como a leitura tem sido conduzida. As crianças revelaram
que gostaram do projeto realizado e afirmaram que foi bom ver todos os colegas lendo, porém,
reconhecem que precisam melhorar a leitura. Revelaram, ainda, que foi positivo vivenciar momentos
diferenciados de leitura, e que os locais escolhidos foram interessantes. Isso evidencia que é necessário
repensar a maneira de trabalhar a leitura com as crianças no contexto escolar.
Palavras-chave: Ensino Fundamental; Leitura; Aprendizagem.
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